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Abstract 

As technological entertainments grow in popularity, so does the popularity of computer/video 

games. Accordingly, the literature on signal and side effects of computer game addiction has 
been reviewed. In recent years, several studies have demonstrated that children spending 
excessive amount of time on playing video games are at risk of social communication 

difficulties. The first objective of this paper is to determine the prevalence of the computer 
game addiction in the preschoolers according to the parents’ observations. Determining 

whether there is a significant difference between the selected variables and the level of 
computer game addiction in the preschoolers poses our second research question. It is thought 
that this research will guide both parents and preschool teachers. A survey research method 

was used to collect data. The data was collected using the computer game addiction scale for 
children. Exploratory factor analysis was carried out to present the applicability of the 

computer addiction scale to parents. The sample of this study consists of 229 parents from 
different socioeconomic levels. Results revealed that preschooler’s gender and the total time 
parents spent with their children matter in the level of computer game addiction. 

Keywords: computer game, addiction, parent, preschooler  
 

1. Introduction  

In an increasingly technology-dependent society, people will continue to use computers for 
pleasure as well as for business. Computers are a necessity that permeates all corners of 

everyday life. Children, in addition to adults, expose to computer and video games (Clark & 
Scott, 2009, p. 122). Children may use computers for several hours because computers are 

abundantly found in offices as well as homes. Children are expected to and want to use the 
computers at increasingly younger ages. From surfing the Web to a first person shooter game, 
more children are exposed to computer-driven technology (Ramos et al., 2005, p.144). 

Technologies such as computers play an important role in children’s learning through in a 
way of unorthodox ‘toys’ (Blake, Winsor & Allen. 2012, p. 9). While this may have a 

positive educational or informative effect, they have other psychological and physical effects 
as well (Ramos et al., 2005, p. 145). However, aside from judgments on the effects of the 
content of popular they are largely viewed pedagogically detrimental to preschool children’s 
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lives (Blake et al., 2012, p. 72). Some doctors fear that prolonged using a computer 
throughout childhood can mean poor posture and chronic pain in adulthood (Ramos et al., 

2005, p. 145). However, all the adverse effects and consequences of using them should be 
explored. Charlton (2002) has found that subjects who immerge in potentially addictive 

computer-related behavior frequently exhibit some certain characteristics of addiction such as 
behavioral salience and withdrawal effects (Charlton, 2002, p. 59) 
 There are still some places in the world where you can live a nineteenth century life 

but this life lures few because people enjoy the technological era of ours as long as they can 
balance the amount of their use of technology. This age is even more alluring for today’s 

children. As teachers for a decade or two, we may find it difficult to adapt ourselves to catch 
up with the latest generational digital boundaries.  

The reasons that drive gamers to play, or to stop playing have perplexed researchers 

for almost half a century. There is a satisfaction in playing games, and learning how they 
work (Blake et al. 2012, p. 9). But this game learning is an idealized acquisition which is 

different from formal education. Children pick up skills incidentally via computer games. 
Although there is a great deal of advantages in entering the world of video/computer games 
(henceforth referred to as computer games only) such as improved spatial reasoning and 

sharper attention skills (Clark & Scott, 2009, p. 60; “Game on”, 2009, p.4), this paper has its 
focus on the effect of computer games addiction.   

  Most official definitions of addiction concentrate on drug ingestion (Griffiths, 2005, 
p. 192). The standard definition of addiction outlines escalating compulsion to continue a 
behavior in spite of its negative effects. Recently researchers focused on the distinction 

between heavy play and true addiction by using the criteria used to identify problem gamblers 
(“Game on”, 2009, p.4). Despite such definitions a number of behaviors are viewed as 

potentially addictive such as gambling (Griffiths, 1995), internet use (Griffiths, 2000) and 
videogame playing (Griffiths, 2002). The Academic debate continues on whether or not 
excessive out of control gaming should truly be named an addiction (Griffiths, 2008). 

Griffiths (2005) claimed that the way of understanding whether non-chemical (behavioral) 
addictions are addictive is to compare them against clinical criteria for other known drug 

addictions (p. 192).  It is offered that an activity cannot be described as an addiction if there 
are few or no negative consequences in the gamer’s life (Griffiths, 2010). Some of these 
characteristic features include tolerance and euphoria. Conflict (Griffiths, 2005, p. 195), 

withdrawal effects and behavioral salience are some of the negative consequences (Charlton, 
2002). Computer game addiction is excessive use of computer and video games that 

interferes with everyday life. Gamers may play compulsively by isolating themselves from 
social interaction and focus almost entirely on game rather than broader life events 
(Weinstein, 2010, p. 268). Some scholars say that children go into games because they let 

them satisfy certain psychological needs such as feeling accomplished (Clark & Scott, 2009, 
p. 60). 

 In the last 40 years video games have become a ubiquitous entertainment in our lives. 
Adults, maybe especially parents, worry about the health effects and ramifications of these 
games (“Game on”, 2009, p.4). More than half of American adults play video games, yet the 

focus of this paper is the stereotypical video game player: the solitary teenager (“Game on”, 
2009, p.4). One of the reasons which make these games popular is that one can play on a 

wide range of devices including computers, gaming consoles, handheld devices and 
smartphones. In a world where playing game is so easy, it is more difficult for today’s parents 
to shape the characters of their children in the desired direction inasmuch as the average 

elementary school boy plays electronic games about 13 hours a week. Considering that 
parents should be two times more alert in monitoring their children and have a higher 

awareness level concerning computer game addiction (“Game on”, 2009, p.4). 
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The research questions investigated in this study include: (1) Is there a significant 
difference between the selected variables and the level of computer game addiction? (2) 

According to parents’ observation, what is the prevalence of the computer game addiction in 
the preschoolers? This study can also indicate a need for a scale to be performed to parents’ 

regarding their children’s level of social communication skills since computer game addicts 
are expected to lag behind in improving their social communication skills. By finding answer 
to these questions, the opinions of parents who have preschool children are tried to be 

clarified with regard to computer games addiction. 
 

 2. Methodology  

2.1. Participants 
A total of 241 parents selected from Mersin, a southern city in Turkey, participated in the 

study. During the determination of the parents, purposive sampling was utilized. According 
to Ritchie and Lewis (2003) after sample criteria were decided for purposive selection of the 

sample, the exclusion and inclusion of the participants should be settled (p. 97). In purposive 
sampling, researchers do not simply study whoever is available but rather use their judgment 
to select a sample based on their prior information (Fraenkel, et al., 2012: 100). After the 

exclusion of participants with incomplete forms the overall sample consisted of 229 parents. 
Of these parents, 53 were fathers and 176 were mothers. The mean of overall parental age 

was under 30. All these parents were married except for seven.      
 
2.2. Data Collection and Analysis 

Horzum, Ayas and Çakır-Balta (2008) developed a reliable and valid scale to evaluate the 
children’s game addiction. The parents who have 6 years old pre-schooler children constitute 

the sample of this study. Exploratory factor analysis indicated that the scale had a structure 
with four factors. Factors were named as “not be able to give up playing games”, “associating 
computer games with real life”, “neglecting responsibilities because of computer games” and 

“preferring playing on computer to other activities”. As a result of validity analysis, this scale 
which was consisted of 21 items, showed 45 percent of the total variance. Moreover, it was 

found that Cronbach’s alpha for the first factor was .83; Cronbach’s alpha coefficients for the 
other factors were respectively .60, .45, and .50. The Cronbach’s alpha coefficient of the 
whole scale was .85. The results indicated that computer addiction scale was a reliable and 

valid scale to evaluate computer addiction level of the children attending primary school. 
However, in this study the scale was applied to the parents to evaluate their children’s 

computer addiction. Because the children taking part in the study were 6 years old and were 
being educated at preschool institutions. They could not read the items of the scale by 
themselves; therefore we simply adapted the items appropriate to be answered by parents. 

Accordingly, exploratory factor analysis was done to use the computer addiction scale for 
parents. For the construct validity of the scale, exploratory factor analysis was applied and 

varimax rotation was performed. The applicability of data for factor analysis was assessed by 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of Sphericity. The 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value was found as .929 and Bartlett’s Test was significant at 

the .05 level. These two values point out the data set is eligible for factor analysis. 
Varimax rotation was applied in order to see the scatter of factor loadings clearly. 

Exploratory factor analysis based on varimax rotation displayed that the scale had four 
factors. The value of the ten items loaded in the first factor, changed between .822 and .597. 
This factor which was named “not be able to give up playing games”, demonstrated 45,548% 

of the total variance. The load value of the four items which was located in the second factor, 
changed between .798 and .739. This factor named “associating computer games with real 

life” showed 6,693% of the total variance. The load value of the three items which were 
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located in the third factor, changed between .765 and .709. That factor which was named 
“neglecting responsibilities because of computer games”, demonstrated 5,794% of the total 

variance. The load of the four items which were located in the fourth factor, changed between 
.848 and .594. That factor which was named “preferring playing on computer to other 

activities”, explained 4,866% of the total variance. Four components altogether explained 
62,901% of the variance. Relating to the whole scale, Cronbach’s alpha reliability coefficient 
was found as .939 and this indicates how high the reliability level of the scale is (Kalaycı, 

2010; p. 405). Reliability coefficient of the factors were found as .911; .757; .708 and .724, 
respectively. The findings revealed this scale is reliable and valid to evaluate children’s 

computer game addiction with regard to the parents’ answering the items. Non-parametric 
tests were used in the study because the distribution of the replies was highly skewed. 
Therefore, the normal distribution could not be assumed. 

This study is a preliminary attempt to explore the issue of computer game addiction in 
early childhood and its relationship with social communication skills. That this study should 

be supported with structured or semi-structured questionnaires in the future poses a major 
limitation. In order to collect the data, the form of personal details in which some 
demographic information is required and the form of scale were e-mailed to the parents after 

the researchers had talked to some of them on the phone and some of them via e-mail. The 
data of the research have been analyzed by using a package statistical program. 

 
3. Results  

A significant theme that we identified through the analysis was the children’s neglecting their 

responsibilities because of computer games. As a consequence of the analysis of this and 
other three themes in parallel to gender and parents’ actively spent time with their children 

revealed some key data. 

Table 1. Descriptive Statistics Results  

 N Min. Max.  SD 

Factor 1 

229 

10,00 46, 21,31 8,63 
Factor 2 4,00 20, 6,79 3,00 
Factor 3 3,00 13, 4,48 2,05 
Factor 4 4,00 18, 7,31 3,02 
Total  21,00 86, 40,07 14,99 

According to Table 1, the minimum score is 21 while the maximum score is 97. The 
highest score that can be reached is 105 as the scale consisting of 21 items was a 5-point 
Likert-type. The mean is computed as 40,07 and  the value of standard deviation is 14,99. It 

can be suggested that the level of computer game addiction in children is low compared to a 
maximum score of 105 (X =40,07) in overall (Horzum et al., 2008, p.80).  

Table 2. The results of Mann-Whitney U test for gender group 

Gender  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 
U p 

Male 111 133,86 14858 4456 ,000 

Female 118 97,26 11477   

Concerning to the results obtained from Mann-Whitney U test,  at a level of 

significance α=.05,  the variable of computer game addiction  showed a significant difference 
according to gender as significance is below 0.05. When mean values according to gender 
were examined, it was realized that the level of computer game addiction in boys                    

(X boys=133,86) was higher than that in girls (X girls=97,26). Similarly, Sanford and Madill 
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(2006) found that boys and male youth are far more involved in video games than are girls 
(p.288). 

Table 3. The results of Kruskal Walis H test for daily duration of time spent with children 

Daily duration of time 

spent with children 
N Mean Rank df X

2
 P 

One Hour 59 103,45 4  15,463  
 

,004 
 

Two Hours 79 135,32      
Three Hours  31 100,53        
Four Hours 17 124,62        
Five Hours  41 93,88        

The results of the test at the 0.05 level of significance as p-value is below 0.05 
indicated that the total hours which the parents actively spent with their children and the level 

of computer game addiction have a statistically significant difference. The data concerning 
the total hours the parents who actively spent time with their children were categorized 

according to 5 groups ranging from 1 hour to 5 hour. By comparing the mean of each group 
with another, the groups in which there are significant differences were identified. Table 4 
and Table 5 present the groups where statistically significant differences were found.    

Table 4. The results of Mann-Whitney U test for daily duration of time actively spent with 

children 

Daily duration of 

time spent with 

children 

N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 
X

2
 P 

Two hours 79 60,19 4755, 1677 ,014 

Three Hours 31 43,55 1350,   

Table 4 shows the differences in the level of computer game addiction of the children 
regarding duration. It was seen that the groups of 2 hours and 3 hours have a significant 

difference in their levels of computer game addiction. When the children whose parents 
actively spent time for 2 hours (X 2hours=60,19) and those whose parents actively spent time 

for 3 hours (X 3hours=43,55) were compared, the level of computer game addiction for the 
former group seemed to have had a higher level of addiction. This figure suggests that the 
amount of time parents actively spend with their children can have a direct influence upon the 

children’s level of computer game addiction. 

Table 5. The results of Mann-Whitney U test for daily duration of time spent with children 

Daily duration of 

time spent with 

children 

N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 
X

2
 P 

One Hour 59 58,42 3447,00 1677,00 ,005 

Two Hours 79 77,77 6144,00   

When Table 5 is analyzed, it is seen that the groups of 1 hour and 2 hours make a 
significant difference on the level of computer game addiction. When the children whose 
parents actively spent time for an hour and those whose parents actively spent time for 2 

hours were compared, the level of computer game addiction for the latter group seemed to 
have had a higher level of addiction. Actually this figure seems to indicate an inverse 

proportion at first. However, the number of respondents in one-hour group is relatively lower 
compared to the other group and more respondents could have showed more reliable data. In 
addition, when five different time periods were analyzed together, the downward trend in the 

level of computer game addiction can be seen as the actively spent-time increased.  
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 Findings which were delivered throughout the study showed that the level of 
computer game addiction is low in general. In the Likert-type scale which performed, 

participants marked 1 for “never” and 5 for “always”. From this viewpoint, how low the 
mean of the ratings on the 5-point scale is closely related to how low the computer game 

addiction is.  
 
4. Discussion  

Computer software sector steadily develops, so does the sector of computer games. A lot of 
long-term investments are made and games are produced everyday which are under the 

spotlight. With every passing day, the average age of computer games addiction goes down. 
The issue of non-parental care matters. That’s why high quality preschool programs bring 
noticeable cognitive gains (Waldfogel, 2007, p.65). Therefore, there is also a need for studies 

focusing on specifically early ages.  
 Some variables including marital status, educational level, level of income, 

occupation, parents’ total amount of time actively spent with children, family size, child’s age 
and child’s gender were analyzed, yet only two of them, namely child’s gender and parent’s 
total amount of time actively spent with children yield significant results. More precise data 

can be reached if the items measuring the amount of time actively spent were re-arranged 
with more elaboration.  

 With the sharp increase in maternal employment, family life has changed 
significantly. In the modern age, a number of parents work part or full time (Waldfogel, 
2007, p. 63). However this busy way of life can create an environment where preschoolers 

can feel lonely and these isolated children may immerge into playing computer games. These 
children make up the high-risk group for becoming a potential computer addict. In 

conjunction with the results of our study, the second risk group is composed of male children 
aged 6 years. Sanford and Madill (2006) suggested that boys spend more time per day with 
the computer games than girls (p. 288). Why especially boys are more potential computer 

game addicts should be another research question indeed. Findings reached throughout the 
study showed that the level of computer game addiction is low in overall for the preschoolers 

of 6-age. One of the main limitations of this study also constitutes a recommendation to 
future researchers to perform this scale to a larger sample so as to generalize findings from 
the sample to the full population.  
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Abstract 

The purpose of the study is to analyse the depression level of Psychological Counseling and 
Guidance students according to various variables. The variables are: gender, grade, family’s 

level of income, location of accommodation, mother’s attitude and father’s attitude. The 
method of the study is survey model which is one of the descriptive research methods. This 

survey was done in 2013, in Mersin University Faculty of Education Psychological 
Counseling and Guidance Department. 97 male and 63 female students from this department 
(160 total) joined this survey. Data of this research is collected by  Beck’s Depression 

Inventory, which was developed by A.T. Beck and his friends (1961, 1978) and adapted by 
Hisli (1989, ss.3-13) with a study of validity and reliability. Also a Personal Information 
Form is used for data collection, which was developed by the researcher. Data was 

statistically analyzed using SPSS 17.0 program; t-test and one-way analysis of variance were 
used for independent groups. 

Key words: Psychological Counseling and Guidance, student, depression, variables. 
 

1. Introduction 

Depression, which is defined as a bio-psycho-social illness as it covers several cognitive, 
biological, and behavioral symptoms, has recently been increasingly observed in university 
population. According to Özgüven (1992), university youth compromises 10% of the 

population between the age of 18 and 22, which is a significant part of educated human 
resource yet low in number, 6 per thousand in Turkey. For the future and continuity of the 

country, it is important to raise these young people and address their problems (1). 

 In the researches made on university youth, the most significant problem that threads 
this group is stated to be depression (2), (3). The researches carried out in Turkey to 
determine psycho-social characteristics and problems of university youth indicate that young 

people have economical, educational, sexual, school-related and adaptation issues, and they 
complain about not having time and means for extracurricular activities, transportation, not 

receiving required guidance regarding learning, not being trusted, and boredom of over-
prescriptivism (4). 

 Kulaksızoğlu (1989) stated one third of students to have poor mental health (5). 
Yeşilyaprak (1986) stated that the students mostly complain about distress, pessimism, 

reluctance, unhappiness, fear, not being able to talk in community, having problems in 
relations, and psychosomatic issues (6). 

 Özgüven (1990) stated students to have psychological problems such as tension, 

extreme anxiety, sleeplessness, emotional instability, sensitivity, inadaptability, withdrawal, 
not being able to establish positive relations, and fear without any definite reason (7).  
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 In the study on university youth, Güler (1996) found that students were displaying 
certain characteristics such as being regretful, obsessive, dependent, and guilty (8). Hisli 

(1989) listed depression symptoms as sleep and appetite disorders, somatic symptoms, 
unsteadiness, negative feelings about ego, dissatisfaction in general, loss of sympathy and 

attention, crying jags, decrease in self-respect, negative expectations, self-blaming, 
difficulties in decision making, motivation loss, escaping, and withdrawal.  

 Bozkurt (2004) stated the depression levels of university students to depend on the 
socio-economical status of their families, attitudes of their parents, parents’ perception of 

success, whether they study the major they want, students’ satisfaction of their majors, and on 
psychological consultation services they enjoy (9). 

 The other researches emphasize stress sources and negative lives of parents to trigger 

depression besides the personal lives and stress sources of the young people themselves (10). 

 Siegel and Griffin (1983) stated depression to have an effect on socialization, 
perception of life and failures of young people (11). 

 Savran (1995) and Kepçeoğlu (1997) stated that gaining theoretical & practical 

knowledge and skills on consultancy solely in systematic and formal programs offered in 
Psychology and Psychological Counseling & Guidance Departments in the universities is not 
adequate for an effective counseling (12). 

 Kepçeoğlu (1997) defined psychological counsels as professionals who are 
responsible for all psychological counseling and guidance services and who have the 
knowledge and information to offer such services within the scope of their powers (13). 

 Kepçeoğlu (1997) stated that loving and respecting human, being able to understand 

people, ensuring coherence, seeing human as a valuable creature all the time, self knowledge 
and confidence, being able to accept people as they are without judging and criticizing, being 

compatible and balanced, assertiveness, tolerance, appreciating the job, self perpetuation and 
development can be added as the characteristics of counselors. 

 As it can be observed, the above-mentioned characteristics should be possessed 
naturally and improved through education. These characteristics are also the basic and 

required features of modern and developing people.  

 It is important for students studying in psychological counseling and guidance 
department to accomplish physical, mental, emotional and social development, to be 

confident about themselves, to be able to take responsibilities and look in the positive way 
towards themselves, others and live, and to have appropriate counselor attitudes. Soundness 
and consistency of psychological counselors in their emotions, attitudes and behaviors will 

contribute not only to themselves but also to development of other people. 

 Depression is the most important mental disorder that results in low quality-of-life 
and causes physical, mental, emotional and social collapse. In the literature review on 

depression, this problem was revealed to be related to biological, genetic and psychosocial 
processes. According to Tegin (1990), depression is an affect disorder having a significant 

place in psychopathology, which has certain main symptoms such as despair, recession, 
helplessness, guilt, lessening of impulses and motivations, decline in social skills and 
interactions, and cognitive disorders (14). 

 It is highly important for psychological counseling and guidance students to know 

their certain characteristics likely to have a relation with their psychological health, and to 
solve their own problems to a large extent as their service covers solving the problems of 

others. 

 

1.1. Objective of the Research 

The objective of the research is to analyze the depression levels of psychological counseling 
and guidance students through various variables. 
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1.2. Sub-objectives 

The sub-objective of this research is to analyze whether the depression points of 

psychological counseling and guidance students vary according to: 

- Gender,  
- Grade, 
- Income level of family, 

- Residence area, 
- Attitude of mother, 

- Attitude of father. 

 

2. Method 

This research is a field scanning carried out using descriptive method. The study was carried 
out on total 160 student (63 male and 97 female) studying in Mersin University, Faculty of 

Education, Psychological Counseling and Guidance Department in 2013. 

 

2.1. Data Collection Tools 

Research data was collected through “Beck Depression Inventory”, developed by A. T. Beck 
et al. (1961, 1978) and adapted by Hisli (1989, ss.3-13) upon competing reliability and 

validity studies,; furthermore, “Personal Information Form” prepared by the researcher was 
used. 

 Beck Depression Inventory is a scale that measures physical, emotional, cognitive, 
and motivational symptoms. According to Beck (1961, adopted by: Hisli, 1989) the objective 

of this scale is not to make depression diagnosis but to objectively digitize the level of 
depression symptoms (15). The scale covers 21 items (symptom category). Each item defines 

a behavioral pattern exclusive to depression. Each item is given a point between 0 and 3. 
Hence, the result likely to be revealed by this scale varies between 0 and 63; and greater 
points indicate higher level or severity of depression (Hisli, 1989; Savaşır & Şahin, 1997) 

(16).  

 

2.2. Analysis of Data 

 Data was statistically analyzed using SPSS 17.0 program, t-test for independent 
groups and one way analysis of variance. 

 

3. Findings 

Table 1 shows whether the depression points of students vary according to gender. 

Table 1.  Findings on Whether the Depression Points of Students Vary According to 

Gender 

 Gender N   Ss t p 

Total 

Point 

Male 63 10,00 6,12 -.464 .643 

Female 97 10,45 5,98 

 

According to Table 1, depression points of university students do not vary 
significantly according to gender (t= -.464, p>.05). 
 This finding is supported with the researches on university students and depression, to 

a great extend. In this study, no relation between gender and depression was revealed. 
 Table 2 shows whether the depression points of students vary according to grades. 
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Table 2. Findings on Whether the Depression Points of Students Vary According to 

Grades 

Grades 

N   Ss F p 

1st Grade 48 11,62 6,02  

2.438 

.067 

2nd Grade 41 11,02 7,00 

3rd Grade 37 9,43 5,34 

4th Grade 34 8,38 4,98 

 

According to Table 2, depression points of university students do not vary 
significantly according to grade [F=2.438, p>.05]. However, the other studies in the field do 
not support this finding.  

Table 3 shows whether the depression points of students vary according to income 

level. 

 

Table 3. Findings on Whether the Depression Points of Students Vary According to 

Income Level 

Economic Status 

 N   Ss F p 

Low 20 10,40 6,85  

3.341 

.038 

Average 125 9,80 5,47 

Upper-average 15 14,00 8,11 

 

According to Table 3, depression points of university students vary significantly 
according to income level [F=3.341, p<.05]. LSD test was applied to determine the source of 
this variation between the groups. Accordingly, depression point averages of the students 
with upper-average income level are significantly high compared to those with average 

economic status. 

Table 4 shows whether the depression points of students vary according to residence area. 

 

 

Table 4. Findings on Whether the Depression Points of Students Vary According to 

Residence Area 

 

Areas 

N   Ss F p 

Village 25 13,48 7,37 5.034 .002 

Town 17 11,58 5,95 

District 59 10,47 6,02 

Province 59 8,33 4,71 

 

According to Table 4, depression points of university students vary significantly 
according to residence area [F=5.034, p<.05]. LSD test was applied to determine the source 
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of this variation between the groups. Accordingly, depression point averages of the students 
living in villages were found to be significantly high compared to those students living in 

towns, districts and provinces. Furthermore, the averages of those living in towns and 
districts were higher than those living in provinces. 

Table 5 shows whether the depression points of students vary according to the 
attitudes of their mothers. 
 

Table 5. Findings on Whether the Depression Points of Students Vary According to the 

Attitudes of Mothers 

 Attitude N   Ss t p 

Total 

Grade 

Caring 158 10,23 6,03 -.761 .448 

Uncaring 2 13,50 6,36 

 

According to Table 5, depression points of university students do not vary 
significantly according to attitudes of their mothers (t= -.761, p>.05). 

Table 6 shows whether the depression points of students vary according to the 
attitudes of their fathers. 
 

Table 6. Finding on Whether the Depression Points of Students Vary According to the 

Attitudes of Fathers 

 Attitude N   Ss t p 

Total 

Grade 

Caring 106 8,50 4,92 -5.717 .000 

Uncaring 54 13,75 6,49 

 

According to Table 6, depression points of university students vary significantly 
according to attitudes of their fathers (t= -5.717, p<.000). Accordingly, students with caring 
fathers have lover depression points compared to the students with uncaring fathers. 

 

4. Discussion and Remarks 

In this study, depression levels of university students were analyzed according to gender, 
grade, family income level, residence area, attitudes of mothers and fathers. In this sense, 
depression levels of the university students do not vary according to gender, grade, and 

attitudes of mothers; however, their depression levels depend on economical status, residence 
area, and attitudes of fathers.  

          Depression levels of university students do not vary according to their grades and 
genders, and this could be the result of the fact that depression is about cognitive structures 
developed by the person in question against the circumstances, not about grade and gender 

related variables. The above-mentioned cognitive structures have their roots in early-
childhood lives, and hence it can be concluded that gender does not have any effect on it.  

          Depression levels of university students do not change according to attitudes of their 
mothers because the important point in this perception is the bond between the mother and 
child, not the perception of caring and uncaring.  

          The students with upper-average income levels have greater depression points 
compared to those students with lower-average income levels because the people with upper-

average income levels have fewer struggles against life and less necessity to be active against 
circumstances, compared to those students with lower-average income levels, and this causes 
people to feel well. 
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          Depression levels of university students vary according to residential areas because 
residence areas have an effect on cognitive structures, social environments, and social lives, 

and hence it causes people to exhibit more depressive attitude towards circumstances. 
Accordingly the depression points of the students living in villages are higher than the 

students living in towns, districts, and provinces; and the depression points of the students 
living in towns are higher than the depression points of the students living in districts and 
provinces, because those people tend to become more depressive due to lack of experience 

and stimulant, being deprived of different social environments, and not being able to develop 
ideas and responses against circumstances as they never have the chance to test their living 

skills. 

 University students perceiving their fathers as caring have lover depression points 
than those with uncaring fathers because the support of the father gives a stronger attitude 
against circumstances, while people tend to feel less secure in cases where the fathers are 

perceived as uncaring. 

 According to these results, it can be concluded that the struggles, environment, social 
structure, and perceived attitudes of their fathers have significant effect on the depression 

levels of university students. In this sense, cognitive structure of people against circumstances 
can be strengthened beginning from pre-school education, considering the importance of 

being raised in a good social environment where they can enjoy experiences. Furthermore, 
parents can be offered certain trainings to adopt certain attitudes in order to ensure that their 
children obtain living skills, regardless of their income level, and to balance their 

authoritative, democratic, and permitting attitudes.  

 In university, psychological counseling studies on avoiding depression and increasing 
living skills should be carried out for individuals and groups. 
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Abstract 

This study, which was a part of a much larger project, researched attitudes, experiences and 
perceptions of future teachers with regard to gender issues in education. Future teachers of 
primary and lower secondary education (N=40), who are students of the Faculty of Teacher 

Education at the University of Georgia, USA, were tested by using simple questionnaire. 
Primarily the questionnaire was designed to help us compose heterogenuos focus groups 

(each group having approximately the same number of participants with opposite viewpoints 
on gender issues) and to help forming questions for focus groups discussions. This paper 
presents only the results of the research based on the questionnaire which are explained 

through the prism of the symbolic-interactionist theory. Although the results can not be 
generalized due to the extremely small sample size and although additional testing is 

required, it can be concluded that future teachers think uture that the most important 
mechanisms that contribute to the deepening of gender inequalities in education exist in the 
form of a hidden curriculum and are supported by teachers who do not pay enough attention 

to gender issues in education. 

Key words: Future teachers, Education, Gender issues, Symbolic interactionism. 

 

1. Introduction  

School is, apart from family, the most important factor when it comes to learning gender 
roles and behavioural patterns along with adopting attitudes and values. Content determined 

by tradition and culture of a specific society is transferred through the educational process on 
pupils, where the education signifies intentionally learning contents which include cognitive 

factors rather than emotional or volitional (Pastuovic, 2004). There are different types of 
educational contents and they include verbal information, intellectual skills and cognitive 
strategies, as well as psycho-motoric skills and development of psycho-motoric abilities 

(Pastuovic, 2004). Upbringing, on the other hand, signifies learning attributes which are 
mostly based on emotional and cognitive factors. 

As one of the most important factors in the socialisation process, the school has 

certain social aims which are met through the process of education and upbringing. Different 
views on school functions represent different school theories. For instance, functionalism 
describes school as an institution the purpose of which is to transfer values and norms of a 

particular society onto the pupils (i.e. its younger members) in order to preserve the present 
society structure and that the society, based on consensus of its members, can function in 

harmony as a non-conflict whole. However, the school is also an institution which plays an 
emancipation role, it is not only an institution which transfers the already existing values in 
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the society, but is also an institution in which new values can be created or existing values 
can be criticised. Baranovic (2000) claims that it has become obvious through development 

of emancipation movements and liberalisation of social life that it is not possible anymore to 
speak about social functions of a school without speaking about education as an instrument of 

liberalisation, teaching the young people to respect the freedom and rights of others, 
regardless of gender, social, political, ethnical and other criteria. Today it is not possible to 
speak about social functions of a school without considering it as a place where those 

freedoms and rights are practised (Baranovic, 2000). 

The school, and especially the classroom, are places where teachers and pupils face 
social, economical, cultural and gender differences on a daily basis. The degree to which 

pupils express their interests and attitudes depends on the situation at school and their 
perception of the experience they have gained in school. A school can be an environment 
which offers pupils room for expression and realisation of their individual interests, 

encourage them, give them support, but it can also be the place where they are exposed to 
different kinds of pressure and conflicts, including those concerning gender issues 

(Baranovic, 2000). 

Numerous researches are pointing to presence of gender stereotypes in written school 
curricula, in which women are often shown playing passive roles and acting within a more 

private domain, while men are mostly shown playing active roles and acting within the public 
domain (Baranovic, 2011; Hengjun, Bifen & Weizhong, 2010; Fahim, 2010; Taylor,  2003; 
Toçi & Aliu, 2013;  Tuwor & Sossou, 2008). In Uganda, as well as in some other developing 

countries, the official curriculum is still differentiated for girls and boys, with girls receiving 
more information on family life and home science, and boys in productive skills and sports 
(Mirembe & Davies, 2001). The often researched patterns of gender inequality (re)production 

in school include relationships and interactions of teachers and pupils. Furthermore, it has 
been shown that different ways of interaction between teachers and pupils can on different 

levels affect the development of gender roles and identities among pupils (Berekashvili, 
2012; Reay, 2001; Scott & Mccollum, 1993, Shalley according to Berekashvili, 2012).  
Interactions between pupils and teacher often contain some kind of hidden curriculum. 

Hidden curriculum is usually described by informality and lack of conscious planning; it 
includes values, intergroup relations and celebrations that enable student’s socialization 

process (Kentli, 2009). Vallance (according to Kentli, 2009) stated that there are three 
dimensions of the hidden curriculum, whereas the first dimension is connected to the concept 
of school climate, includes interaction between teachers and pupils in the classroom, the class 

structure and the whole organisational school system which represents a certain microcosm 
the value system of which is the reflection of the value system of the society (Vallance, 

according to Kentli, 2009). Analogously the classroom climate affects the self-perception of 
pupils and therefore it also affects their perception of gender roles. What is going on in 
classroom is actually a reflection of the broader social context and is often supported by the 

teachers (through different forms of interaction). 

In the light of these facts it is necessary to question perception, attitudes and 
experiences of future teachers with regard to gender issues in education because it is them 

who could contribute the development of gender (in)equality in education. Revealing the 
hidden curriculum (which often supports gender inequality) together with gender awareness 

behaviour and communication are main tasks of teachers who are promoting gender equality 
in education. 

Representatives of the social interactionism theory have delved deep into the details of 
daily life in schools. Contrary to the theoretical approach which considers the human 

behaviour to be affected and determined by the outside factors on which an individual has no 
influence, interactionists believe that the explanation of human behaviour has to also consider 
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the individual's subjective state and the meaning an individual ascribes to external stimuli 
(Haralambos & Holborn, 2002). Furthermore, symbolic interactionism examines how 

identities, social roles, rights and obligations and power balance are being created and shaped 
in verbal and nonverbal interaction in daily situations using symbols and mutual definition of 

the situation. For this reason the interactionist theory has been used as theoretical framework 
for the result analysis of the questionnaire which has examined attitudes, perception and 
experiences of students of the College of Education at the Universityof Georgia, US, with 

regard to gender issues in education. 

 

2. Theoretical Framework: Symbolic Interactionism 

According to the symbolic interactionism theory, people behave in accordance with 
their own experience of a particular situation, i.e. according to their own understanding of 

social interaction and meaning they ascribed to it. The other important factor that affects 
interaction is how individuals think that other people who partake in the interaction process 

have estimated the situation in which they found themselves. The way the person who 
participates in interaction defines specific situations affects the way other people define the 
situation in which they find themselves. Therefore debating social reality is a continuous 

process in which new definitions, i.e. new interpretations of situations affect new behavioural 
patterns in continuous loop (Haralambos & Holborn, 2002). 

Consequently, concepts such as „gender“ have meaning which people have ascribed 

to them (Deutscher & Lindsey according to Lindsey, 2010). Apart from the biological 
differences between genders another dimension of the concept has been created as a product 
of social interaction. Symbolic interactionists claim that the concepts we use to divide people 

in different categories, racial, ethnic and gender, objectively do not exist, but are present 
through socially shaped processes (Lindsey, 2010).  

The founder of the symbolic interactionism, Herbert Mead (1934) claims that 

individuals interpret acts of other individuals using „role assuming“ and that the individual in 
that process develops his/her own „self“. The „self“ develops in a way that the individual 
steps out of his/her-self and experiences his/her-self as an object. The basis of cooperation in 

a society is when an individual becomes aware of other people opinions about him/her. The 
behaviour is regulated through other people's expectations and attitudes (Mead, 1934 ). In this 

way the society controls the behaviour of its members. Therefore, actions of different roles 
are open to interpretation. On the other hand, this opens space for action whereas the ideal 
model assumes equality of both roles (Mead, 1934 ). 

Numerous researches on gender differences in education, i.e. in school as a sort of a 
social network as well confirm presence of this kind of processes. Contrary to macro social 
perspectives which ignore interaction between people, the interactionist perspective focuses 

on the meso and micro level, ie. on individual and group interactions in an educational 
organisation. In educational settings, interactionists mostly paid attention to relations between 

groups of peers, relations between pupils and teachers, relations between teachers and their 
superiors, influence of individual attitudes, values and success on pupils' self-perception and 
their expectations, as well as an influence of socio-economical status on pupils' success. The 

essence of the interactionist theory lies in the fact that individuals who are members of the 
same (sub)culture have a similar interpretation of particular social situations and similar 

behaviour, with differences which are the result of differences in individual experience and 
social status (Pastuović, 2004).  

Also, what principally determines success or failure, recognition or disparagement, 
successful and non-successful careers is the interactional frame of school's real life 

environment (Brumlik & Holtappels, 1994). Since it has been previously mentioned that 
gender roles are partially adopted through interactions in school, it is highly important to 
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emphasize that the same interactions can indirectly (by influencing pupil’s gender role 
perception) influence recognition or disparagement in school, success or failure etc. For 

instance, adoption of stereotypical female roles among female pupils could result in 
avoidance to enrol in specific high schools which are traditionally labelled as „male“ (for 

instance electro technical school). 

If we would use theory of symbolic interactionism in order to explain interactions 
within an educational organization, i.e. school, it is important that pupils and teachers are not 
seen as passive objects from the interactionist perspective, which are only exposed to external 

(social) influences, but that they are rather active participants in school interactions and 
therefore have the ability to influence that interactions and their consequences. 

 

3. Aims and Hypotheses 

The aim of this research was to examine attitudes, perception and experiences of future 

teachers with regard to gender issues in education. The following hypotheses are going to be 
examined: 

1. Future teachers notice mechanisms of the (un)hidden curriculum which can influence 

the shaping of pupils' gender identities and roles  
2. Future teachers have egalitarian attitudes toward gender issues   

3. Future teachers consider that gender issues have been adequately represented in 
curricula for teachers' education   

4. Future teachers think that school system contributes to the development of gender 

inequality. 
 

4. Method 

4.1. Sample 

The sample consisted of 40 students (N=40) of the Faculty of Teacher Education of the 

University of Georgia, USA, 2 male and 38 female students. The subjects were in different 
semesters at the Faculty of Teacher Education for teachers of primary and lower secondary 
education. Age range was 19-23 years.  

 

4.2. Instrument 

The aim of this paper is to examine attitudes, perception and experiences of future teachers 
with regard to gender issues in education. For this purpose a questionnaire by Nicole Brigit 
Sanderson has been adapted, who used it for her research in 1998 in Ontario, Canada.  The 

questionnaire consists of 18 statements and uses a dichotomous scale with two categories: I 
agree or I disagree (with the statement). Since this short study is just a part of a larger 

research project, the aforementioned scale has been used primarily as a tool in order to divide 
the subjects into focus groups. Each focus group had to include approximately the same 
number of students with opposite viewpoints on gender issues and therefore this dichotomous 

scale was more appropriate than a Likert-type scale, because it offered a much easier way to 
select subjects with opposite attitudes. 

 

4.3. Data collection process 

The data had been collected at the Faculty for Teacher Education at the University of 

Georgia, USA, in December 2012.  The subjects were told that the research was about gender 
issues in education, that it was conducted in order to divide the subjects into heterogeneous 

focus groups (with opposite viewpoints on gender issues in education) and that the 
questionnaires are available only to examiners. In addition, all the participants had to sign a 
document of consent, confirming they are familiar with all details of the research.  
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4.4. Data analysis 

Descriptive statistics has been used for all variables (frequencies and percentages). 

 

5. Results 

The results are presented as in Table 1.  

Table 1. Attitudes, perception and experiences of future teachers toward gender issues 

in education. 

Claims I agree (f) % I do not agree (f) % 

On the whole the teachers treat 
boys and girls in their class in 

the same way.  

f=21 

 

52,5 f=19 

 

47,5 

Teachers speak differently to 
girls than to boys.  

f=19 47,5 f=21 52,5 

The majority of teachers 
discussses gender issues with 

their pupils. 

f=15 

 

37,5 f=25 
 

62,5 

Male teachers often act in a 
discriminative way toward their 

pupils.  

f=12 

 

30,0 f=28 

 

70 

Female teachers often act in a 
discriminative way toward their 
pupils.  

f=13 

 

32,5 f=27 

 

67,5 

Girls speak more often in class 
than boys.  

f=21 

 

52,5 f=19 

 

47,5 

Boys speak more often in class 
than girls.  

f=5 

 

12,5 f=35 

 

77,5 

Stereotypical (traditional) image 
of women is very present in the 
official learning material. 

f=8 

 

20,0 f=32 

 

80 

Stereotypical (traditional) image 
of men is very present in the 
official learning material. 

f=37 92,5 f=3 7,5 

The language and the attitude 
toward the readers used by 

authors of the official learning 
material is gender neutral. 

f= 21 

 

52,5 f = 19 

 

47,5 

The teachers are well educated 
with regard to gender issues in 
education. 

f= 32 

 

80,0 f =8 

 

20,0 

The majority of teacher 
education programmes includes 
content which addresses gender 

equality and inequality in 
education. 

f=26 

 

65,0 f =14 

 

35,0 

What is learned in schools about 
gender issues will affect the 
future pupils' choice of 

occupation.  

f=25 

 

62,5 f =15 

 

37,5 
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Women possess the same 
intelectual abilities as men. 

f=38 95,0 f =2 5,0 

Science is gender neutral. f=22 55,0 f =18 45,0 

The children should be prepared 
for future occupations in 

accordance to their gender.  

f=3 

 

7,5 f =37 

 

92,5 

In classrooms the stereotypes 
which divide occupations based 

on traditional understanding of 
male and female occupations is  

still present.  

f=32 80,0 f =8 

 

20,0 

The classroom climate can affect 
the self-perception of pupils.  

f=40 

 

100,0 f =0 

 

0,0 

 

Sample frequency (percentage) analysis has shown that most students think that teachers 
generally don't talk about gender issues with pupils (62,50 %). The majority (92, 50 %) 
agrees that there are still stereotypical and traditional images of men present in school 

textbooks. The majority (65%) believes that programmes for teacher education include 
content related to gender (in)equality in education and 80 % participants think that teachers 

are nowadays well informed about gender issues in education. 62, 5 % of the participants 
believe that learning about gender roles in school will affect the pupils' choice of occupation 
in the future (Table 1). 

Very few questionnaire participants (7,5 %) think that children should be prepared for 

their future occupations in accordance with their gender.  A very high percentage of subjects 
(95 %) consider women to be intellectually equal to men (Table 1). With regard to other 

statements, the subjects had divided opinions. The subjects did not skip any questions. 

 

5. Discussion and Conclusion 

The aim of the large research project as a part of which this questionnaire has been applied 
was to determine the attitudes, perception and experiences of the future teachers in 

elementary education and lower secondary education with regard to the gender issues in 
education and to determine what kind of an influence the attitudes, perceptions and 
experiences could have on the future work of teachers. Given that the outlined research has 

been done on a small sample, aiming at putting the subjects into focus groups and with the 
aim of preparing key questions for group interviews, it is impossible to generalise the results. 

However several important conclusions can be drawn from the results. 

The majority of the subjects think that the teachers do not discriminate pupils based 
on gender whereas up to 52% of subjects think that the teachers behave differently with boys 
and girls. 47% of subjects are of the opinion that teachers speak differently to boys and girls. 

Therefore it can be concluded that explicit discrimination is not frequent but that gender 
inequality can stem from different manifestations of the hidden curriculum. Apart from that, 

40 subjects (100,00%) agreed with the claim that the class climate which consists of 
relationships, communication, unwritten rules in the classroom etc. (which can also be 
considered as a form of the hidden curriculum) affects the self-perception of pupils and 

therefore also development of their attitudes toward gender issues.  

According to the opinion of teachers the curriculum of textbooks still shows the 
tendency to present men in traditional (stereotypical) roles. According to the research results 

women are more often shown in a stereotypical male role such as for instance war generals, 
but in contrast men are shown in stereotypical female roles very rarely, such as that of a 
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housekeeper. The opinions of the subjects is distinctly divided when it comes to expressing 
their opinion on the fashion in which the author of the learning material addresses the readers 

and almost half of the subjects consider it not gender neutral, which also appoints to possible 
influence of the hidden curriculum. This finding confirms the first hypothesis.  

The opinion of the subjects that the majority of teacher education programmes 

includes content which addresses the gender issues indicates the accuracy of the second 
hypothesis which has to be confirmed in further research by an analysis of the teacher 
education curricula of the University of Georgia which should include gender issues in a 

variety of aspects and promote gender equality. The fact that the majority of students have 
egalitarian attitudes confirms the third hypothesis. Given that according to the opinion of the 

majority of subjects gender stereotypes are still present in the classroom, which divide 
occupations on typical male and typical female and that the majority of subjects believe that 
what is going on in the school affects the choice of future occupation, we can conclude that 

future teachers think that the school system contributes to the support of gender inequality 
which confirms our fourth hypothesis. 

According to theory of symbolic interactionism pupil’s identities, social roles, rights 

and obligations and power balance are being created and shaped in verbal and nonverbal 
interaction in daily situations using symbols and mutual definition. Consequently, behaviour 

of pupils in the classroom is determined by their interpretation of situations in which they 
find themselves, i.e. by their interpretation of the behaviour of others. Also, power balance 
(between boys and girls in the classroom) is shaped in verbal and nonverbal interaction in the 

classroom and teachers can contribute to it.  Hence the fact that female pupils speak more 
often than male pupils is partially determined by the behaviour of teachers and other pupils in 
the classroom. The sheer nature of such an influence and its importance can be determined 

via further research, for instance classroom observation or other qualitative methods. 

Pupil’s behaviour and attitudes depends on the individual's subjective state and on the 
meaning an individual ascribes to external stimuli (for example teacher’s behaviour).  

Teacher’s behaviour affects the way pupils understand social interaction in the classroom and 
the meaning they ascribed to it. Pupil’s interpretation of the social situation in this study is 

associated with traditional attitudes on gender issues. Often, teachers are not aware of the 
mechanism of hidden curriculum and, as in this study, they contribute to the deepening of 
gender inequality in education. In further research it is necessary to focus on more detailed 

research of different shapes on interaction in class which contribute to the conservation and 
continuation of stereotypical attitudes toward gender issues, to question the learning material, 

pictures and handbooks which, according to the opinion of the subjects in this research, 
contribute to and support the traditional attitude toward men and questioning the basic 
reasons why the teachers do not address the gender issues often enough (e.g. inadequate 

education, own beliefs etc.). 

Despite of the fact that the subjects noticed that different mechanisms in their school 
contributed to the continuation of traditional beliefs on gender issues in education, their 

attitudes with regard to gender issues are egalitarian. However, this standpoint needs to be 
confirmed via additional interviews of the subjects or using similar methods because despite 
of the fact that the displayed results lead to the aforementioned conclusions it is possible that 

the subjects support gender equality only on a declarative level, whereas a considerable 
number of subjects in specific situations would have not behaved in accordance with their 

egalitarian beliefs.  

If the teachers do not pay enough attention to being more conscious of gender issues, 
to which the results of this research appoint, there is a probability that the already existing 
beliefs, both conscious as well as unconscious actions which reflect the existing perception of 

gender issues and most often contribute to deepening the gender inequality in the educational 
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system, will continue (Keller, 2001, Ambady et al. 2001; Beilock et al., 2010). In the spirit of 
the symbolic interactionism, which considers all participants of the interaction as active 

subjects and not as passive objects, the teachers should turn the implicit (hidden) curriculum 
into an explicit curriculum and that way contribute to the realisation of gender equality and 

strengthening critical thinking among pupils.  
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Abstract  

Education within today`s neoliberal capitalism has been assigned new definition, which is no 
longer in accordance with the concern for humanity. The reasons behind these changes can be 
found in the new economic and political paradigms worldwide. Due to the accession and 

harmonization of European standards, Croatia has adopted the National Framework 
Curriculum for Preschool Education and Compulsory General Education (Croatia, July, 

2011). It emphasizes the importance of students’ achievements and competencies. 
Simplifying the concept of education to justify the cultivation of certain competencies, makes 
for a radical turning point in defining the purpose of education itself. However, many exclude 

the moment where humanity is integrated to the education system altogether. Drama has been 
recognized as a dynamic teaching method worldwide, particularly in Australia, Canada, 

England and Ireland. Dorothy Heathcote, a profound drama teacher who introduced many 
dramatic-inquiry approaches to teaching and learning, talks about how drama reflects on a 
human being's nature as well as interaction between people and their behaviour. Drama 

exhibits the social aspect of life and fuels one`s curiosity about the world around him, its 
inhabitants and feelings towards it. It uses the humanity factor and stresses its importance. 

Keywords: education, curriculum, drama, humanity 

 

1. Introduction 

Martha Nussbaum`s latest book Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, 

begins with an awakening call to anyone who engages in education on a global scale, 
particularly those who are devoted to promoting the knowledge, skills, and solutions 

necessary for democratic citizens. At the beginning of the book, she says: We are in the midst 
of a crisis of massive proportions and grave global significance ... I mean a crisis that goes 
largely unnoticed, like a cancer; a crisis that is likely to be, in the long run, far more 

damaging to the nature of democratic self- government: A world- wide crisis in education 
(Nussbaum, 2010). Due to the fact that all countries are too busy striving for economic 

growth, there is no time for setting questions about the guidelines of education. The 
orientation towards profitability in the global market, leads to the idea that science, economy 
and technology are crucial to the future health of people. Nussbaum states: Thirst for a 

national profit, nations, and their systems of education, are heedlessly discarding skills that 
are needed to keep democracies alive. If this trend continues, nations all over the world will 

soon be producing generations of useful machines, rather than complete citizens who can 
think for themselves, criticize tradition, and understand the significance of another person’s 
sufferings and achievements. The future of the world’s democracies hangs in the balance 

(Nussbaum, 2010, p.18). The educational importance of today`s technology and social 
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sciences are evident, but competences that are associated with humanities and arts are in 
danger of getting lost in competitive world. 

 

2. Education 

Man is essentially a being who is always yearing to learn. He can and should educate himself. 
At first, he finds itself in a world of the ignorant (Mikecin, 2010). Education can be defined 
as a god-given right, a possibility and a capability to find one`s self in the process of maturing 

into a grown competent human being. However, the definition of education today has been 
degraded to the mere investment of human resources just like investing in technology and 

production in industry (Friedman, 1992). Therefore, education abolishes the idea of man`s 
need to discover his innerself, but to become a tool for the sole purpose of becoming a better, 
more productive worker. The present situation, according to Mikecin, is due to the current 

school system. Schools have been transformed into factories, where the teacher is the 
production technician, the students are the finished product and the school programs are the 

mould to which the finished product can be reproduced many times over. In other words, the 
material in the curriculum is used simply to feed information to students. The purpose of this 
process is to come up with the finished product: a work force that is competitive in the job 

market (Mikecin, 2010). 

This radical change in the aim of education will eventually lead to the beginning of an 
era of miseducation, according to Liessmann (2008). He persumes that education has failed to 

fulfill its initial purpose and the spirit of humanity has been banned from the sciences. 

 

3. Croatian National Framework Curriculum 

The school system throughout Europe in recent decades has been reduced to the 
subordinating conditions of the government in neoliberal capitalism. The system of a free and 

self-regulating market determines educational, economic and political aims, while nations 
take on the task to adjust the process of achieving these golas. 

In an effort to meet EU standards Croatia has attempted many reforms in the 
educational  sector and beyond. Thus, the National Framework Curriculum for Preschool 

Education and Compulsory General Education (Croatia, July, 2011) was created. 

The reforms focused heavily on a change towards a system of student competence and 
achivement. There are eight competences listed as the foundation of learning: 

Communication in the mother tongue, communication in a foreign language, mathematical 
competence, basic competence in natural sciences and technology, digital competence, the 

initiative and enterprising and cultural awareness and expression (National Framework 
Curriculum, 2011). Among these competences, the greatest emphasis is on initiative and 
enterprise. It is defined as the ability of the individual to transform an idea into action and is 

the basis for acquiring certain knowledge, skill and capability needed for fueling social and 
marketing endeavors (ibid.). Moreover, the framework contains certain inserts that state 

humanistic ideals within the school system, and points out that education is the foundation of 
human values. However, where humanity is mentioned, so too is the necessity of enterprise 
which undervalues the objective.  

The function of enterprise is to increase the productivity of human resources, continually 

enhancing oneself, for example; lifelong education. Accidentally or not, education for greater 
productivity becomes the only realistic goal in today`s education process. In American 

psychology, which deals with individual theory,  an educator`s goal is the creation of better 
human beings or in psychological terms, self-actualization and self-transcendence (Maslow, 
1993). 
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4. Creativity and the arts 

Art has existed since ancient times and for centuries has been recognized as a core of 
humanistic education. Art in education contributes to the mind, senses and emotions. It also 

feeds the social, physical, spiritual and creative development of its students. This unique 
medium enables the student to converge knowledge gained through various insights and 

personal experiences with other educational fields. It is also responsible for the integration of 
these fields into the wider social and cultural value systems and worldviews (NOK, 2011). 

Isenberg and Jalongo (1997) define creativity as doing or creating something that has 

never been done before and responding to certain objects, symbols, ideas and situations by 
relating them to previous experiences. Creativity is not instinct that is inherited by a few 
chosen people, but it is a skill which can be enhanced through practice. Creativity is a process 

whose characteristics include flexibility, sensibility, multidimensional thinking, originality 
and being able to reach various solutions. Major studies, reports and initiatives across a 

number of countries have advocated for the increased focus on creativity and the role of the 
arts in the teaching process (Roberts, 2006).  

Creativity is when a student is provided with opportunities to develop the skills 
needed to solve problems where they otherwise couldn`t. Furthermore, these skills explore 

problem-solving possibilities by using imagination. Imagination is a crucial element of 
creativity. Everything that requires an artistic transformation of reality, everything that is 

associated with the interpretation and construction of something new, requires an 
indispensable supply of imagination (Vygotsky, 1998). Vygotsky highlights that imagination 
involves the use of existing knowledge, skills, ideas and images along with abstract thinking 

to conceive something new. Imagination has a cognitive capacity, which enables us to reach a 
coherent image of the world through empathy (Green, 1995). According to Green, artistic 

imagination has the means to reach the world in such a way that we become accustomed to as 
if worlds that were created by writers, painters, sculptores, movie directors, choreographers 
and composers, and enabled us to gain new perspectives on life (Green, 1995). 

Nussbaum, in her work Cultivating Humanity (1997), brings to our attention three 

important dimensions of the artistic imagination: Narrative imagination, deliberative 
imagination, and compassionate imagination. 

In the main chapter; “Narrative imagination,” she claims that cultivating humanity 

through art is the form in which Socrates, the stoics and Seneca held as the central part of 
basic education. In one passage she writes: Habits of empathy and community conduce to a 
certain type of citizenship and a certain form of community: one that cultivates a sympathetic 

response to another's needs, and understands the way circumstances shape those needs, while 
respecting separateness and privacy. This is so because of the way in which literary 

imagining both inspires intense concern with the fate of characters and defines those 
characters as containing a rich inner life, not all of which is open to view. In the process, the 
reader learns to have respect for the hidden contents of that inner world, seeing its importance 

in defining a creature as fully human. (Nussbaum, 1997).  

In the last dimension of imagination Nussbaum describes compassionate imagination and 
its value as having an empathetic recognition to the different, marginalized, invisible persons 

in a global world of social differences (Nussbaum, 1997). 

 

5. Dramatic Arts in Education 

The need for more innovative and humanistic pedagogies in educational reforms gives drama 
a growing recognition as a medium for learning and teaching. The dramatic arts contribute to 

human development in many ways. By expanding the imagination, developing creativity and 
an aesthetic sense, having social sensitivity, enabling life experience, self-confidence and 

contributing to development of the mind. Drama provides countless opportunities for 
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recongnizing, supporting and developing creativity. Betty Jane Wagner, an educator who has 
shared many ideas and worked closely with Dorothy Heathcote, an expert in the field of 

drama in education, asserts her opinion of drama: Drama is powerful because of its unique 
balance of thought and feeling which makes learning not only exciting, challenging and 

relevant to real-life concerns, but also enjoyable (Wagner, 1976). The use of drama as a 
learning medium was initiated by drama educators such as Peter Slade in UK and Winifred 
Ward in USA. 

Educators have long used drama to achieve a variety of pedagogical goals (Courtney, 

1974). Historically, both drama and theatre have long been recognized as potent means of 
education and indoctrination. The ways they are used today, however, are new, and they 

differ in a number of aspects from the ways they have been used in the past (McCaslin, 
1998).  

The terminology, focuses and practices of drama vary from country to country. 

Creative drama is the term most used in the US, along with informal drama, creative play 
acting, and improvizational drama (Heinig, 1993). Whereas in other countries such as UK, 
Canada, Australia, and New Zeland, the terms developmental drama, educational drama, 

process drama, or just drama are frequently seen (Krusic, 2013). Some art advocates have 
succeeded in bringing drama and theatre arts into schools as an entirely separate program. 

They have championed this cause because they understand that the foundations of drama 
teaching lie in proven theories and have a strong link with the humanities. Drama in 
education is the use of drama conventions to reach educational objectives, bringing students 

into an as if world where actions and consequences matter (Heathcote, 1995). Since dramatic 
play is so innate in children, it is then carried on to the primary years. It is what children are 
very good at and enjoy. Wagner (1976) states that children bring with them to the classroom 

the universal human ability to play, to make believe as if. Many children spontaneously 
engage in such dramatic play from as young an age as ten months. The educational drama 

activities involve movement exercises such as theatre games, pantomime, and conventions 
such as improvisation, hot-seating, and teacher-in-role and are employed for the discussion of 
certain issues (Barlow & Skidmore, 1994; Clements, 1996). 

Educational drama activities are now implemented in all levels of education, ranging 
from preschool education to university and graduate education. Drama based teaching and 
learning activities can help social, physical, emotional, language and cognitive development. 

The following is a compilation of those outcomes derived from a variety of primary resources 
and organized into categories (Wagner, 1976; Hodgson and Richards,1966; Morgan and 

Saxton, 1989; McCaslin, 1998): 

Physical Development 

 Body awareness, control, balance and coordination 

Social Development 

 Learning to listen 

 Developing trust with others 

 Learning to cooperate with others 

 Understanding human actions and reactions 

 Accepting and contrubuting to group decisions 

 Developing empathy 

 Developing and understanding of humanity and cultures, both past and present 

Emotional Development 

 Self-expression 

 Self knowledge 

 Self discipline 
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 Self- esteem 

 Self respect 

Cognitive Development 

 Being able to organize thoughts 

 Independent thinking 

 Interpretative thinking 

 Critical thinking 

 Using alternative ways of knowing and learning 

 Problem solving 

 Seeking new information and developing new interests 

Language Development 

 Exposure to literature through combination of auditory, kinestethic and visual modes 

 The development of speech,  

 Written and oral communication skills 

Drama is a way of life. It is embedded in each and every person’s lives from birth to 
death. We naturally use drama to learn, explore, and solve problems in new and often 
difficult situations. The taking on of dramatic roles, the dramatic encounter with new 

situations and with new possibilities of the self is not something we teach children but 
something they bring to school for us to help them develop (Wagner, 1976 ).  Drama provides 

the opportunity to explore life situations in a non-threatening context through the 
intermediary of make believe. The result is an effective response that allows specific learning 
to pass to the concept level and possibly be integrated into other life experiences over time 

(Wagner, 1976). Not only should teachers use drama to teach the primary curriculum, but 
also use drama to help students become life-long learners. To become a life-long learner or 

someone who uses their skills to teach himself and solve everyday problems, the person must 
acquire some basic social and problem solving skills. Drama is an expressive way to develop 
these skills. 

 

6. Drama Education in Croatia 

Engaging drama in education is a complex and multidimensional activity that takes place 
simultaneously at several levels: Actions, behaviors and experiences. In educational drama 
we are not creating a project that we can be objective to. We are dealing with the 

development of a child`s personality and, consciously or not, we are participating in the 
formation and maturation of the individual and its personality as well as contributing to the 

development of their understanding and commitment to the moral statures and citizenship. 

Drama in education became acknowledged after the Croatian War of Independence 
when certain number of experts and professional societies started to apply drama activities.  

As a form of psycho-social support, the projects were held in the war zones, refugee centers, 
schools and communities affected by the war. Teachers, educators and social workers started 
attending  drama workshops because they saw that drama had intellectual and emotional 

impact on children, youth and adults. Thereafter, drama in education has become an  
embedded social and educational practice. In 1996 the Croatian Center for Drama Education 

(HCDO) was established where organized workshops were guided by foreign drama coaches 
and educators. Through those workshops, financed by the Ministry of Education and Sports, 
we gained knowledge of the basic forms of educational drama, such as: teacher- in- role, 

mantle of the expert, forum-theatre and process drama. In 2002 the relationship with Ministry 
of Education and Sport dissolved, and for almost a decade drama education workshops were 

nonexistent. During this period, a book by Iva Gruic Transit Into Imaginary World, provided 
insight and guidance to those who sought it. The author collected all features of drama in 
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education from UK. Inspired by the book, we started to research our own drama history, and 
realized that some aspects of drama in education in our schools actually existed after 2nd 

World War.  

Croatian language is at the core of the curriculum because it is taught daily as a 
discreet subject and in all other lessons. It is divided into five educational fields: initial 

reading and writing (only in the 1st grade of primary school), language, language expression, 
literature and media culture. Implementing the National Framework Curriculum for 
Preschool Education and Compulsory General Education (Croatia, July, 2011) gave 

opportunity  to the dramatic culture and art to become a field on its own. However, dramatic 
arts will always be a part of literature and media culture. The main purpose of this field is to 

show how education through art contributes significantly to the formation of personal and 
cultural beliefs and world views. It creates a national and European cultural identity. It 
embraces the acquisition of universal human values, respects differences among people and 

cultures. It encourages the development of empathy, cooperation, solidarity and personal, 
social and cultural responsibilities (NOK, 2011). 

 

7. Conclusion 

Many experimental studies indicate that there is an  existence of a relationship between 

drama and academic variables. All of the studies hold a common theme, believing that drama 
can be easily adapted and integrated throughout the entire curriculum. Listing drama as a 

field in  Croatian National Framework Curriculum has not brought substantial changes within 
the school system, but it has prevented dramatic art and culture from being totally rejected. 

The implementation of drama in the Croatian scholastic curriculum demands from any 
interested educator, a time-consuming effort to make aware the various benefits dramatic art 

has to offer in the classroom. Currently, we see a worldwide threat which Martha Nussbaum 
highlighted in her book. Confronted with this, we may ask ourselves what we should  expect, 

how we should grasp it and what we should be doing to protect ourselves from this kind of 
threat. In agreement with Nussbaum I would argue that we have a powerful paradigm of 
humanistic civil education at our feet which isn`t strictly prohibited in our schools, but stands 

at our disposal to create more interacitve curriculum for the benefit of our pupils.  

I believe that those who are dedicated educators should be more active in promoting 
drama in education. With a strong background of extensive scientific research in this field, 

the stand for drama in education could be supported. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı; yükseköğretimde eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerinin 

öğrenci kulüplerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Ayrıca bu araştırma ile öğrenci 
kulüplerine katılan üniversite öğrencilerinin yaşları, sınıfları ve eğitim gördükleri bölümlere 

göre öğrenci kulüpleri çalışmalarına katılma nedenleri, öğrenci kulübü çalışmalarının 
katkıları ve öğrenci kulüpleri çalışmaları hakkındaki önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Üniversitelerin sadece mesleki alana yönelik öğretim yapan kurumlar olmaması bunun yanı 

sıra eğitim gören öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirme ve öğrencilerine bireysel olarak 
farklı konularda uygulamaya dayalı beceriler kazandırma misyonu taşıyan kurumlar olması 
öngörülmektedir. Bu bağlamda farklı konularda öğrenci kulüplerinin kurulması ve işlev 

göstermesi üniversitelerin amaçlarına hizmet etmesi açısından önemlidir. Bu kulüplerin 
işleyişine yönelik öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesinin kulüp çalışmalarının verimini 

olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin görüşlerinin 
ortaya konduğu nitel bir araştırmadır. Öğrencilerin öğrenci kulüpleri hakkında görüşlerinin 
belirlenmesi için araştırmacılar tarafından bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan form 

Kırklareli Üniversitesi’nde eğitim gören 30 öğrenciye konu ile ilgili görüşmeler yapılarak 
uygulanmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri, öğrenci kulübü 
çalışmalarına ilgi alanları oldukları için ve sosyal olmak için veya arkadaş çevresi istediği 
için katılmaktalar. Ayrıca öğrenci kulüplerinin keyifli zaman geçirmelerini sağladığını, sosyal 

çevrelerini genişlettiğini ve kendini geliştirme fırsatı sunduğunu belirtmişlerdir. Bunların yanı 
sıra bazı öğrenciler öğrenci kulübü çalışmalarının kendilerine hiçbir katkısının olmadığını 

belirtmişlerdir. Üniversite öğrencilerinin öğrenci kulübü çalışmalarına yönelik önerileri, 
kulüplerin daha aktif olması, kulüp gezilerinin arttırılması, kulüplere daha fazla ödenek 
verilmesi, öğrenciyi katılmaya teşvik eden eğlenceli etkinliklerin düzenlenmesi şeklindedir.         

Anahtar sözcükler: Üniversite öğrencileri, Öğrenci kulüpleri, Öğrenci görüşleri 

 

1.Giriş 

Birey, sosyal bir varlık olarak dünyaya gelir. Yaşadığı çevrede etkileşim içinde bulunarak 
sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirir. Bu gelişim süreci içerisinde kendi değerlerini ve 

tepkilerini oluşturur. Gelişim süreci içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla birey, 
iletişim yeteneğini arttırma, kendini ifade etme becerisi kazanma gibi sosyal bir varlıkta 
olması gereken özelliklerini geliştirebilir. Okullar bireyin sosyal becerilerinin 
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kazandırılmasında temel ve önemli bir rol oynar. Eğitim amaçları doğrultusunda bireyin 
sosyal becerilerinin geliştirilmesi elzemdir. Bireyin toplumda etkin bir varlık olarak boy 

göstermesi ancak ve ancak sosyal yönünün gelişmesi ile mümkündür. İlköğretimden 
yükseköğretime kadar geçen süreçte birey, okul ortamında çeşitli etkinliklerde bulunur. Bu 

etkinlikler kapsamında öğrenci kulübü çalışmalarının olduğunu söyleyebiliriz. 
Yükseköğretim çerçevesinde yetişkin bir birey olan öğrenci, kulüp çalışmaları ile topluma 
yön verecek etkinlikler gerçekleştirirken kendini de geliştirme yönünde önemli bir yol kat 

ettiğini söylemek hiçte yanlış olmayacaktır.   

Öğrenci kulüpleri yükseköğretimde öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda belli 
amaçlarla yapılan etkinliklerin gerçekleştirildiği bir çatıdır. Bu bağlamda üniversitelerde 

“tiyatro kulübü”, “münazara kulübü”, “doğa sporları kulübü”, “dağcılık kulübü”  vb. kulüpler 
yer almaktadır.  

1981 yılında kabul edilen Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan yükseköğretimin 

amaçlarına göre, bireyin bilimsel düşünebilen, insan hakları konusunda bilinç sahibi olan, 
görev ve sorumluluklarını bilen bir birey olmasının yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
bir mesleğin bilgi, beceri ve genel kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir (Yüksek Öğretim Kanunu, 1981). Yüksek öğretim kanununda belirtiliği 
üzere bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal ortamlarda bulunmaları ve sorumluluk 

sahibi bireyler olmaları öngörülmektedir. Bu bağlamda üniversitelerde etkin olan öğrenci 
kulüplerinin yükseköğretimin amaçları ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür.  

Öğrenci kulüplerinin oluşması sürecinde öğrencilerin bir araya gelerek fikir birliği ve 
işbölümü yapmaları gerekmektedir. Böylece öğrenciler toplanarak sosyal bir ortam 

oluşturmuş olurlar. Öğrencilerin toplanarak oluşturdukları sosyal ortamlarda gruplar meydana 
gelir. Grup kavramı günlük hayatta çok kullanılan bir kavramdır. Grup kavramı bize birden 

fazlayı ifade eden bir kavramdır. Barlı (2007)’ye göre grup kavramı sosyal psikolojide ortak 
amaçları, ortak normları ve kendilerini bir grup olarak hisseden insanların bir araya 
gelmesinden oluşur. Ayrıca Barlı (2007) bir grupta bulunması gereken özellikleri şu şekilde 

maddelendirmiştir:  

1) Görülebilirlik 

2) Örgütlü olma  

3) Rol 

4) Etkileşim 

5) Norm 

6) Değerler 

7) Amaçlar  

8) Devamlılık (Barlı, 2007; 2).  

Grupların özellikleri dikkate alındığında bireylerin temel amaç ve normlar etrafında 

örgütlü olarak devamlılık gösteren çalışmalar yaptığı görülmektedir. Böylece bireylerde bir 
aidiyet duygusundan söz edilebilir. Bireylerin eylemlerini güdüsel olarak yaptığı (Başaran, 

2008) göz önüne alındığında grup olarak bir şeyler başarma ve bu grubun bir parçası olma 
eğiliminde oldukları ortaya çıkmaktadır. Ünlü psikolog Abraham Maslow’un ortaya attığı 
ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında da bu durum ortaya konmaktadır.  
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Şekil 1 : Maslow'un ihiyaçlar hiyerarşisi         

 

   

Kaynak: Cüceloğlu, 2012: 236  

    
Maslow tarafından ortaya atılan ihtiyaçlar hiyerarşisinde görüldüğü üzere, insan 

çeşitli gereksinimleri olan bir varlıktır. Bu gereksinimler içerisindeki sevgi ve ait olma 
basamağını bir gruba üye olarak gerçekleştirebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Buradan yola çıkarak, bireyler çeşitli gruplarda ait olma ve sevilme sayılma ihtiyaçlarının 
karşılanması için bulunmaktadır diyebiliriz. Ait olma ve sevgi gereksinimi giderilmeden 
değer, başarı ve kendine saygı basamağına çıkılamayacağı Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde görülmektedir. Bir üst basamağa çıkmak için alt basamaklar çıkılmak zorunlu 
Kabul edeilmektedir. En üst basamaktaki kendini gerçekleştirme gereksinimi ancak bu 

şekilde sağlanabilmektedir (Cüceloğlu, 2012). Tüm bunların ışığında Maslow 'un piramidinde 
görmüş olduğumuz üzere, birey ait olma ve sevilme ihtiyacını karşılaması koşulu ile daha 
mutlu bireyler olup, daha başarılı işlere imza atacağını söylemek mümkündür.   

Bu noktada yükseköğretimde öğrenci kulüpleri bireye sosyal bir varlık olarak kendini 
gerçekleştirebilmesi için önemli bir fırsat sunduğu gözler önüne çıkmaktadır. Öğrenci ilgi 

alanlarına yönelik olarak faaliyette bulunmak istediği kulübü seçer. Üniversite öğrencileri 
çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerini kulüpler aracılığıyla gerçekleştirmiş olur. Yüksek 
öğretim Kurumu (YÖK) tarafından denetlenen kulüpler öğrencilerin taleplerini karşılama 

açısından aktif bir rol oynar. Öğrenci, üye olmuş olduğu öğrenci kulübüne kendini ortak 
yetenek ve ilgiler çerçevesinde bir araya geldiğini düşündüğü diğer öğrenciler olduğu için ait 
hisseder. Bu kulüplerde ortak ilgi alanı olan ve ortak yeteneği olan öğrenciler toplanmış olur. 

Örneğin rol kabiliyeti olan bir öğrenci tiyatro kulübünde kendini daha mutlu hissedecektir. 
Aynı şekilde herhangi bir konuyu tartışmaktan hoşlanan bir kimse münazara kulübünde 

kendini daha aktif bir biçimde geliştirecektir.  
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri itibariyle üye olarak faaliyet gösterdikleri kulüpler 

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu)’ün belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda faaliyet 

göstermektedirler. Öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili yükseek öğretim 
kurumunun rektörlüğünde kurulan SKS (Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi 
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Başkanlığı) birimi öğrencilerin sağlık, kültürel ve sportif faaliyetlerini karşılamakla 
yükümlüdür. Öğrenci kulüpler YÖK tarafından yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kanunun 

16. Maddesi esasınca kurulur :   
Madde 16. Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 

değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını 
sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere 
katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:  

a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri 
sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit 

faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş 
ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür 

çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik 
dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar 

oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, 
sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara 
katılmalarını sağlamak (Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko- Sosyal Sağlık, 

kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Resmi Gazete, sayı 18301 
http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa?p  05.06.2014). 

YÖK’ün belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda üniversitelerin rektörlüklerine bağlı 
SKS birimlerinin yönlendirdiği öğrenci kulüplerinin faaliyetleri doğrultusunda öğrenciler 
aktif olarak sanatsal, bilimsel ve kültürel olarak etkinlikler düzenler ve bunlara katılırlar. Bu 

etkinlikler sayaseinde öğrenciler boş zamanlarını verimli olarak değerlendirirler, 
yeteneklerini keşfeder ve geliştirirler. Özakpınar (2009)’ın belirttiği üzere bireyler kurmuş 

oldukları ilişkiler neticesinde karakterlerini geliştirir. Buna dayanarak öğrenci kulüpleri 
çerçevesinde bireyler sadece ilgi ve yetenlerini değil sosyal ilişkilerini ve karakterlerini de 
geliştirir.  

Öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdiği etkinlikler üniversitelerin gelişmesine de katkı 
sağlayabilir. Üniversitenin halkla kuracağı iletişimle bu etkinlikler pozitif etkiler 

yaratılmasında önemli bir rol oynar. Örneğin tiyatro gösterisi yapan ve bu gösteriye halkı da 
davet eden öğrenci kulübü halkın üniversite hakkındaki tutumunu olumlu yönde geliştirir. 
Benzer şekilde üniversitede sağlık kulübü olarak faaliyet gösteren öğrenci kulübü halkı kan 

verme ve organ bağışlama konularında bilgilendirip hayat kurtarmayı bile sağlayabilir. Yada 
çevre kulübü kapsamında yapılan etkinliklerle üniversitenin yer aldığı şehrin çevresinin 

korunması ve güzelleştirilmesi konusunda halk ve kulüp öğrencilerinin işbilirği ile verimli 
sonuçlar alınabilir. Sağır ve İnci (2013) tarafından yapılan çalışmada da üniversitenin yer 
aldığı şehrin gelişip yeni bir kimlik kazanmasında, öğrenciler tarafından yapılan etkinliklerin 

pozitif bir etki yarattığı gözler önüne serilmektedir. Bu açıdan bakıldığında üniversiteler 
öğrencileriyle ve faaliyet gösterdiği şehirin halkıyla bir bütün halindedir. Sağır ve İnci 

(2013)’nin araştırmasını destekler nitelikte Arslan (1999), Blenay (1992), Çatalbaş (2007), 
Çetin (2007) Öztürk, Torun ve Özkök (2011) tarafından yapılan araştırmadalar da belirttildiği 
üzere üniversitelerin toplumun çeşitli yönlerden kalkınmasına yardımcı olan kurumlar olduğu 

vurgulanmıştır. Böylece üniversiteler yer aldıkları şehirleri cazibe merkezi haline getirebilme 
yetisine sahiptir. Üniversitelerde gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde şehir üniversite 

ilişkileri gelişebilir. Bu bakımdan öğrenci kulüplerinin faaliyetleri elzem bir rol oynar.  
Dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin sayılarının gün geçtikçe artığı görülmektedir. 

Bu artışın sadece nicel olarak değil nitel olarakta meydana gelmesi oldukça önemlidir. Bu 

nedenle yükseköğretim sürecindeki eğitim etkinliklerinin nicelikleri kadar niteliklerinin de 
artmasının gerekliliği gözler önüne çıkmaktadır. Üniversitelerde gerçekleşen eğitim 

etkinlikleri içerisinde öğrenci kulüpleri de vardır. Bu kulüplerin de faaliyetlerindeki nicel ve 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa?p
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nitel artış üniversitenin eğitim kalitesindeki artışla doğru orantılıdır. Öğrenci kulüpleri 
öğrencinin gelişimine katkı da bulunmasıyla birlikte üniversiteye de katkıda bulunur. Ayrıca 

üniversitenin gelişmesi şehirin gelişmesini destekler. Üniversitenin yer aldığı şehrin 
gelişmişliği de üniversiteyi tercih edilme ve eğitim durumları bakımlarından etkiler. Bu 

karşılıklı katkı sağlama durumu bir zincir hailne gelerek yükseköğretimin ve üniversitelerin 
amaçlarına hizmet eder.  

Bu araştırmanın amacı; yükseköğretimde eğitim görmekte olan üniversite 

öğrencilerinin öğrenci kulüplerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Ayrıca bu araştırma ile 
öğrenci kulüplerine katılan üniversite öğrencilerinin yaşları, sınıfları ve eğitim gördükleri 

bölümlere göre öğrenci kulüpleri çalışmalarına katılma nedenleri, öğrenci kulübü 
çalışmalarının katkıları ve öğrenci kulüpleri çalışmaları hakkındaki önerileri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

 
2.Yöntem 

2.1 Araştırma Modeli 
Bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme 
ile veriler toplanmıştır.  

 
2.2 Çalışma Grubu 

Bu araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kırklareli Üniversitesi’nde 
Tarih bölümünde 6, Hemşirelik bölümünde 1, İşletme bölümünde 2, Sosyoloji bölümünde 6, 
Türk Dili ve Edebiyat bölümünde 6, Felsefe bölümünde 8, Beslenme ve Diyetetik bölümünde 

1 eğitim gören olmak üzere toplam 30 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin yaşları 18 ile 25 yaş arasında değişmektedir ve 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda eğitim 

görmektedir. 
 
2.3 Verilerin Toplanması 

Verileri toplamak amacı ile araştırmaya katılan öğrenciler ile görüşmeler yapılmıştır. 
Öğrencilerle görüşme yapmak için araştırmacılar tarafından görüşme formu oluşturulmuştur. 

Görüşme formunda öğrencilerin yaş, sınıf ve bölüm gibi kişisel bilgilerini içeren sorular 
olduğu gibi, “öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz”, “öğrenci kulübü çalışmaları 
size neler kattı” ve “öğrenci kulübü çalışmaları hakkında önerileriniz nelerdir” şeklinde 

öğrencilerin kulüp çalışmaları hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan sorular yer 
almaktadır. 

 “Öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz” sorusuna araştırmacılar tarafından  
*İlgi alanım olduğu için     

*Sosyal olmak için 

*Arkadaş çevrem istediği için ve  
*Diğer (yazınız) şeklinde dört farklı seçenek sunulmuştur.  

  “Öğrenci kulübü çalışmaları size neler kattı” sorusuna araştırmacılar tarafından  
*Keyifli zaman geçirmemi sağladı 
*Sosyal çevremi genişletmemi sağladı 

*Kendimi geliştirme fırsatı sundu 
*Diğer (yazınız) şeklinde dört farklı seçenek sunulmuştur.  

“Öğrenci kulübü çalışmaları hakkında önerileriniz nelerdir” sorusu için herhangi bir 
seçenek sunulmamıştır. Öğrencilerin sadece görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.  

Bu kapsamda yapılan her bir görüşme yaklaşık olarak 20-25 dakikalık süre içerisinde 

gerçekleştirilmiştir.  
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2.4 Verilerin Analizi 
Öğrenciler ile görüşmeler yapılarak toplanan veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2003) tarafından belirtildiği üzere bu analiz 
yönteminde elde edilen veriler özetlenerek ve yorumlanarak ortaya konulmaktadır. Bu 

araştırmada da toplanan veriler analiz için oluşturulan çerçeve kapsamında düzenlenmiştir. 
 
3. Bulgular ve Yorumlar  

Üniversite öğrencilerinin kulüp çalışmaları hakkındaki görüşlerini belirlemek için kendilerine 
yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar “öğrencilerin eğitim gördükleri bölüm”, “yaş” ve 

“cinsiyet” değişkenlerine göre gruplandırılarak analiz edilmeye çalışılmış, kulüp çalışmaları 
hakkındaki önerileri genel bir çerçeve oluşturularak sunulmuştur.  
Üniversite öğrencilerinin “Öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz” sorusuna 

verdikleri cevaplar eğitim gördükleri bölüme göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
 

Tablo 1: Bölüm değişkenine göre öğrenci kulüplerine katılma nedenleri 
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İlgi alanım olduğu için    1 4 6 0 1 0 3  15 

Sosyal olmak için 3 1 0 0 1 1 4  10 

Arkadaş çevrem istediği için 2 1 0 1 0 0 1     5 

Toplam 6 6 6 1 2 1 8  30 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin öğrenci kulüplerine katılma 
nedenleri genellikle ilgi alanı olmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle tarih bölümü 
öğrencileri öğrenci kulüplerine ilgi alanları doğrultusunda katılmaktadırlar. Ayrıca üniversite 

öğrencilerinin öğrenci kulüplerine katılmalarının başka bir nedeni olarak ta sosyal olmak 
istemeleri olduğu söylenebilir.  

Üniversite öğrencilerinin “Öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz” sorusuna 
verdikleri cevaplar yaşlarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
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Tablo 2: Yaş değişkenine göre öğrenci kulüplerine katılma nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversite öğrencilerinin “Öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz” sorusuna 
verdikleri cevaplar eğitim gördükleri sınıfa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır 

 
Tablo 3: Sınıf değişkenine göre öğrenci kulüplerine katılma nedenleri 

Tablo 1-2 ve 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin 15’i ilgi alanı olduğu için, 
10’u sosyal olmak için, 5’i de arkadaş çevresi istediği için öğrenci kulübü çalışmalarına 

katılıyor. Aynı zamanda öğrencilerin yaşları ilerledikçe arkadaş çevresi istediği için değil ilgi 
alanı olduğu için veya sosyal olmak için öğrenci kulübü çalışmalarına katıldığı söylenebilir.  

 
Üniversite öğrencilerinin “Öğrenci kulübü çalışmaları size neler kattı” sorusuna verdikleri 
cevaplar eğitim gördükleri bölüme göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
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İlgi alanım olduğu için    2 12 1 15 

Sosyal olmak için 3 6 1 10 

Arkadaş çevrem istediği için 2 3 0 5 

Toplam 7 21 2 30 
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İlgi alanım olduğu için    2 4 9 0 15 

Sosyal olmak için 2 3 2 3 10 

Arkadaş çevrem istediği için 2 0 3 0 5 

Toplam 6 7 14 3 30 
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Tablo 4: Bölüm değişkenine göre öğrenci kulüplerine katılma nedenleri 
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Keyifli zaman geçirmemi sağladı 5 1 2 0 1 1 3 13 

Sosyal çevremi genişletmemi sağladı 2 1 0 0 0 0 1 4 

Kendimi geliştirme fırsatı sundu 1 3 2 1 1 0 4 12 

Diğer (hiç bir şey) 

Toplam 

0 
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33 

 

 

Üniversite öğrencilerinin “Öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz” sorusuna 
verdikleri cevaplar yaşlarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 

Tablo 5: Yaş değişkenine göre öğrenci kulüplerine katılma nedenleri 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 incelendiği zaman üniversite öğrencilerinin yaşları ilerledikçe kulüp 
çalışmalarının kendilerine olan katkılarını yetersiz buldukları görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin “Öğrenci kulübü çalışmalarına katılma nedeniniz” sorusuna 

verdikleri cevaplar eğitim gördükleri sınıfa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
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Keyifli zaman geçirmemi sağladı 4 9 0 13 

Sosyal çevremi genişletmemi sağladı 1 2 1 4 

Kendimi geliştirme fırsatı sundu 2 10 0 12 

Diğer (hiç bir şey) 

Toplam 

0 
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Tablo 6: Sınıf değişkenine göre öğrenci kulüplerine katılma nedenleri 

Tablo 4-5 ve 6’da görüldüğü üzere araştırmaya katılan 30 öğrencinin 11’i kulüp 

çalışmalarının keyifli zaman geçirmeyi sağladığını, 3’ü kulüp çalışmalarının sosyal çevresini 
geliştirdiğini, 10’u kulüp çalışmalarının kendisini geliştirme fırsatı sunduğunu, 1 öğrencinin 
kulüp çalışmalarının hem keyifli zaman geçirmeyi sağladığını hem de kendini geliştirme 

fırsatı sunduğunu, aynı şekilde 1 öğrencinin de kulüp çalışmalarının hem keyifli zaman 
geçirmesini sağladığını hem sosyal çevresini geliştirdiğini hem de kendini geliştirme fırsatı 

sunduğunu 4 öğrencinin ise kulüp çalışmalarının kendisine hiçbir katkısının olmadığını 
belirttiği görülmektedir. Tablolar incelendiğinde görülüyor ki sosyal çevresini geliştirmek 
için öğrenci kulüplerine katılan öğrenciler bu amaçlarına ulaşamadıklarını düşünmekteler.  

Üniversite öğrencilerinin kulüp çalışmaları ile ilgili önerileri ise şu şekilde 
genellenebilir.  Üniversite öğrencileri öğrenci kulüplerinin daha aktif olmasını, daha fazla ve 

verimli öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinlikler yapmasını bu etkinliklerin içerisinde daha 
fazla gezilerin olmasını ve üniversitenin bunlara ödenek ayırmasını önermektedirler. Ayrıca 
üniversite öğrencileri öğrenci kulüpleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin etkili bir 

şekilde duyurulmasını önermekteler.    
 

Sonuç ve Öneriler 

Üniversite öğrencilerinin kulüp çalışmalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesinin 
amaçlandığı bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kulüp çalışmalarına sırasıyla ilgi alanı 

oldukları için, sosyal olmak için ve arkadaş çevreleri istedikleri için katılmakta oldukları 
belirlenmiştir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kulüp çalışmalarının kendilerine sırasıyla 

keyifli zaman geçirmeyi sağladıkları, kendilerini geliştirme fırsatı sunduğu, sosyal çevrelerini 
geliştirdiği konularında katkı sağladıklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca bazı 
öğrencilerin de kulüp çalışmalarının kendilerine hiçbir katkısının olmadığını düşündüğü 

ortaya konmuştur. 
Üniversite öğrencilerinin kulüp çalışmalarına yönelik önerilerinin ise kulüp 

çalışmalarındaki etkinliklerin arttırılması ve daha eğlenceli etkinlikler planlaması şeklinde 
genellenebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca üniversite öğrencileri kulüp çalışmaları 
kapsamında üniversiteden daha fazla destek alarak gezilerin düzenlenmesini önermektedirler. 
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Keyifli zaman geçirmemi sağladı 3 4 5 1 13 

Sosyal çevremi genişletmemi sağladı 1 0 0 3 4 

Kendimi geliştirme fırsatı sundu 1 3 7 1 12 

Diğer (hiç bir şey) 
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Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında üniversitelerdeki kulüp çalışmalarının 
daha aktif ve verimli hale getirilmesi önerilebilir. Öğrencilerin ilgisini çekmek için daha 

sosyal ortamlar yaratılarak öğrencilerin aktif olmaları ve keyifli zaman geçirmeleri 
sağlanmalıdır. Öğrenciler kulüp çalışmaları sayesinde ilgi alanı olan konularda kendilerini 

geliştirme fırsatı bulacak ve üniversitelerinin gelişmelerine katkı sağlayacak böylece 
üniversitelerin halkla olan etkileşiminin de artacağı düşünülebilir. Bu konuda yüksek öğretim 
kurumlarında birimler arasında öğrencilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin kulüp 

çalışmalarına katılmaları desteklenmeli ve öğrencilere rehberlik yapılabilir. Üniversitelerin 
araştırma yapmak, öğrenci yetiştirmek gibi temel amaçlarının yanında bulundukları bölgeyi 

kalkındırma gibi amaçları da vardır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci kulüplerine dikkatleri 
çekmekte fayda vardır. Üniversitenin yer aldığı şehrin halkının da kulüp çalışmalarına dahil 
edilmesi sağlanabilir. Böylece hem üniversite şehrin sosyal ve kültürel yönden kalkınmasını 

sağlarken halk ta üniversiteye dolaylı olarak katkı sağlayacaktır. 
Üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ile ilgili alanda daha fazla 

araştırma yapılarak uygulamalardaki sorunların nedenleri ortaya konularak çözüm yoluna 
gidilebilir. Böylece öğrenci kulüplerinin etkililiği arttırılabilir.  
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Özet 

Bu çalışma, Üniversite fen bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan birinci sınıf 

öğrencilerinin evrim teorisini kabul etme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın problem cümlesi; Fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf 
öğrencilerinin evrim teorisini kabul etme düzeyleri farklılaşmakta mıdır? Araştırma evrenini, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde Biyoloji, Fizik ve 
Fen Bilgisi Öğretmenliği alanlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada 

Rutledge & Sadler (2007) tarafından geliştirilen Reliability of the Measure of Acceptance of 
the Theory of Evolution (MATE) Instrument isimli ‘Evrim Teorisini Kabul Etme’ (ETKE) 
5’li likert tipindeki ölçek kullanılmıştır. Testin toplam güvenirlik katsayısı Cronbach-α=0,74 

bulunmuştur. Evrim teorisini kabul etme düzeyleri için betimsel istatistik analizi 
kullanılmıştır. Öğrenciler ölçeğin genelinde ve alt boyutları arasında ‘Dünyanın yaşı’ alt 

boyutu hariç ‘Evrim Teorisini Kabul Etme’ düzeylerini ‘Kararsız’ olarak ifade etmişlerdir. 
Araştırmanın bulgularından gerekli öneriler getirilmiştir.  

Anahtar kelimeler; Evrim teorisi, kabul, Üniversite öğrencileri 

  

*Bu makale Gül KOZALAK’ ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

 

1- Giriş 

Evrim teorisi, bilim dünyasındaki güçlü pozisyonuna ve tüm bilimsel ispatlarına rağmen 

günümüzde yeterince kabul görmemektedir (Dagher & BouJaoude, 2005). Türkiye dünyada 
evrim kuramı karşıtı hareketinin en güçlü olduğu ülkelerden biridir (Graebsch & Schiermeier, 

2006). Bütün bunlara karşın, ülkemizde bazı üniversitelerin Biyoloji eğitimi veren 
bölümlerinde, evrim dersleri ya seçmeli ders olarak verilmekte ya da hiç okutulmamakta, 
birçoğunda Evrim Bilimi doğru şekilde öğretilememektedir (Özmen, 2007). 

Evrim eğitiminde evrimi bütün bir kavram olarak vurgulayan 8 ölçüt belirtilmiştir. Bu 

ölçütler, ABD ‘Ulusal Bilim Eğitimi Standartları’ndan (NSES) uyarlanmış, sekiz maddelik 
‘kavram grubundan’  (Skoog & Bilica, 2002) oluşmaktadır. National Research Council’a göre 

bu standartlardan hiçbiri kategoriden elenemez, tıpkı evrimin yaşamımızdan elenemeyeceği 
gibi.’ (NRC, 1996). Bu kavramlar şunlardır: Türler zaman içinde evrimleşir, türleşme, 
canlıların çeşitliliği, ortak bir ataya sahip olma, evrime deliller, doğal seçilim, evrimin hızı ve 

yönü, insanın evrimi. 

Asghar ve arkadaşlarının, 2013 yılında yapmış oldukları çalışmada Türkiye’yi de 
kapsayan 5 Müslüman ülkenin (Mısır, Malezya, Suriye, Pakistan, Türkiye) evrim müfredatını 
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incelemişlerdir. Araştırıcıların bulgularına göre genel olarak evrim konusu Türkiye’deki 8. 
Sınıf Fen ve Teknoloji müfredatında açıkça tartışılır ve 9. , 12. sınıf Biyoloji kitapları bazı 

evrimsel kavramları içerir. Lamarck’ın ve Darwin’in görüşleri öğretilir fakat değişikliklerle 
türeyiş yalnızca 8. sınıfta kısaca verilir ve bu da yalnızca hayvan adaptasyonlarıyla 

ilişkilendirir. Paleontoloji, Jeoloji, Karşılaştırmalı Anatomi, Karşılaştırmalı Embriyolojiden 
çeşitli evrimsel kanıtlar olmasına rağmen Türk müfredatı yalnızca Karşılaştırmalı 
Embriyoloji ve Anatomiden kanıtların üzerinde durmuş spesifik olarak fosil kalıntıların 

evrimi desteklediğinden bahsetmiş, taklit ve kamuflajın evrimsel önemini tartışmıştır. İnsanın 
evriminden diğer ülkelerin biyoloji müfredatında bahsedilmesine rağmen Türk müfredatında 

tamamen unutulmuştur (Asghar, Farahani, & Hameed, 2013).  

Sönmez ve arkadaşlarının Ankara’da 320 öğrenciyle yaptıkları çalışmada ise 8. sınıf 
Fen ve Teknoloji kitabı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı, 10. sınıf Biyoloji kitabı 
incelenmiş, 8. sınıf ve 10. sınıf müfredatının evrimsel konuları anlamada yetersiz olduğuna 

karar verilmiştir. Din Kültürü kitabında verilen ayetlerin ise evrimle ilgili çelişkiler 
oluşturduğu belirtilmiştir (Sönmez, Gümüş, & Kurt, 2012). 

Evrim teorisi günümüzde 12. sınıf Biyoloji kitabında ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ 

ünitesinde ‘Darwin’in Görüşleri’ şeklinde yer almaktadır. Aynı ünite içerisinde ‘Yaratılış 
Görüşü’ de vardır. Yaratılış görüşünün 1985 yılında MEB, hazırladığı bir rapor 

doğrultusunda evrim kuramının bilimsel olarak kanıtlanmadığı ve öğrencileri inançsızlığa 
götürdüğü gerekçesiyle biyoloji ders program ve kitaplarında evrim kuramı ile birlikte yer 
verilmesine karar vermiştir (MEB, 1985).  

12. sınıftaki ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinin işlenmesi için 9 ders saati (12. 

sınıfta işlenen konuların % 8,3’üne denk gelmektedir) önerilmiştir. Bu ünitede 5 kazanım yer 
almaktadır. Bu kazanımları ‘Ulusal Bilim Eğitimi Standartları’ndan uyarlanmış, sekiz ölçütle 

karşılaştıracak olursak: 

1. Hayatın ortaya çıkışı ile ilgili görüşleri özetler. (Böyle bir ölçüt 
bulunmamaktadır.) 

2. Canlıların benzerlikleri ve farklılıkları ile fosillerin, hayatın anlaşılmasına 
sağladığı katkılara örnekler verir. (Bu kazanım ‘Evrime deliller’ ölçütünü kısmen 

karşılamaktadır.) 

2.1.Canlıların embriyolojik, biyokimyasal, anatomik, genetik yapılarındaki benzerlik 
ve farklılıkların hayatın anlaşılmasına katkıları tartışılır.  

3. Canlılık tarihi boyunca canlı çeşitliliğinin değişimini ve nedenlerini analiz 

eder. (Bu kazanım ‘Canlıların çeşitliliği’ ölçütünü karşılamaktadır.) 

3.1.Jeolojik zamanlar boyunca canlı çeşitliliğindeki önemli değişimlerin nedenleri 
sorgulanır. 

4. Evrime ilişkin görüşleri özetler. (Bu kazanım kısmen ‘Doğal seçilim’ ölçütünü 

karşılamaktadır.) 

4.1.Lamarck ve Darwin’in çalışmaları araştırılır. 

4.2.Evrime ilişkin görüşler irdelenir. 

4.3.Doğal seçilim, varyasyon, adaptasyon, mutasyon gibi anahtar kavramlar yeri 
geldikçe bağlam içerisinde açıklanır. 

4.4. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verilir. 

5. Doğada meydana gelebilecek iklimsel değişikliklerden hareketle, zaman içinde 

hayatın nasıl etkilenebileceğini tartışır. (Bu kazanım kısmen ‘Türler zaman içinde evrimleşir’ 
ölçütünü karşılamaktadır.) 

5.1.Bazı türlerin (dinozor, mamut vb.) neden yok olduğu tartışılır. 

12. sınıf Biyoloji kitabındaki ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinin ‘Ulusal Bilim 

Eğitimi Standartları’ nın 8 ölçütünden yalnızca 4’ünü karşıladığı görülmektedir. Yer verilen 
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ölçütler içerisinde ‘Türler zaman içerisinde evrimleşir’ ölçütüne yalnızca ‘Dinozor ve 
mamutların neden yok olduğu tartışılır.’ vardır. Aynı şekilde ‘Evrime ilişkin görüşleri 

özetler’ kazanımında ‘Doğal seçilim, varyasyon, adaptasyon, mutasyon gibi anahtar 
kavramlar yeri geldikçe bağlam içerisinde açıklanır.’ ‘Doğal seçilim’ ölçütünü yeteri kadar 

karşılamamakta ve doğal seçilim kavramının gerektiği kadar anlaşılmamasına neden 
olmaktadır. Konu içerisinde ‘Türleşme’, ‘Ortak bir ataya sahip olma’, ‘Evrimin hızı ve yönü’ 
ve ‘İnsanın evrimi’ ölçütlerine yer verilmemiştir. Hayatın nasıl başladığına dair görüşler ise 

yer almasına rağmen ‘Ulusal Bilim Eğitimi Standartları’nda böyle bir ölçüt 
bulunmamaktadır. Bu durum liselerde kullanılan evrim müfredatının sorgulanmaya ihtiyacı 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

12. sınıf Biyoloji kitabında evrim konusunu içeren ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ 
ünitesi programın son konusudur. Öğrenciler bu zaman diliminde YGS ve LYS’ ye hazırlık 
yaptıklarından dolayı yasal olarak velilerinden ve okul idaresinden izinli sayılmaktadır. Bu 

sebeple son sınıfta fen derslerini seçmiş olan bu öğrencilerin çoğu evrim konusunu 
öğrenmeden mezun olmaktadır. Evrim öğretimi, bilimin doğasının anlaşılmasında temel 

koşuldur (Rudolph & Stewart, 1998). Dolayısıyla bu durum öğrencilerin bilime, bilimsel 
çalışma şekline ve bilimin doğasına bakış açılarını da etkilemektedir. 

Kaynak araştırmasında evrim teorisiyle ilgili ülkemizde yeterince çalışmanın 

bulunmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçlarının evrim teorisiyle ilgili çalışmalara 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Üniversite fen bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan birinci sınıf 
öğrencilerinin evrim teorisini kabul düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki probleme 

cevap aranmıştır. 

 

1.2. Problem Cümlesi 

Fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri evrim teorisini kabul etme 
düzeyleri farklılaşmakta mıdır? 

 

2- Yöntem 

Bu araştırma Konya ili Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin evrim teorisini kabul 
düzeylerini belirlemek amacıyla survey araştırma yöntemine göre hazırlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Necmettin Erbakan üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi’nde Fizik, Fen Bilgisi, Biyoloji Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 88 
öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenci sayısı az olduğu için ayrıca örneklem alma yoluna 

gidilmeyip tam sayım çalışması yapılmıştır. Fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin seçilmesinin nedeni, bu öğrencilerin lise öğrenimleri sırasında 12. sınıfta fen 

derslerini seçmiş olmasıdır.  

 

2.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada Rutledge & Sadler (2007) tarafından geliştirilen Reliability of the Measure of 
Acceptance of the Theory of Evolution (MATE) Instrument isimli ‘Evrim Teorisini Kabul 

Etme’ (ETKE) 5’li likert tipindeki ölçek kullanılmıştır (Ek 1). Ölçeğin adaptasyonunu 
sağlamak için Türkçeye çevirisi yapılmıştır (Apaydın & Sürmeli, 2009).  

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Bu 20 maddenin; 10 tanesi olumlu, 10 tanesi 
olumsuzdur. Ölçekteki 1., 3., 5., 8. , 11., 12., 13., 16., 18. ve 20. maddeler olumlu, 2., 4., 6., 

7., 9., 10., 14., 15., 17. ve 19. maddeler olumsuzdur. Rutledge ve Sadler (2007) tarafından 
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hazırlanan ölçekte evrim teorisine kabulü ölçmeye yarayan 6 boyut belirlenmiştir. Buna göre 
1., 9., 18., 19. maddeler ‘Evrimsel süreç’ boyutunu; 2., 10., 12., 13., 14., 20. maddeler 

‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ boyutunu; 3., 15. maddeler ‘İnsanoğlunun evrimi’ 
boyutunu; 4., 6., 8., 16. maddeler ‘Evrimsel kanıtlar’ boyutunu; 5., 17. maddeler ‘Bilimsel 

toplulukların evrim görüşü’ boyutunu; 7., 11. maddeler ‘Dünyanın yaşı’ boyutunu 
oluşturmaktadır  (Rutledge & Sadler, 2007). Araştırma için her bir boyutun güvenirliği ayrı 
ayrı hesaplanmıştır. Buna göre ‘Evrimsel süreç’ (1, 9, 18, 19) boyutunun güvenirliği α=0,75, 

‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ (2, 10, 12, 13, 14, 20) boyutunun güvenirliği α=0,77,  
‘İnsanoğlunun evrimi’ (3, 15) boyutunun güvenirliği α=0,88, ‘Evrimsel kanıtlar’ (4, 6, 8, 16) 

boyutunun güvenirliği α=0,77, ‘Bilimsel toplulukların evrim görüşü’ (5, 17) boyutunun 
güvenirliği α=0,76, ‘Dünyanın yaşı’ (7, 11) boyutunun güvenirliği ise α=0,83 olarak 
hesaplanmıştır. 

  ETKE ölçeğinin madde yük değerlerinin genellikle 0,30- 0,60 arasında olması 

gerekmektedir. Ölçeğin içerdiği maddelerin yük değerlerine bakıldığında (1. Madde (0,59) ve 
4. Madde (0,57)) maddelerin bu değerde olduğu, diğer tüm maddelerinse 0,60 değerinin 

üzerinde olduğu görülmektedir.  

Uygulama sırasında 88 öğrencinin ‘Evrim teorisini kabul etme’ ölçeğine verdikleri 
cevaplara göre testin toplam güvenirlik katsayısı α=0,74 olarak hesaplanmıştır.  

 

2.2. Verilerin Analiz Edilmesi 

Öğrencilerin ETKE ölçeğinin güvenirlik hesaplaması için Cronbach Alpha formülü 

kullanılmıştır, evrim teorisini kabul etme düzeyleri için betimsel istatistik analizi 
kullanılmıştır.  

Araştırma için kullanılan ETKE ölçeği 5’li likert tipinde bir ölçektir. Veriler analiz 

edilirken olumlu maddelere ‘Kesinlikle katılıyorum’ 5 puan, ‘Katılıyorum’ 4 puan, 
‘Kararsızım’ 3 puan, ‘Katılmıyorum’ 2 puan, ‘Kesinlikle katılmıyorum’ 1 puan verilerek 
ortalama hesaplanmıştır. Olumsuz maddelere ise ‘Kesinlikle katılıyorum’ 1 puan, 

‘Katılıyorum’ 2 puan, ‘Kararsızım’ 3 puan, ‘Katılmıyorum’ 4 puan, ‘Kesinlikle 
katılmıyorum’ 5 puan verilerek ortalama hesaplanmıştır. Boş bırakılan maddeler ise 

‘Kararsızım’ olarak değerlendirilerek 3 puan verilerek ortalama hesaplanmıştır. 

ETKE  ölçeği sonucunda oluşan analiz sonuçları yorumlanırken aşağıda belirtilen 
kategoriler dikkate alınmış, bu sayede öğrencilerin evrim teorisini kabul etme düzeyleri 
belirlenmiştir. Evrim teorisini kabul etme ölçeğinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçek 

kategorileri;  

Evrim teorisini çok yüksek düzeyde kabul edenler: 4,20 - 5,00 

Evrim teorisini yüksek düzeyde kabul edenler: 3,40 - 4,19 

Evrim teorisine kararsız kalanlar: 2,60 - 3,39 

Evrim teorisini düşük düzeyde kabul edenler: 1,80 - 2,59 

Evrim teorisini çok düşük düzeyde kabul edenler: 1,00 - 1,79 şeklindedir. 

 

3- Bulgular 

3.1. Öğrencilerin evrim teorisini kabul etme durumları 

Öğrencilerin evrimi kabul etme düzeyleri ölçeğin alt boyutlarına göre incelenmiştir. Boyutları 

oluşturan maddelerden birer örnek verilmiştir. 

 

 

3.1.1 Evrimsel süreç 

9. Madde: Öğrencilerin ‘Organizmalar temel olarak bugüne kadar hep oldukları aynı şekilde 
varlıklarını sürdürmektedirler.’ ifadesine kararsız oldukları görülmüştür (X=3,28). 
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Öğrenciler %33’ü maddeye katılmadıklarını, %21,6’sı kesinlikle katılmadıklarını, %17’si 
kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik olarak 

ifadeye katılmadıkları fakat ortalamaya göre kararsız oldukları görülmektedir. 

 

3.1.2. Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği 

2. Madde: ‘Evrim teorisinin bilimsel olarak test edilmesi mümkün değildir.’ ifadesine 
öğrencilerin kararsız kaldıkları görülmüştür (X=2,68). Öğrenciler % 30, 7’si katıldıklarını, 

%27,3’ü ise kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik 
olarak ifadeye katıldıkları ama ortalamaya göre kararsız oldukları görülmektedir.  

 

3.1.3. İnsanoğlunun evrimi 

3. Madde: ‘Günümüz insanları milyonlarca yıldır meydana gelmekte olan evrimsel süreçlerin 

bir ürünüdür.’ ifadesine öğrencilerin karasız oldukları görülmüştür (X=2,71). Öğrenciler 
%35,2’si kesinlikle katılmadıklarını, %29,5’i katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgulara 

göre öğrencilerin ifadeye yüzdelik olarak kesinlikle katılmadıklarını ama ortalamaya göre 
kararsız oldukları görülmektedir. 

 

3.1.4. Evrimsel kanıtlar 

4.Madde: Öğrencilerin ‘Evrim teorisi geçerli bilimsel gözleme ve test etmeye değil, 

spekülasyona (kurgu) dayalıdır.’ ifadesinde kararsız oldukları görülmüştür (X=2,79). 
Öğrenciler %26,1’i katıldıklarını,% 21,6’sı kararsız olduklarını, %21,6’sı katılmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik olarak ifadeye katıldıklarını ama 

ortalamaya göre kararsız oldukları görülmektedir. 

 

3.1.5. Bilimsel toplulukların evrim görüşü 

5. Madde: ‘Çoğu bilim adamı evrim teorisini bilimsel açıdan geçerli bir teori olarak kabul 
eder.’ ifadesine öğrencilerin kararsız oldukları görülmüştür (X=3,38). Öğrenciler %43,2’si 

katıldıklarını, %27,3’ü kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin 
yüzdelik olarak ifadeye katıldıklarını ama ortalamaya göre kararsız oldukları görülmektedir. 

 

3.1.6. Dünyanın yaşı 

7. Madde: ‘Dünyanın yaşı 20.000 yıldan daha azdır.’ ifadesine öğrencilerin katıldıkları 

görülmüştür (X=3,62).Öğrencilerin %51,1’i kararsız olduklarını, %23,9’u kesinlikle 
katılmadıklarını, %20,5’i katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin 

yüzdelik olarak ifadeye kararsız oldukları ama ortalamaya göre katıldıkları görülmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde ‘Evrimsel süreç’ boyutunu oluşturan 1.(3,56), 9.(3,28), 
18.(3,21), 19.(3,30) maddelere verilen cevapların 3,28-3,56 puan aralığında olduğu 

görülmektedir. Buna dayanarak ‘Evrimsel süreç’ boyutuna öğrencilerin genellikle ‘Kararsız’ 
oldukları görülmektedir. İkinci boyut olan ‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ ni oluşturan 

2.(2,68), 10.(2,81), 12.(2,78), 13.(2,80), 14.(2,36), 20.(2,78) maddelere verilen cevapların 
2,36-2,81 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak ‘Evrimsel teorinin 
bilimsel geçerliliği’ boyutuna öğrencilerin genellikle ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. 

Üçüncü boyut olan ‘İnsanoğlunun evrimi’ ni oluşturan 3.(2,71), 15.(2,82) maddelere verilen 
cevapların 2,71-2,82 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak 

öğrencilerin ‘İnsanoğlunun evrimi’ boyutuna ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. 
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Tablo 1: Maddelerin betimsel istatistiği 
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Ss 

s1 88 1,00 5,00 3,56 1,34 s4 88 1,00 5,00 2,79 1,29 

s9 88 1,00 5,00 3,28 1,39 s6 88 1,00 5,00 2,45 1,23 

s18 88 1,00 5,00 3,21 1,29 s8 88 1,00 5,00 2,69 1,24 

s19 88 1,00 5,00 3,30 1,10 s16 88 1,00 5,00 2,56 1,26 

Evrimsel 
süreç 

88 4,00 
18,0
0 

13,37 3,40 
Evrimsel 
kanıtlar 

88 4,00 20,00 10,51 3,54 

s2 88 1,00 5,00 2,68 1,17 s5 88 1,00 5,00 3,38 1,03 

s10 88 1,00 5,00 2,81 1,31 s17 88 1,00 5,00 2,62 1,17 

s12 88 1,00 5,00 2,78 1,28 

Bilimsel 

topluluklar
ın evrim 
görüşü 

88 2,00 10,00 6,01 1,60 

s13 88 1,00 5,00 2,80 1,26 s7 88 1,00 5,00 3,62 ,92 

s14 88 1,00 5,00 2,36 1,42 s11 88 1,00 5,00 3,39 ,89 

s20 88 1,00 5,00 2,78 1,41 
Dünyanın 
yaşı 

88 4,00 10,00 7,02 1,46 

Evrimsel 

teorinin 
bilimsel 
geçerliliği 

88 6,00 
28,0
0 

16,23 5,38 
Dünyanın 
yaşı 

88 4,00 10,00 7,02 1,46 

s3 88 1,00 5,00 2,71 1,50 

s15 88 1,00 5,00 2,82 1,50 

İnsanoğlun
un evrimi 

88 2,00 
10,0
0 

5,54 2,63 

Dördüncü boyut olan ‘Evrimsel kanıtlar’ ı oluşturan 4.(2,79), 6.(2,45), 8.(2,69), 
16.(2,56) maddelere verilen cevapların 2,45-2,79 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu 

bilgilere dayanarak ‘Evrimsel kanıtlar’ boyutuna öğrencilerin ‘Kararsız’ oldukları 
görülmektedir. Beşinci boyut olan ‘Bilimsel toplulukların evrim görüşü’ nü oluşturan 
5.(3,38), 17.(2,62) maddelere verilen cevapların 3,38-2,62 puan aralığında olduğu 

görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak öğrencilerin ‘Bilimsel toplulukların evrim görüşü’ 
boyutuna ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. Altıncı boyut olan ’Dünyanın yaşı’ nı oluşturan 

7.(3,62), 11.(3,39) maddelere verilen cevapların 3,62-3,39 puan aralığında olduğu 
görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak öğrencilerin ’Dünyanın yaşı’ boyutuna ‘Katıldığı’ 
görülmektedir (Tablo 1). 

 

4- Tartışma ve Sonuç 

Araştırma grubunun evrimi kabul düzeyleri ETKE ölçeğinin alt boyutlarına göre 
incelendiğinde ‘Evrimsel süreç’ boyutunda öğrencilerin ‘Kararsız’ oldukları belirlenmiştir. 
Öğrencilerin ‘Günümüzde var olan organizmalar milyonlarca yıldır değişim geçirdiği’, 

‘Evrim teorisinin yaşayan canlılarda gözlenen çeşitli özelliklere ve davranışlara anlam 
kazandırdığı’, ‘Dünya üzerindeki organizmaların aynı zamanda var olduğu’ gibi maddelere 

kararsız kaldıklarını göstermektedir. Bu durum öğrencilerin evrimsel süreç ile ilgili yetersiz 
bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu ise öğrencilerin liseden yeterli evrim bilgisi 
kazanımına sahip olmadan mezun olmasıyla açıklanabilir. 

Evrimsel sürecin anlaşılmasında, doğal seleksiyon mekanizmasının anlaşılması ön 

koşuldur, bu nedenle doğal seleksiyon mekanizması ile ilgili kavram yanılgıları mutlaka 
düzeltilmesi gereklidir (Gregory, 2009). Literatürdeki pek çok araştırma, doğal seçilim, 

uyum, adaptasyon, mutasyon gibi kavramların yanlış algılanmasında Lamarckçı yaklaşımın 
etkili olduğunu belirtmektedir (Özyeral, 2008; Rudolph & Stewart, 1998;  Bishop & 
Anderson, 1990).  

Brumby, 1984 yılında, tıp öğrencileriyle yürüttüğü bir çalışmada öğrencilerin çoğunun 

evrimin ihtiyacın bir sonucu olarak devam ettiğini savunan Lamarckçı yaklaşımı 
benimsediklerini ve sadece %10’unun doğal seçilim konusundaki düşüncelerini bilimsel 
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açıklamalar ile ifade ettiklerini tespit etmiştir (Yılmaz & Apaydın, 2007). Yine Amerika' da 
zooloji öğrenimi gören öğrencilerle yapılan bir araştırmada öğrencilerin yaklaşık yarısında 

Lamarkizm düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür. Ayrıca 2/3’sinin ‘yetenekli olanın 
hayatta kalması’ durumunu doğru olarak anlayamadıkları saptanmıştır (Sinclair, Pandarvis, & 

Baldwin, 1997). Deadman ve Kelly (1978), evrim konusu almaya başlamadan önce 11–16 
yaş grubundaki erkek öğrencilerle görüşme yapmışlar ve evrimin nasıl oluştuğunu 
açıklamalarını istemişlerdir. Öğrencilerin açıklamalarında Lamarkizm kanıtlarına 

rastlanmıştır.  

ETKE ölçeğinin ikinci boyutu olan ‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ ne 
öğrencilerin ‘Kararsız’ olduklarını görülmüştür. Bu boyutla ilgili ‘Evrim teorisinin bilimsel 

olarak test edilmesi’, ‘Evrim teorisi hayatın özelliklerine dair test edilebilir tahminler 
üretmesi’, ‘İlahi kitaplarda anlatılan yaradılış hikâyesiyle uyuşmadığı için evrim teorisinin 
doğru olamaması’, ‘Evrim bilimsel olarak geçerli bir teoridir’ gibi görüşlere öğrencilerin 

toplamda kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Bu bulgulardan öğrencilerin evrimsel teorinin 
bilimsel geçerliliğine şüpheyle yaklaştıkları görülmüştür. Bu durum öğrencilerin bilimi, 

bilimin çalışma prensiplerini, bilimin doğasını gerektiği kadar kavrayamadıklarını 
göstermektedir. Bu öğrencilerin fen bilimleri bölümü öğrencileri olduğu düşünüldüğünde 
üniversitelerin de öğrencilerde bilime yeterli bir bakış açısı geliştiremedikleri söylenebilir. 

Ayrıca bu öğrencilerin ders kitaplarında ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinde verilen 
yaradılış görüşüyle uyuşmadığı için evrim teorisinin doğru olamayacağı görüşüne yüzdelik 

olarak ‘Kesinlikle katılmaları’ manidardır. 

Araştırmacılar evrim teorisinin anlaşılmasında bilimin doğasının önemli bir faktör 
olduğuna vurgu yapmaktadır (Passmore & Stewart, 2002;NRC, 1998). Evrim eğitiminde 
bilişsel öğrenmeler üzerine yoğunlaşan çalışmalar, biyoloji ve fen eğitimcilerinin ve 

öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili temel kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarını, evrim kavramlarıyla ilgili bilimsel olmayan bakış açılarına sahip olduklarını 

göstermektedir (Moore vd, 2002;Palmer, 1999;Rudolph & Stewart, 1998).  

Özyeral (2008), biyoloji öğretmen adaylarının bilimin doğası ve evrim teorisine bakış 
açılarını araştırdığı çalışmada katılımcıların önemli bir kısmının evrim teorisine karşı 

olumsuz tutum içinde olduğunu bu durumunsa bilimin doğasını kavrayamamaktan 
kaynaklandığını tespit etmiştir. Dagher ve Boujaoude (2005), evrim eğitimi ile ilgili 15 
biyoloji bölümü öğrencisi ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin bilimin doğası konusundaki 

fikirlerinin, evrim teorisi hakkındaki düşüncelerini etkilediğini ortaya koymuştur. İrez 
tarafından 2004 yılında fen bilimleri eğitimi alanında çalışan 15 üniversite öğretim elemanı 

ile yapılan çalışmada üniversite öğretim elemanlarının evrim teorisini bilimsel bir teori olarak 
kabul etmeleri ile bilimin doğasını anlamaları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir 
(İrez, Çakır, & Doğan, 2007). Amman’da 107 10.sınıf öğrencisiyle yapılan diğer bir 

çalışmada ise öğrencilerin evrimsel kabulü ve doğal seleksiyonla ilgili görüşlerinin biyoloji 
kitaplarında yer alan kuran ayetleriyle çeliştiğini göstermiştir (Baz & El-Weher, 2011). New 

York’ta 44 fen öğretmeni adayıyla yapılan bir çalışmada öğrencilere 14 haftalık verilen 
kursun neticesinde öğrencilerin evrim ve bilimin doğasıyla ilgili kavram bilgileri artmış, 
evrim ve doğal seleksiyonla ilgili yanlış anlamaları önemli ölçüde azalmıştır. Fakat 

öğrencilerin antievülanaristliğin okullarda öğretilmesi düşüncesi değişmeden kalmıştır 
(Nehm & Schonfeld, 2007). 

ETKE ölçeğinin üçüncü boyutu olan ‘İnsanoğlunun evrimi’ ne yönelik öğrencilerin  

‘Kararsız’ oldukları görülmüştür. Bu boyutla ilgili ‘Günümüz insanları milyonlarca yıldır 
meydana gelmekte olan evrimsel süreçlerin bir ürünüdür’, ‘İnsanlar temel olarak bugüne 
kadar hep oldukları aynı şekilde varlıklarını sürdürmektedirler’ gibi olumlu ve olumsuz 

görüşlere toplamda kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin lisede evrim 
konusunun işlenişinde insanın evrimiyle ilgili hiçbir kazanım kazanmadıklarını 
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göstermektedir. Bu kazanım yerine yaratılış görüşünün yer alması öğrencilerdeki insanın 
evrim geçirmediğine dair düşüncelerini güçlendirmektedir. 

Kitaplarda ve programda yaratılış görüşünün evrim teorisine alternatif olarak sunulması 

din ve bilimi karşı karşıya getirmektedir (Bozcuk, 2007). Somel (2007) evrim teorisinin Fen 
Bilgisi ve Biyoloji öğretmenleri ile lise birinci sınıf öğrencileri arasında ne kadar yaygın 

olduğuna ilişkin yaptığı ankette öğretmenlerin yarısı evrim kuramını benimsememektedir ve 
yaratılışın müfredatta yerini korumasına önemli oranda destek vermiştir. Öğrencilerin ancak 
dörtte biri canlıların evrimleştiğini düşünmektedir; ayrıca, canlılığın kökenine ve insan 

türünün canlılık içindeki yerine ilişkin görüşleri de büyük oranda (‘İnsan ayrı bir türdür, 
hayvanlar ile birlikte sınıflandırılmamaktadır’ ı tercih edenlerin oranı %46,3’tür) yaratılış 

görüşü ile paralellik göstermektedir (Somel, Somel, Tan, & Kence, 2006). Özyeral (2008), 
evrim teorisi hakkında olumlu tutuma sahip öğretmen adaylarının, diğer organizmalar gibi 
insanın da evrimsel süreci yaşadığına inandıkları; olumsuz tutum sergileyen adayların ise 

diğer canlıların evrimini kabul ettikleri, ancak modern insanın evrimini kabul etmedikleri 
görülmüştür. İnsanın evrimini kabul etmeyen katılımcıların bu konudaki görüşlerinin dini 

inançlarının etkisinde olduğu, kutsal kitaplardaki yaratılış anlayışını benimsedikleri için 
insanın evrimini kabul etmedikleri belirlenmiştir. Köse (2010), tarafından yapılan Türkiye’de 
ortaöğretim öğrencilerinin ve biyoloji öğretmenlerinin dini inanışlarının ve evrime yönelik 

tutumlarının incelendiği araştırmada öğretmen ve öğrencilerin çoğu, evrim teorisi ve din 
arasında seçim yapma ihtiyacı hissetmekte, birini kabul etmelerinin diğerini reddetmeleri 

anlamına geleceğini düşündüklerini bildirmiştir. Downie & Barron, 2010 yılında Glasgow 
Üniversitesinde (12 yıl) 8 dönem boyunca biyoloji 1. sınıf öğrencilerinden 800 kişiyle yapmış 
oldukları çalışmada evrimi reddedenlerin %86’sı kendini dindar olarak tanımlamıştır ve 

bunların çoğu Medikal bölüm öğrencileridir.  

ETKE ölçeğinin dördüncü boyutu olan ‘Evrimsel kanıtlar’  öğrencilerin görüşleri 
‘Kararsız’ olarak ortaya çıkmıştır. Bu boyutla ilgili ‘Evrim teorisi geçerli bilimsel gözleme ve 

test etmeye değil, spekülasyona (kurgu) dayalıdır’, ‘Evrim teorisini destekleyen önemli 
derecede veri bulunmaktadır’ gibi olumlu ve olumsuz ifadelere öğrencilerin toplamda 
kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Bu sonuç öğrencilerin evrimsel kanıtlarla ilgili lisede 

gerektiği kadar kazanım kazanmadıklarını göstermektedir. Aynı zamanda öğrencilerin 
evrimle ilgili düşüncesinin aile ve çevrelerinden ayrıca bazı yayın organlarında yapılan 

yaratılışçı propagandadan etkilendiği de ortaya çıkmaktadır.  

Biyoloji öğretmen adayları ile yapılan bir araştırma da öğretmen adaylarının evrimi 
kabulleri ile aile eğitim düzeyleri, evrimi anlamaları, düşünce eğilimleri arasında pozitif 

korelasyon olduğu belirlenmiştir (Deniz, Donnely, & Yılmaz, 2008). 5-13 yaş arası çocuklar 
ve velileri ile yapılan bir araştırmada, çocukların evrim ve yaratılış görüşlerinin, ailelerinin ve 
yetiştikleri çevrenin etkisi ile şekillendiği sonucuna ulaşılmıştır (Evans, 2001). Türkiye’de 

ortaöğretim öğrencilerinin ve biyoloji öğretmenlerinin dini inanışlarının ve evrime yönelik 
tutumlarının incelendiği araştırma sonucu evrimi reddettikleri belirlenmiştir. Öğretmen ve 

öğrencilerin evrimi reddetmelerinde birinci sırayı yaratılış görüşüne inanmaları, ikinci sırayı 
ise evrimin çelişki ve uyuşmazlıklarla dolu olduğu düşüncesi almıştır (Köse, 2010). 

ETKE ölçeğinin beşinci boyutu olan ‘Bilimsel toplulukların evrim görüşü’ ne 
öğrencilerin ‘Kararsız’ kaldıkları bulunmuştur. Bu boyutta ‘Çoğu bilim adamı evrim teorisini 

bilimsel açıdan geçerli bir teori olarak kabul eder’, ‘Bilim camiasının büyük bir kısmı 
evrimin gerçekten meydana gelip gelmediği konusunda şüphelidir’ olumlu ve olumsuz 

ifadelere öğrenciler toplam puan ortalamalarında kararsız kaldıkları saptanmıştır. Bu durum 
üniversitelerimizde yetiştirilen bilim adamlarının da yeteri kadar evrim bilgisine sahip 
olmadığıyla açıklanabilir. Dolayısıyla öğrenciler hem lise hem de üniversite eğitimlerinde 

evrimsel kazanımlardan yoksun bırakılmaktadır. 
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Biyoloji alanından 7 profesör ve 20 biyoloji öğretmeninin evrime ve evrim eğitimine 
yönelik düşüncelerinin araştırılmıştır. Araştırmaya katılan 20 öğretmenden 9’u evrim teorisini 

kabul ettiğini, 5’i ise dini inançlarıyla çeliştiği gerekçesi ile reddettiğini ifade etmiş ve 3’ü ise 
evrimin insanı içermediğini belirtmiştir. Evrim teorisini reddeden ve yeniden yorumlayan 

öğretmenler yaratıcılık ve evrim konusunun aynı anda verilmesi gerektiğini düşünür. 
Profesörlerden 2’si derslerinde evrimi ayrı bir konu başlığı altında anlattığını, 5’i diğer 
biyoloji konularına entegre ederek anlattığını ifade etmiştir. Müslüman Profesörlerden biri, 

evrim konusunu anlatırken Allah’ın yaratılıştaki rolünü vurguladığını belirtmiştir (BouJaoude 
vd, 2011). Van Dijk’ in en az 6 yıllık tecrübeli 9 Biyoloji öğretmeniyle Almanya’da yaptığı 

çalışmasında öğretmenler evrimin kanıtları çeşitlidir ve biyolojinin doğal tarihini her zaman 
yansıtmaz demektedir. Buradan anlaşılacağı üzere öğretmenler evrim konusunu anlatırken 
mutasyon ve seleksiyon kavramlarının üzerinde durmaktadır, ne en son atalarımızdan ne de 

evrimin uzun zaman aldığından bahsetmemektedirler. Bu da öğrencilerin konuyu 
anlamasında birçok probleme sebep olmaktadır (Dijk, 2009). A.B.D. Karayiplerde 59 biyoloji 

öğretmeniyle yapılan bir çalışmada öğretmenlerin evrimsel kabulleri ve evrimi anlamaları 
düşük bulunmuştur (Nuneza, Pringle, & Showalter, 2012). A.B.D. genelinde öğretmen, bilim 
adamı ve tıp profesörleriyle yapılan bir araştırmaya göre ise katılımcılar en fazla oranda 

evrimi kabul ediyor, fazla oranda doğal süreçlerle evrimin gerçekleştiğini söylüyor, çoğu ise 
yaratıcılık veya akıllı tasarımdansa evrimin sınıflarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyor 

(Coalition of Scientific Societies, 2008). 

 ETKE ölçeğinin altıncı boyutu olan ’Dünyanın yaşı’ boyutuna yönelik öğrencilerin 
görüşleri katıldıklarını göstermektedir. Bu boyutta yer alan ‘Dünyanın yaşı 20.000 yıldan 
daha azdır’ ve ‘Dünyanın yaşı en az 4 milyar yıldır’ ifadelerine öğrencilerin katıldıkları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin bu boyuta yüzdelik olarak kararsız kaldıkları görülmektedir. Bu 
sonuç öğrencilerin dünyanın evrimi ile ilgili bilgi eksikliklerine bağlanabilir. Buradan 

anlaşılacağı üzere öğrenciler Dünyanın oluşumunu ilk olay olarak kabul ederken, hayatın 
başlangıcı ile ilgili kafaları karışıktır.  

ABD’nin Midwestern bölgesindeki üniversitede yapılan bir araştırmaya göre 
öğrencilere Big Bang’den başlayarak soğuk savaşa kadar olan 10 önemli tarihi gelişimi 

zamansal olarak sıralamaları istenmiş ve hepsi Big Bang’i en eski zamansal gelişim olarak 
işaretlemiştir (Delgado, 2014).  

Sonuç olarak bu çalışmada öğrencilerin ETKE ölçeğine ‘Kararsız’ kalmaları lisede 

evrim konusunun işlenmesinde yetersiz evrim kazanımı olması; öğrencilerin bilime, bilimin 
çalışma prensiplerine, bilimin doğasına ait bilgi ve ilgilerinin olmaması; lisede kullanılan 

kitaplarda ‘İnsanoğlunun evrimi’ kazanımı yerine ‘Yaratılış görüşü’ nün olmasına 
bağlanmıştır. Türkiye’de ilk evrim kitabının yazarı olan Demirsoy’a (2005) göre, Türk 
toplumunda evrim kuramının kabul düzeyi düşüktür. Çünkü her şeyden önce Türk toplumu 

evrim kuramına yakın değildir. Bu yabancılığın altında da bilime ve kendisini çevreleyen 
doğal varlıklara olan yabancılığı yatmaktadır. O’na göre ‘bu kadar doğaya yabancı olan bir 

topluluktan evrime katkı beklemek söz konusu olamaz’.  

Çalışmayla benzer sonuçları öğretmen adaylarının evrim öğretimi niyetlerini incelenen 
bir başka çalışmada öğretmen adayları, kimsenin kendilerinden evrim konusunu 
öğretmelerini beklemediğini, özellikle ailelerin ve okul yönetiminin ders içerikleri ile çok 

ilgili olmadıklarını, bu konuda olumlu ya da olumsuz görüş bildirmediklerini ifade 
etmişlerdir (Kılıç, Soran, & Graf, 2011). Öğretmen adayları, evrim konusunu dini inanışlarla 

ilişkilendiren ve medyadan edindikleri yanlış bilgiler nedeniyle konu hakkında olumsuz 
tutuma sahip olan ailelerin çoğunlukta olacağına inanmaktadırlar (Kılıç, 2012). Ülkemizde 
bulunan 7 üniversiteden 417 fen öğrencisiyle yapılan çalışmada ise öğrencilerin çoğunun 

evrimsel kabul oranı yüksektir (Akyol, Tekkaya, & Sungur, 2012). Hristiyan üniversitesinde 
15 fen öğrencisiyle yapılan çalışmada ise öğrencilerin çoğunun yaratıcı düşüncede olduğu 
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fakat evrimi evrimsel kanıtlarla kabul etmeye hazır olduğu bulunmuştur ayrıca evrimi kabul 
eden Hristiyan profesörleri model aldıklarını belirtmişlerdir (Winslow, Staver, & Scharmann, 

2011). 

 

6- Öneriler 

Araştırmamızda ETKE ölçeği ve alt boyutlarına göre öğrenci cevapları ve nedenleri ayrı ayrı 
incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgulara göre öğrencilerin evrimsel kabul 

düzeyi ‘Kararsız’dır. Bunun nedeni olarak ise Biyoloji ders kitapları ve müfredatında, 
üniversitelerin fen eğitimi veren bölümlerinde evrim konusuyla ilgili eksiklikler görülmüştür. 

Buradan hareketle neler yapılabileceğiyle ilgili bazı öneriler verebiliriz.  

Evrim konusu ortaöğretimin son biyoloji konusu olmaktan kurtarılmalıdır, ders saatleri 
ve kazanımları arttırılarak ilköğretimden itibaren sarmallık çerçevesinde müfredata 
alınmalıdır. Evrim teorisi, Yaratılış görüşüyle aynı ünitede yer almamalıdır. Evrim öğretimi 

sırasında öğrenciler bilimin doğası, bilimsel dil, bilimin çalışma prensipleri konusunda 
bilgilendirilmeli ve dersler buna uygun olarak işlenmelidir. Üniversitelerin fen bilimleri 

bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin evrim konusunu ortak bir ders olarak 
seçebilmesi sağlanmalıdır. Bilimsel yayınlara daha fazla destek sağlanmalıdır. Eğitim 
fakültesi öğrencilerine uygulamış olduğumuz bu araştırma topluma da uygulanarak toplum 

görüşleri de tespit edilebilir. 
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Özet 

Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitiminde yaratıcı dramanın 

kullanımına ve eğitsel kazanımlarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan nitel bir 
çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 bahar döneminde Dicle Üniversitesi 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 64 okul öncesi öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşleri, görüşme yöntemi aracılığı ile alınmıştır. 
Elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırma 

bulguları, okul öncesi öğretmen adaylarının dramaya yaklaşımlarının olumlu olduğunu; 
dramayı tüm öğretmenlerin kullanması gereken bir öğretim yöntemi olarak gördüklerini; 

dramanın hem öğretmen hem de öğrenciler için eğitsel kazanımlarının olduğunu göstermiştir. 
Ulaşılan bulgular ve sonuçlar eşliğinde birtakım önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, drama, yaratıcı drama, öğretmen adayı  

 

Abstract 

This research is a qualitative study which aims to examine the using the creative drama and 

its educational contributions in preschool education to view of the preschool teacher 
candidates. The research group comprises 64 preschool teacher candidates who studied at 
Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty during 2013-2014 Spring semesters. The 

opinions of teacher candidates were taken with an interview questionnaire. The obtained data 
were analyzed by taking advantage of qualitative data analysis techniques. Results obtained 

from the study showed that concerning with drama the views of preschool teacher candidates 
are positive; drama teaching method should be used by all teachers; drama has educational 
attainments for both teachers and students. Some recommendations were made along with the 

obtained results. 

Keywords: Preschool education, drama, creative drama, teacher candidate 

 

1.Giriş 

“Öğrenme yaşantı ürünüdür” ilkesinden hareketle öğrenmenin oluşmasında öğrenenlerin 

öğrenme–öğretme ortamı öğeleriyle olan etkileşimleri ve öğrenmeye yönelik yaşantılar 
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geçirmesi önemli görülmektedir (Senemoğlu, 2011). Öğrenmenin oluşması ve kalıcılığı için, 
öğrenenlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yönleriyle öğrenme sürecine dahil olacakları, 

yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmak gerekmektedir 
(Hoover ve Whitehead 1975). Çünkü bireyler yaparak ve yaşayarak öğrenirken, bilgi, beceri 

ve tutumlarını aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bunun sonucunda öğrendiklerinin hem 
bilişsel ve duyuşsal yönlerinin farkına varmakta hem de davranışsal olarak öğrenme sürecine 
katılmaktadırlar (Rogers,1969; Akt. Gentry, 1990). Bu doğrultuda eğitim öğretim etkinlikleri 

düzenlenirken öğrenenlerin aktif olarak rol aldıkları ve keşfederek öğrendikleri yöntem ve 
tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Öğreneni aktif kılan yöntem ve tekniklerden biri de 

dramadır. Drama, çocuğun yaratıcılığını geliştiren, yetiştiren ve onu hayata hazırlayan hem 
başlı başına bir eğitim alanı hem de etkili bir öğretim yöntemidir (MEB, 1999). 

Çocukların eğitiminde drama yöntemini kullanacak olan okul öncesi öğretmenlerinin 
drama tekniğinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmaları, eğitimin amaçlarına ulaşmada 

oldukça önemli görülmektedir. Okul öncesi öğretmen adaylarının drama yöntemine ilişkin 
yeterlikleri kazanabilmeleri eğitim fakültelerinde aldıkları drama dersi ile mümkün 

olmaktadır. Bununla birlikte, okul öncesi öğretmen adaylarının drama dersinde başarıya 
ulaşabilmeleri ve mesleki yaşamlarında dramayı bir öğretim yöntemi olarak 
kullanabilmelerinde drama dersine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip olması 

önemlidir (Ceylan ve Ömeroğlu, 2011). Bu bağlamda okul öncesi öğretmen adaylarının 
dramaya yönelik görüşlerinin tespit edilmesi önemli görülmektedir. 

Bu araştırmanın genel amacı, eğitim fakültelerinde öğrenim gören okul öncesi 

öğretmen adaylarının görüşleri temelinde, bir öğretim yöntemi olarak dramanın kullanma 
gerekliliğini ortaya koymak; dramanın eğitsel kazanımları ile bireysel ve sosyal katkılarını 
belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 

 Okul öncesi öğretmen adayları drama dersini nasıl algılamaktadır lar? 
 Okul öncesi öğretmen adaylarına göre drama, tüm öğretmenler tarafından kullanılması 

gereken bir yöntem midir? 

 Okul öncesi öğretmen adaylarına göre drama dersinin öğretmenler ve öğrenciler için 
eğitsel kazanımları nelerdir? 

 Okul öncesi öğretmen adaylarına göre drama dersinin bireysel ve sosyal katkıları 
nelerdir? 

Eğitim sistemi son yıllarda gelişen yaşam şartlarına bağlı olarak hızlı bir değişim 
göstermektedir. Bu değişimin yansımalarından birisi de öğretmenin eğitim sürecinde aldığı 

rollere ilişkindir. En genel anlamda öğretmenin rolü, öğrenciye bilgi aktarmak değil, 
öğrencinin bilgiyi keşfetmesine ve yapılandırmasına yardımcı olmaktır (Deryakulu, 2001; 

Şentürk, 2009). Ayrıca, öğrencilere yeni bilgiler kazandırmanın yanı sıra onların gelişim 
özellikleri doğrultusunda ilgi, istek ve yeteneklerini keşfetmek, neden sonuç ilişkilerini 
kurabilmelerini sağlamak, problem çözme becerilerini geliştirmek, duygu ve düşüncelerini 

çeşitli yollarla ifade etmelerini sağlamak ve işbirliğine yönelik çalışmalara imkân sağlayarak, 
yaratıcı ve eleştirel bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmaktır. Öğretmenler söz konusu 

nitelikleri veya becerileri kazandırma işini çeşitli öğretim yöntemlerini kullanarak 
gerçekleştirebilirler (Başcı ve Gündoğdu, 2011). Bu yöntemlerden birisi de drama 
yöntemidir.  

Alan yazına bakıldığında 1930-1940’lı yıllarda “drama” sözcüğünün, “tiyatro” ile eş 

anlamlı olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Daha sonraları ise bu sözcük, 
yaptıkları işin başka kişiler için tam olarak anlaşılmasını isteyenler tarafından “yaratıcı”, 

“eğitimsel” ve “çocuk” gibi ön ekleri alan bir kavram olarak, eğitimsel/eğitimde drama, 
çocuk draması vb. biçimlerde kullanılmaya başlanmıştır (Somers,1994; Akt; Akan Vural ve 
Somers, 2012). Dramanın önüne eklenilen “yaratıcı” sözcüğü, önceden yazılmış hazır bir 

metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve 
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bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumlarıdır, doğaçlama canlandırmalardır 
(San,1999).  

Drama, bir kelimenin, kavramın, davranışın, cümlenin, fikrin, deneyimin ya da olayın 

tiyatro tekniklerinden ve oyunsu süreçlerden yararlanarak anlamlandırılması, canlandırılması 
(San, 1996) olup bireylerin hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla 

öğrenme sağlayan yöntemdir (Cottrell, 1987; Akt: Köksal Akyol,2012).  Yaratıcı drama, 
çocukların spontan oyunlarında ortaya çıkan, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini 
artıran ve hayal gücünü geliştiren (Pinciotti,1993), gereksinimlerinden ilgi alanlarından ve 

deneyimlerinden yola çıkarak düşünceler geliştirmelerini sağlayan, duygularını rahat ifade 
etmeye yönelik bir araçtır (Duatepe & Akkuş, 2006). Eğitimde drama ve yaratıcı drama 

herhangi bir konuyu doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve grup 
üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır (Adıgüzel, 2013). 

Oyun ve oyuna dayalı drama etkinlikleri çocuklara hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını 

geliştirme, sorun çözme ve iletişim becerilerini kazandırma fırsatlarını verdiği gibi drama 
yönteminin diğer eğitsel yararları şu şekilde özetlenebilir (Akt; Başcı ve Gündoğdu, 2011):  

•Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama (Turner, Mayall, Dickinson, Clark, Hood, 
Samvels&Wigging, 2004)  

•Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma (Yaffe, 1998).  

•Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma.  

•Moral ve manevi değerlerin gelişmesi ve çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine 
olanak sağlama.  

•Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma.  

•Dil ve iletişim becerilerini geliştirme (Mantione&Smead, 2003; Rances, 2005).  

•Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma.  

•Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme (McCaslin, 1990; 

Ömeroğlu, 1990). 

Okul öncesinde drama çalışmalarına katılan çocuk, yaratıcı davranışlarla yeni yollar 
bulma ve rol oynamayla çatışmaları çözme kapasitesini geliştirir. Çocukta grup içinde 
bağımsız olma, kurallara uyma, birlikte karar verme becerisi gelişir, doğru ahlaki yargılar 

oluşur (Alevcan, 2005). Çocukların kendileri ve içinde yaşadıkları çevreleri ile ilgili 
bilgilerini artırır, kendilerine ve çevreye karşı duyarlı olmaları ve olumlu tutum 

oluşturmalarına destek olur, yaşanılan çevreye karşı duyarlılık kazandırır. Drama alternatif 
dünyaları çocuklara tanıtır ve farklı bakış açılarına saygı geliştirir (Szecsi, 2008). 
Öğrencilerin aktif olarak derse katılımlarını sağlayan, derse ilgilerini arttıran, öğrenme 

ortamını zevkli ve eğlenceli hâle getiren drama yöntemi (San, 1996), eğitim ve öğretimde 
etkili bir şekilde kullanıldığında, kalıcı öğrenme sağlanmaktadır (Genç, 2004; Kandır, 2003). 

Çünkü drama, bireylere kendini tanımayı, yeti ve yeteneklerini keşfetmeyi, başkalarını 
tanımayı, empati kurabilmeyi, bir olguyu çeşitli yönleriyle irdelemeyi, oynayarak, yaşayarak 
öğrenmeyi sağlamaktadır (San, 2006). Ayrıca drama, rol oynamanın eğitbilimsel olanaklarını 

kullanarak dilsel ve sosyal öğrenmeyi sağlayan geniş kapsamlı bir öğrenme alanıdır (Nickel, 
1985; Akt: Adıgüzel, 2013). Önder (2003), dramanın çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü 

geliştirdiğini, benlik kavramının gelişmesine katkı sağladığını, zihinsel kapasitesini 
geliştirdiğini ve performansına olumlu etki yaptığını ifade etmektedir. Yaratıcı dramanın 
gerçekleştiği eğitim ortamında bireyler düş ve imgelem gücünü kullanabilmektedir. 

Dolayısıyla drama, bireylerin dünyayı her alanda algılamak için gerekli alışkanlıkların 
kazanımında yaratıcı, kalıcı, eğlenceli, öğrenen merkezli öğrenmelerin gerçekleşmesinde 

çağdaş bir eğitim ortamı sağlar (Okvuran, 1994; Gürol, 2003; Adıgüzel, 2013). 

Drama yöntemi eğitim ve öğretimde etkili bir şekilde kullanıldığında öğrencilere 
birçok yönden katkı sağlayacak bir yöntem olduğu ilgili alan yazın araştırmalarında 

görülmektedir (Warger ve Kleman, 1986; Mellou, 1994; Ömeroğlu, 1992; Türker, 2008; 
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Güven Metin,1999; Çetingöz ve Cantürk Günhan, 2012). Özellikle okul öncesi dönemde 
birçok konunun öğretiminde yaratıcı drama yöntemi etkili bir araçtır (Chen, 1997). Çocuklar 

drama etkinliklerine doğrudan katılarak, duygu ve düşüncelerini bu etkinliklerde rahatlıkla 
ifade ederek, gözlem yaparak ve deneyerek bilgilere kendileri ulaşır ve bu şekilde edinilen 

bilgileri kalıcı olur. Bu anlamda, okul öncesi dönemindeki çocukların eğitiminde drama 
yönteminin kullanılacağı etkinliklere yer vermenin gerekliliği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır (Kandır, 2003). Okulöncesi dönemde dramayla ilgili yapılan araştırmalara 

bakıldığında; Aral ve diğerlerinin (1997) 5-6 yaş çocukları ile yaptıkları araştırmalarında, 
yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların alıcı dil gelişimlerini olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaşmışlardır. Ömeroğlu (1992), 5-6 yaş çocukları ile yaptığı araştırmasında 
yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların sözel yaratıcılıklarını olumlu yönde etkilediği 
sonucunu çıkarmıştır. Arnas-Aktaş ve diğerleri (2007), 6 yaş grubu çocuklarda yaratıcı 

dramanın dil gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu saptamıştır. Warger ve Kleman 
(1986), yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların kendilik kavramına olumlu etkileri olduğunu 

saptamıştır. Mellou (1994), çocukta dramatik oyunun etkisini incelediği araştırmasında 
duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimin sağlanmasında dramatik oyunun önemli bir yere sahip 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Freeman, Sullivan ve Fulton (2003), deneysel bir ortamda 

uyguladıkları drama eğitim programının öğrencilerde benlik kavramı ve sosyal beceriler 
konularında kontrol grubundakilere oranla daha yüksek düzeyde etkili olduğunu tespit 

etmişlerdir.  İlgili alan yazın açıklamaları bağlamında, okul öncesi dönemde öğrencilerin 
bilişsel, duyuşsal, psikomotor yapılarının şekillenmesinde okul öncesi öğretmenin 
kullanacağı drama yönteminin önemli olduğu görülmektedir. 

Okul öncesi dönemi öğrencilerinin eğitimi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinden 

drama yöntemini kullanarak dersleri işlemesi beklenen bir durumdur. Okul öncesinde 
dramanın katkısını kavrayan öğretmen adayları ileride, eğitim programlarında okul öncesinde 

drama eğitimine yer vererek çocukların gelişimlerini destekleyeceklerdir (Ceylan ve 
Ömeroğlu, 2011). Bu desteğin sağlanıp eğitim amaçlarına ulaşılabilmesi için okul öncesi 
öğretmen adaylarının drama yönteminin gerekliliklerini bilme, yerine getirme ve içselleştirme 

konusunda herhangi bir sorununun olmaması gerektiği düşünülmektedir. Zira öğretmenlerin 
drama yöntemi ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve uygulama yeterliklerine sahip olması, eğitimin 

amaçlarına ulaşması için oldukça önemlidir (Önder, 2003; Chan, 2009; Çetingöz, 2014). 
Ayrıca, öğretmenlerin mesleklerinde drama ve yaratıcı dramayı bir ders ve yöntem olarak 
kullanabilmesi, bu eğitimi alan öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine yönelik olumlu 

tutumlarının olması ile doğru orantılıdır (Başcı ve Gündoğdu, 2011). Yukarıda geçen 
açıklamalar ışığında öğretmenlerin drama yöntemi kullanımına ilişkin olumlu ya da olumsuz 

yaklaşımı ve drama yöntemini uygulama yeterliklerine sahip olması, bu yöntemin etkili ve 
verimli kullanım düzeyini etkileyen etkenler olarak görülmektedir. Ayrıca bu etkenler 
öğrenci öğrenmelerinin gerçekleşmesini ve genel anlamda eğitim hedeflerine ulaşmasını da 

etkileyeceği öngörülmektedir.  

 

2. Yöntem 

Bu araştırma, sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön 
plana alan nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı, 

araştırmacının esnek olmasını, toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden 
biçimlendirmesini ve gerek araştırma desenini gerekse toplanan Verilerin analizinde 

tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlemesini gerektirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu 
çerçevede, okulöncesi öğretmen adaylarının drama dersine yönelik görüşleri betimlenmeye 
ve içerik analizi yöntemiyle belli temalar altında gruplanarak çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada çalışma grubunu, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul 

Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve drama dersini almış olan 64 
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öğretmen adayı oluşturmaktadır. Açık uçlu sorular, görüşme yapılan 64 kişinin tamamına, 
yüz yüze görüşme sürecinde sorulmuş, alınan yanıtlar, araştırmacılar tarafından yazılarak 

kaydedilmiştir.  

Çalışmada, dramaya yönelik alan yazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili önemli 
hususlar belirlenmiştir. Bu kapsamda görüşme yapılan kişilere 4 soru yöneltilmiştir. 

Görüşmede yer alan sorular, alanyazın eşliğinde ve uzman görüşlerine başvurularak 
belirlenmiştir. Bu sorular, dramanın zihinde uyandırdığı çağrışımlar; dramanın her 
öğretmenin kullanması gereken bir yöntem olup olmadığı; dramanın öğretmen ve öğrencilere 

eğitsel kazanımları; dramanın bireysel ve sosyal katkıları ile ilişkilidir. 

Görüşme yapılan kişilere yöneltilen sorulara alınan yanıtlar, betimlenerek içerik 
analizine tabi tutulmuş ve belirlenen temalar eşliğinde çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi (NVivo 8) bilgisayar paket programından 
yararlanılmıştır.  

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, araştırmada ulaşılan 4 tema altında verilen 

görüşlerin söz konusu temaları temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla uzman görüşüne 
başvurulmuştur. Araştırmacıların ve uzmanın, temalarda yer alması gereken görüşlere ilişkin 
değerlendirmeleri karşılaştırılarak “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” sayıları tespit edilmiş ve 

Miles ve Huberman’ın (1994: 64)  formülü, “Güvenirlik = [Görüş birliği sayısı / (Toplam 
görüş birliği sayısı + Görüş ayrılığı] X 100” kullanılarak araştırmanın güvenirliği 

hesaplanmıştır. Kodlama şemasının büyüklüğüne ve aralığına bağlı olarak, uzman ve 
araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu 
edilen düzeyde bir güvenirlik sağlanmış olmaktadır (Miles ve Huberman, 1994: 64).  Bu 

araştırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında % 93 oranında bir uzlaşma 
(güvenirlik) sağlanmıştır.  

 

3. Bulgular ve Yorumu 

Bu bölümde, öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin görüşleri, belirlenen temalar 

eşliğinde verilerek yorumlanmıştır. Tablolardaki frekans değerleri, katılımcı grubun 
görüşlerinin alt temalardaki dağılımını göstermektedir. 

 

3.1. Dramanın Zihinde Uyandırdığı Çağrışımlar 

Görüşmeye katılan denek gruplarının drama dersinin zihinde uyandırdığı çağrışımlara ilişkin 

görüşleri aşağıda verilmiştir (Şekil 1).  

Öğretmen adaylarının dramanın zihinde uyandırdığı çağrışımlara ilişkin görüşlerinin 
ele alındığı bu temada denek grubunun görüşlerinin altı alt temada sınıflandığı görülmektedir. 

Adaylar dramaya ilişkin zihinlerinde meydana gelen çağrışımları en yüksek (%42,5) oranda 
“dramatizasyon” olarak ifade etmiş ve en düşük düzeyde ise (%2,4) “işbirliği” olarak 
açıklamışlardır. Bu durum, öğretmen adaylarının dramayı sahne, rol yapma, doğallık gibi 

tiyatral etkinlikler bütünü olarak algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. 



 

66 
 

 

Şekil 1. Dramanın zihinde uyandırdığı çağrışımlar 

Şekil 1’de yer alan “Dramanın zihinde uyandırdığı çağrışımlar” temasına ilişkin 
görüşlerden bazıları aşağıda örneklendirilmiştir: 

“Drama hayatın provasıdır. Drama denilince ilk akla gelen hayattan kesitler, 
yaratıcılık ve kişisel gelişimdir.” (Öğretmen Adayı, 3).  

“Drama benim için rahatlık, özgüven, yaratıcılık ve samimiyet demektir. Çünkü her 

hangi bir drama etkinliğinde yer alan çocuğun kişiliğinin oluşmasında ciddi bir yere 
sahiptir.” (Öğretmen Adayı, 7). 

“Olayların, durumların eyleme aktarılmasıdır. Çağrışımları içselleştirmek ve 

heyecanlı bir ortam yaratmaktır. Güven duygusu kazanma, grupla işbirliği kazanma, empati 
kurabilme ve sosyal beceri kazanmaktır.” (Öğretmen Adayı, 31).  

 

3.2. Drama Yönteminin Tüm Öğretmenler Tarafından Kullanılması 

Denek gruplarının, drama yönteminin tüm öğretmenler tarafından kullanılmasının gerekli 

olup olmadığına ilişkin görüşleri aşağıda yer almaktadır (Şekil 2).  

Drama yönteminin tüm öğretmenler tarafından kullanılmasının gerekliliğine ilişkin 
öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, denek gruplarının %90’ı (f:57) “evet” yanıtını 

vererek drama yönteminin gerekli olduğunu ifade ederken, %10’u (f:7) ise “hayır” yanıtını 
vererek gerekli olmadığını ifade etmektedir. “Evet” yanıtını veren öğretmen adayları “etkili 
öğrenmeyi sağlaması”, “deneyim sağlaması”, “eğlenceli olması”, “etkileşim sağlaması” ve 

“özgüveni arttırması”  gibi faktörleri drama yönteminin gerekliliği için neden olarak 
görürken, “Hayır” yanıtını verenler ise “bireysel farklılıkların gözetilmemesi”, “uygulanabilir 

olmaması” ile “öğretmenlerin yetersizliği” gibi nedenlerden dolayı drama yönteminin gerekli 
olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. 
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Şekil 2. Drama yönteminin tüm öğretmenler tarafından kullanılması 

Şekil 2’de yer alan “Drama yönteminin tüm öğretmenler tarafından kullanılması” 

temasına ilişkin görüşlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

“Çünkü bir öğretmenin çocuğun ruhuna erişmesi, ona hitap etmesi ile öğretim 
sağlanabilir. Çocukların öğrenmelerinin merkezinde de oyun olduğu için bu yol dramatik 

etkinliklerden geçer.” (Öğretmen Adayı, 2). 

“Çünkü drama ile çocukların kendine olan güvenleri artmaktadır.  Çocuklar yaparak 
ve yaşayarak öğrendikleri için kalıcı öğrenme gerçekleşir. Öğrenci pasiflikten çıkıp aktif 

olmaya çalışır.” (Öğretmen Adayı, 4). 

“Her öğretmen drama dersinde öğretilenleri kullanmalı, bunları sınıfına 
uygulamalıdır. Dramanın dersi anlaşılır kılmada çok önemli katkıları vardır.” (Öğretmen 
Adayı, 1). 

 

3.3. Dramanın Eğitsel Kazanımları 

Okul öncesi öğretmen adaylarının, drama yönteminin öğretmen ve öğrenciler için eğitsel 
kazanımlarına ilişkin görüşleri aşağıda yer almaktadır (Şekil 3). 

Öğretmen adayları, drama yönteminin eğitsel kazanımlarına ilişkin öğretmenler için 
%38 (f:84) oranında görüş belirtirken, öğrencilere yönelik ise %62 oranında görüş 

belirtmişlerdir. Öğretmen adayları, drama yönteminin öğretmenlere yönelik eğitsel 
kazanımlarını en çok “etkili öğretim” şeklinde değerlendirirken en az “motivasyon” olarak 

ifade etmişlerdir; öğrencilere yönelik eğitsel kazanımlarını ise en yüksek düzeyde “kendini 
ifade etme” ve en düşük düzeyde ise “liderlik” olarak değerlendirmişlerdir. 
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Şekil 3. Dramanın eğitsel kazanımları 

Şekil 3’te yer alan “Dramanın eğitsel kazanımları” temasına ilişkin öğretmen 
adaylarının görüşlerinden bazıları, onların kendi sözcükleriyle aşağıda yer almaktadır:   

“Öğretmenlere; etkili öğretim sağlar. Beden dilini etkin kullanma, iletişim gücünü 

geliştirme, plan kurma ve uygulama, iyi bir rehber olma, oyun ve çocuklar ile ilgili bilgileri 
daha iyi anlama gibi kazanımlar sağlar. 

Öğrencilere;   yaparak yaşayarak kalıcı öğrenme sağlar. Grup ile işbirliği yapmayı 

öğrenir. Sorumluluk alır. Olumlu benlik ve güven duygusu gelişir. Sosyal becerileri gelişir. 
Dil gelişimine katkısı vardır. Duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade eder.” (Öğretmen Adayı, 
2). 

“Öğretmenlere; gözlem yaparak öğrencilerin davranışlarını algılamasına yardımcı 

olur. İstenmeyen davranışların düzeltilmesini, olumlu davranışların ise pekiştirilmesini 
sağlar. 

Öğrencilere; rol yapma, işbirliği, liderlik, iletişim, kendini ifade edebilme, bilişsel ve 

sosyal gelişimi olumlu etkiler.” (Öğretmen Adayı, 28). 

“Öğretmenlere; özgüveni arttırır ve çocukların seviyelerine inebilmeyi sağlar. 
Öğrencilere; empati ve rol yapma yeteneği gelişir. Dayanışmayı öğrenir.”  (Öğretmen Adayı, 

15). 

 

3.4. Dramanın Bireysel ve Sosyal Katkıları 

Okul öncesi öğretmen adaylarının, dramanın bireysel ve sosyal katkılarına ilişkin görüşleri 
aşağıda yer almaktadır (Şekil 4). 

Öğretmen adaylarının drama yönteminin bireysel ve sosyal katkılarına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde, adaylar dramanın bireysel açıdan katkılarına yönelik 18 (%21) 
görüş belirtirken, sosyal açıdan katkılarına ilişkin ise 65 (%79) görüş belirtmişlerdir. 
Öğretmen adayları, drama yönteminin bireysel katkılarını en çok (%38,8) “kendini keşfetme” 

ve (%38,8) “özgün düşünme” olarak ifade ederken en az ise (%11,1) “sorumluluk bilinci 
kazanma” ve (%11,1) “benlik algısı” olarak değerlendirmişlerdir; sosyal katkılarını ise en çok 

(%75,3) oranında “sosyalleşme” olarak düşünürlerken en az ise (%4,6) oranında “pozitif 
düşünme” olarak değerlendirmektedirler. 

Şekil 4’te yer alan “Dramanın bireysel ve sosyal katkıları” temasına ilişkin öğretmen 

adaylarının ifade ettikleri görüşlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
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“Bireysel katkıları; drama aslında hayatı daha anlamlı kılıyor. Olumlu benlik algısı 
geliştirmesi açısından çok önemli. Dramda türlü rollere girerek karşıdaki insanın 

duygularını anlıyoruz. Bu da empati yeteneğini geliştiriyor. 

Sosyal katkıları; drama dersinde grup oluşturma var ve grup üyeleriyle etkileşim 
durumu vardır. Bu da insanların paylaşım yapmasını sağlıyor. Gruptaki üyeler ile olumlu 

olumsuz yaşam deneyimleri sağlanır. Bu da insanın sosyalleşmesi açısından önemlidir.” 
(Öğretmen Adayı, 1). 

“Bireysel katkıları; dili etkin kullanmada ve kendine karşı güven oluşturmada 

etkilidir. 

Sosyal katkıları; arkadaş edinmede, dili etkin kullanmada ve utangaçlığın 
kırılmasında etkilidir.” (Öğretmen Adayı, 61). 

 

 

Şekil 4. Dramanın bireysel ve sosyal katkıları 

 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Eğitim sisteminin son yıllarda geçirdiği hızlı değişim süreci ve bu sürecin en önemli 

öğelerinden biri olan öğretmenlerin üstlendikleri rollere bakıldığında beklentilerin eskisi gibi 
olmadığı açıktır. Öğretmenlerden beklenen onların, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak 

öğrencilere yeni bilgiler kazandırmakla beraber öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini çeşitli 
yollarla ifade etmelerini sağlamak,  problem çözme becerilerini geliştirmek, etkili iletişim 
kurmalarına yardımcı olmak, işbirliğine yatkın olmalarını sağlamak, özgün ve eleştirel bakış 

açısı kazanmaları için onlara yardımcı olmak ve kendilerini keşfetmeleri yolunda onları 
desteklemektir. Bunları gerçekleştirmek için öğretmenlerin kullanabilecekleri en iyi 

yöntemlerden birisi de dramadır. 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitimde bir yöntem olarak dramanın kullanımı 
konusunda öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerde ulaşılan sonuçlar şu şekilde 
özetlenebilir: Öğretmen adaylarının, dramanın zihinlerinde uyandırdığı çağrışımları; 

dramatizasyon,  duyguları ifade etme, yaratıcılık, özgüven, empati ve işbirliği şeklinde ifade 
etmeleri drama konusunda genel bir bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Dramanın 

zihinde canlandırdığı çağrışımlara bakıldığında, “dramatizasyonun” en yüksek seviyede 
olması öğretmen adaylarının drama yöntemini tiyatroya benzettikleri şeklinde yorumlanabilir. 
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Ayrıca drama denince öğretmen adaylarının bu kavramı, “kendini ifade etme” olarak 
algılamaları drama yönteminin duygularını dile getirmede ve özgüven sahibi olmada ne kadar 

önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Alanyazında, Solmaz (1997), Kara (2000), 
Jasinski (2002), Akoğuz (2002), Ünsal (2005), Karateke (2006), Çakır (2008) tarafından 

yapılan araştırmalarda da bu araştırmanın bulgularına benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Belirtilen 
araştırmalarda drama etkinliklerinin öğrencilerin kendilerini ifade etme, iletişim ve dil 
becerilerinin geliştirilmesinde önemli katkıları olduğu tespit edilmiştir. 

Drama yönteminin tüm öğretmenler tarafından kullanılmasının gerekli olup 

olmamasına yönelik sorulara öğretmen adaylarının %90 (57) oranında “Evet” cevabını 
vermesi, bu yöntemin okul öncesi öğretmen adaylarına göre kullanılmasının gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca “Evet” cevabın veren adayların gerekçe olarak drama 
yönteminin; “etkili öğrenmeyi sağlaması”, “deneyim sağlaması”, “eğlenceli olması”, 
“etkileşim sağlaması” ve “özgüveni arttırması” gibi yönlerini vurgulamaları derslerin 

öğrenciler için eğlenceli geçtiğini göstermektedir. Bununla birlikte drama etkinliklerinin 
etkili öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrencilerin derslerde aktif olmalarına katkı sağladığı ve 

kendilerine güven duygusunu arttırdığı belirlenmiştir. Dramanın özgüveni arttırmasına olan 
katkısına yönelik bulguya benzer bulgular Erdoğan (2006), Teker (2009), Epçaçan (2012) 
tarafından yapılan çalışmalarda da elde edilmiştir. Bu çalışmalarda da, drama yönteminin 

öğrencilerin kendilerine güven duygusunu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bu 
araştırmada, öğretmen adaylarının %10 (7) oranında drama yönteminin kullanılmasını 

gereksiz görme sebebi, bu yöntemin uygulanabilir olmasına inanmamaları, her öğretmenin 
drama konusunda yeterli donanıma sahip olmadığını düşünmeleri ve bazı öğrencilerin çok 
fazla utangaç olması şeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmen adayları dramanın öğretmenler için eğitsel kazanımlarını “etkili öğretim”, 

“etkili iletişim”, “mesleki yeterlik” ve “öğrencileri tanıma” şeklinde ifade ederken; öğrenciler 
için olan kazanımlarını da “kendini ifade etme”, “etkili öğrenme”, “işbirliği yapma” ve 

“özgün düşünme”, “liderlik” ve “empati” olarak düşünmektedirler. Bu yönleriyle dramanın 
hem öğrenci hem de öğretmenlerin farkındalık ve sosyal becerileri üzerinde olumlu etkilere 
sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuç Genç (2004), Gündoğdu (2012), Kara ve Çam (2007)’ın, 

Aslan, Erbay ve Saygın (2010)’ın araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Onlar da, 
dramanın katılımcılara çekingenliğin azalması, duygularını daha rahat ifade edebilme, 

iletişim kurma, gruba uyum sağlama, işbirliği yapma ve empati kurma yönünde katkı 
sağladığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca ülkemizde Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri 
Çerçevesi’nde (TYUYÇ), lisans öğrenimlerini bitiren öğrencilerin bağımsız çalışabilme, 

sorumluluk alabilme, öğrenme, iletişim, sosyal ve mesleki alanda yeterliklere sahip olması 
gerektiği üzerinde durulmaktadır (YÖK, 2009). 

Araştırmaya katılan öğretmen adayları dramanın bireysel katkılarını “kendini 

keşfetme”, “özgün düşünme”, “benlik algısı ” ve “sorumluluk bilinci kazanma” şeklinde 
ifade ederken; sosyal katkılarını da “sosyalleşme”, “özgüven”, “aktif rol alma” ve “pozitif 

düşünme” olarak ele almaktadırlar.  Bu durum, dramanın bireysel ve sosyal yönden; kişilerin 
kendilerini keşfetme, özgün ve yaratıcı düşünme, olumlu benlik algısı geliştirme, sorumluluk 
bilinci kazanma, etkili iletişim kurma, sosyal hayatta aktif rol alma ve hayata pozitif bakma 

gibi birçok katkılarının olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde Kaf-Hasırcı, Bulut ve 
Saban’ın (2007) yapmış olduğu araştırmalarında, drama dersinin öğretmen adaylarının 

kişilerarası iletişim, kişinin öz-farkındalığı, sosyal değişim gibi bireysel kazanımlar sağladığı 
ve mesleğine ilişkin de akademik kazanımlar kazandırdığını tespit etmişlerdir. 

Sonuç olarak, okul öncesi eğitimde bir yöntem olarak kullanılan dramanın bireysel ve 
sosyal açıdan katkıları, tüm öğretmenler tarafından kullanılmasının gerekliliği ve eğitsel 

yönden sağladığı kazanımlar yönüyle çok önemli bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 
Ayrıca, bu çalışmada elde edilen veriler ve konu ile paralellik gösteren diğer çalışma 
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bulgularından hareketle dramanın eğitimin her kademesinde uygulanması gereken bir yöntem 
olduğu ve öğretmen adaylarının bu donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri gerektiği 

söylenebilir. 

Ulaşılan sonuçlardan yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir: 

 Fakülte ve yüksekokullarda çalışan öğretim elemanları ile drama uzmanları birlikte 
çalışarak dramanın bir yöntem olarak yükseköğretimin farklı alanlarında kullanımını 

arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 Üniversite öğrencilerinin duygularını ifade etme, empati kurabilme, yaratıcı düşünme 
ve özgüven kazanma ile ilgili ihtiyaç duydukları konularda drama atölyelerine ve 

drama seminerlerine katılımlarının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

 Öğretmen adaylarının drama yöntemine ilişkin gerekli tüm donanımlara sahip bireyler 
olarak yetiştirilmeleri için yüksek öğretimde, bu dersin önemi ve gerekliliğine ilişkin 
algının yerleşmesi gerekmektedir. 

 Yüksek öğretim kurumlarında drama yöntemini bilmeyen veya personel yetersizliği 
nedeniyle alanla uzaktan alakalı kişilerin ders vermesi yerine bu alanla ilgili 
deneyimli ve profesyonel kişilerin çalıştırılması sağlanmalıdır. 
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Özet 

Temelde nüfus artışına ve ihtiyaçların çeşitlenmesine bağlı olarak tüketimin giderek artması, 
arazi üzerinde daha fazla baskı yaratmakta; bu baskının etkisiyle ortaya çıkan yanlış arazi 

kullanımı, arazi kaynaklarının tahrip edilmesine, yoksulluk ve diğer sosyal problemlerin 
artmasına neden olmaktadır. Yanlış arazi kullanımından kaynaklanan bu tip sorunların 

önlenmesi ve en uygun arazi kullanımının sağlanması, ancak doğal ve kültürel potansiyelin 
saptanması ve ekolojik yapıya uygun arazi kullanımının uygulanması ile başarılabilir. 
Arazinin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusu çeşitli yöntemler kullanılarak pek çok 

araştırıcı tarafından incelenmiş ve arazi uygunluk analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada, Güney 
Marmara Bölümü’nün batı kesiminde yer alan Kara Menderes Havzası için arazi kullanımı 

uygunluk analizi yapılmıştır. Uygunluk analizinin gerçekleştirilmesinde Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) metodolojisi ile çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik 
Hiyerarşi Süreci (AHS) birlikte kullanılmıştır. Çalışmada meyve yetiştiriciliği, sebze 

yetiştiriciliği, kuru tarım, çayır-mera ve orman olmak üzere beş farklı arazi kullanım türü 
değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonunda söz konusu arazi kullanım türleri için 

uygunluk analizleri yapılmış, inceleme alanı için optimal arazi kullanımı uygunluk haritası 
oluşturulmuş ve oluşturulan harita ile mevcut arazi kullanım durumu kıyaslanmıştır. Analiz 
sonuçlarına dayanarak elde edilen optimal arazi kullanım önerisine göre değerlendirmeye 

alınan orman, kuru tarım, sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği ve çayır-mera alanlarının 
havza genelindeki payları sırasıyla %59.7, %13.5, %11.5, %9.5 ve %5.0 olarak tespit 

edilmiştir. Önerilen optimal arazi kullanımı ile mevcut arazi kullanım durumu 
karşılaştırıldığında, mevcut arazi kullanımında tarım ve çayır-mera alanlarının önerilen tarım 
ve çayır-mera arazilerine göre daha fazla olduğu, orman alanlarının ise daha dar alanlar 

kapladığı tespit edilmiştir. Buna göre inceleme alanında arazilerin bir bölümünün 
potansiyeline uygun olarak kullanılmadığı, orman olarak değerlendirilmesi gereken arazilerin 

bir bölümünün tarım veya çayır-mera alanı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler:  Kara Menderes Havzası; Arazi Kullanımı; Analitik Hiyerarşi Süreci; 

Coğrafi Bilgi Sistemleri; Uygunluk Analizi. 
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1. Giriş 

Günümüzde özellikle yanlış arazi kullanımı sonucunda ortaya çıkan arazi bozulmasının 

dünya ölçeğinde en ciddi ve en yaygın çevresel problemlerden biri olduğu bilinmektedir 
(Dregne vd., 1991; Reynolds ve Stafford, 2002; UNCED, 1992). Gerek evrensel ölçekte 

gerekse Türkiye’de toprakların iyi bir biçimde idare edilerek kullanıldığını savunmak güçtür. 
Ormanların tahribi, aşırı otlatma ve otlakların tarım alanlarına dönüştürülmesi gibi insan 
faaliyetlerinden kaynaklanan, peyzajdaki uzun periyotlu değişimler, toprak kaynaklarının 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesinde azalmaya neden olur (Chew, 2001; Seeger ve Ries, 
2008). Bu olgu hem toprak bozulma (degradasyon) süreçlerini hem de arazi kötüleşmesinin 

genel sonucu olarak erozyonu artırır (Van Andel vd., 1990; Lang vd., 2003; Hoffmann vd., 
2007; Pimentel, 2009). Arazi bozulmalarına yol açan etmenler arasında yanlış arazi 
kullanımının önemli bir rolü vardır. 

Yanlış arazi kullanımından kaynaklanan bu tip sorunların önlenmesi ve en uygun 
arazi kullanımının sağlanması, ancak doğal ve kültürel potansiyelin saptanması ve ekolojik 

yapıya uygun arazi kullanımının uygulanması ile başarılabilir. Böylece, gerek doğal 
kaynakların gerekse insan kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sağlanabilir (Hopkins, 1977; 
Collins vd., 2001; Malczewski, 2004). En önemli doğal kaynaklardan biri olan arazinin 

kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanması için, arazi özelliklerinin ve kullanıcı 
gereksinimlerinin dikkate alınmasıyla en uygun arazi kullanım tipinin belirlenmesi gerekir 

(Prakash, 2003; Mohit ve Ali, 2006). Arazinin belirli amaçlar için kullanıma uygunluğu ise 
uygunluk analizleri ile ortaya konulur (FAO, 1985; Rossiter, 1996).  

Arazi kullanımı uygunluk analizi birçok kullanım türü için arazinin potansiyelini tahmin 

etme işlemi olup, çeşitli arazi kullanım türlerinin gereksinmeleriyle, arazinin sahip olduğu 
niteliklerin kıyaslanmasından ibarettir (Beek, 1978; Dent vd., 1981; Özcan, 1991). Analizde 

arazinin fiziksel özelliklerinin yanı sıra, sosyo-ekonomik koşullarının da dikkate alınması 
gerekir (FAO, 1976). Böylece uygunluk analizi, arazi biriminde sadece belirli bir kullanımı 
destekleyecek doğal kapasiteyi değil aynı zamanda sosyo-ekonomik ve çevresel değerleri de 

göz önünde bulunduran çok kriterli bir karar verme sürecidir.  
Arazi kullanımı uygunluk analizlerinde uygun arazi kullanım tipinin belirlenmesi için 

farklı kriterlere rölatif ağırlıklar atamak giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle 
ağırlık hesaplamasında kolaylık sağlayan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Anselin vd., 1989; Mendoza, 1997). ÇKKV 

yöntemleri nitel veya nicel ağırlıkları, kriterlerin puanlama veya sıralanmasını, amaçların 
önemi açısından tek ya da çoklu setler halinde düzenlenmesini içerir (Heywood vd., 1994). 

Ancak bu yöntemlerin tek başına kullanılması coğrafi boyutta ciddi eksiklikler ortaya çıkarır 
(Jankowski, 1995). Bu eksiklikler, mekândaki heterojenliği göz önünde bulundurarak 
değerlendirme imkânı tanıyan CBS temelli Çok Kriterli Karar Analizleri (ÇKKA) tekniği ile 

büyük ölçüde giderilmektedir (Malczewski, 1999). CBS temelli ÇKKA  tekniği, 
değerlendirme kriterlerinin oluşturduğu setler ile karar verici tercihlerine ek olarak, kriter 

değerlerinin ve alternatiflerin mekanda göstereceği farklılıkları da göz önünde bulundurur 
(Malczewski, 1999; Prakash, 2003). Bu yaklaşım, subjektif değerler ve tercihlerin, coğrafi 
özellikler ile birleşimindeki eksiklikleri büyük ölçüde azaltmaktadır (Mohit ve Ali, 2006, 

Cengiz ve Akbulak, 2009).  
CBS mekansal verilerin girilmesi, depolanması, düzeltilmesi, yönetilmesi, analiz 

edilmesi ve bilgi üretilmesinde kullanılan bir araçtır (Marble vd., 1984; Clarke, 1997; ESRI, 
1999; Longley vd.,  2001). CBS bu özelliklerinden dolayı, mekansal karar verme sürecinde 
etkin bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan CBS verilerin birleştirilmesi ve analizinin yanı sıra 

bu analizlerden elde edilen sonuçların haritalanmasına da olanak sağlar (Carver, 1991; 
Hickey ve Jankowski, 1997). Bu avantajlarından dolayı AHS ile CBS’nin arazi uygunluk 

analizlerinde bir arada kullanılması birçok çalışmada uygun yöntem olarak kabul 
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edilmektedir (Malczewski, 1996; Joerin vd., 2001; Hill vd., 2005; Gloria vd., 2007; Cengiz 
ve Akbulak, 2009). 

Bu çalışmada, AHS ve CBS yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla Kara Menderes 
Havzası için arazi kullanımı uygunluk analizi yapılmıştır.  

 
2. İnceleme Alanı 

Kara Menderes Havzası, Çanakkale Merkez ilçenin güneybatı kısımlarını, Bayramiç ve 

Ezine ilçelerinin büyük bir bölümünü ve Ayvacık ilçesinin kuzey kısımlarını kapsamaktadır 
(Şekil 1. Lokasyon haritası). Havza yerşekilleri bakımından oldukça çeşitlilik gösteren bir 

alandır (Bilgin, 1969). Orta ve aşağı kısımda alüvyal düzlükler, bu düzlükleri çevreleyen 
plato alanları ile havzanın kuzeydoğu, doğu ve güney kesimlerinde uzanan dağlık alanlar 
başlıca morfolojik birimleri meydana getirmektedir. Kara Menderes Çayı vadisinin alüvyal 

taban düzlükleri ile bunları sınırlayan etek düzlükleri ve alt yamaçlar sosyo-ekonomik 
bakımdan havzanın en canlı kesimlerini meydana getirmektedir. Yerleşmelerin büyük kısmı 

bu alçak kuşak çevresinde yer almaktadır ve söz konusu kesimler aynı zamanda nüfus 
yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardır. Havzanın Evciler doğusunda kalan bölümü ile 
kuzeydoğu kesimi daha yüksek ve engebeli olduğu için ekonomik faaliyetler bakımından 

kısıtlayıcı koşullar göstermektedir. Bu nedenle söz konusu alanlarda nüfus, havza geneline 
göre daha seyrektir.     

 
Şekil 1. İnceleme alanının lokasyon haritası. 

Havzadaki yıllık ortalama sıcaklık 14 °C iken, en sıcak ay 23.6 °C ile Temmuz, en 
soğuk ay 5.2 °C ile Ocak’tır (DMİGM, 1994). Bu sıcaklık değerleri özellikle havzanın alçak 

kesimlerinde, düşük sıcaklıklara duyarlılığı olan pek çok ürün için olanağı sağlayarak zengin 
bir tarımsal potansiyelin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Buna bağlı olarak söz konusu 
kesimler daha fazla nüfus barındırabilmektedir. Havzada yıllık ortalama yağış miktarı 624.3 

mm’dir. En yağışlı ay Aralık (118.2 mm), en az yağışın düştüğü ay ise Ağustos’tur (8.3 mm). 
Akdeniz makroklimasının etkisiyle yağışların önemli bir bölümü kış aylarında düşerken, yaz 

döneminde yağışlar minimum değerlere inmektedir. Böylece tarımsal faaliyetlerin 
yoğunlaştığı ve bitkilerin nem isteğinin arttığı yaz aylarda havzanın büyük bölümünde 
sulama zorunlu hale gelmektedir. 

En önemli geçim kaynağının tarım olduğu Kara Menderes Havzası’nda toprak şartları 
nüfus dağılışı üzerinde önemli bir rol oynar. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan arazi kullanım kabiliyet sınıflandırmasına göre, tarımsal faaliyetlere ayrılması 
gereken I-IV. sınıf arazilerin havza genelindeki payı % 25.5’tir (KHGM, 1999). Büyük 
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ölçüde alüvyal düzlükler ile Neojen dolguları üzerinde yer alan bu topraklar, tarımsal 
faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü ve aynı zamanda havzada nüfus yoğunluğunun en 

fazla olduğu kesimleri meydana getirmektedir.  
ADNKS 2012 yılı sayım sonuçlarına göre Kara Menderes Havzası’nda km2’ye 30 kişi 

düşmektedir ve bu değer Türkiye’deki ortalama nüfus yoğunluğunun (km2’ye 98 kişi) 
yaklaşık üçte birinden daha azdır (TUİK, 2013). 2012 yılı itibariyle, havzadaki toplam nüfus 
miktarı 60.681 kişidir. Nüfusun % 55,3’ü (33.531 kişi) kırsal yerleşmelerde, % 44,7’si 

(27.150 kişi) kentsel yerleşmelerde yaşamaktadır.  
Kara Menderes Havzası’ndaki ekonomik faaliyetler büyük ölçüde tarıma bağlıdır ve 

tarımsal potansiyel nüfusun dağılışında belirleyici rol oynar. Sulama olanaklarının bulunduğu 
kesimlerde zeytin, elma, üzüm ve nektarın gibi meyve türleri ile domates, patlıcan ve biber 
gibi sebzelerin üretimi yapılırken, söz konusu alanlarda nüfus yoğunluğu fazladır. Tahıl 

üretiminin yaygın olduğu kuru tarım alanlarında ise nüfus daha seyrektir. Hayvancılık, 
tarımsal faaliyetlere göre geri planda kalmıştır. Havzanın kuzeydoğu ve güneybatı 

kesimlerindeki bazı yerleşmelerde birincil ekonomik faaliyet durumuna geçen hayvancılık, 
diğer yerleşmelerde tarımı destekleyici faaliyet olarak sürdürülmektedir. Kara Menderes 
Havzası’nda sanayi ve turizm faaliyetleri fazla gelişmemiştir. Mevcut sanayi tesislerinin 

tamamına yakını küçük ölçekli olup nüfusa sağladığı istihdam olanakları kısıtlıdır. Havzada 
çimento ve süt ürünleri üretimi yapan iki adet büyük ölçekli sanayi tesisi bulunmaktadır. 

Zengin bir turizm potansiyeline sahip olan havzada, kuzeybatı kesimdeki Troya Milli Parkı 
ile güney kesimdeki Kaz Dağları en önemli turist çekim alanlarıdır. Ancak turizmin burada 
yaşayan nüfusa ekonomik anlamdaki katkısı çok düşük düzeylerdedir.  

 

3. Veri ve Yöntem 

3.1. Veri  
Bu çalışmada havzayı kapsayan 1/25.000 ölçekli topografya haritaları temel harita olarak 
kullanıldı. Bu haritaların yanı sıra, Çanakkale İl Envanter Raporu’nda yer alan 1/100.000 

ölçekli toprak haritalarından faydalanarak toprakların derinlik durumu, erozyon şiddeti, 
sınırlayıcı toprak özellikleri ve arazi kullanım kabiliyetleri gibi özellikleri haritalandı. 

Toprakların tekstür, pH ve geçirgenlik gibi bazı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 100 
farklı noktadan alınan toprak örneklerinden yararlanıldı. Bayramiç meteoroloji istasyonunun 
iklim verileri ve havzadaki yerleşmelere ait 2012 yılı ADNK sonuçları ise yardımcı materyal 

olarak kullanıldı. 
 İnceleme alanının mevcut arazi kullanım durumunu ortaya koymak için, 2009 yılı 

Eylül ayı ve 2010 yılı Mayıs ayına ait SPOT (Scene Levels 2A, 5 m multispektral) uydu 
görüntülerinden faydalanıldı. Çalışma kapsamında, verilerin ve haritaların bilgisayar 
ortamına aktarılması işlemlerinde Arc-GIS 9.3.1 CBS yazılımı, uzaktan algılama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesinde Erdas 9.0 yazılımı kullanıldı. AHS yöntemi kapsamında yapılan 
hesaplamalar ise FORTRAN 95 yazılımı ile gerçekleştirildi. 

 

3.2. Yöntem  
Çalışmada uygulanan yöntem, aşamalar halinde aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

 
3.2.1. Uydu görüntüleri ile mevcut arazi kullanım türlerinin belirlenmesi  

Bu aşamada havzada hangi arazi kullanım türlerinin bulunduğu edildi. Arazi kullanım 
türlerinin tespit edilmesinde temelde havzayı kapsayan uydu görüntüleri kullanıldı. Bu 
aşamada ayrıca mescere haritaları ve arazi gözlemlerinden de faydalanıldı. Havzadaki mevcut 

arazi kullanım türlerinin belirlenmesi, kontrollü sınıflandırma (supervised classification) 
yöntemiyle gerçekleştirildi. 
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3.2.2. Değerlendirmeye alınan arazi kullanım türlerinin belirlenmesi 
Çalışmanın bu aşamasında, uygunluk analizi yapılan AKT’ler belirlendi. Analize tabi tutulan 

AKT’ler mevcut arazi kullanım türleri, proje alanının arazi karakteristikleri, arazi çalışması 
sırasında yapılan gözlemler ve kurumların görüşleri dikkate alınarak belirlendi. 
 Buna göre havza genelinde çayır-mera, orman, kuru tarım, meyve yetiştiriciliği ve 

sebze yetiştiriciliği olmak üzere 5 farklı AKT belirlendi. 
 

3.2.3. Değerlendirmede kullanılan kriterlerin ve alt kriterlerin belirlenmesi 
Çalışmanın bu aşamasında her bir AKT için kriterler ve alt kriterler belirlendi. Bu çerçevede 
uygunluk analizi yapılan “çayır-mera” AKT için 14, “orman” AKT için 10, “kuru tarım” 

AKT için 14, “meyve yetiştiriciliği” AKT için 17 ve “sebze yetiştiriciliği” AKT için 17 
olmak üzere, toplam 72 farklı katman oluşturuldu. Her bir AKT için değerlendirmeye alınan 

kriter ve alt kriterler Tablo 18-41’de gösterilmiştir.  
Kriterlerin belirlenmesinden sonra bu kriterlerin her biri, CBS ortamında “raster (grid) 

veri” şeklinde haritalanarak analize katılmak üzere katmanlar oluşturuldu.  

 

3.2.4. Kriterlerin uygunluk ve ağırlık değerlerinin saptanması 

 AKT’lerin arazi gereksinimleri dikkate alınarak her bir haritalama ünitesi (HÜ) için AKT 
uygunluk endeks değerleri hesaplandı. Kriterlerin uygunluk değerleri literatür ve inceleme 
alanının koşulları dikkate alınarak belirlendi. Bu çalışmada arazi uygunluk kriterlerinin 

ağırlıkları, AHS tekniği yardımıyla proje ekibi, çeşitli bilim dallarındaki uzmanlar ve yerel 
yöneticiler tarafından atandı.  

AHS yönteminin uygulanması: Arazi kullanımı uygunluk analizleri çok kriterli ve çok 
sektörlü bir problem niteliği taşır. Bu çalışmada, ÇKKV tekniklerinden biri olan AHS 
tekniği, hem arazi kullanım uygunluğunu belirleyen kriterlere ait ağırlıkların belirlenmesinde 

hem de AKT’ler arasındaki önceliklerin saptanmasında kullanıldı.  
AHS, çok kriterli karmaşık problemlerin analizi için bir hiyerarşi oluşturulması 

esasına dayanır (SAATY, 1980). Karar verici, bir düzeydeki öğelerin, hiyerarşide hemen bir 
üst düzeyde yer alan öğeler açısından göreli önemlerini saptayacak şekilde Tablo 1’de 
görülen değerler ve tanımlara dayalı bir puanlama yapar ve ikili karşılaştırmalar matrisi 

oluşturur (Tablo 1). Bu matris üzerinde gerçekleştirilen özdeğer-özvektör hesapları 
sonucunda toplam değeri 1 (normalleştirilmiş ağırlık katsayıları) olan kriter ağırlıklarına 

ulaşılır.  
 

Tablo 1:  AHS Değerlendirme Ölçeği (SAATY, 1980)  

Sayısal değer Tanım 

1 Öğeler eşit derecede öneme sahip. 

3 1. ölçüt 2.’ye göre biraz daha önemli. 

5 1. ölçüt 2.’ye göre fazla önemli.  

7 1. ölçüt 2.’ye göre çok fazla önemli.  

9 1. ölçüt 2.’ye göre olası en kuvvetli öneme sahip.  

2.4.6.8 İki yakın ölçek arasındaki ara değerdir, uzlaşma gereken durumlarda 

kullanılmaktadır. 
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AKT’lere göre kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlık puanları ayrı ayrı hesaplandıktan 
sonra, “ana kriter puanı” ile “alt kriter puanı” çarpılarak, her bir ”alt kriterin” tüm alt kriterler 

içindeki “genel ağırlık puanları“ hesaplandı. Bu aşamada elde edilen kriterlere ve alt 
kriterlere ait ağırlık puanları, bir sonraki aşamada kriterlerin uygunluk değerleri ile 

birleştirilerek, her bir AKT için uygunluk puanlarının hesaplanmasında kullanıldı. Tablo 2’de  
“meyve yetiştiriciliği” AKT için değerlendirmeye alınan kriter ve alt kriterlerin ağırlık 
puanları örnek olarak sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Meyve yetiştiriciliği AKT için değerlendirmeye alınan kriter ve alt kriterlerin 

ağırlık puanları. 

Ana kriterler 
Ağırlık 

(w1) 
Alt kriterler 

Ağırlık  

(w2) 

Genel 

ağırlık 

(wi  = w1 x 

w2) 

Morfolojik özellikleri 0.284 

Eğim  0.540 0.153 

Yükselti   0.297 0.084 

Bakı  0.163 0.046 

İklim özellikleri 0.073 
Sıcaklık  0.750 0.055 

Yağış  0.250 0.018 

Toprak özellikleri 0.473 

Toprak derinliği  0.347 0.164 

Erozyon şiddeti  0.176 0.083 

Drenaj 0.083 0.039 

Sınırlayıcı toprak 
özellikleri 

0.048 0.023 

Yüzey tekstür 0.131 0.062 

Yüzey altı tekstür 0.065 0.031 

Yüzey geçirgenlik 0.106 0.050 

Yüzey altı geçirgenlik 0.044 0.021 

Beşeri özellikleri 0.170 

Nüfus yoğunluğu 0.132 0.022 

Yerleşmeye uzaklık  0.072 0.012 

Yola uzaklık 0.242 0.041 

Sulama durumu 0.554 0.094 

 

3.2.5. Her bir HÜ için AKT’lere göre “Uygunluk Değerlerinin” hesaplanması 

Çalışmanın bu aşamasında alt kriterlere ait ağırlık puanları ile uygunluk puanları birleştirildi 
ve her bir HÜ için uygunluk analizi yapıldı. Bu çerçevede arazi uygunluğunu etkileyen alt 

kriterlere karşılık gelen katmanlar, Arc-GIS 9.3.1. CBS yazılımı içinde yer alan “raster 
calculator” modülü kullanılarak ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile üst üste bindirildi ve her bir 
AKT için uygunluk analizi gerçekleştirildi. Bu analiz aşağıda verilen denklem ile elde edildi.  
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n

1i

iixwS   (1) 

bu denklemde;   

S   = Toplam arazi uygunluk puanı 

w i = i arazi uygunluk kriterinin ağırlık değeri 

x i =  i arazi uygunluk kriterine ait alt kriter puanı 

n   = Arazi uygunluk kriterinin toplam sayısını ifade etmektedir. 

 

3.2.6. Uygunluk değerlerinin standartlaştırılması ve uygunluk haritalarının oluşturulması 

Elde edilen uygunluk değerleri standartlaştırıldı ve AKT’lere göre FAO sınıflama sistemi 

dikkate alınarak sınıflama yapıldı (Tablo 3). Bu sınıflandırmaya dayanarak CBS ortamında 

her bir AKT için arazi uygunluk haritaları üretildi.  

Tablo 3. FAO sistemine göre AKT‘lerin uygunluk sınıfları (FAO, 1977). 

Uygunluk değeri Sembol Uygunluk sınıfı 

0.90  - 1 S1 Çok uygun 

0.75 - 0.89 S2 Orta derecede uygun 

0.50 - 0.74 S3 Az derecede uygun 

0  - 0.49 N Uygun değil 

 

3.2.7. AKT’lerin önceliklerinin belirlenmesi 

AKT’lerin öncelikleri yine uzmanlar ve yerel yöneticilerin katılımıyla, AHS tekniği 

kullanılarak belirlendi. AKT’ler arasında öncelikler belirlenirken, havza alt birimlere 
ayrılarak değerlendirildi. Buna göre Kara Menderes Havzası “yukarı havza” ve “alt-orta 
havza” olmak üzere iki alt bölüme ayrıldı. AKT’ler arasındaki öncelikler her bir alt bölüm 

için ayrı ayrı saptandı. Havza için optimal arazi kullanımının önerilmesinde, AKT’ler 
özellikle sürdürülebilirlik yönünden değerlendirilmeye alındı ve sürdürülebilir olanlara 

öncelik verilerek önermeler yapıldı.  

 

3.2.8. Optimal arazi kullanımı önerisinin yapılması 

 Elde edilen AKT uygunluk haritaları CBS ortamında çakıştırılacak ve AHS yardımıyla 
uzmanlar tarafından saptanan tercihler dikkate alınarak  inceleme alanı için “optimal arazi 

uygunluk haritası” oluşturuldu.  

 

4. Bulgular 

Uydu görüntüleri ve görüntü işleme yöntemlerinden yararlanarak yapılan sınıflandırma 
işlemlerine dayanarak belirlenen mevcut arazi kullanım durumu Tablo x ve Şekil x’te 

sunulmuştur. Buna göre, ormanlar %55,7’lik oranla en geniş alan kaplayan arazi kullanım 
türü iken, onu sırasıyla kuru tarım, meyve bağ alanları, çayır mera, sulu tarım ve maki 
alanları takip etmektedir. 
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Tablo 4. Kara Menderes Havzasında mevcut arazi kullanım durumu (Mayıs 2010) 

Arazi kullanım türü 
Mayıs 2010 

Ha % 

Ormanlar 111,249 55.7 

Kuru tarım 42,118 21.1 

Meyve ve bağ 14,735 7.4 

Çayır-mera 10,611 5.3 

Sulu tarım 9,142 4.6 

Maki 8,066 4.0 

Yerleşme, yol, sanayi tesisi, taş ocağı, liman, 
vb. 2,664 1.3 

Su yüzeyleri 913 0.5 

Diğer (bulut ve gölge) 72 0.0 

Toplam 199,569 100 

Arazi kullanım uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan analizler sonucunda, 
değerlendirmeye alınan “orman”, “çayır-mera”, “kuru tarım”, “meyve yetiştiriciliği” ve 

“sebze yetiştiriciliği” AKT’lerin her biri için “çok uygun”, “orta derecede uygun” “az 
derecede uygun” ve “uygun olmayan” alanlar belirlendi. AKT’lere göre uygunluk sınıflarının 

kapladıkları alanlar ile havza genelindeki payları ise Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. AKT’lere göre uygunluk sınıflarının alanları ve bu uygunluk sınıflarının havza 

genelindeki oranları 

UYGUNLUK 

DURUMU 

A R A Z İ   K U L L A N I M   T İ P İ 

Çayır-mera Orman Kuru tarım 
Meyve 

yetiştiriciliği 

Sebze 

yetiştiriciliğ

i 

Alan 

(km2) 

Ora
n 

(%) 

Alan 

(km2) 

Ora
n 

(%) 

Alan 

(km2) 

Ora
n 

(%) 

Alan 

(km2) 

Ora
n 

(%) 

Alan 

(km2) 

Ora
n 

(%) 

Çok uygun 88.0 4.4 383.4 19.2 161.6 8.1 97.5 4.9 88.6 4.4 

Orta derecede 
uygun 487.8 24.4 915.2 45.9 353.5 17.7 320.7 16.1 197.4 9.9 

Az derecede 

uygun 949.5 47.6 480.3 24.1 

1133.

0 56.8 1306.8 65.5 

1329.

8 66.6 

Uygun değil 449.4 22.5 195.8 9.8 326.6 16.4 249.7 12.5 358.8 18.0 

Baraj ve gölet 21.0 1.1 21.0 1.1 21.0 1.1 21.0 1.1 21.0 1.1 

TOPLAM 1995.7 100 1995.7 100 
1995.

7 
100 1995.7 100 

1995.
7 

100 
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Kara Menderes Havzası’nın alt bölümleri için AKT’ler arasındaki öncelikler dikkate 
alınarak, her bir AKT’ye ait uygunluk haritalarının çakıştırılmasıyla elde edilen “optimal 

arazi uygunluk durumuna” ilişkin sonuçlar Tablo 6 ve Şekil 3’de verilmiştir.  Havza geneli 
için önerilen optimal arazi kullanım haritası Şekil 4’de sunulmuştur.    

 

Tablo 6. Kara Menderes Havzası’nda “optimal arazi kullanım önerisine” göre 

AKT’lerin alansal ve oransal dağılımı.  

ARAZİ 

KULLANIM 

TÜRÜ 

Aşağı-orta  havza Yukarı havza Havza geneli 

Alan  

(km2) 

Oran 

(%) 

Alan  

(km2) 

Oran 

(%) 

Alan  

(km2) 

Oran 

(%) 

Sebze yetiştiriciliği 222.6 17.2 6.0 0.8 228.6 11.5 

Meyve yetiştiriciliği 102.9 8.0 79.2 11.3 182.1 9.1 

Kuru tarım 203.2 15.7 66.3 9.4 269.5 13.5 

Çayır-mera 59.4 4.6 39.4 5.6 98.8 5.0 

Orman 684.7 53.0 506.0 71.9 1190.7 59.7 

Diğer* 18.9 1.5 6.9 1.0 25.9 1.3 

TOPLAM 1291.8 100 703.9 100 1995.7 100 

* Diğer olarak tanımlanan grup içerisinde yerleşim birimleri, baraj ve göletler, plaj alanları, 

akarsu yatakları, eski taş, çakıl ve kum ocakları sınıflandırılmıştır. 

 

 

Şekil 3. Kara Menderes Havzası geneli için önerilen en uygun arazi kullanımına göre 

AKT’lerin dağılışı.   
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5. Tartışma ve Sonuç 

Dünya genelinde nüfusun ve tüketimin sürekli olarak artış göstermesine paralel olarak, doğal 

kaynakların üzerindeki baskı da giderek büyümektedir. En önemli doğal kaynaklardan biri 
olan ve yenilenmesi için çok uzun bir süreye ihtiyaç duyan topraklar üzerinde de büyük bir 

baskı bulunmaktadır. Bu baskının etkisiyle ortaya çıkan yanlış arazi kullanımı, toprakların 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesinde azalmaya yol açmaktadır. Toprak kaynaklarındaki 
verimliliği büyük ölçüde azaltan bu tip problemlerin ortaya çıkmasını engellemek öncelikle 

toprakların mevcut potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyele uygun kullanımları ile 
mümkündür. Böylece gerek arazi potansiyelini ortaya koyan çalışmalar, gerekse arazi 

potansiyeli ve yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, arazinin en uygun şekilde nasıl 
kullanılması gerektiğini konu alan çalışmalar büyük önem taşır. Bu bağlamda arazi kullanımı 
uygunluk analizleri ve bu analizlere dayanarak mekân birimlerinin en uygun arazi kullanım 

şekillerine tahsis edilmesini konu alan çalışmalar giderek daha önemli ve gerekli hale 
gelmektedir.  Bu çalışmada Kara Menderes Havzası için arazi kullanım uygunluk analizi 

yapılmıştır.  
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizlere dayanarak elde edilen optimal arazi 

kullanımı önerisine göre Kara Menderes Havzası’nda en geniş alan kaplayan AKT %59.7’lik 

oran ile orman olmuştur. Önerilen optimal arazi kullanımında, ormanların havza genelinde 
geniş alanlar kaplamasında, arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

prensibinin göz önünde bulundurulması etkili olmuştur. Bu AKT’ye tahsis edilmesi önerilen 
araziler, havzanın özellikle yukarı kesimlerinde daha geniş alanlar kaplamaktadır. Nitekim 
orman AKT için tahsis edilmesi önerilen arazilerin oranı havzanın orta ve aşağı bölümünde 

%53 düzeyinde iken, yukarı bölümünde % 72’ye yaklaşmaktadır.  Havzanın yukarı 
kesimlerinin deniz seviyesinden nispeten daha yüksek olması, daha engebeli bir topografik 

görünüm sunması, erozyon şiddetinin fazla, toprak derinliğinin az olması gibi nedenlerden 
dolayı daha geniş alanların ormanlara tahsis edilmesi önerilmektedir.  

Havza için yapılan optimal arazi kullanım önerisine göre, kuru tarım alanları 

%13.5’lik payı ile tüm AKT’ler içinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu AKT için aşağı-orta 
havzanın özellikle güney kesimleri ile yukarı havzanın kuzey kesimlerinde daha geniş 

alanların tahsis edilmesi önerilmiştir. Eğim ve toprak şartlarının tarım için elverişli olmasına 
karşın sulama olanaklarının yetersiz olduğu bu kesimler çoğunlukla platoluk alanlara karşılık 
gelmektedir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre sebze yetiştiriciliğinin, optimal arazi kullanım 
önerisinde %11.5’lik bir paya sahip olduğu belirlenmiştir. Sebze yetiştiriciliği yapılması 

önerilen arazilerin havzanın alt bölümlerine göre kapladığı alanlar yakından incelendiğinde, 
aşağı-orta havza ile yukarı havza arasında büyük farlılıkların bulunduğu görülmektedir. 
Nitekim sebze yetiştiriciliğine ayrılması önerilen arazilerin aşağı ve orta havzadaki oranı 

%17,2 iken, yukarı havzadaki oranı % 0,8 gibi oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Bu farkın 
temel nedeni, AKT’ler arasındaki tercih sıralamasının havzanın aşağı-orta bölümü ile yukarı 

bölümlerinde farklı olmasıdır. Bir mekan biriminde sebze yetiştiriciliği ile meyve 
yetiştiriciliğinin aynı uygunluk değerine sahip olduğu durumlarda, aşağı ve orta havzada 
sebze yetiştiriciliğine, yukarı havza da ise meyve yetiştiriciliğine öncelik verilmiştir. Böylece 

yukarı havzada sebze yetiştiriciliği yapılması önerilen alanların çok düşük düzeylerde 
kalması durumu ortaya çıkmıştır. Sebze yetiştiriciliğine tahsis edilmesi önerilen araziler 

havzanın aynı zamanda tarımsal bakımdan en verimli kesimlerini oluşturmaktadır. Gerçekten 
de yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre, Kumkale Ovası’nın büyük bölümü, Ezine-
Bayramiç Ovası ve Bahçeli Depresyonu gibi toprak derinliğinin fazla olduğu, iklim 

koşullarının çok çeşitli ürünlerin yetişmesine olanak sağladığı, eğim değerlerinin düşük 
olduğu, ulaşım olanaklarının geliştiği ve sulamanın kolayca yapılabildiği alanlarda sebze 

yetiştiriciliği önerilmiştir.  
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Meyve yetiştiriciliğine tahsis edilmesi önerilen arazileri havza genelindeki payı % 9.5 
olarak tespit edilmiştir. Meyve yetiştiriciliği yukarı havzada uygulanması önerilen en önemli 

tarımsal faaliyet olmuştur. Analiz sonuçlarında, meyve yetiştiriciliği ile sebze 
yetiştiriciliğinin havzanın özellikle aşağı ve orta bölümlerinde uygunluk bakımından çakışma 

gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer bir ifade aşağı ve orta havzanın özellikle alçak kesimlerinde 
her iki AKT’nin de yüksek uygunluk puanlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, 
tercih önceliği yerel halkın eğilimleri, iklim özellikleri (özellikle rüzgar), toprak ve 

topografik özellikler dikkate alınarak öncelik sebze yetiştiriciliğine verilmiştir. Önerilen 
optimal arazi kullanım haritasında göre meyve yetiştiriciliği havzanın aşağı ve orta 

bölümlerinde alçak düzlükleri çevreleyen hafif eğimli yamaçlar üzerinde geniş alanlar 
kaplarken, havzanın yukarı bölümünde ova tabanlarında ve vadi boylarında yayılış 
göstermektedir. 

 Önerilen optimal arazi kullanımına göre, Çayır-mera AKT havza genelindeki %5.0 ile 
değerlendirmeye alınan AKT’ler içinde en düşük orana sahip olmuştur. Çayır-mera olarak 

kullanılması önerilen araziler havzanın aşağı-orta bölümünde Yenioba, Çarıksız, Nebiler, 
Süleymanköy, Nebiler ve Koşuburnu köyleri çevresinde, havzanın yukarı bölümünde ise 
Yenice, Bıyıklı, Hacıbekirler, Hacıdervişler, Çırpılar ve Çavuşlu köyleri çevresinde nispeten 

daha geniş alanlar kaplamaktadır. Söz konusu köylerde otlak hayvancılığı tarzında sürdürülen 
küçükbaş hayvancılığın yaygın olması, bu arazilerin bir bölümünün zaten mera olarak 

kullanıldığını göstermektedir. 
Mevcut arazi kullanım durumu ile çalışma kapsamında önerilen optimal arazi 

kullanım durumunun, AKK sınıflarına dağılışları bakımından karşılaştırılmasından elde 

edilen sonuçlara göre, önerilen optimal arazi kullanımının havzadaki arazi potansiyeline çok 
daha uygun olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut arazi kullanım durumunda tarımsal faaliyetlerde 

kullanılması gereken arazilerin %50.5 gibi önemli bir bölümünün tarım dışı amaçlarla 
değerlendirildiği, buna karşın tarıma uygun olmayan arazilerin %24’lük bir kısmının ise 
tarımsal etkinliklerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Önerilen optimal arazi kullanımında ise bu 

oranlar sırasıyla %21.2 ve %9.8 gibi düşük değerlerde kalmıştır. Böylece, mevcut arazi 
kullanımında bazı değişikliklerin yapılması, arazinin potansiyeline daha uygun bir şekilde 

kullanılmasını sağlanması bakımından önemlidir. Bu değişikliklerin yapılması aşamasında, 
çalışma kapsamında önerilen optimal arazi kullanım haritasının göz önünde bulundurulması 
faydalı olabilir.  
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Abstract 

Research subject: Analysis of preschool systems in some EU countries, Macedonia and 
Turkey in the field of inclusion of children with special education needs (SEN). Purpose of 

Study: Comparison between Swedish, German, Dutch, Macedonian and Turkish inclusive 
preschool systems with the purpose to note positive practices in legislation, financing, 

identification of SNE and teacher training as well as to explore the possibility for their 
implementation in Macedonia. Methods: Comparative method of research was used. All 
available documentation was analyzed and data was cross-referenced. Findings: Sweden’s 

legislation enables equal access to all. In Germany legislation is different in different states. 
In Macedonia and Turkey, preschoolers can visit regular or private kindergartens. In Sweden, 

Holland and Turkey financing is granted for each pupil. In Germany institutions are funded 
by local authorities. In Macedonia pupils with SEN are financed like their peers. The 
identification of SEN in Sweden and Germany is different in every municipality. In Holland 

the assessment will lead to inclusion or special education. In Macedonia every child is 
assessed by the Institute for Mental Health. The identification in Turkey is made in Rehberlik 

ve Araştırma Merkezi – specialized centers for diagnostics and prognostics. In Germany, 
Sweden and Holland, teacher training is consisted of basic teacher training and 
specialization. In Macedonia professionals must have a B.A. in special education and 

rehabilitation. In Turkey there are special educators which are clinically oriented, teachers for 
different types of disabilities, and certified special educators. Recommendations: Legislation 

in Macedonia should enable equal access to all with a new education bill that will provide 
additional financing for children with SEN like in Turkey or Holland and Sweden. 
Identification tools should be modified following newest trends. Regarding teacher training 

we can use the good practices in Turkey especially in the field of the clinically oriented 
special educators.  

Keywords: inclusive education, preschool education, financing, legislation, SEN 
identification, teacher training. 
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1. Introduction 

Early childhood, from birth to the age of 5, is a critical period in the life of every child. 

During this period, the foundation for all later development and learning is laid, including 
critical skills, predispositions for academic learning and interactions with others. All young 

children, including the ones with disabilities, depend on the experiences and opportunities 
given in these environments. All children have the basic human right to experience these 
activities, interactions and relationships that enhance their learning and development. 

Families of children without disabilities have many educational options for their children. 
Families of children with disabilities have the same options, but additionally they should 

receive services and support, so that their children can experience and benefit from these 
environments (Chico & Koch, 2005).  

There is no single definition of inclusion within the early education context. 

According to Odom et all (Johns Hopkins School of Education, 2012) the definition should 
contain several characteristics: 1) Inclusion implies active participation of children with 

disabilities and children without disabilities in the same preschool classroom; 2) For the 
children with special needs, additional services should be provided, based on an assessment 
and an action plan constructed by professionals and the parents; 3) These services should be 

provided by collaboration of experts from different fields; 4) The effect of the placement and 
the curriculum is evaluated by determining the progress towards the goals set by the parents 

and the professionals. 
In order to implement inclusion, or the inclusive process in preschools in one country, 

the policy makers should address several problems like the lack of a clear definition, lack of 

studies in ordinary settings and lack of a systematic solution. This paper contains data 
acquired by the comparative analysis of several education systems in the area of preschool 

inclusive education of children with disabilities and it is an addition to the corpus of 
knowledge gained by comparative studies. 

 

2. Methodology 

With the purpose to obtain significant data in several areas, important to the inclusive 

preschool education, we decided to conduct a qualitative comparative study. We made a 
content analysis of policy and planning documents from government and education-related 
organizations. The goal of this paper is twofold: both analytical and evaluative. The purpose 

is to generate standards for development of proper inclusive preschool education policies. 
 

2.1 Research subject:  
The subject of our research was to make an analysis of the preschool systems in some EU 
countries (Sweden, Germany and Holland), Macedonia and Turkey in the field of inclusion of 

children with special education needs (SEN). We used a discursive approach to the policy 
analysis (Dombos, Krizsan, Verloo, & Zentai, 2012, p. 4). 

 
2.2 Purpose of Study:  

Comparison between Swedish, German, Dutch, Macedonian and Turkish inclusive preschool 

systems with the purpose to note positive practices in the areas of the legislation, financing, 
identification of SNE and teacher training as well as to explore the possibility for their 

implementation in Macedonia. 

2.3 Hypothesis: 

H0 –European countries have more advanced and developed inclusive practices than 
Macedonia and Turkey. 
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H1 –Sweden has the best legislation regarding the preschool inclusive education considering 
the open policy regarding education for all. 

H2 – Financing of the preschool education of children with special needs is better managed in 
the EU countries than in Turkey and Macedonia. 

H3 – Identification and instruments of identification of the children with special needs is well 
developed in all countries, considering is one of the crucial aspects of the special education 
and rehabilitation science. 

H4 – Teacher training in all countries has a fundamentally good structure, considering the 
long education tradition in all of them. 

 
2.4 Methods 

Comparative method of research was used. All available documentation was analyzed and 

data was cross-referenced. The comparative method is not new. There is no single method 
that is best for studying matters in the social sciences. The comparative method searches for 

differences and similarities that explain relations between certain issues. This method has 
become indispensable for gaining results that can be applied universally (Winter & Prohaska, 
1983, p. 471). The comparative approach within an international network of researchers is 

becoming crucial to all social science research that sets itself as the target of explaining and 
accompanying social transformations (Ghora-Gobin, 1998).  

The research was done during a 3 months period, from May-July 2014. It comprised 
desk-based research. The desk based research consisted of the examination of existing 
literature in the fields of legislation, financing, SEN identification and teacher training in the 

preschool inclusive education in Sweden, Germany, Holland, Turkey and Macedonia. We 
used reviews for policy and practices purposes as: policy reporting; policy informing; 

evidence for practice; resources for practices (Torrance & Sebba, 2007). The analysis was 
done in six stages: scoping, searching, selecting, analyzing, synthesizing and reporting.   
During the analysis we took into account the internal coherence and the assessment of the 

validity and reliability of the findings. 
 

3. Findings 

After the analysis of the data from all the available sources we subdivided the areas of 
research into 4 areas (according the hypothesis): legislation, financing, SEN identification 

and teacher training. The results are given according to these subdivisions. 
 

3.1 Legal system 
In order to verify the first hypothesis we made analysis of all available documents regarding 
legislation in the field of preschool inclusive education in all the researched countries. The 

data is shown in table 1. 
 

Table 1. Legislation regarding preschool inclusive policies in Sweden, Germany, 

Holland, Turkey and Macedonia 

Country Law for 
inclusion 

Equal 
access to 
all 

Provision 
of an IFP 

Free 
choice of 
preschools 

Local 
authorities 
responsibility 

Sweden X     

Germany X    X 

Holland X    X 

Turkey X    X 

Macedonia X     
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We took five criteria in consideration (related to the legislation). First of all that was 

whether there is a law for inclusion is these countries, which would have shown a high level 
of inclusive practices in the analyzed countries. Our research showed that there is no law for 

inclusive preschool education in the above mentioned countries.  
The basic principle guiding all Swedish education from childcare to the transition 

period is access equivalent for all. There is no law for inclusion in the preschool education 

because in Sweden all the children are seen and treated equal. An action plan for provision 
(sometimes referred as an Individual Family Plan) should be written for all children that have 

needs for special support. The local authorities are responsible for the organization of 
childcare and school activities and they should ensure the possibilities of reaching the goals. 

The right of disabled children to education and training appropriate to their needs in 

Germany is stated in the Basic Law (Grundgesetz, Art. 3 – R1), “Nobody must have 
disadvantages due to his/her handicap.” The responsibility for early years education resides 

mainly with the Ministry for Social Affairs. This also applies to the provision for children in 
kindergarten. The phase of early intervention is not part of the public school system. 
“Disabled children should, as far as possible, attend kindergarten and school together with 

non-disabled peers” (Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, 2014). IFP’s are 
made whenever there a need for additional support or services and are revised twice per year. 

In Germany there are three types of kindergartens: regular, inclusive and special (EVEIL, 
2014) 

One of the key features of the Dutch education system in general, guaranteed under 

article 23 of the Constitution, is the freedom of education (Fanchamps, den Otter, Siebelink, 
& Haccou, 2011, p. 14). Childcare as a policy area is under the responsibility of the Ministry 

of Social Affairs and Employment (SZW).(Middleton, 2012, p. 6). Legislation to ensure the 
inclusive nature of the education system is  the obligation to attend school which is laid down 
in the Compulsory Education Act 1969.  

In Turkey there are Special Education and Rehabilitation Centers that are offering 
individual classes, group classes and physiotherapy according to child’s disability and the 

recommendations from RAM.  The Programs are individual according to child’s disability 
and previous knowledge, but they mostly include development of: motor skills, psychomotor 
skills, following instructions skills, imitation skills, social skills, Receptive Language skills, 

Expressive Language Skills, Language, Speech and Alternative Communication skills, 
matching skills etc. After the first visit, children with disabilities are going to RAM every 3-6 

months for evaluation, when the same team is checking how successful is the child with this 
program, and making the necessary changes like giving new aims or reducing the previous. 

In Macedonia children with special needs can visit regular kindergartens or private 

kindergartens. There are no special kindergartens only preparatory classes for primary special 
schools. The Law for Child Protection (Law for Child Protection, 2013) enables equal access 

to all children in all the state preschools. The idea of inclusion can be seen in several other 
policies and laws. Preschools are under rule of the Ministry for Labor and Social Politics. 
Every professional that works with children with SEN, included in the regular preschools 

must develop an IFP.  
 

3.2 Financing 
Financing is an integral part of any process, including the inclusive processes. The results 
regarding finances are shown in Table 2. 
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Table 2. Financing of preschool inclusive education in Sweden, Germany, Holland, 

Turkey and Macedonia 

Country Pupil-

oriented 
financing 

Government 

funding 

Parental 

fees 

Municipality 

funding 

Accessible 

teaching 
materials 

Sweden      

Germany X     

Holland X  X X  

Turkey    X  

Macedonia X    X 

Regarding the finances we took in consideration several aspects: whether the 
financing is pupil oriented (e.g. the state provides supplementary funds for children with 
special needs, according the services needed); whether there is government funding or 

municipality funding or both; whether the parents pay certain fees for their children’s 
kindergarten and whether there are free and accessible teaching materials. 

Local authorities in Sweden are bound by law to provide a number of basic services 
among which the provision of pre-school and childcare take a major part. Municipalities are 
free to use collected taxes and state funding for whatever services and systems are judged to 

be best. The State, through the National Agency of Special Needs Education and 
Schools (2012) offers: special needs support, education in special needs schools, accessible 

teaching materials and government funding. Childcare is financed by locally collected tax 
revenues, state grants and parental fees. There are no separate funds for special education.  

The basic framework for financing and funding is the yearly education budget of the 

Federation, the Länder and the local authorities in Germany. Agencies responsible for 
financing are: government, districts (rural districts and municipalities with the status of a 

district) and communes. Institutions providing pre-primary education are funded by public 
and non-public bodies (local authorities, church etc.). In addition, parental contributions are 
levied to help cover costs; this depends on parents’ financial circumstances. An article 

(DEUTCHE WELLE, 2013) outlines the right of children under the age of three to a daycare 
placement (as of August 2013), the simultaneous introduction of subsidiary payment for 

parents who care for their children at home. 
In Holland on 1 August 2006, the block grant funding system was introduced in 

primary education. The funding of special needs education has been modified in 2003. The 

system changed from a supply-oriented financing to a system in which the means are 
forwarded to the person requiring the services to more demand-oriented financing. The policy 

is known as the ‘back-pack’ policy: pupils take the funding with them to the school of their 
choice. If a student meets the criteria for this so-called 'pupil-bound budget', parents and 
pupils can choose a school, special or mainstream, and take part in decision making on the 

best way to use the funds in order to meet the student's special needs. 
In Turkey The stay in private kindergartens is covered by the parents. In the 

government kindergartens families pay a certain amount to have their children benefit from 
preschool education. Where, and according to what priorities, the preschool educational 
institutions will be opened is determined with a regulation prepared by the Ministry of 

National Education. The Special Education and Rehabilitation Centers are private Institutions 
but the classes for every child with report and individual education plan from RAM are 

completely covered by the government.  
In Macedonia children with SEN, receive the same funding like their peers. Every 

parent pays a certain amount for their child to attend the preschool. Children with SEN do not 

receive additional financing in order to satisfy their special needs. Parents pay for all the extra 
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work with their child. The municipality distributes the financial means for the preschools but 
the finances are received thru the budget of the country. Teachers do not receive accessible 

teaching materials and often have to prepare them for themselves. 
  

3.3 Identification of Special Education Needs (SEN) 
Identification and tools of identification of the special needs for the preschool education are 

one of the most important aspects in preschool inclusion. The aspects that were of interest to 
our study are shown in Table 3. 

 
Table 3. Identification of SEN in Sweden, Germany, Holland, Turkey and Macedonia 

Country Early 
identification 

Unified 
state 

assessment 

Municipality 
or school 

based 
assessment 

Parent 
consent 

Sweden  X   

Germany  X   

Holland     

Turkey   X  

Macedonia   X  

Several aspects of the identification are taken in consideration for this study. First of 
all, our study aimed at discovering whether in all the countries there are services for early 

intervention that enable early identification of children with SEN. One of our fields of 
interest is also whether there is a unified assessment protocol or each school or municipality 
makes the assessment in a different manner. Also we were interested whether the parents are 

involved in the process of identification. 
In Sweden the local municipalities are independent in terms of organization and there 

are different ways of dealing with the work of identifying and investigating individual needs 
for special support. Parents must give their approval when more long-term or detailed 
investigations need to be completed. Municipal childcare, pre-primary activities, compulsory 

schooling, after-school centers and youth centers are often part of the same organization with 
a common school-board. It is common practice to provide for the pupils' needs in close co-

operation with their parents. The Education Act (Skolagg, 2010, p. 800) states the importance 
of the parents' participation in the planning of pupils' education. 

The German procedure of determining special educational needs comprises 

establishing the individual need for support as well as deciding on the course of education 
and the place of support. The responsibility for the procedure lies with the preschool 

supervisory authorities. Standardized achievement tests to assess pupils' performance or 
learning development in certain subjects or grades are not given at Land level. In general the 
criteria for identification of SEN are more or less similar for early years education.  

In Holland, in the identification of the special educational needs two different 
assessment procedures can be distinguished: one for pupils falling under the so-called 

Together to School Again policy (see development of integration/inclusion) and the other for 
pupils possibly eligible for special education placement. Under the first policy assessing 
pupils with learning difficulties and mild mental impairments is basically the responsibility of 

the classroom teacher. A next step would be to refer the pupil for assessment to a regionally 
operating assessment team. These teams, which generally comprise a psychologist, physician, 

social worker and experienced special needs teachers, assess pupils in order to decide on the 
support needed. Parents’ permission is required for such an assessment (European Agency, 
2013).  
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In Turkey education for children with disabilities begins at an early age. In special 
Guidance and Research Centers (Rehberlik ve Araştırma Merkezi-RAM) where Special 

monitoring and evaluation team is identifying the individuals who require special education, 
examines, diagnoses and recommends the most suitable educational environment support, 

offering guidance and counseling services. This team is making individual program for every 
child and sending it to Special Education and Rehabilitation Centers (Özel Eğitim 
Rehabilitasyon Merkezi). At the same time, the child with disabilities is visiting regular pre-

school institution, private or government, according to parent’s choice. 
In Macedonia until recently, the assessment of the special needs was done in the 

Institution of Mental Health where a team of professionals examined the child and 
determined his/hers disabilities. This assessment was made based on the medical model of 
assessment. There is only one such institution and it is located in the capitol. The 

recommendation for assessment is given by the resident pediatricians, the staff working in the 
kindergartens or on initiative of the parents. During this year several ministries formed a 

working group with the purpose to upgrade the procedure of identification. The proposed 
model will include 8 regional centers for identification and the assessment will be based on 
the functional model of disability.  

 
3.4 Teacher training 

Aspects of the training and faculty education of professional for working with children with 
special needs are shown in table 5. 
 

Table 5. Teacher training for working with children with SEN in Sweden, Germany, 

Holland, Turkey and Macedonia 

Country Bachelor 
degree in 
pre-school 

education 

Bachelor 
degree in 
Special 

Education 
and 

Rehabilitation 

Master 
degree in 
Special 

Needs 
Education 

Sweden  X  

Germany  X  

Holland  X  

Turkey    

Macedonia    

 
Sweden in its bill ‘Top of the class – new teacher education programs (2010), the 

Government proposed that the degree of Bachelor/Master of Education should be replaced by 
four new professional degrees: a degree in pre-school education, a degree in primary school 

education, a degree in subject education and a degree in vocational education. The 
Postgraduate Diploma in Special Needs Training is extended to include specialisations for 
deafness or hearing impairments, vision impairments, serious language impairments and 

learning disabilities.  
In Germany, for professionals to gain competencies to work with children with 

special needs, they need to finish basic teacher training and training for special education that 
they can receive via: 

- A basic course of study: it is possible to study Special Needs Education at university 

as part of initial training by passing the First and Second State Examination; this is 
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basically divided into two stages: a course of higher education and practical 
pedagogic training; or 

- An additional follow-up course of study subsequent to other teacher training courses. 
In the Netherlands it takes four years to gain a mainstream teaching qualification. 

Primary school teachers study at institutions of higher education. They are trained to teach all 
curriculum subjects, but also a specialist subject. The initial teacher training includes an 
introduction to educating pupils with special needs. Current government policy requires more 

knowledge of educating special needs pupils within teacher training, but the program is 
oversubscribed and adding special needs program is not easy.  

In Turkey there is three types of staff working with children with disabilities in 
Turkey: 

 Special Educators- Özel Eğitim –mostly clinically oriented, they are working in the 

Guidance and Research Centers (RAM). 

 Teachers for different type of disabilities- such as Teacher for Children with 

Intellectual Disability (Zihinsel Engeliler Öğretmen), Teacher for Hearing Impaired 
Children (İşitme Engelliler Öğretmen), Teacher for Visual Impaired Children (Görme 

Engelliler Öğretmen) est. They are working in special schools or special classes in 
regular schools. 

 Certified Special Educators- Sertificalı Özel Eğitim- which is staff made by the need 

of more Special Educators. This group of staff has finished Faculty for Teachers and 
attended short course for working with children with disabilities as additional 

qualification.    
In Macedonia professionals that will work in the field of special education and 

rehabilitation are educated on the Institute of Special Education and Rehabilitation on the 
Faculty of Philosophy. In order to work with persons with disabilities on any level 
(preschool, primary, secondary schools) they need to get a bachelor degree in special 

education and rehabilitation. After receiving this degree they are competent to work with 
persons with different types of disabilities (deaf, blind, intellectually disabled and children 

with autism, and children with physical impairments). Graduates can continue their education 
on the master level where the Institute offers narrow specializations for all the above 
mentioned categories. 

 
4. Discussion of results and verification of hypotheses 

Regarding the basic hypothesis H0 - European countries have more advanced and developed 
inclusive practices than Macedonia and Turkey on the basis of the desk-analysis; we can say 
that this hypothesis is rejected. Our research showed that Turkey and Macedonia, although 

they are not member states of EU, have well developed inclusive practices. Sweden and 
Holland have a long tradition of early intervention and early identification of children with 

special needs, and so does Germany. But early identification, with its tools and parameters is 
well set and structured in Macedonia and Turkey. The legislation is somewhat problematic in 
all countries. Sweden has the best regulations regarding equal access to all, but in none of the 

countries there is no law for inclusion, which would regulate all the issues from preschool to 
high education for persons with disabilities. Financing is different in different countries and 

the largest problem, in this field in Macedonia is the free access to adapted technical aids. 
The teacher training is also different in different countries, but we can freely state that the 
education policies in Macedonia and Turkey are better than in the analyzed EU countries, 

because Macedonia and Turkey provide larger scale of competencies during the gaining of 
the bachelor degree. 

Regarding legislation and the inclusive practices connected to the preschool education 
of children with special needs, the practices are different in different countries. In Sweden 
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nearly all children visit mainstream preschools (Papke, 2009). Pupils that need special 
support have right to specialist provision. The technical aids for the children with special 

needs are provided by the state and can be found in the regional municipalities (European 
Agency, 2013). The right of disabled children to education and training appropriate to their 

needs in Germany is stated in the Basic Law. In Saxony-Anhalt, all children with special 
educational needs attend inclusive day care facilities. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern 
and Schleswig-Holstein less than 10 percent of children with special needs are taken care of 

in special day care facilities. In Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Lower Saxony and Saxony on 
the other hand, more than 50 percent of all children with special education needs attend 

special facilities (UNESCO-Kommission, 2014). The responsibility for early years 

education resides mainly with the Ministry for Social Affairs. The phase of early 
intervention is not part of the public school system. Regarded on federal state level in 

Germany nearly 80% of all children with SEN in preschool age visit inclusive kindergartens 
(Papke, 2009). In Holland, one of the notable things is the freedom of education (Thijs, van 

Leeuwen, & Zandbergen, 2012, p. 26). As a result there are both publicly run and privately 
run schools in the Netherlands. Some publicly run schools base their teaching on specific 
educational ideas, such as the Montessori, Jenaplan or Dalton method. In 2001 the 

government approved the Basic Childcare Provision Bill (WBK) and submitted it to the 
Council of State. The aim is to provide adequate facilities throughout the Netherlands, with 

appropriate educational standards. In Turkey the access to all pre-school institutions is 
compulsory for children with disabilities according to Special Education Services 
Regulations from the Ministry of Education (Resmi Gazete Yönetmenlik, 2012). All 

individuals who are requiring special education, according to their interest, desires and in 
accordance with the competencies and skills, can benefit from the special education services. 

In Macedonia children with special needs can attend private or state preschools. In some 
cities in Macedonia, the municipalities hire special educators and rehabilitators that identify 
and work with children with SEN in all the preschools in that particular municipality. The 

law for Child Protection clearly states that the preschool can hire a pedagogue, psychologist, 
social worker, medical doctor, dentist, speech therapist or a special educator and rehabilitator 

(as part of the professional team in the preschool) and the choice lies within the preschool and 
the municipality.  

Regarding the first hypothesis we can say that it is confirmed. Sweden has the best 

legislation regarding the preschool inclusive education considering the open policy regarding 
education for all.  

Regarding the second hypothesis - Financing of the preschool education of children 
with special needs is better managed in the EU countries than in Turkey and Macedonia, we 
can say that it is partially confirmed.  

In Sweden an amount of money is granted and follows each pupil to whatever school 
they choose, either municipal or independent. A school that receives grants from the 

municipality is not entitled to collect school fees. Pre-school fees are linked to the family's 
income. In Germany the methods of financing education differ from Land to Land. 
Decisions on the funding of education are taken at all three levels, but over 90% of the funds 

are provided by the Länder and the local authorities. As a rule, organising bodies of both 
voluntary sector and public child and youth welfare services receive financial support from 

the Länder for the material and staffing costs of the Kindergärten (European Agency, 2013). 
In the Netherlands there is a ‘back-pack’ policy: pupils take the funding with them to the 
school of their choice. There are discussions about an alternative funding model because the 

way of funding can influence the development of inclusive education as well.  Pupil-bound 
budgeting (Thijs, van Leeuwen, & Zandbergen, 2012, p. 10), seems to have some clear 

disadvantages. In Turkey The stay in private kindergartens is covered by the parents. In the 
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government kindergartens families pay a certain amount to have their children benefit from 
preschool education. The goal of preschool education is to help children develop physically, 

mentally and individually, and develop their ability to use language and prepare them for 
primary school. Where, and according to what priorities, the preschool educational 

institutions will be opened is determined with a regulation prepared by the Ministry of 
National Education. The Special Education and Rehabilitation Centers are private Institutions 
but the classes for every child with report and individual education plan from RAM are 

completely covered by the government. In Macedonia the stay in the preschools is covered 
by government funding and parent fees. The stay in the private preschools is far more 

expensive and parents pay that sum in total. There is no individual funding of the 
preschoolers and there are no additional funds for the children’s special needs. Children with 
special needs, on the other hand receive some finances according to the Law for Social 

Protection (only if their disability is medium to severe). 
Regarding the third hypothesis - Identification and instruments of identification of 

the children with special needs is well developed in all countries, considering is one of the 
crucial aspects of the special education and rehabilitation science, our research showed that it 
is confirmed.  

In Sweden in 2011, 82,6 % of all children aged 6-9 attended organized childcare, of 
all children aged 10-12, 16,9 % attended organized childcare either municipal or independent. 

The need for special support can often be identified before the child enters school age. The 
head is responsible for the existence of forums for consultation and information and that 
consultation obligations are fulfilled.  In Germany assessment is carried out by the teacher in 

charge of lessons, who is educationally responsible for his or her decision. Each pupil's 
performance or development is set out in a twice-yearly report in the middle and at the end of 

the school year. Continuous assessment of performance for pupils with SEN takes place in 
special schools in a similar form to that of general schools. In Holland generally the 
assessment consists of examining  somatic/medical aspects, cognitive development, specific 

developmental aspects (language development, communication, concentration, motivation, 
etc.), social-emotional development (behavior, emotional stability, independence, etc.), as 

well as profiling the family situation, neighborhood and/or cultural background. The 
emphasis in the assessment depends on the reason for referral and the pupil’s impairments. 
Assessment teams try to formulate the findings not only in terms of eligibility, but also in 

terms of educational planning. In Turkey determination of the child’s special educational 
needs assessments, monitoring and evaluation by the team, as much as possible, by using 

home observations and development scales. Educational diagnostic, monitoring and 
evaluation is done by teams review and evaluation studies, repeated at least every six months. 
Which family education services, child and family services will be chosen and what kind of 

support will be used from these services, together with the educational diagnosis, monitoring 
and evaluation is determined by the team. The families are also informed and encouraged for 

the educational games, toys, toy libraries; required specialized training that enables children 
to express themselves, free games and educational books on topics such as entertainment 
areas. In Macedonia the assessment is done in the Center for Mental Health. The centers for 

early intervention or the child’s pediatricians send the child to the Center for Mental Health. 
Here, a professional team consisted of a neuropsychologists, psychologists, special educators 

and rehabilitators, geneticists, speech therapists and other medical doctors (dependent on the 
disability) examine the child and make a medical assessment. After the examination they 
provide an “opinion” which serves the parents in their efforts to receive some additional 

funding. This “opinion” is not demanded in the preschools or the primary schools but 
sometimes it is necessary for the preparation of the IFP’s. 
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Regarding the fourth hypothesis - Teacher training in all countries has a 
fundamentally good structure, considering the long education tradition in all of them, we can 

say that it is partially confirmed because Turkey and Macedonia educate professionals with 
more competencies to work with children with special needs. In Germany, Sweden and 

Holland, teacher training is consisted of basic teacher training and specialization. In 
Macedonia professionals must have a B.A. in special education and rehabilitation. In Turkey 
there are special educators which are clinically oriented, teachers for different types of 

disabilities, and certified special educators. 
From 1 January 2013, the Swedish National Agency for Higher Education has ceased to 

exist as a public authority. Its operations have been transferred to two new public authorities: 
the Swedish Higher Education Authority Universitetskanslersämbetet  and the Swedish 
Council for Higher Education Universitets- och högskolerådet.  In Germany the course 

includes the study of educational science and subject related studies in at least one or two 
subject areas and in special education. About half of the course is devoted to the study of 

special education, while the other half is devoted to educational science and subject-related 
studies at an approximate ratio of 2:3. In some Länder it is compulsory to do a course in the 
teaching area of inclusion. In the Netherlands although supplementary training for teachers 

in special education is optional, the majority of special teachers follow a two year, part time 
training (Thijs, van Leeuwen, & Zandbergen, 2012, p. 36). Although not obligatory, a 

growing number of mainstream teachers have a special education certificate. By statutory 
legislation, it is assured that training of teachers is oriented towards the requirements of 
inclusive education (Fanchamps, den Otter, Siebelink, & Haccou, 2011, p. 12). In Turkey the 

staff working with children with disabilities in kindergartens and other pre-school institutions 
is mostly licensed Pre-school Teachers (Okulöncesi Öğretmen) which are not going to 

additional courses because they have exams about special pre-school education during their 
studies. In Macedonia  on the Faculty of Philosophy, on the Institute of Special Education 
and Rehabilitation, there is a four year bachelor course in Special Education and 

Rehabilitation. There are no specific subjects for inclusion because the inclusive procedures 
are a structural part of almost all of the subjects of the curriculum. There is only one subject 

oriented strictly towards inclusion-“Preparation of IEP’s”. The institute offers a master course 
for inclusive education. The subject “Inclusive education” is an optional course on the 
Institutes of pedagogy, psychology and philosophy and almost all of the teaching faculties.  

 
5. Recommendations 

The purpose of this paper was to explore policies and practices regarding preschool education 
in different countries and to give recommendations for implementation of the best policies 
and practices in our Macedonian context. Some important steps towards this include 

(UNESCO, 2009): 
- Mobilizing opinion on the right to education for everybody; 

- Reforming legislation to support inclusive education in line with international 
conventions, declarations and recommendations; 

- Supporting local capacity-building to promote development towards inclusive 

education; 
- Developing ways to measure the impact of inclusive and quality education; 

- The term inclusive education needs to be further clarifi ed and adopted by educators, 
governmental and non-governmental organizations, policy-makers and social actors; 

- Long-term sustainable policies of economic and social development need to take 

inclusive education into account; 
- Regional and national dialogues are needed to ensure public understanding, awareness 

and support of policies; 

http://www.uk-ambetet.se/
http://www.uhr.se/sv/
http://www.uhr.se/sv/
http://www.uhr.se/sv/
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- Early childhood interventions should be seen as a sustainable way to guarantee the 
right to education for all children from the start; 

- National legislation should be changed and revised to incorporate notions of inclusive 
education; 

- Implementation of policy and laws should be promoted and enforced; 
- Budgetary allocations for inclusive education should be equitable, transparent, 

accountable and efficient. 

Legislation in Macedonia should enable equal access to all with a new education bill that will 
provide additional financing for children with SEN like in Turkey or Holland and Sweden. 

Identification tools should be modified following newest trends, and finally the medical 
model of assessment should be changed with the functional model of assessment. Regarding 
teacher training we can use the good practices in Turkey especially in the field of the 

clinically oriented special educators.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate an educational system between China and Mexico 
based on OECD PISA report and narattive literature review.  Specifically, in this paper 

researcher focused on science teacher education programs between those two countries. 
Several researchers argued that a quality science teachers are using different teaching 
techniques in order to prepare lessons (Nott & Wellington, 1996; Windschitl, 2004). To using 

different techniques, such as, think-aloud protocols, stimulated recall, concept maps, 
ethnographic observation, and case studies,are related science curriculum. These new 

techniques could also expose them to a dimension of thought, which is very pertinent to their 
daily activities and interests. In this context, this paper provides a narrative review and 
synthesizes published studies on Chinese and Mexican educational system and PISA report 

that have used content analysis method. The findings of this study showed that science 
teacher preparation in China had more skills then Mexico. In China, science education passes 

through a tutorial on how teachers and teaching experience gained was examined however, in 
Mexicoa there are still some limitation remain based on teacher training .The findings of this 
study is also indicated that there are  some otherdifferences between the education system in 

China  and Mexico. For example, in China  science teachers prepare lesson plan in two way, 
one is based on theorethical, another is based on practices, such as laboratory work.. 

According to PISA (2012) report, in China scieence teacher recruited in several stages then 
become profession teaching job. In Mexico, there is only one exam for teachers to become a 
profession. In addition, the author will discuss other several diffentations between Chinese 

and Mexican education system.  
Key words: Chinese Science Educational System, Mexican Science Educational System, 

Teacher training, PISA Report 
 

1. Introduction 

PISA 2012 results show that many countries and economies have improved their 
performance, whatever their culture or socio-economic status. 

The economy of Mexico is the 14th largest in the world in nominal terms and the 10th largest 
by purchasing power parity, according to the World Bank. China is also the largest 
exporter and second largest importer of goods in the world. Considering the economic 

development of the PISA data in other areas of society observe that contribute to the 
development.  

According to Nott & Wellington; 1996; Windschitl, 2004, a quality science teachers 
are using different teaching techniques in order to prepare lessons. Such as standardized 
questionnaires, think-aloud protocols, stimulated recall, concept maps, ethnographic 

observation, and case studies, among others. Science curriculum related to the preparation of 
the concept of the universal nature of science are brought together. As a result of these 

concepts for teachers to be provided with different skills, is to facilitate learning. In Mexico, 
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primary science curriculum did not contain concepts related to the nature of science teachers 
in general are to ensure the use of these concepts. The most important thing is that they have 

no idea whether science teachers are qualified or not, teaching force, they have adequate 
background also that depends on school’s opportunities.  

Nott&Wellington, 1996;Windschitl, 2004), we would like to avoid the perspective 
that teachers simply hold naive and inadequate ideas about science as many studies have 
suggested (e.g., Cobern & Loving, 2002; Tairab, 2001). An important message coming from 

the analysis of teachers’ discourse is that they do share ways of representing the world of 
science but that these ideas reflect a lack of opportunities to develop and enrich their 

understandings about the nature of professional science and science in other contexts.From 
these I decide to investigate these countries science educational system. 
 

2. Mexican Educational System 

Primary Education 

"Primeria" education is compulsory, comprises grades 1 to 6 and targets children between 6 
to 12 years of age. The education medium is Spanish, or half in another language such as 

French or English depending on the school. Favoring any one religion is forbidden, although 
unsubsidized religious schools are permitted. Education at state schools is free to Mexican 

citizens, but foreigners have to pay.  

Middle Education 

"Secondaria" education is compulsory. It is targeted at children in the 12- to 15-year group 

and consists of grades 7 to 9. More specialized subjects such as physics and chemistry may 
be taught as extras. Education at state schools is free to Mexican citizens, but foreigner 

nationals are required to pay fees.  

Secondary Education 

The "Preparatoria" phase consists of grades 10-12 and is presented to students in the 15- to 18 

year old group who are planning to proceed to university. The 3 years are divided into 6 
semesters. The earlier ones share common curricula while the later ones allow limited 

specialization in terms of choice between physical and social sciences. Education is free for 
citizens at state-owned schools, although some parents favor paid private schools.  

Vocational Education 

The "Bachillerato" phase addresses a similar need in terms of age as does the "Prepatatoria". 
It's objective is to provide vocational training though, targeting jobs as diverse as 

accountants, secretaries and technicians. As such it represents one possible end to the 
education journey in Mexico. State-owned school education is free.  

Tertiary Education 

The Mexican higher education system largely follows the American model. Undergraduate 
studies last  4 years and result in the award of bachelor degrees. 

Since 2005, graduate study opportunities have included 1- to 2-year professional graduate 
courses and 2- to 4-year scientific research programs.  
 

3. Chinese Educational System 

Primary Education 

Following pre-primary education where children play games and learn to sing and act, they 

enter the first 6 of their 9 years of compulsory schooling. A variety of subjects are prescribed, 
including Chinese, Fundamental Maths and Moral Education. Children may take optional 
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subjects too, and participate in sports and other extracurricular activities. In their senior 
primary years English and other foreign languages are offered too.  

Middle Education 

The final 3 years of compulsory education take place at high school. Students study 

Chemistry, Biology, and Physics balanced by History, Geography, and Foreign Languages. 
Physical Education is there to be enthusiastically enjoyed.  

Secondary Education 

In non-compulsory high school, students specialize in either the Sciences or Humanities. 
Competition is encouraged, and winning contests a sign of status. At the end of their final 

year, pupils wishing to continue education are required to take the National Higher Education 
Entrance Examination, also called National College Entrance Examination (NCCE), 
commonly known as "gaokao". 

Vocational Education 

Vocational training is achieved through a hierarchy of junior and secondary vocational 

schools and colleges. These produce junior high school graduates  possessing high levels of 
competence, ready to be engaged in the forefronts of service and technology.  

Tertiary Education 

The Chinese higher education system prepares all the specialists needed for their country's 
development. The established degree system includes Bachelors, Masters, Doctoral and non-

degree programs. A wide variety of 4- to 5- year undergraduate programs are available, as 
well as 2- to 3-year specialty programs. Successful students may apply to continue to 
graduate school. China's post-secondary education is continually growing and evolving in 

attempt to meet the country's increasing demand for higher education.  

Nature of science (NOS) refers to various aspects of science, including the 

characteristics of 
scientific inquiry, the role and status of scientific knowledge, how scientists work as a social 
group, and how science impacts and is impacted by the social context in which it is located 

(Wan et al. 2013; Clough 2006; Irzik and Nola 2011; Osborne et al. 2003). Recent decades 
have witnessed an increasing number of Western curriculum reform documents advocating 

the significance of teaching about NOS to both science teachers and school students (e.g., 
AAAS 1990; CMEC 1997; NRC 1996) According to in Nott and Wellington’s (1993, 1998)  
thanks to the NOS  course, students encourange through science lessons to talk a little bit 

more. These statements were classified and presented in terms of relativism versus 
positivism, inductivism versus deductivism, contextualism versus decontexualism, 

instrumentalism versus realism, and process versus content. These as summarized by 
Lederman et al. (2002) are 

[S]cientific knowledge is tentative; empirical; theory-laden; partly the product of 
human inference, imagination, and creativity; and socially and culturally embedded. 
Three additional aspects are the distinction between observation and inference, the 
lack of a universal recipe-like method for doing science, and the functions of and 
relationships between scientific theories and laws (p. 499). 

According to Bianchini and Colburn (2000) NOS courses  include arguments such as; 
science teacher and students think the same things but get differents results because they add 
their aspect of science. People don’t have one way to reach solve the problems. Evaluation of 

social components to solve a problem is more important than data collection.  
All of these reasons China’s science teacher adopt NOS courses.  

They were the five key dimensions of Chinese science teacher educators’ conceptions 
of teaching NOS: (1) value of teaching NOS to pre-service science teachers, (2) NOS content 
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to be taught to pre-service science teachers, (3) arrangement of NOS instruction in science 
teacher education courses, (4) learning of NOS, and (5) role of the teacher in NOS teaching. 

(Wan et al. 2011) 
Teacher Training Programs 

According to Schwab (2010), economic and social development level is one of the most 
effective element in the success of students. The difference between poor and rich people in 

Mexico because it is much the same right to education can not be provided to each student. 

 

 

The most important thing is teacher’s quality. In Mexica, mainly inhabited by poor students , 
teacher quality is falling increasingly. According to Barber, Michael and Mona Mourshed 

(2007) a systematic structure of teaching to reach a certain set some standards, but within a 
year they have been rejected by the country manager. 
Most science teachers , who graduate from instutions, have low quality, experience also 

potantiel, goverments haven’t support the teachers for reaching the high standarts. Students 
receive a higher score on the exam after the decision to give teachers have qualifications in 

this regard therefore is not known. The government doesn’t think to develop alternative 
training programmes.  Against this in Mexico teachers also have good salaries.  

Information about the teaching profession and are quite inadequate in terms of 

practicality. 
The government doesn’t explain that teacher know the knowledge about their areas or what 

they do in the class or how they manage the class. Not all of these questions be answered. 
The other problem is that supervisior or the other authorities couldn’t evaluate their 
performans, thus they haven’t chance to improve their lacks.  Their salaries don't depend on 

their performance. 
Luschei 2013, Aince 2011 the Carrera Magisterial program started to be implemented 

in this program are given a test containing questions on this test people who receive a certain 
score get bonus salary but even if they failure from this test, they don’t take retest. After a 
while it was observed that this program failed. 

Teachers in China after graduating master's or doctoral programs are not obliged to 
finish.Although subject to examination in order to obtain a teaching certificate are kept 

teachers to be able to teach in state institutions are obliged to enter into a placement test 
(Kim, 2007; Kwon, 2004; Policy Information Report, 2003). The scores obtained are ranked 
from highest to lowest within the quota teachers are placed in public schools. 30% of the first 

Percentage of the school age population enrolled in school, by poorest 

and richestquintiles, national, 2006 
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stage of the examination designed to measure general education courses designed test, while 
the second phase space and open-ended questions and interviews about the profession 

constitutes. (Kwon, 2004). 
According to Kim, 2007; Kwon 2004teachers to do their job interview, even if they 

are subjected to cross the exam. After passing through the stages of teacher teaching 
profession accepted by society, which is respected and everyone, even people who have 
graduated from different departments also are considered to be a profession can not 

perform.Teachers in the teaching-learning process has received specialized training in the 
field of group dynamics based on the course material itself is prepared. 

According to (Chen2004) Chinese science teachers in the teaching of students do not 
the slightest clue about what to learn. Most of colleges and universities apply paper exams 
about what they learn during the lessons. The most important thing that China also exercise 

books given to the teachers still have to change the content of the teachers to cope with this 
situation has been extra curriculum development efforts. 

 
China’s and Mexico’s Science Lesson Plans  

Chinese lesson plans  

In Chinese science lesson plans include these subtopics; such as 
Topic : 

Level : 
Subject : 
Time Allotment : 

I OBJECTIVES 
II RESOURCES 

III PROCEDURE 
A. Opener 
B. Development of Activities 

1. Activity 
2. Analysis 

3. Abstraction 
4. Application 
5. Closure 

IV EVALUATION 
V ASSIGNMENT 

 

In Mexico 

In Mexico science lesson plans include these subtopics; such as 

Concept/Theme:  
Grade:  

Time: 
Objectives:  
Teacher Preparation/Materials: 

1. Pre-Reading Activities: 
2. During Reading Activities:  

3. Post Reading Activities:  
Assessment:  
Resources:  

PISA’s Question of Science Compare Between China’s and Mexico’s Questions of 

Science 
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I give some examples from the PISA and the others curriculum to see clearly how they 
approach the science education and how they associate with information each other. After 

this examples we will better understand how they follow a method for science education. 
PISA Sample Questions 

BIODIVERSITY IS THE KEY TO MANAGING ENVIRONMENT 
An ecosystem that retains a high biodiversity (that is, a wide variety of living things) is 
much more likely to adapt to human-caused environment change than is one that has little.  

Consider the two food webs shown in the diagram. The arrows point from the organism 
that gets eaten to the one that eats it. These food webs are highly simplified compared with 

food webs in real ecosystems, but they still illustrate a key difference between more 
diverse and less diverse ecosystems. 

Food web B represents a situation with very low biodiversity, where at some levels 

the food path involves only a single type of organism. Food web A represents a more 
diverse ecosystem with, as a result, many more alternative feeding pathways. 

Generally, loss of biodiversity should be regarded seriously, not only because the 
organisms that have become extinct represent a big loss for both ethical and utilitarian 
(useful benefit) reasons, but also because the organisms that remain have become more 

vulnerable (exposed) to extinction in the future. 

 

Food webs A and B are in different locations. Imagine if Leaf 
Hoppers died out in both locations. Which one of these is the 
best prediction and explanation for the effect this would have on 

the food webs? 
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 The effect would be greater in food web A because the Parasit only one food source in 
web A. 

 The effect would be greater in food web A because the Parasit several food sources in 
web A. 

 The effect would be greater in food web B because the Parasit only food sources in 
web B. 

 The effect would be greater in food web B because the Parasit several food sources in 

web B. 
 

 

Sample question from Mexico Curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animals that feed on both plants and animals are called 
 Carnivores 

 Herbivores 
 Detritivores 

 Omnivores 
 

Sample question from China Curriculum 

Changes to food webs 

Let's look at the food web again and ask some questions about its predator-prey relationships, 
with some possible answers. 
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What would happen if the grass died? 

The grass is the producer, so if it died the consumers that feed on it - rabbits, insects and 
slugs - would have no food. They would starve and die unless they could move to another 
habitat. All the other animals in the food web would die too, because their food supplies 

would have died out. The populations of the consumers would fall as the population of the 
producer fell. 

What would happen if the population of slugs decreased? 

Slugs, rabbits and insects all eat grass. If there were fewer slugs there would be more grass 

for the rabbits and insects. With more food the populations of rabbits and insectswould 
increase.However, the thrushes would have to eat more insects to maintain their population, 
so it is also possible that the population of insects could decrease. This is turn may reduce the 

populations of voles and frogs. 

What would happen if the population of insects decreased? 

There would be more food for the rabbits and slugs, so their populations would increase. 
However, there would be less food for the frogs and voles, so their populations would 

decrease. This means less food for the foxes and hawks. However, there are likely to be more 
rabbits and thrushes for them to eat, so their populations are likely to stay the same. 

4. Results  

 Countries vary considerably, however, in their approaches to modernizing teacher 
education. In China and Finland, for example, traditional teacher preparation 

programs are accepted and valued, and adaptations are made within the existing 
institutional framework (Asia Society, 2006; Sahlberg, 2010). In Ontario, Canada, on 
the other hand, government reformers viewed teacher education institutions as too 

hard to change, so reform efforts ignored these institutions and focused primarily on 
improving professional development for existing teachers (Levin, 2008). England 

chose the strategy of creating alternate routes to compete with traditional providers. 
 In China, where there has been massive migration to the cities, it is increasingly 

difficult to find teachers willing to work in rural areas. Consequently, China provides 
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scholarships to people in rural areas to train as teachers. Rural teachers also earn 10 
percent more and may have housing built for them. China provides long-distance 

professional development through satellite television and the Internet, as well as by 
organizing rural schools into clusters with one central resource center for materials 

and assistance (Asia Society & Council of Chief State School Officers, 2010). 
 

4.1. Recommendations for Mexico 

 Establish a set of demanding core standards in reading, math and science for each 
grade, and key them to existing testing systems. It should also maintain a robust and 

Professional student assessment program, and make the results widely available, 
especially to parents. (Barber and Mourshed, 2007) 

 Establish clear expectations for what teachers should know and do in the classroom. 

Mexico should define what it means by effective teaching, outlining out the kinds of 
skills, strategies and methods it expects of its teachers. It should integrate these 

expectations into teacher training, make them core objectives for principal and 
supervisory personnel, and incorporate them into a new teacher evaluation 
system.(Barber and Mourshed, 2007) 

 Recruit only the most talented graduates into the teaching profession. Entry into 
teacher training programs should be highly selective, with full-stipend scholarships 

for high-scoring applicants. The practice of inheriting or purchasing teaching posts 
should be eliminated. Teachers’ salaries should be competitive, and be based strongly 
on quality of performance and other relevant indicators rather than on level of 

education and years of service. Salaries should vary with subject taught, geographic 
location, and student population. Lifetime job tenure either be eliminated, or 

limited.(Barber and Mourshed, 2007) 
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Abstract 

Scratch is a media-rich programming environment that enhances users, mainly between the 
ages of 8 and 16, to develop technological fluency, to design and create interactive projects 

and to invent with new media. Scratch has been developed to support self-directed learning 
through exploration, tinkering and collaboration with peers. As kids are engaged in 

programming while sharing interactive projects, they develop skills in areas such as 
technological fluency, acquisition and development of mathematical and computational 
concepts, problem solving abilities, creative thinking, working collaboratively and all of that 

in a playful spirit. In this paper, it is presented a science project about electric circuits using 
the Scratch environment. A micro-controller is used for sensing and controlling the 

experiments about switching electric circuits and analyzing the voltage, current and resistance 
relations of electric circuits with physical computing. The key design goal of the project is to 
emphasize simplicity while the whole system must be always controllable. Its scope is to 

deep students’ understanding in the world of electricity and to help students in experimenting 
and interacting with events in the physical world.  

Keywords: Scratch Programming Language, Electricity, Microcontroller 
 

1. Introduction 

Digital fluency requires not only the ability to chat, and browse, but also the ability to design, 

create, interact, and invent with new media [1]. The ability to program supports the 
development of computational thinking that helps kids learn problem-solving and design 
strategies that carry over to non-programming domains [2].Programming languages seem to be 

hard, using complex syntax rules and creating barriers for novice programmers [3], [4], [5], 
and [6]. “We daresay that students must become masters of syntax before solvers of problems” 

[7].  
Beginners need to focus on the structure of a problem and the logic program strategies 

to solve it and not be forced to deal with technical programming details that are not related to 

these main tasks. “Tackling all of these challenges simultaneously can be overwhelming and 
discouraging for beginning programmers” [8]. 

The Scratch programming environment tries to free the users from syntax issues and 
offer to them the chance to focus on the on the programming logic [5], [7], [9], and [10]. It 
uses a graphical programming environment that offers easy possibilities to with graphics, 

animation and sound. In scratch environment, the users assemble graphical logic blocks to 
easily create media-rich programs full of user interaction and audio-visual digital media and 

they do not have to write source code manually [6] and [11]. The scratch programming 
environment is highly accessible for novice users, even kids. They can quickly create 
interactive scenarios using scratch without much computer programming experience and with 

no prior computer programming knowledge. 
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Eleven categories of learning activities which could be performed within scratch 
taking into account social and constructivist learning approaches were formulated. Computing 

teachers can use these categories of activities in their attempts to design appropriate everyday 
classroom settings for the learning of programming by novices within scratch [12].  Recently 

the scratch programming environment has been adopted in introductory computer science 
courses in universities where first empirical results show that experienced programmers were 
less satisfied than others. By using the experience of this particular user group there are 

suggestions for adding some standard integrated development environment features to scratch 
[13]. 

There are several investigations of the usability of scratch in specific scenarios of 
various education fields and in creating interactive stories into projects by students with no 
prior experience in scratch [14].  

This paper looks at usability aspects of scratch in the acquisition and development of 
science concepts in 11 to 14 year-old students: The creation of interactive scenarios about 

electric circuits through the help of a micro-controller for students with no prior experience in 
scratch. 
 

2. About Scratch programming language and environment 

Scratch is a media-rich programming environment [9] that enhances users, mainly between the 

ages of 8 and 16, to develop technological fluency, to design and create interactive projects and 
to invent with new media. Scratch has been developed at MIT’s Media Lab to support self-
directed learning through exploration, tinkering and collaboration with peers. As kids are 

engaged in programming while sharing interactive projects, they develop skills in areas such as 
technological fluency, acquisition and development of mathematical and computational 

concepts, problem solving abilities, creative thinking, working collaboratively and all of that in 
a playful spirit.  

Scratch is a visual programming environment. The users program with a mouse, 

assembling blocks as language elements to build programs, that only fit if syntactically 
appropriate. The building blocks follow a color code and this makes a number of key concepts 

more visible and understandable. Users can also easily import graphics and sounds and using 
these elements they can create interactive multimedia projects. Animation and sound can be 
controlled by code. Code can be used also to react to input from external sensors that can be 

attached via USB [7].  
The core design principles for scratch are it to be made more tinkerable, more 

meaningful and more social than other programming environments [10]. With scratch sensor 
board, people can create interactive projects that allow them to sense and react to events in the 
physical world. 

Probably the biggest challenges for scratch are not technological but cultural and 
educational [15]. Scratch has been a success among early adopters. Its use expands the notion 

that digital fluency includes not only browsing and interacting but also designing and creating. 
More broadly, scratch helps to be a shift in how people think about programming in general. 
 

3. Interactive scenarios 

Nowadays, electric circuits, their properties and the relations between their components are 

coming to be more and more important issues, due to the fact that energy sources and 
producing energy technology are in the forefront and they are demanding persons skilled in 
this field. A compulsory science class can be a jarring disappointment to new students 

expecting to play with electric circuits and understand science issues in this field. Not 
surprisingly, many complain that electrical circuit’s software programs developed for 

educational use are dull and antiquated. To address these issues, the authors have created fully 
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interactive scenarios, where students can interact via Scratch environment with electric 
circuits, can study the voltage, current and resistance relations of electric circuits and have an 

impact of using real-time electric data on their learning. 
3. a. Switching electric circuits 

Through the annual education process Greek students of the last two classes of primary school and of 
the last class of junior high school must be taught about the use of the various types of switches at the 
electric circuits and must be able to identify affordable and practical solutions on these issues. The first 

scenario shows how it is possible, by involving switches at possible positions of appropriate 

electric circuits, to check and control the electric circuit when interpreted in terms of switching 
on and off a light bulb. For example, consider the switching on and off the refrigerator light 
bulb or the internal light bulbs of the cars or the light bulbs in a bedroom. The authors 

investigate only those factors which determine whether a circuit is open or closed, and are not 
interested in problems concerning the resistance, amount of current or voltage, etc. It is enough 

to know whether the circuit is carrying a current, and they ignore all quantitative 
considerations. 

In figure 1and 2, it is designed a circuit connecting two switches and a light bulb in 

such a way that either switch may be used to control the light independently of the state of the 
other (aller retour switches). The switch pairs ( a, a') and ( b, b') each consists of a single-pole 

double-throw switch.  
In figure 1, it is apparent that the circuit is closed (current can pass) because both 

switches a and b are closed or current will pass if both switches a' and b' will be closed. 

In figure 2, it is apparent that the circuit is open (current cannot pass) because both switches a 
and b' are closed or current will not pass if both switches a' and b will be closed. 
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The switching electric circuit’s scenario is fully interactive and it can be used very 
easily to simulate electric circuits and to investigate switches effect on the operation of the 

electric circuit. The students should open and close simultaneously or not two or more switches 
and realize their operation at the represented electric circuit. The above scenario is an 

education tool that motivates the investigation and creation of simulation environment specific 
for those difficult science subjects with the goal of compulsory education. It gives students a 

chance to learn doing hands-on basic programming as well as apply the theories they have 
learned in class, to actual lessons that put those theories to the student and classroom test.      

his situation is an exact analogy of the situation in logic, where Boolean algebra is found 
capable of handling such applications. The algebra of circuits fits into the general picture of   

Boolean algebra as an algebra with two elements 0 and 1. In particular, theorems and rules 
relating to simplification of Boolean functions apply in the algebra of circuits and especially in 
programming switching circuits. 

 

Figure 1: Using the Scratch 2 version to build a circuit connecting two switches and a 

light bulb in such a way that either switch may be used to control the light 

independently of the state of the other (aller retour switches). The left pane is the 

content area containing Scratch objects (voltage source, two switch pairs, light bulb, 

wires, negative charged moving particle). The middle pane is the palette of command 

blocks. The right pane is the scripting area for the selected objects.  The circuit is closed 

(current can pass) and the light bulb is lighting. 
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Figure 2: Using the Scratch 2 version to build a circuit connecting two switches and a 

light bulb in such a way that either switch may be used to control the light independently 

of the state of the other (aller retour switches). The circuit is open (current cannot pass) 

and the light bulb is not lighting. 

In identical a micro-controller used for sensing and controlling the experiments, aims to 

synchronize the electric circuits operation on the screen with the lighting of a LED. The 
authors use Arduino to succeed this because it is easy to interact with the real world through an 
Arduino board. The Arduino is a microcontroller which lets you put in sensors and has a lot of 

outputs, so you can use Scratch for Arduino to make Scratch control the Arduino and vice 
versa. The authors want to control physical devices such as LEDs and communicate with an 

Arduino board using Scratch and to provide students with a more visual language to program 
in. The above Scratch programs are useful tools for students to understand how things work 
better and also suitable for them to play around with. 

This project lets students use the graphical Scratch-style programming to 
communicate to Arduino, which is identical for younger kids who are not ready for much 

typing just yet. It is used a s2a_fm Scratch/Snap hardware extension written in Python 
allowing Scratch or Snap and an Arduino micro-controller to communicate seamlessly. 
The scratch s2a_fm extension blocks are the above: 
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Figure 3: Scratch s2a_fm extension blocks 
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Figure 4: Arduino synchronizes the electric circuits operation on the screen with the 

lighting of a LED. The circuit is closed (current can pass) and the light bulb is lighting. 

Next to the Arduino’s picture is shown the figural array of the physical circuit. 

3.b. Ohm’s Law 

https://camo.githubusercontent.com/eafda6beddde466d928e506495783e7c85e36c39/68747470733a2f2f7261772e6769746875622e636f6d2f4d7259734c61622f7332615f666d2f6d61737465722f646f63756d656e746174696f6e2f736372617463685f626c6f636b732e706e67
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Ohm’s Law is taught to Greek students of the last class of primary school and of the last class of junior 

high school and students must understand and analyze the voltage, current and resistance relations 
of electric circuits and be able to identify affordable and practical solutions on these issues. The 

second scenario shows how it is possible, by changing values of voltage (V) and resistance (R) 
of electric circuits, to calculate the corresponding value of the current (I) of them. The authors 
are interested in problems concerning the resistance, amount of current or voltage, etc. It is not 

enough to know whether the circuit is carrying a current, and so they investigate all 
quantitative considerations. 

In figure 5, it is designed a circuit connecting a variable resistance (rheostat), a 
voltage source, an ammeter and a voltmeter. When the user changes the values of V and R 
using the siders, the corresponding value of the current (I) that flows in the circle, is calculated.  

 

Figure 5: Using the Scratch 2 version to build a circuit for the Ohm’s Law application 

The Ohm’s Law scenario is also fully interactive and it can be used very easily to understand 
the voltage, current and resistance relations of electric circuits. The above scenario is an 
education tool that helps students to apply the theories they have learned in class, to actual 

lessons that put those theories to the student and classroom test.       
 

4. Conclusions 

The scenarios describe innovative learning activities within the context of Scratch 2 version. 
Such kind of scenarios should encourage students’ learning of science as well as the 

development of their thinking skills. Students, through Scratch programming language and 
environment, learn electricity in a playful and creative way and develop collaborative learning 

activities. Science teachers can use scratch scenarios to design appropriate every day classroom 
scenarios for the learning of science. 
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Abstract 

The socio-political and economic changes in Macedonian society, beyond other things, have 
opened a multitude of issues in the range of education and upbringing. In this context, no less 
important are the issues related with the relation between the education and religion, and the 

role of the school in children development and upbringing. In R.Macedonia there were two 
failed attempts at introducing religious education., the first time in 2002 and the second time 

in 2008. Like many european countries, where Ethics and Religion,are alternative studied, in 
the year 2010-2011, in the educational system, The Government of R.Macedonia have 
introduced one new subject : Ethics and religion, as optional. This subject aims to familiarize 

the students with the basic ethical rules in different religious systems. Considering the critical 
approach to the treatment of the religion in upbringing and education, in this work we study 

the relation to this issue, and we will focus on some previous surveys that somehow 
overpowered the need of introducing the subject of Ethics and religion. the importance of this 
subject would be also analyzed,  from the perspective of developing tolerance and respect for 

the differences among people, especially the faith. Young people should be prepared for 
living their life with other people, to get used to the customs and good behavior, to learn the 

positive norms of action in all areas of life. 
Key words: school subject, students, ethics, religion, diversity, getting to know the other 
people 

 
1. Introduction 

In the recent decades in the modern world it is very notable the growth of the religious 
participation and reaffirmation of the religious view of the world for which the deep crisis of 
the modern world is responsible, perceived through the individual and collective exposure to 

threats and seclusion. This state of affairs also initiated a multitude of issues in the sphere of 
education and upbringing. In this context, of importance are the issues of the relations 

between the education and the religion as well as the relations between the ethics and the 
religion. 
 There are many definitions of the religion as a historical and social phenomenon. For 

us, the most acceptable is the one according to which: “The religion is a system of 
understandings, beliefs, behaviors, rituals and ceremonies, through which the individuals and 

the community as a whole put themselves in relations with God or the supernatural world, 
and very often in relations one with another where the religious person acquires a series of 
values according to which he/she directs his/her own conduct and builds his/her own view on 

the world” (English, English, 1976). 
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 These issues are very important for the pedagogical science, but also complex for 
many reasons. Religion as a socio-historical phenomenon ranks among the basic civilization 

categories of every society, in all times. It is also personally conditioned since it is an 
expression of a human’s deepest intimacy and personal beliefs. It is subject to scientific, 

empiric and rational investigations and interpretations in the process of its proving and 
negating, but that’s not enough since the religion also belongs in the sphere of belief. Also, it 
doesn’t appear in a uniform shape, but as polytheistic or monotheistic, in the forms of the 

great world religions (Christianity, Islam, Buddhism, Judaism) and also in the interpretations 
of numerous religious sects and subgroups. In some historic periods certain religion may be 

officially accepted, and in other periods it may even be prohibited. Institutionalized in the 
form of various religious organizations (Christian, Moslem, Jewish, etc.), it is often an 
important factor in the regulation of the social and political relations in particular country or 

in the world. What especially makes studying its role difficult, is the fact that certain religions 
are often in fierce mutual confrontations, there from being a source or a mediator of big 

religious, national or international, disputes and wars. Also, within many religions there are 
fractions advocating aggressive orientation that the religion can and must spread with violent 
methods and that all “the different ones” are nonbelievers and enemies. 

 Every pedagogy ought to define its attitude towards religion. It was so in the past, and 
it is so even today, no matter whether it is done in an official way or not. The very concealing 

of possible disputes or conflicts between school and church is already a specific attitude and 
expression of mutual relations. The basic reason lies within the very nature of the pedagogy 
as a science and of the education as a process pertaining to the complete personality of the 

person being upbrought. Modern pedagogy, as a critical thinking about the education, must 
evaluate all its aspects and internal differences. Anyway, if in the school education system no 

elements of religious education exist, it doesn’t have to mean at all that such education does 
not exist in parallel, indirectly, within other social groups (family, religious communities, 
youth organizations, etc.). With that the school too is brought in situation to deal with this 

issue, no matter whether it is willing and qualified for this or not. 
 With the religion it is closely linked the term religiosity. According to one approach, 

the source of the religiosity lies in the social teachings and influence, i.e. in the socialization 
of the individual. In the process of socialization religiosity imposes as an important outcome 
of socialization. Johnstone (Johnstone, 1988) emphasizes that people internationalize the 

religiosity or the culture of their relatives, the same way they learn their own sexuality, 
language, lifestyle, and so on. Of course, when it comes to socialization and religiosity, the 

family has the most important role in the socialization process, but also the religious 
education and the coevals of same age. In their early age, the children spontaneously accept 
their parents’ attitudes, including the religious ones. The coevals have lesser influence since 

the teenagers choose friends which are already like them. The accentuated religious ambient 
in the society has impact on a person’s religiosity. If the community is traditional and 

religiosity is part of its culture and an important social norm so the young people to become 
religious persons, there is no need for stronger influence of other factors. 
 Religiosity can be observed also as a consequence of the strive towards various kinds 

of personal and social integration. This implies the need for sense, integration of our identity, 
self-actualization, strive for happiness, optimism, and so on. These strives and needs can be 

satisfied through religiosity, so they motivate its creation, but they can also be an effect of 
religiosity. These tenets are based on the functional theories of religiosity, so that’s why 
Weber too emphasized that “religion’s function lies in giving sense to anguish and human 

existence” (ibid). 
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2. Religion and ethics 
In the opening of this paper we decided to pay some time too to the relation between religion 

and ethics, which again found themselves in the exits of the paths on which humanity 
wanders and strays. On this relation it has been discussed many times in the history, and their 

linkage and closeness have been affirmed as they have been negated and rejected. But the real 
deletion of their common spiritual destiny was happening only in the situations where the 
religion and ethics were negated as a way of human behavior towards the world and towards 

one’s own sacred tasks. Stressing that ethics and religion are competitive forces, especially 
when it comes to providing place in the educational system of the young people and in 

building a person’s life and moral foundations, is directed towards their joint and individual 
negation as well. Namely, ethics and religion, morale and faith are in close relation (Темков, 
2007). 

 The religions themselves are first-class ethics, giving the humanity the most valuable 
indicators for the sense of life, for the ultimate values and for the right moral rules. The 

religions explicitly prescribe valuable moral norms as well, as a base for the overall behavior. 
The Ten God’s Commands of the Judaism/Christianity and the Five Columns of the Islam are 
the best known, the longest-lasting and the most influential moral entities in the whole human 

history. By their influence and endurance, such are also the ethical norms of the 
Confucianism, Hinduism, Jainism, and of the other religions. The new religious 

phenomenons too, like those epitomized today by the Korean San Myong Moon and the 
Indian Sai Baba, are in the first place oriented to proposing strong moral needs and energy. 
 The second element of religion’s permanent influence on ethics is the role of the great 

religious leaders in human life and morale. Jesus Christ, Kun Fu Tze (Confucius), Jaina and 
Buddha are the most significant persons in world’s history, and their teachings are the first 

guides of the souls and the minds of the people who believe in them, and wider too – of the 
good people who seek lessons at the wise and perfect ones (Темков, 2007). 
 In the modern conditions of democratization of inter-human relations, 

multidisciplinarity of education programs and multidirectional communication, in the 
educational process those theists or atheists will have the advantage who, instead of coercion 

and imposing, will meet the interests and the needs of the young people, who will propose 
new forms of living and will encourage their independent research and testing “the spiritual 
dimension of the human being”. Furthermore, the atheists too will no more have to champion 

“education in school without religion (God)”, but instead atheistic education through open 
and critical analysis of the religion itself. The study of religion or ethics of religions as a 

cultural act is a phenomenon, and in such form it gets more and more in the framework of the 
educational process and the activity of the schools. Because of the negative experiences from 
the past when the aggressive atheists were opposing the religion and the religious education, 

forbidding the religion, nowadays people very often talk about three trends in the educational 
process: theistic, atheistic and humanistic education. The bellicose atheists, from their part, 

with their prohibitions for studying Christianity or other religions, deprive the young people 
of getting acquainted with the very important cultural trends of the human civilization. 
 In the modern societies, the work of the church and the state mustn’t remain 

undifferentiated, much more synonymous. However, this doesn’t mean they must become 
hopelessly distant, much more to confront each other. With the acceptance of such orientation 

in our society containing many confessions within, it will be proved that both school and 
religion are based on humanistic principles. In this context we’ll try to mention the essential 
characteristics of secular school: 

 1. Essential term on which this school is based and from which all the other emanate 
is – methodo- logical skepticism. This term means accepting principles according to which 

the educational process ought to be conducted in the way as if there is no God, or which is 



 

125 
 

equivalent to as if there is God. Namely, without any doubt with the use of this method the 
inherent limit and the methods of the science are taken into account. It is a matter of a 

rationally-experiential criterion that is legitimate only within the modern science. 
 2. This school cannot and mustn’t undermine the educational-upbringing work, either 

of the religion, either of the atheism. It must rest on the autonomous spiritual contents using 
which it is taken into ac- count everything that is historically alive in any of the numerous 
aspects, everything that can be passed through the rationally-historical criterions of the 

science. In this respect we have no reasons in a privileged or humiliating way to treat the 
views that are predominantly impregnated either religiously or atheistically. 

 3. Such school is pluralistic, which doesn’t mean neutral too. It is pluralistic inasmuch 
as within it all the relevant ideas and systems of value are mediated, in an argumented, 
unbiased way. Also, it is not neutral for the simple reason it spots arguments of various 

scopes of the thought and foundation, and this way, depending on the individual anthropo-
psychical structure of every student – unintentionally to suggest what is potentially 

acceptable. On this occasion, a remark ought to be made that the educational process is 
completely open, dynamic, and even – by its nature – does not stand any “unquestionable 
truths”. 

 4. This school does not establish its own attitude towards religion and atheism 
separately, partially, but this attitude emanates from its educational-upbringing orientation. 

That’s why the forms and the contents in the religion and the atheism contribute in the 
educational-upbringing process as much as they are present in the course of the cultural and 
historic development and in our everyday. 

 5. This way conceived school ought to be open and critical. Open – for all the 
historically living trends in the culture and civilization, critical – in the valorization and 

revalorization of the total spiritual creative works, sufficiently sensitive to tradition and 
repulsive to traditionalism. With its overall orientation the school would create spiritual 
antibodies against everyone who refutes people’s personal development in the world in the 

direction of becoming adult persons spreading around the spirit of freedom and dignity. 
 6. Last but not least, this school mustn’t neglect the rich and scientifically proven 

insights in the phenomenons of religion and atheism, insights that don’t confront the areas 
with historical approach, but instead complement themselves with insights with a modern 
metamorphosis and getting into the religious and atheistic consciousness (Баракоска, 2007). 

 
3. Researches and analysis of results 

Having in mind the critical attitude towards the treatment of the religion in the process of 
education and upbringing, in this paper we shall also mention two researches performed in 
different phases of the social transition in our country. These researches give us certain 

insights which suggest us how the attitude towards this issue and the process of introduction 
of the school subject Ethics in the Religions was changing. 

 So, the attitude of the young people towards religion was researched already in the 
period 1991–1993. The goal of this research was to find out the influence of the social 
changes on the ideological sphere, namely on one of its parts – religiosity, as well as to get 

insight in the changes of the religious behavior of the families and their influence on the 
religiosity of the young generations. The results of this research showed that the young 

people’s interests and attitudes about religion have significantly increased in the beginning of 
the social crisis in our country. In 1992, though the crisis was still present, these interests and 
attitudes had become stable and were ranging within the framework of an expected reaction 

in such social situations. The reasons for revitalization of the religion are perceived by the 
researchers in certain psychologically preconditioned reactions of the people to the social 

changes, the changes in the system of values, and the more and more prominent insecurity. 
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The need for religion, possibly rooted in the basic conditions for the existence of the human 
species, finds its full manifestation in times of crisis and threatened identity. 

 Another research from 2009/2010, done after many years of social turmoils, indicates 
that there are big changes regarding the religious life in our country. The population of 

different ethnic entities becomes even more religious compared to the many years before. 
Such change is notable among the intelectuals as well as among the young population. The 
research was focused on the investigation of the knowledge and the attitudes about religion of 

the high school students from different ethnic communities, the attitudes of their parents and 
the attitudes and the opinions of the teachers about the issue of introducing the religion in the 

educational system. 
 From this research it can be ascertained that the students’ knowledge about religion is 
not on ap- propriate level, since in the tests and in the interviews the students didn’t 

demonstrate religious knowl- edge acquired in the educational process, but instead acquired 
in the everyday life. The research showed that the young population believes, but there are no 

indicators that it is religious. Most of the students of Macedonian ethnic origin (79.79%) 
believe in God and support the messages their religion sends, while among the students of 
Albanian ethnic origin this percentage is slightly higher (82.72%). 9.09% of the students of 

Macedonian ethnic origin and 0.00% of the students of Albanian ethnic origin stated that they 
are atheists (Мифтари, 2010). 

 It is important to stress that the students of both ethnic origins have positive attitude 
about religion and accept and respect all the religions. The attitudes of their parents don’t 
differ more significantly from those of the students, and the percental pattern of the answers 

they gave was almost the same. The attitudes and the reflections of the people from the 
religious communities showed that religion’s introduction in the educational process will 

have highly positive effect in all the students regardless the particular religious confession 
they belong to, and that religious education will be an incentive for overcoming the vices of 
the modern society, such as drug addiction, alcoholism, prostitution, inter-ethnic and inter-

religious cleavage and hate, and so on. 
 The results from these researches are valuable contribution to enriching the 

pedagogical insights and an incentive for the future researchers in this field. The reflections 
on this issue are in the direction that with an organized approach by the society the religion 
can be useful as an efficient means for reducing or mitigating the existing economic and 

political problems in our society. 
 On the example of many European countries where alternatively ethics and religious 

education are taught in schools, the Government of R. Macedonia introduced in the 
educational system Ethics in the Religions, as an optional school subject. Previously, in 2002 
and 2008, there were two unsuccessful attempts to introduce religious education in the 

educational system. This school subject has the goal to get the students acquainted with the 
basic ethical rules in various religious systems. 

 With the introduction of Ethics in the Religions, falling in another extreme is 
supposed to be avoided: imposing the religious ethics as a definite attitude, behavior, belief 
and valorization. What is the criterion for distinguishing religious ethics from ethics of 

religions? In ethics of religions the knowledge about the religious phenomenons is 
comprised, phenomenons which can be observed, defined and studied using scientific 

methods. In other words, it is a knowledge about topics in which the person doesn’t have to 
believe, or accept in his/her own behavior. For the difference from that, religious ethics 
means believing, valorization and behavior according to certain religious determinations. 

This completely doesn’t fit in the function of the secular school since this way the specifics of 
the life of a particular religious institution (whether Christian, Moslem or Jewish, or any 

other) would be, presumably, compulsory stretched over all the society. This inasmuch as the 
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ethics of the religions is not just a way of thinking, but also a way of life, behavior and 
valorization. Based on the authority of God, it spreads through personal experiences and 

testimonies. 
 Ethics in the Religions or acquainting with the religions as a school subject is an 

essential need of the modern person, since by its means the person can discover his/her own 
civilization and cultural origins, as well as his/her own personal identity. All this only under 
the condition the curriculum to be conducted on scientific basis. An important spiritual 

outcome can be seen in the pluralism of theistic and atheistic orientations. 
 In the primary education and upbringing process in R. Macedonia, the subject Ethics 

in the Religions is taught in the sixth grade and has a status of an optional subject. For this 
school subject, in the curriculum there have been worked out the goals, topics, basic terms 
and the activities for encouraging responsible behavior of the students in the schools, in the 

curriculum, in the family and in the life in whole, and to develop a spirit of tolerance and 
respect for the people. The textbook for this subject (Ethics in the Religions) comprises topics 

from the main religious communities in Macedonia, namely: The Christian Orthodox, 
Islamic, Jewish, Christian Catholic and Christian Evangelistic-Methodistic teachings. The 
contents set up this way offer the students many opportunities to find out that the ethical rules 

given in the Holy Scriptures are those which connect the people and that every person 
depends on and needs all the other people. 

 The curriculum of the subject Ethics in the Religions contains three topics. The first 
topic elaborates the ethics as a science about the good and the morale. The second topic gives 
insight into the common principles of the religious teachings (Orthodox Christianity, Islam, 

Catholic Christianity and Evangelistic-Methodistic Christianity). The third topic gives the 
student a chance to choose the study of the ethics of one of the religions which are the most 

present in the Republic of Macedonia. 
 Such scheme of the topics, contents and activities creates a basis for every student to 
get acquainted with the ethics and the moral values of the aforementioned religions. By 

studying this subject the students are supposed to acquire a basis for widening their 
knowledge and skills about ethics and morale. The content of the text in the textbook gives 

the students enough room for reflecting on their own and others’ actions, as well as for 
connecting knowledge’s from other school subjects. The Ethics of the Religions textbook is a 
fashionably designed textbook with clear designation, goal and function. It contains 

illustrations, photos and other didactic methodic components which present a variety of 
issues and situations. 

 Now we shall present some insights from one most recent research, whose results 
contribute to the subject of this paper. The data refer to the students’ perceptions about the 
school subject Ethics in the Religions. This subject is one of the most favorite and most 

interesting school subjects according to the claims of the most of the enquired students. 
Namely, to the question whether studying the subject Ethics in the Religions positively 

influences their moral development, 84.7% of the students gave positive answer. This fact 
tells us that Ethics in the Religions has big influence on shaping a person’s moral 
characteristics. The crux of the moral upbringing and the ethical education is the young 

person to become capable of inclusion in the life in the community without conflicts, to form 
an upright personality in order to be accepted by the society, and to contribute in a creative 

manner to the society’s development and improvement. To the question whether on Ethics in 
the Religion lessons there was any exchange of ideas about the other religions, 81.4% of the 
students answered “Yes”. From the result obtained it can be concluded that this school 

subject realizes goals that go in favor of the development of spirit of tolerance and respecting 
the differences between the people, especially in regard with their religious orientation. Also, 

a high percentage of the students claimed that the material from the subject Ethics in the 
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Religions helps them in the coexistence and socializing with the children from the other 
religious communities, interconnects and directs them one to another (Кукутанов, 2013). 

 
4. Conclusion 

In the contemporary world changes in all the spheres of the social life happen: in the political, 
social, economic, educational and moral living. The destructive tendencies manifested via 
moral crisis and dehumanization impose the need for ethics and religion as fundamental 

human spiritual forces able to strengthen the meaning of the human existence. But of course 
they are not the only source of moral norms since they are also built on the interests of the 

people and on the inter-human relations within the society, in the sense of mutual respect, 
providing for the life needs, relations between different generations, classes and other social 
groups. The education is based on a humanistic paradigm oriented to complete and diverse 

development of the personality and creating opportunities and capabilities for the student 
alone to choose between the variety of perspectives uncovering before him/her. The optional 

subject Ethics in the Religions, with its design, goal and contents, in the primary education 
offers possibilities for creating morally sound persons, persons oriented to the best things in 
the human existence and behavior. 
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Özet  

Ailenin gelişim üzerindeki etkilerinin doğum öncesi dönemde başlayarak yaşamın sonuna 
kadar etkisini sürdürdüğü göz önüne alındığında, anne babaların bilinçli bireyler olma 

yönünde eğitilmeleri büyük önem taşımaktadır (Şahin, 2007). Bu çalışmada, anne-baba 
eğitim programlarının değerlendirilmesi için rehber olabilecek bir logic model yapısı 

oluşturmak amaçlanmaktadır. Bunun için anne-baba eğitim programlarının amaçları, 
içerikleri, programın yürütülme şekli ve değerlendirilmesi hakkında bir literatür taraması 
yürütülmüştür. Literatür taraması sonucunda bir logic model oluşturulmuş ve bu modelin 

bileşenleri açıklanmıştır. Programın değerlendirilmesindeki anahtar sorulara odaklanmayı ve 
program etkinlikleri ile sonuçları arasındaki bağlantıyı net bir şekilde görmeyi 

kolaylaştırması bu çalışmada logic modelin tercih edilmesinin nedenlerindendir. Anne-baba 
eğitim programlarının değerlendirilmesinde rehber olarak kullanılabilecek logic model yapısı 
grafiksel olarak gösterilerek bileşenler detaylıca açıklanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: anne-baba eğitimi, logic model, eğitimde program değerlendirme 
 

1. Giriş 

Aile, toplumun en küçük birimini oluşturan bir yapı olduğundan aile içi ilişkilerin niteliği 
toplumdaki ilişkilerin sağlamlığı açısından oldukça önemlidir. Bir birey bilişsel, duyuşsal, 

fiziksel ve sosyal gelişiminin temellerini ailede almaya başlar. Ailenin gelişim üzerindeki 
etkilerinin doğum öncesi dönemde başlayarak yaşamın sonuna kadar etkisini sürdürdüğü göz 

önüne alındığında, anne babaların bilinçli bireyler olma yönünde eğitilmeleri büyük önem 
taşımaktadır (Şahin, 2007). 

Anne baba eğitimi programlarında; çocuk yetiştirme, aile ilişkilerinin düzenlenmesi 

gibi konularda ebeveynler olarak bireylere düşen görevlerin nasıl yerine getirilebileceği 
hakkında bilgi, tutum ve beceri geliştirme hedeflenmektedir. Anne baba eğitimlerinde asıl 

hedef; aile içi iletişimi güçlendirme, problem veya çatışma çözme, çocukların okul başarısına 
yardımcı olma, çocukların istenmeyen yöndeki tutum ve davranışlarını değiştirme, sağlıklı 
çocuklar yetiştirme gibi çocukların bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal gelişimi konularında 

anne babaların bilgi ve beceri sahibi olmalarıdır. Aile eğitimine ihtiyaç duyulmasının bir 
diğer nedeni ise ebeveynlikle ilgili bilgilerin karmaşık hâle gelmesi ve geniş aileden çekirdek 

aileye dönüşen aile yapısı ile birlikte eğitimin nesilden nesile aktarımında sorunların 
yaşanmasıdır (Şahin ve Özbey, 2007: 9). Bu çalışmada, anne-baba eğitim programlarının 
değerlendirilmesi için rehber olabilecek bir logic model yapısı oluşturmak amaçlanmaktadır. 
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2.  Yöntem 

Bu çalışma için anne-baba eğitim programlarının amaçları, içerikleri, programın yürütülme 
şekli ve değerlendirilmesi hakkında bir literatür taraması yürütülmüştür.  Gazi üniversitesi 

kütüphanesinin üye olduğu çevirim içi veritabanlarının , eğitim programları ve anne-baba 
eğitimi programları ile ilgili dergilerin ve Google arama motorunda yapılan diğer kaynak 
taramalarının sonunda anne-baba eğitim programlarının değerlendirilmesinde logic model 

kullanımına ilişkin bulgular sunulmuştur. Literatür taraması sonucunda bir logic model 
oluşturulmuş ve bu modelin bileşenleri açıklanmıştır. 

 
3. Bulgular  

3.1. Aile eğitimi yöntemleri 

Anne- babaların programa katılım nedenlerini etkileyen unsurlardan birisi de programın 
uygulama biçimidir (Knapp ve Deluty, 1989). Aile eğitimi programlarının farklı uygulama 

biçimleri vardır (Webster‐Stratton, 1981; Powell, 1989; Hawes, 1999). Üstünoğlu (1991), en 
çok kullanılan yöntemleri 4 başlık altında açıklamıştır: 

a. Evde Aile Eğitimi (Ev Ziyaretleri): Bu eğitim programı annenin çocuğun hayatındaki 
vazgeçilmez önceliğini ele alır ve ev ortamında eğiticinin rehberliğinde yürütülen 

çalışmaları kapsar. Bu programın uygulanması özellikle 0-6 yaş arasında çocuğa sahip 
ailelerin eğitiminde eğiticinin model olması yolu ile anne ve çocukların birlikte 
eğitilmesi şeklinde gerçekleşir (Aral vd., 2002; Üstünoğlu, 1991).  

b. Eğitim Kurumlarında Aile Eğitimi: Bu eğitim programlarında ailelere çocuklarının 
gelişimine destekte bulunabilmeleri için eğitimler verilmekte, bazı durumlarda 

eğitimlerin çocukları ile birlikte gerçekleşmesi sağlanmaktadır (Çağdaş ve Seçer, 
2004). 

c. Eğitim Kurumuyla Bütünleştirilmiş Aile Eğitimi: Bu programlar okul öncesi ve farklı 

düzeylerde örgün eğitimlerine devam eden çocukların anne babalarına çocuklarının 
öğrenim gördükleri kurumlarda ve evde eğitim verilmesi yolu ile gerçekleştirilir. 

Böylece çocuklara uygulanan eğitim programı ve aile eğitim programının 
bütünleşmesi hedeflenmektedir. 

d. Uzaktan Öğretim Yoluyla Aile Eğitimi: Geçmişte bu tip anne baba eğitimi 

programları mektup, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları ile uygulanırken; 
günümüzde en yaygın uzaktan eğitim aracı olan internet kanalları ile uygulanmaktadır 

(Üstünoğlu, 1991). 
Türkiye’de aile eğitimi programları Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Çocuk 

Esirgeme Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, UNICEF, Yerel İdareler, 

Üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Teşebbüs ve 
Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir (Kılıç, 2010). Ülkemizde en yaygın katılıma 

ulaşmış anne-baba eğitim programları şunlardır:  

 AÇEP (Anne Çocuk Eğitimi Programı olan AÇEP): Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri ve AÇEV(Anne Çocuk Eğitim Vakfı) uzmanları tarafından 

geliştirilmiştir. 1993 yılında kurulan AÇEV bünyesinde halk eğitim merkezlerinde 
yaygın uygulama fırsatı bulmuştur. Program evde ve kurumda aile eğitimi 

yöntemi benimsenerek yürütülmüştür. AÇEP’in temel amacı; özellikle olumsuz 
koşullarda yaşayan çocukların çok yönlü ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini, 
bakımı ve korunmasından birinci derecede sorumlu olan anne yolu ile 

desteklemek, annenin eğitici potansiyelini geliştirmek ve ev ortamını çocukların 
gelişebilmelerine imkan sağlayan ortam haline getirmektir (Kağıtçıbaşı vd., 2009). 

 BADEP (Baba Destek Programı): AÇEP programının uygulamasından sonra, 
babaların da erken çocukluk eğitimi kapsamında desteğe ihtiyaç duydukları 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Webster%E2%80%90Stratton%2C+C)
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öngörülerek AÇEV tarafından 1999 yılında programın faaliyete geçmesi 
sağlanmıştır. Çocuk gelişimi ve çocukla iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan 

program, grup eğitimi yolu ile yürütülmektedir. En fazla 15 kişiden oluşan 
haftalık grup toplantılarında babalar, fikirlerini tartışma ve sorunlara birlikte 

çözümler bulma şeklindeki aktif katılımları ile eğitime dahil olmaktadırlar. 
Böylece çocuk yetiştirme rolünün önemi hakkında babaların farkındalıklarının 
artırılması, cinsler arasında denge sağlanması, mutlu aile ve toplum yapısının 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir (Koçak, 2004; Mert, 2008).  

 Benim Ailem Aile ve Çocuk Eğitimi Programı: 1993 yılında UNİCEF desteği ile 

yaygınlaştırılan program, çocukları okul öncesi eğitiminden yararlanamayan ve 
sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere çocuk gelişimi, sağlığı ve disiplini 

konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır (MEB, 2008). Ev 
ziyaretleri ve grup toplantıları ile yürütülen program Aile Eğitimi Programı (AEP) 
ve Gelişimsel Eğitim Programı (GEP) olmak üzere iki bölümde 

gerçekleştirilmiştir. Aile Eğitimi Programı kapsamında çocuk gelişimi, sağlığı, 
bakımı, beslenmesi, çocuk ile iletişim, olumlu davranış geliştirme konularına yer 

verilirken; Gelişimsel Eğitim Programı kapsamında ise annelerin haftalık olarak 
evde ziyaret edilerek programdaki becerileri ne düzeyde kazandığının incelemesi 
yapılmaktadır (Kılıç, 2010). 

 
3.2. Logic model 

Logic model; program planlama, yönetim ve özellikle değerlendirme aşamalarında son 20 
yıldır oldukça yoğun olarak kullanılan bir araçtır. Tanımlanmış bir problemi çözmek üzere 
oluşturulmuş bir programın bazı koşullar altında nasıl çalışacağını gösteren mantıklı ve 

makul bir modeldir  (Bickman, 1987). Bir logic model, programın kaynakları, kaynaklar ile 
desteklenen etkinlikleri, beklenen sonuçları ve beklenen sonuçların gerçekleşip 

gerçekleşmediği hakkında fikir veren çıktıları arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik ya da 
haritadır (Wholey, 1994; Renger ve Titcomb, 2002). Dolayısıyla logic model, bir sonuç 
değerlendirme görevi üstlenerek program bileşenleri ve davranış değişikliği arasındaki 

varsayılan ilişkileri özetler; bileşenler, varsayımlar ve sonuçlar arasındaki boşlukları gösterir 
(Helitzer vd., 2010; Newton vd., 2013).  

Bir program değerlendirme modeli olarak logic modeli kullanmanın bazı faydaları şunlardır 
(McLaughlin & Jordan, 1999): 

 Kaynaklardan beklentiler, ulaşılan katılımcılar ve sonuçlar hakkında genel bir anlayış 

sağlar. Böylece fikirlerin paylaşılması, varsayımların belirlenmesi, takım kurma ve 
iletişim açısından faydalıdır. 

 Hedefe ulaşmada öneme sahip projelerin yapılandırılması, program unsurları arasında 
gereksiz, tutarsız ya da mantıksız bağlantıların keşfedilmesi gibi program tasarımı ve 

geliştirilmesini ilgilendiren konularda faydalıdır. 

 Yönetimsel gerekliliklerin ve sonuçların açık bir şekilde gözlenebilmesini sağladığı 

için performans ölçümü ve değerlendirilmesi noktasında faydalıdır. 
Logic modelde bütün olumlu ve olumsuz özellikler birlikte değerlendirilerek 

programın neden/nasıl etkili/etkili olmayan bir program olduğuna karar verilir. Programın 

faydalı ve olumsuz yanlarının bir grafikte görülebilmesi genel etkinin pozitif veya negatif 
yönü hakkında bir fikir verir. Böylece programın yürütülmesine devam kararı alınabilir ya da 

sonlandırılması öne sürülebilir. Kısaca; programın değerlendirilmesindeki anahtar sorulara 
odaklanmayı ve program etkinlikleri ile sonuçları arasındaki bağlantıyı net bir şekilde 
görmeyi kolaylaştırması bu çalışmada logic modelin tercih edilmesinin nedenlerindendir.  

Anne-baba eğitim programlarının değerlendirilmesinde rehber olarak kullanılabilecek logic 
model yapısı Resim 1’deki gibi oluşturulmuştur: 



 

132 
 

 
Resim1: Anne-baba eğitim programlarının değerlendirilmesi için logic model 

3.2.1. Logic model bileşenleri 

a. Durum 

Modelin bu bölümünde mevcut durumun betimlenmesi ve var olan sorunun ortaya konması 
söz konusudur. Açıklanan sorun doğrultusunda programa neden ihtiyaç duyulduğu ve genel 

amacı hakkında bilgiler verilebilir.  Genel amaçlar programın katılımcıları olan anne-babalar 
ve çocuklar için öngörülen sonuçları içerir ve program işe koşulmadan önce iyi 
tanımlanmalıdır (Mathews ve Hudson, 2001). Programın teorik ve pratik açıdan mantıksal 

temellerinin açıklanması da bu aşamayı güçlendirebilir.  

Anne-baba eğitim programlarının değerlendirilmesi sürecinde durum aşamasında aşağıdaki 
sorular sorulabilir (Taylor-Powell ve Henert, 2008): 

 Anne-baba eğitimi niçin gereklidir? 

 Anne-baba eğitimi programlarının hayata geçirilmesinin önemi nedir? 

 Anne-babaların aile eğitimi almamaları sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan 
toplumu ve aileyi nasıl etkilemektedir? 

 Ailede anne-baba ve çocuk arasındaki iletişimde nasıl sorunlar yaşanmaktadır? 

 Programdan etkilenecek olan kişiler kimlerdir? 

 Anne-baba eğitimi programlarının tarihsel geçmişi nasıldır? 

Yukarıdaki sorular problem durumunun net olarak ifade edilmesine yardımcı olabilir. 
Bu sorular ışığında var olan anne-baba eğitimi programlarının problem durumları aşağıdaki 

gibi olabilmektedir: 

 Ailede etkili iletişimin yetersizliği, var olan kaynakların farkında olunamaması, 
rehberlik hizmetlerindeki yetersizlik, aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesi 

gerekliliği (Şen ve Demirkan, 2008), nesilden nesile değer aktarımının ortadan 
kalkarak çözülmelerin fazlalaşması ve ortak değer oluşturulamaması(Şahin ve Özbey, 

2007). 

Görüldüğü gibi durum aşamasında problemin tanımlanması, anne-babaların aile eğitimine 
olan ilgilerini, gereksinimlerini, deneyimlerini ve öğrenme yollarını belirlemeye yardımcı 

olur. İhtiyaç değerlendirme formları kullanılarak bu aşamada problemin tanımlanması süreci 
kolaylaştırılabilir. 
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b. Girdiler 

Programın paydaşları, finansal kaynaklar ve desteği programın devamlılığı için gerekli olan  
tüm unsurlar programın girdilerini oluşturur. Örneğin zaman, yer, gönüllüler, katılımcılar ve 

müşteri/katılımcı ihtiyaçları hakkındaki bilgiler programın temel girdilerindendir. 

Anne- baba eğitimi programlarının değerlendirilmesi sürecinde programın girdileri aşağıdaki 
gibi olacaktır: 

 Anne-baba eğitimi programının yürütülmesinde görevli olan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin görev yaptıkları iller, okullar, branşları, cinsiyetleri, öğrenim durumu, 
mesleki durumu, program ile ilgili geçmiş deneyimleri, program için ayırdığı haftalık 

zaman, eğitim programının uygulanma yöntemi ile ilgili görüşleri, anne-baba eğitimi 
ile ilgili hizmet içi eğitim alıp almama durumları. 

 Anne-baba eğitimi programının katılımcıları olan anne-babaların cinsiyetleri, eğitim 

durumları, medeni durumları, sahip oldukları çocuk sayısı, mesleki durumları, eğitim 
programına katılma nedenleri, anne-baba eğitimi geçmişleri, programdan haberdar 

olma şekilleri. 

 Anne-baba eğitim programının yürütülmesi için gerekli olan haftalık zaman, 
eğitimlerde kullanılacak olan materyaller, teknolojik donanımlar.  

c. Etkinlikler  

Bu aşama proje ya da programa dahil olan tüm paydaşlar ile ürünlerin-materyallerin 

karşılanması, müşteri ya da katılımcılara hizmetlerin sunulması gibi proje ya da program 
adına yapılan işlerin değerlendirildiği aşamadır. Bu aşamada program süreci tanımlanır, 
böylece problem durumu ile beklenen sonuçlar arasında bir bağlantı oluşturulmasına 

yardımcı olunur. 

Etkinliklerin değerlendirilmesi sürecinde cevap aranması gereken sorular aşağıdaki gibi 
olabilir  

 2008): 

 Program nasıl uygulandı? 

 Eğitim faaliyetleri planlandığı gibi yürütüldü mü? 

 Uygulamanın doğruluğu nedir?(pedogojik açıdan vb) 

 Katılımcılara ulaşılma oranı nedir? 

 Katılımcıların etkinliklerden memnun olma düzeyi nedir? 

Anne-baba eğitimi programlarının değerlendirilmesi sürecinde bu aşamada programın 
konuları ve içeriğin incelenmesi söz konusudur. Bu süreçte yanıtı aranması gereken sorular 
aşağıdaki gibidir: 

 Anne baba eğitimi programı çocuğun gelişimi açısından hangi yaklaşımdan 

etkilenmektedir? 

 Etkinliklerin yürütülmesi hem çocuk hem de aileyi hedef almakta mıdır? 

 Bazı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde katılımcıların edilgen konumdan çıkarılarak 

sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlayıcı grup dinamiğinden yararlanılıyor 
mu? 

 Gruplar kaçar kişiden oluşuyor? 

 Çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal gelişimlerinde anne babaların duyarlılığını 

sağlamak ve çocuklara desteğini sağlamak için neler yapılıyor? 

 Çalışma formları, el kitapları, hikaye kitapları ve başka malzemeler kullanılıyor mu? 

Bu malzemelerinin eğitim süreci içerisindeki sayısı, kaç sayfadan oluştuğu ve 
kullanılma sırası nedir? 

 Alıştırmaların programda kaplayacakları süreler nelerdir? 
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 Malzemelerin kullanımında anne babalara yardımcı olacak bilgilendirici 

yönlendirmeler yer alıyor mu? Bu bilgilendirmeler kolay ve anlaşılır mı? 

 Ev ortamının çocuğun gelişimini destekleyici yönde yapılandırılması için neler 
yapılıyor? 

 Anne- baba- çocuk iletişimi ve etkileşiminin iyileştirilmesi için neler yapılıyor? 

 Çocuk sağlığı ve beslenmesi konularında anne-babalar bilinçlendiriliyor mu? 

 Olumsuz davranışların değiştirilmesi ve disiplin konularında hangi yöntemler ile 
eğitim gerçekleştiriliyor? 

 Zaman zaman anne-babaların bireysel düşüncelerine yer veriliyor mu?  

 Etkinlikler süresinde hangi öğretim yöntemleri kullanılıyor? 

 Programın yürütülmesinde ve denetlenmesinde sorumlu kişilerin görev tanımları 
nelerdir? 

d. Sonuçlar  

Anne-baba eğitim programlarının sonuçları değerlendirilirken durum aşamasında belirtilen 

hedeflerle gözlenen sonuçların uyumluluk derecesine karar verilir. Program sonunda anne-
baba davranışlarının yanı sıra çocuklardaki davranış değişikliklerine ilişkin sonuçlar da 

sorgulanabilir. Program sonuçları kısa, orta ve uzun vadeli olabilir.  

 Kısa vadeli sonuçlar: Eğitim programlarının kısa vadeli sonuçları 
katılımcıların problem durumu hakkında farkındalık, bilgi, beceri, motivasyon 

ve tutum oluşturmalarıdır.  

Anne-baba eğitim programlarının kısa vadeli etkilerini anlamak amacıyla yapılan 
çalışmalarda anne-baba davranışının, çocukla olan ilişkilerinin ve dilsel 
etkileşimlerinin, çocuk yetiştirme tutumlarının, anne-babalık ve disiplin stratejilerinin, 

benlik saygısının, değer algılarının olumlu yönde geliştiğine,  programların hem anne-
baba hem çocuk üzerinde psikolojik, sosyal ve iletişimsel açılardan olumlu sonuçlar 

doğurduğuna ilişkin bulgular yer almaktadır (Andrews vd., 1982; Fox ve Fox, 1992; 
Kağıtçıbaşı vd., 1993; Lee and Croninger, 1994; Bekman, 2000; Ritter, 2003; 
Bushfield, 2004; Cheng, 2004; Gunderson, 2004; Hadeed, 2004; Naik-Polan, 2004; 

Tuijl ve Leseman, 2004; Maloney, 2005; Sigel, 2006; Holt, 2006; Short, 2006; 
Magill-Evans vd, 2007).  

 Orta vadeli sonuçlar: Katılımcıların gerçekleştirdiği uygulamalar, kişi ya da 

kuruluşlarda meydana gelen davranış değişiklikleri, işletmeler, kuruluşlar ya 
da hükümetler tarafından benimsenen politikalar, son kullanıcılar tarafından 

kullanılan teknolojiler ve birey ya da gruplar tarafından kullanılan yönetim 
stratejileridir.  

Orta vadeli sonuçlar; bilgi, beceri, farkındalık oluşturma gibi programın kısa vadeli 
sonuçlarının somut olarak gözlenebilmesini gerektirir. Yani orta vadeli sonuçlar 

davranış haline dönüştürülmüş etkinlikleri içerirler (Altıntaş ve Alimoğlu,  2013). 
Örneğin; olumsuz çocuk yetiştirme tutumlarının değiştirilip değiştirilmediğinin 

belirlenmesi orta vadeli sonuçlara ilişkin bir değerlendirmedir. 

Anne-baba eğitim programlarında orta vadeli sonuçların gözlenebilmesi için 
programın bir parçası olarak ev ziyaretlerinin yürütülmesi etkili olabilir. Uzmanlar, 

eğitim sonunda anne-baba ve çocukta meydana gelmesi beklenen davranış 
değişikliklerini bu yolla net bir şekilde görebilirler. Aile içi iletişimin artıp 
çatışmaların sona ermesi şeklindeki olumlu gelişmelerin gerçekleşip gerçekleşmediği 

eğitimlerin sonunda anket yolu ile de belirlenebilir. Ayrıca ailelerin eğitim aldıktan 
sonraki bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerinin belirli aralıklarla takip edilmesi, 

hem ebeveynlerdeki hem de çocuklardaki davranış değişikliğinin çeşitli araştırmalarla 
saptanması orta vadeli sonuçların yansıtılmasında etkili olabilir. Bunun yanında 
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mezunları belirli aralıklarla bir araya getirme, eğitim alan anne-babaların çocuklarının 
okul başarılarının izlenmesi gibi çalışmalar da orta vadeli sonuçları görmeyi 

kolaylaştırır. 

 Uzun vadeli sonuçlar: Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik koşulların 
iyileştirilmesi gibi sonuçlar eğitim programının uzun vadeli sonuçlarıdır. 

Programa başlamadan önce durum aşamasında belirlenen amaçların 
gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterirler. 

Anne-baba eğitim programlarının uzun vadeli çıktılarını değerlendirirken aşağıdaki 

soruların cevapları aranabilir: 

 Etkili anne-baba eğitim programlarını ülke genelinde veya uluslar arası 
düzeyde yaygınlaştırmak ve ivme kazandırmak hedefleniyor mu? 

 Ailelerde psikolojik ve fiziksel şiddeti sonlandırarak toplum bilincini 

iyileştirmek hedefleniyor mu? 

Literatür taraması sonucu elde edilen bulgular ışığında anne-baba eğitim programlarının 
değerlendirilmesine ilişkin oluşturulan logic modelin geniş kapsamlı görüntüsü Resim 2’deki 

gibi olacaktır: 

 

 
 
 



 

136 
 

 
Resim 2: Kapsamlı anne-baba eğitim programları değerlendirme logic modeli  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf 
yönetimi başarısına etkilerini incelemek ve alana yönelik öneriler geliştirebilmektir. 
Araştırmada, veriler yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Bu araştırma, İstanbul ili, 

Pendik ilçesinde ortaokulda öğrenim gören 6., 7., ve 8. sınıf öğrencileri ve ortaokulda görevli 
branş öğretmenleri ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya 11 branş 

öğretmeni ve 15 öğrenci katılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler, sınıf 
içinde öğrencilerin sergilediği istenmeyen davranışlar olarak en çok dikkat eksikliği, 
ilgisizlik, arkadaşlarıyla tartışma ve izinsiz konuşma  ile karşılaşmaktadırlar. Öğretmenler, 

genellikle sözlü uyarı, sınıf dışında konuşma ile beden dilini kullanarak istenmeyen 
davranışları çözmeye çalışmaktadırlar. Öğretmenler üniversitede alınan eğitimin, sınıf 

yönetimi açısından yeterli olmadığını, okul yönetimi, sınıf iklimi ve sınıf içinde öğrencilerin  
olumlu tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarına olumlu etkileri 
olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler, öğrencilerin sınıf içinde sergilediği olumsuz 

davranışların kendilerinin de sınıfa karşı olumsuz tutum sergilemelerine neden olduğunu 
belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine göre, sınıf içinde öğrencilerin dersin akışını bozma, dersi 

dinlememe, saygısızlık ve izinsiz konuşma şeklinde istenmeyen davranışlarına karşı 
öğretmenler genellikle olumsuz davranan öğrenciye sözlü uyarıda bulunmaktadırlar. Olumlu 
davranışları ise yüksek not vererek veya tebrik ederek ödüllendirmektedirler. Öğrenciler, 

olumsuz davranışlar karşısında sınıfa karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilediklerini 
ifade etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışları 

öğretmenlerin sınıf yönetimini başarısını doğrudan etkilemekte, öğretmenlerin sınıfa karşı 
tutum ve davranışları da değişmektedir. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
yoluyla etkin yetiştirilmeleri, veli ile işbirliği, öğrencilerin bilgilendirilmeleri ve okul 

yönetimlerinin desteği ile istenmeyen öğrenci davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimine 
yönelik olumsuz etkileri azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğrenci, sınıf yönetimi, başarı, tutum, davranış 
 

Abstract 

The aim of the study is to investigate the effect of the attitudes and behaviors of students in 
classroom to teachers' classroom management success, and to develop recommendations for 

the area. This research has been carried out via face to face interviews with the secondary 
school 6th, 7th and 8th grade students and branch teachers in Istanbul province, in the district 
of Pendik. The working group was consisted of 11 branch teachers and 15 students. 
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According to research findings, teachers in the classroom are faced most with lack of 
attention, lack of interest,  argumentations and unauthorized conversations with friends as 

undesirable student behaviors. Teachers usually try to resolve unwanted behaviors by verbal 
warning, speech out side the classroom and using body language.   According to the opinions 

of teachers, to be successful  at classroom management,  Teachers state that the training 
received at the university is not sufficient in terms of classroom management, and there are 
positiv eeffects of school management, classroomclimate and students' positive attitudes and 

behaviors in the classroom to the achievement of teachers' classroom management. Teachers 
state that exhibition of negative student behaviors in classroom cause teachers toexhibit 

negative attitudes to the class. According to the students' opinion, teachers generally warn the 
students verbally who have unwanted behaviors such as disturbing the flow of lecture, not 
listening to the lessons in the classroom, and disrespectness and unauthorized speech and they 

reward the positive by the high note or greetings. Teachers determine the classroom rules 
with the students. Students state that teachers exhibit negative attitudes and behaviors to the 

classroom such as various criminal practices, getting angry and shouting against negative 
student behaviors. According to the results of the study, students' attitudes and behaviors 
directly affect the success of the classroom management of the teachers and change the 

teacher attitudes and behaviors to the classroom. According to survey findings, with the 
effective education of teachers through pre-service and in-service training, collaboration with 

parents, informing the students and the support of the school administrations, the negative 
effects of student behaviors in the classroom to the teachers’ classroom management can be 
reduced. 

Keywords: Teacher, student, classroom management, success, attitude, behavior. 
 

1. Giriş 

Öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışları, öğretmenlerin sınıf yönetimini etkileyen en 
önemli değişkenlerden biridir. Okullardaki eğitim, öğretim ve öğrenme etkinlikleri sınıf 
ortamında gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerinde eğitsel hedeflere 

ulaşabilmesi, öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışlarına bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Öğretmenlerin eğitsel hedeflere ulaşabilmesi, sınıf içindeki istenmeyen öğrenci 

davranışlarının önlenebilmesine bağlıdır. Öğrencilerin sınıf içi istenmeyen tutum ve 
davranışlarının önlenebilmesi, olumlu tutum ve davranışlarının geliştirilebilmesi, 
öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısını pozitif yönde etkileyecektir. 

Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunlar öğretimin verimliliğini düşürmektedir. Sınıf 

içinde yaşanan olumsuz davranışlar da öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısını, dolayısı ile 
eğitimin niteliğini olumsuz etkileyecektir. 

Günümüz eğitim sisteminde, öğrenciyi merkeze alan  yaklaşımların ön planda olması 
nedeniyle, öğretmen kadar öğrenciye ve ailelere de önemli  görevler düşmektedir. Çünkü, 
eğitim öğretimdeki başarıda öğretmen, öğrenci ve ailelerin  önemli etkileri bulunmaktadır. 

Sınıf içerisinde öğretmenlere ne kadar sorumluluk düşüyorsa, öğrencinin tutum ve 
davranışları da sınıf içerisindeki eğitim ve öğretim ortamını, dolayısıyla öğretmenlerin sınıf 

yönetimi başarısını etkilemektedir.    
Eğitim öğretimin temel amacı, öğrencilerde istenilen olumlu davranışlar 

geliştirebilmektir. Bu süreçte, formal ve informal öğrenmelere bağlı olarak geçirilen 

yaşantılar kişinin davranışlarında istenilen veya istenmeyen öğrenmelere neden 
olabilmektedir. Sosyal bir sistem olarak okul, öğrenciyi toplumdan alır ve yetiştirerek tekrar 

topluma sunar. Kuşkusuz nitelikli insan gücünün yetiştirildiği yer, sistemin en işlevsel parçası 
olan okul ve onun alt parçası olan sınıflardır. Eğitimin kazandırmayı amaçladığı davranışların 
okullarda kazandırılmaya çalışıldığı yerler sınıflardır (Başar, 2004:75; Akt. Hayva, 2010:1). 
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Eğitimin hedefi olan istendik davranış değişimi ve davranış yaratılması çoğunlukla 
sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir. Öğretmen, program ve kaynakları kullanarak 

öğrencilere istendik davranışlar kazandırmak için çaba göstermektedir. Ancak, çeşitli 
nedenlere bağlı olarak, sınıfta ortaya çıkan disiplin sorunları, istendik davranışların 

kazandırılmasını zora sokabilmektedir. Bunların üstesinden gelebilmek için, sorunların 
nedenlerinin araştırılması, uygun öğrenme ortamlarının sağlanması, çağdaş sınıf yönetim 
anlayışının egemen kılınması gereklidir (Sirkeci, 2010:1). 

 
1.1 Sınıf Yönetimi 

Sınıf yönetimi öğretmenlik mesleğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde, öğretim 
ortamındaki uyarıcıların zenginleşmesi, öğrenci özelliklerinin ve ihtiyaçlarının toplumsal 
değişmeye paralel olarak farklılaşması, okullarda olumsuz öğrenci davranışlarının artmasına 

neden olmuştur. Önceleri geleneksel yöntemler sınıf yönetimi için yeterliyken, günümüzde 
sınıf düzeninin sağlanması ve etkili bir sınıf yönetimi için genel psikoloji, sosyal psikoloji, 

yönetim, öğrenme ve öğretme alanlarında yapılan çalışmaların eğitim ortamına uyarlanması 
ve yeni yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir (Erden, 2008:16; Akt. Hayva, 2010:1). 

Sınıf yönetimi, sınıfta hedefler doğrultusunda öğretim ve öğrenmenin oluşması için 

öğretmenin öğrenme çevresi ve öğrenci davranışlarını düzenlemesi, kontrol etmesi ve 
değiştirmesiyle ilgili teknik ve etkinlikler bütünüdür (Erden, 2005:199). Sınıf yönetimi, 

sınıfın dikkatini kontrol etmeyi, öğrencilerin davranış ve aktivitelerini kontrol etmeyi, 
öğretim materyallerini ustalıkla kullanmayı, sınıfın çalışma koşullarını geliştirmeyi ve 
doğabilecek herhangi bir dikkat dağıtıcı unsuru yok etmeyi içerir (Brown, Oke ve Brown, 

1982:15; Akt. Gündüz ve Can,  2013:420). Bu bakımdan sınıf yönetimi kendi içinde bir 
takım kurallarla işleyen bir süreçtir (Gündüz ve Can,  2013:420). 

Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir; içinde öğrenmenin 
gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme 
düzeninin, ortamın, kuralların sağlanması, sürdürülmesidir; öğretmen ve öğrencilerin çalışma 

engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması, etkinliklere 
öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır; sınıfa gerekli kaynakların, sınıfı oluşturan insanların 

zamanının yönetimidir (Başar, 2006:6). 
Etkili sınıf yönetiminin önemli değişkenlerinden biri öğretmen davranışlarıdır. Yani 

etkili öğretmen yalnızca öğretimin nasıl yapılacağını ya da öğretim sırasında karşılaşılan 

sorunların nasıl çözüleceğini bilen değil, bildiklerinden hangisini ne zaman 
uygulayabileceğine karar veren ve bunu uygulayan öğretmendir. Yeterli öğretmenler planlı, 

düzgün konuşan, çeşitli araç gereçleri kullanıp yöntemleri uygulayabilen öğretmenlerdir. 
Etkililik ise öğretmen ve öğrencilerin yaptıklarının bir işlevidir. Etkililikte, öğrenci ve 
öğretmenlerin gereksinimleri ile yapılacak işin gerekleri rol oynar. Etkililik, ortama getirilen 

bir nitelik değil, ortamla baş etmek için yapılanlardır (Açıkgöz, 2003; Akt. Şahin, 2011:241). 
Sınıflar, eğitim-öğretim etkinliğinin üretim yeridir. Bu nedenle, sınıf yönetiminde, 

sınıfın fiziksel yapısı, öğrencinin özellikleri, öğretmenin yeterliği büyük önem taşımaktadır. 
Sınıfta yönetici konumunda olan öğretmendir. Sınıf içindeki davranışı sınıf dışındaki 
davranışlardan soyutlamak olası değildir. Çünkü okulun toplumsal çevresi, ailelerin sosyo-

ekonomik ve kültürel yapısı öğrencinin toplumsallaşmasında önemli role sahiptir (Celep, 
2008:1). 

Sınıfta yönetici konumunda olan öğretmenin, öğrencinin yaşadığı çevreden sınıf ortamına 
taşıdığı tutum ve davranışları, istendik davranışlar haline dönüştürebilmesi öğretmenin 
yeterliliğine bağlıdır. Sınıf yönetimi ilkelerini bilmesi yetmez. Aynı zamanda bu ilkeleri 

uygulamaya geçirebilmesi gerekir. 
1.2. Sınıf Yönetiminin Önemli Değişkenleri 
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 1.2.1. Öğretmen  
Öğretmen,  eğitim kurumlarında eğitim sürecini planlayan, yürüten ve değerlendiren kişidir.   

Sınıfta öğretimi etkileyen önemli etken öğretmendir. Öğretmen sadece öğretimi etkilemez, 
aynı zamanda öğrenciyi de etkiler. Öğretmen, sınıfının önderi olarak, öğrencilerini başarıya 

ulaştırmada en önemli kişidir. Öğretmen, yeri geldiğinde, öğrencisinin gözünde ana babadan 
ve tanıdığı kişilerden daha üstündür. Böyle bir öğretmenin, öğrenci üzerindeki eğitsel etkisi 
de derindir. Öğrencinin öğretmenlerini örnek alma olasılığı çok yüksektir (Başaran, 

2008:383). 
Eğitim öğretim hizmetlerinin odağında öğretmenin bulunmasından dolayı, eğitim-

öğretim etkinliklerinin amacına uygun biçimde yürütülmesinde ve amacına ulaşmasında en 
önemli görevlerden birini öğretmen üstlenmektedir. Bu anlamda, okulun eğitim hizmetlerini 
üreten öğretmen, eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır (Başaran, 1993:123; Akt. 

Gündüz ve Can 2013:423). Bu süreçte, öğretmenin okuldaki rolünü bilgi yayıcılık, 
disiplincilik, yargıçlık, sırdaşlık, ana-babalık (Tezcan, 1994; Akt. Gündüz ve Can, 2013:423), 

öğrencileri toplumsallaştırmak, onlara önderlik yapmak, rehberlik etmek ve moral vermek 
olarak sıralamak mümkündür. Öğretmenlerin bu rolleri yerine getirebilmeleri, onların bu 
yönde gerekli donanıma, bilgi, beceri ve tutuma sahip olmalarını gerektirmektedir (Gündüz 

ve Can,  2013:423). 
 

1.2.2 Öğrenci  
Öğrenci, planlı öğretim yapan bir eğitim yerinde, önceden tasarlanan bir eğitim programının 
gerektirdiği öğrenme yaşantılarını belli bir sürede kazanmaya çalışan kişidir. Bu tanıma göre, 

her kim ki yaşına bakılmaksızın planlı bir öğretim sürecinden geçiriliyorsa, öğrencidir. 
Öğrenciliğin, toplumda kendine özgü bir konumu; yasalara göre görevleri, sorumlulukları ve 

hakları vardır. Okulun yaşaması, öğrencilerin var olmasına bağlıdır (Başaran, 2008:357). 
 
1.2.3 Derslik – Sınıf  

Okulda, ister sınıf geçme, isterse ders geçme düzeni uygulansın, öğretmen belli ölçülere göre 
sınıflandırılmış bir küme öğrenciye öğretim yapar. Bu kümelendirilmiş öğrencilere (bu küçük 

topluma), eğitimde sınıf denir (Başaran, 2008:382). 
 
1.2.4 Sınıf Ortamı  

Sınıf ortamı; sınıfı oluşturan fiziksel düzenlemeler, psikolojik durumlar ve öğrencilerin duyuş 
ve değerlendirmelerini etkileyen sosyal ve kültürel öğelerin etkileşiminin bir ürünüdür. Bu 

yönüyle ortam, bir mekânı diğerinden ayıran içsel özelliklerin tamamıdır denilebilir. Sınıf 
ortamı bir sınıfı diğerinden ayıran o sınıfa özgü özelliklerin tamamıdır. Sınıf ortamı sınıfta 
bulunan herkesin yaşadığı, sınıftakilerin davranışlarını etkileyen değer ve normlar olarak 

ifade edilebilecek özelliklerin tümüdür. Bir benzerlik kurmak gerekirse” Bir insan için kişilik 
neyse sınıf içinde ortam odur” denilebilir (Özden, 2002:35). 

 
1.3 Tutum 

Tutulan yol, tavır, davranış (TDK, 1992:1499). 

 

 1.4 Davranış 

Çocukların davranışlarının oluşumu ilkeseldir. Düzenlilik gösterir. İlkeselliğin anlamı, 
çocukların davranışlarının davranış ilkelerine göre olduğudur. Gelişi güzel olmaz. İlkeler ve 
ilkelerle bağlantılı işlem süreçleri bilinir, anlaşılır ve bunlara uygun davranılırsa, çocukların 

davranışlarını açıklamak ve değiştirmek olasıdır (Özyürek, 2004:11). 
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1.5 Kural 
“Kural, davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke” olarak tanımlanmaktadır 

(TDK,1988:929). Sınıf açısından bakıldığında kural “öğrencilere sınıfta hangi davranışın 
kabul edilebilir hangi davranışın kabul edilemez olduğunu açıklayan yargı” olarak 

açıklanmaktadır (Parsh vd.,1995:300; Akt: Okutan vd., 2002:9). Bir başka tanıma göre ise 
kural, davranışa yönelik genel beklentiler ya da standartlardır (Jones ve Jones,1998; Wong ve 
Wong 1998; Everson vd.,1997). Aydın ise (2002) kuralı” sınıfta yer alan eğitim yaşantılarının 

amaçlarına dönük kararlar dizisi” olarak tanımlamaktadır (Akt. Okutan vd., 2002:9). 
 

1.6 Disiplin  
Bireylerin içinde bulundukları ortama uyum sağlayabilmeleri adına yapılan her türlü 
uygulamadır (Kutlu, 2006; Akt. Gangal, 2013:4). Disiplin, eğitimin amaçlarına ulaşmak için 

birey ya da grupların davranışlarını kontrol altına almaya yönelik etkinliklerin tümüdür (İlgar, 
2000:164; Akt. Sirkeci, 2010:5). 

Disiplin, bireylerin var olan yazılı-yazısız kurallara uyması düzenli ve kontrollü 
davranması olarak tanımlanabilir (Sipahioğlu, 2008). Kişinin kendisini kontrol etmesi ve 
kendi davranışlarını denetlemesi ve kontrollü davranması olarak tanımlanabilir 

(Sipahioğlu,2008). Kişinin kendi davranışlarını denetleme ve değerlendirme becerisine sahip 
olması da disiplin kavramıyla açıklanabilir (Özer, 2009). Disiplin “Kişilerin içinde 

yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan 
önlemlerin tümü” olarak tanımlanabilir (TDK, 1974; Akt.Gangal, 2013:11). 

 

1.7 İstenmeyen Davranışlar 
İstenmeyen davranış, disiplinle ilgili önemli kavramlardan biridir. Evertson ve diğerleri 

(1997), istenmeyen davranış kavramının genel bir kavram olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
nedenle istenmeyen davranışları önemsiz sorun, az önemli sorun, büyük fakat sınırlı etkisi 
olan sorun, artan veya yayılım gösteren sorun olmak üzere dört sınıfa ayırmışlardır (Akt. 

Aydın, 2004:328). 
İstenmeyen davranış, çocukların sınıf ortamında olumsuzluk yaratan ve dersin 

işlenişine engel olan davranışlar bütünüdür (Pala, 2005; Akt. Gangal, 2013:4). Öğrencilerin 
yüksek sesle konuşması,  izinsiz sırasını terk etmesi, ders süresince ilgisi olmayan çalışma 
yapması veya okuması, not yazma, şeker yeme, etrafa çöp atma, serbest çalışma veya grup 

çalışması süresince fazla konuşma gibi örnekler nadiren meydana geldiğinde, sınıf 
etkinliklerine zarar vermediği veya öğrencilerin öğrenmesine ciddi müdahale etmediği için az 

önemli sorunlardır. Bu davranışlar, kısa sürdüğü ve bir veya birkaç öğrenci ile sınırlı olduğu 
sürece çok ciddi değildir (Aydın, 2004:329). 
 

1.8 Öğretmenlerin İstenmeyen Davranışları Çözme Stratejileri 
İstenmeyen davranışlara karşı çözüm yolu belirlemede göz önünde tutulacak en önemli nokta 

davranışın niteliğinin doğru algılanmasıdır. İstenmeyen davranışlar; dikkatsizlik, acemilik, 
korku, heyecan, bilgisizlik nedeniyle tesadüfen sergilenen ve tekrarlanmayan davranışlar 
biçiminde olabileceği gibi, kasıtlı, art niyetli, olumsuzluk içeren davranışlar biçiminde de 

olabilir (Başar; 1999: 95, Çelik; 2002: 164, Öztürk; 2002: 143-170, Korkmaz; 2002:175, 
Tertemiz; 2000: 54, Özdemir, 2004: 270; Akt. Sarıtaş, 2006:171).  

 Öğretmenin olumsuzluk içeren ancak kasıt ve kötü niyet taşımayan davranışlarla, 
sürekli tekrarlanan ve zarar verici davranışların farkında olması gerekir. İstenmeyen 
davranışta bulunan öğrencinin bu davranışı ile ilişkili olabilecek gerçek niyeti ve davranış 

sonrası beklentisinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Sınıf yönetimi bakımından yetkin bir 
öğretmenin, başvurma amacı ve yarattığı sonuç açısında birbirinden çok farklı olan bu iki tür 
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davranışa karşı farklı düzeltme ve değiştirme stratejilerini kullanması beklenir (Sarıtaş, 
2006:171). 

 
2. Yöntem 

 2.1. Yöntem 
Bu araştırmada öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi 
başarısına etkisini incelemek için görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen 

veriler görüşme formlarına yazılmış, görüşme formlarının incelenmesi amacıyla içerik analizi 
yapılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 

incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001).  
İçerik Analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve 

önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır. 

Görüşmeler, tartışmalar, konuşmalar, sohbetler, tiyatro gösterileri, içerik analizi 
tekniği kullanılarak incelenebilir. Örneğin, bir sınıfta geçen tartışmalar, işlenen dersler, 

öğrenci ve öğretmen görüşmeleri, sınıf dışı etkileşimin analiz edilmesi gereken bir durumda 
elde edilen ham veriler kodlanıp yönetilebilir, küçük parçalara bölünerek içerik analizi 
gerçekleştirilir. İçerik analizi bireylerin, ekiplerin, kurumların ilgilerinin belirlenmesinde ve 

tanımlanmasında kullanışlı bir tekniktir. Hatta içerik analizi ile insanların ya da grupların 
inançları, tutumları, değerleri ve düşünceleri ortaya çıkarılabilir (Stemler, 2001; Akt. 

Büyüköztürk, 2010:269). 
 

 2.2 Araştırma Modeli  

Araştırma nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda gözlem, 
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılır ve algılar ile olaylar 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalışılır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006).  

 

  2.3 Çalışma Grubu  
Bu çalışma 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde İstanbul Pendik ilçesinde görevli branş 

öğretmenleri ve 6.,7., ve 8. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 11 branş 
öğretmeni ve 15 öğrenci katılmıştır. Öğretmenlerin 7'si kadın 4'ü erkektir. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin mesleki kıdemleri; 8 öğretmenin 3-10 yıl, bir öğretmenin 11 yıl, bir 

öğretmen 24 yıl, bir öğretmen de 31 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Çalışmaya katılan 
öğrencilerin 7'si erkek, 8'i kız öğrencidir. Öğrencilerin 5'i 8. sınıf, 6'sı 7. sınıf, 4'ü 6. sınıfta 

öğrenim görmektedir. 
 
 

 2.4 Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi  
Görüşme sırasında, öğretmen ve öğrencilere gerektiğinde ek sorularla yarı yapılandırılmış 

görüşme sağlanmıştır. Soruların her biri araştırmayı desteklemek ve cevaplar arasında 
tutarlılığı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Görüşme soruları literatür taramasından sonra 
uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Önce 10 öğretmenle pilot uygulama yapılmıştır. 

Öğretmen görüşme formunda yer alan toplam 18 soru, pilot uygulama sonucunda uzman 
görüşleri alınarak düzeltilmiş ve 11 soruya indirilmiştir. Öğretmen görüşme formunda yer 

alan 4 soru demografik özellikleri belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Öğrenci görüşme 
formu 15 soru olarak hazırlanmıştır. 10 öğrenci ile pilot uygulama yapılmış ve pilot 
uygulama sonucunda uzman görüşleri de alınarak düzeltmeler yapılmıştır. Düzeltmeler 

sonunda öğrenci görüşme formu 10 sorudan oluşmaktadır.  
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  2.5 Verilerin Analizi  
Araştırmacı tarafından görüşmeler sonucunda içerik analizine uygun olarak kodlamalar 

yapılmış ve bu kodlamalara uygun olarak veriler bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. 
Nitel araştırma tekniklerden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmen ve 

öğrencilerin her bir soruya verdiği cevaplar benzerlikleri bakımından gruplandırılarak 
yorumlanmış, ayrıca her soruya verilen cevaplar rastgele olarak aynen sunulma yoluna 
gidilmiştir. Çalışmanın güvenilirliğini arttırmak amacıyla uzman çözümlemeleri de dikkate 

alınmış ve ortak noktalar belirlenmiştir.  
 

3. Bulgular, Tartişma ve Sonuç 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin odağında öğretmenin bulunmasından dolayı, eğitim-öğretim 
etkinliklerinin amacına uygun biçimde yürütülmesinde ve amacına ulaşmasında en önemli 

görevlerinden birini öğretmen üstlenmektedir. Bu noktada öğretmenin çağdaş bir anlayışa 
sahip olması ve bu doğrultuda eğitim- öğretim etkinliğini sürdürmesi gerekmektedir (Gündüz 

ve Can, 2013:421). 
Ders süresi boyunca öğretmenin ve öğrencilerin neler yapacağına karar veren kişinin 

genelde öğretmen olması sebebiyle ve öğretmenlerin de birer insan olduğu düşünüldüğünde 

öğretmenleri; öğrencilerin derse karşı olan tutum ve davranışları, ders içi iletişimin etkililiği, 
öğrencilerin saygı, sevgi ve ders içi olumlu davranışları öğretmeni etkilemektedir. Bu 

durumda öğretmenin profesyonelce ders işleyişini gerçekleştirmesi, dersi ve sınıfı uygun bir 
şekilde kontrol etmesi öğretmenin sınıf yönetim becerisi ve bilgi birikimi ile ilgilidir 
(Demirtaş, 2005:9,  Akt; Gündüz ve Can, 2013:420). 

Katılımcıların sınıf içinde karşılaşılan olumsuz ve istenmeyen davranışların neler 
olduğuna ilişkin görüşleri karşılaştırılarak incelendiğinde, birçok ortak olumsuz ve 

istenmeyen davranış karşımıza çıkmaktadır. Bu davranışların sıralaması değişmekte ancak 
genel olarak, izin almadan konuşma, ders akışını bozma, derse olan ilginin azlığı gibi birçok 
ortak görüş ortaya çıkmaktadır. Bazı olumsuz davranışların tanımlanmasında ise öğretmen ve 

öğrenci görüşleri farklılaşmaktadır. Örneğin,  öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi, yalan 
söylemesi ve kurallara uymaması, konuşanın sözünü kesmesi şeklinde ifade edilen olumsuz 

davranışlar öğretmenler tarafından ifade edilirken, argo söz kullanımı şeklindeki olumsuz 
öğrenci davranışları ise öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Öğrenci görüşlerine göre, 
öğrenciler genellikle öğretmenlerinin olmadığı ortamlarda arkadaşlarına karşı argo söz 

kullanmaktadırlar. 
 Araştırma bulguları ile literatür karşılaştırıldığında, öğretmenler sınıfta istenmeyen 

farklı davranışlar ile karşılaşmakta ve bu sonuçlar araştırma bulgularını desteklemektedir. 
Örneğin; Sınıf kurallarına uymama, küfürlü konuşma (Keleş, 2010; Gürşimşek, ve Saygılı, 
2008); derste izinsiz konuşma (Balay ve Sağlam 2008; Elban, 2009; Yıldız, 2006; Şenay, 

2011); çekingenlik, hiperaktivite ve dikkat eksikliği (Yüksel, 2006); televizyonda şiddet 
içerikli programların izlenmesinden kaynaklanan sorunlar (tehdit etme), bencillik, 

arkadaşlarına zarar verme (Dönmez ve Cömert, 2009; Keskin 2009; Şenay, 2011), dikkat 
çekmeye çalışan öğrenciler, özgüven duygusunun fazla olması, birbirlerini şikayet etme 
(Dönmez, ve Çömert, 2009; Neyişci Karakaş, 2005; Yüksel, 2006; Kapucuoğlu Tolunay, 

2008); öğrencilerin istedikleri zaman yemek yemeleri, ana sınıfından gelen alışkanlıklar 
(derste şarkı söylemek ve oyun hamuru ile oynamak), öğrencilerin ailelerinden ayrılmak 

istememeleri, velilerin çocuklarına aşırı bağlılığı, öğrencilerin öğretmene saygısız davranması 
(Çankaya ve Çanakçı 2011); devamsızlık (Keleş, 2010; Gürşimşek, Saygılı, 2008; Dönmez 
ve Çömert 2009; Neyişci Karakaş, 2005); gibi öğrencilerin değişik istenmeyen davranışlar 

sergiledikleri sonucuna ulaşılmaktadır (Akt. Çetin, 2013:265). 
 Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre, öğretmenler sınıfta karşılaşılan olumsuz 

öğrenci davranışlarına karşı genellikle sözlü uyarıda bulunmaktadır. Araştırmaya katılan bazı 
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öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre, öğretmenler olumsuz öğrenci davranışları karşısında 
ceza verme yöntemini de kullanmaktadır. Bu görüş, öğrenci görüşlerinde daha yüksek oranda 

ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler ayrıca, sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları karşısında 
öğrenci velileri ile görüştüklerini ifade etmişlerdir. 5 yıllık kıdeme sahip bir matematik 

öğretmeni, olumsuz öğrenci davranışına karşı görüşlerini “Olumsuz davranış sergileyen 
öğrenciyi uyarıyorum. Öğrenci ile bireysel olarak dersten sonra görüşüyorum. Olumsuz 
davranışına devam ederse veli ile işbirliğine geçiyorum. Olumlu davranış gösteren öğrenciyi 

örnek göstererek davranışını pekiştiriyorum.” şeklinde ifade etmiştir. 10 yıllık kıdeme sahip 
bir Sosyal Bilgiler Öğretmeni ise ““Dersi anlatırken sınıf aralarında gezerim. Dersi 

çocuklara anlattırırım. Soru cevap yaparım. Elimle ‘sus’ işareti  yaparım. Olumlu dönüt 
alamıyorsam kızarak uyarırım.” görüşünü belirtmiştir. 
 Katılımcı bir öğrenciye göre ise “Öğretmenler sınıf içinde olumsuz davranışı yapan 

öğrenciyi önce uyarır, kızar, müdüre götürmekle tehdit eder, sözlü notundan puan kırarlar.” 
Bir başka öğrenci ise “Öğretmenlerimiz genellikle bağırmak, masaya vurmak, dışarıya 

göndermek gibi çözümler üretiyorlar”, görüşünü ifade etmiştir. 
 Araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında, değişik araştırma bulgularına göre  
öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlarla ilgili çözüm önerileri şunlardır 

(Çetin, 2013:265); ceza ve ödül verme (Sipahioğlu, 2008; Çankaya ve Çanakçı, 2011; Alkan, 
2007); uyarma (Alkan, 2007; Yüksel, 2006; Kapucuoğlu, Tolunay, 2008; Yıldız, 2006); 

görmemezlikten gelme (Kapucuoğlu, Tolunay, 2008; Elban, 2009; Sarıtaş, 2006); öğrencilere 
daha fazla samimi davranma; öğrencileri etkinliklerle kaynaştırma; rehberlik servisi 
(Kahraman, 2006; Keleş, 2010; Sarıtaş, 2006); görev verme (Kahraman, 2006; Çankaya ve 

Çanakçı 2011); öğrencileri kendisine yakın yerde oturtma, oyun oynatma, velileri 
bilgilendirme (Keleş, 2010); öğrencileri derse katma, arkadaşlığın önemini anlatma, etkinlik 

yaptırma; öğrencilere anlayışlı davranma; güncel konuya yer verme, öğrencileri dinleme, 
beslenme zamanında yemek yemeleri kuralını öğretme, çocukların okula alışmaları için oyun 
oynatma, ilk hafta velilerin okula gelmesine izin verme, veli ve çocukları saygı konusuna 

bilinçlendirme; velilerle iletişim; öğrencilere söz alarak konuşmaları gerektiğini söyleme; 
sorumluluk verme (Kapucuoğlu Tolunay, 2008; Sarıtaş, 2006; Elban, 2009); öğrencileri 

dinleme (Keskin, 2009) şeklinde sıralanmaktadır (Akt.Çetin, 2013:265).  
Sınıf yönetiminde başarılı bir öğretmenin nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak 

öğretmen görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin 5'i öğrencilere demokratik ve adil 

davranmalı, 4'ü pedagojik formasyonunun yeterli olması gerektiğini, 4'ü motive edici ve 
rehberlik etmesini bilmesi gerektiğini, 3'ü öğrenciye karşı sevgi, saygı ve hoşgörülü olması 

gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca, sınıf yönetiminde başarılı bir öğretmenin  disiplinli 
olması,  sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemesi, etkili  iletişim becerisine sahip 
olması ile olumlu pekiştireç kullanması gerektiğine ilişkin  öğretmen görüşleri 

bulunmaktadır. Katılımcı bir öğretmen, “Sınıf yönetiminde başarılı bir öğretmen, sınıf 
kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemelidir. Bu kurallara uyulması konusunda kararlı ve 

tutarlı olmalıdır. Ayrıca sınıftaki tüm öğrencilere adil davranmalıdır. Sınıfta olumsuz 
davranışlar değil, olumlu davranışlar pekiştirilmelidir.” görüşünü paylaşmıştır. 

Üniversitede sınıf yönetimi ile ilgili olarak alınan hizmet öncesi eğitimin sınıf 

yönetimi başarısında ne derece etkili olduğuna ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, 
öğretmenlerin çoğunluğu (9 kişi), hizmet öncesi üniversitede alınan eğitimin etkili bir sınıf 

yönetimi başarısı açısından yeterli olmadığını düşünmektedir. Öğretmenlerin az bir bölümü 
(2 kişi) üniversitede sınıf yönetimi ile ilgili olarak alınan eğitimin yeterli olduğunu 
düşünmektedir. Hizmet öncesinde alınan eğitimin yeterli olmadığını belirten öğretmenler, 

sınıf içinde sınıf yönetimi ile ilgili önemli zorluklar yaşadıklarını ve bu zorlukları yıllar 
geçtikçe tecrübe kazanarak aşmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir.  Bu konuda bir 

öğretmen“Üniversitede teorik olarak alınan derslerin, okulda yani pratikte çok yer 
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alamadığını gördüm. Kitaplarda öğretmenler sabır taşı öğrenciler de melek olarak yer 
alıyordu.” görüşünü ifade etmiştir. Bir başka öğretmene göre ise “Üniversite teorik ağırlıklı 

olduğu için okulda uygulaması biraz güçleşebiliyor. Tecrübe edilen durumlara karşı ne 
yapılması gerektiği zaman geçince ortaya çıkıyor. Teorik bilgi ve uygulaması çok farklı 

durumlara yol açabiliyor.” 
Öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısına 

ne tür etkileri bulunduğuna ilişkin öğretmen görüşlerine göre, öğretmenlerin çoğunluğu (7 

kişi) öğrencilerin sınıf içindeki olumlu tutum ve davranışlarının kendilerini motive ettiğini, 
sınıf yönetimi başarılarına olumlu etki yaptığını belirtmişlerdir. Bazı öğretmen görüşleri (2 

kişi) ise olumsuz tutum ve davranışların sınıf yönetimi başarılarını olumsuz etkilediği 
yönündedir. Bazı öğretmen görüşlerine (2 kişi) göre ise öğrencilerin sınıf içi tutum ve 
davranışları öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarına herhangi bir etkide bulunmamaktadır. 

Ancak, öğretmen görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin sınıf içindeki 
olumlu tutum ve davranışları, öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarını olumlu yönde 

etkilemekte ve sınıf yönetimi başarılarını arttırmaktadır. Kıdemi 11 yıl olan bir Türkçe 
öğretmenine göre, “Öğretmen kuralları ve yaptırımları öğrencilerin olumlu ve olumsuz 
davranışlarına göre belirlediği için sınıfın tutumu öğretmenin sınıf başarısını etkiler. 

Öğretmen sınıfa göre yöntem belirler.” 
Öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısında okul yönetiminin ne gibi etkileri 

bulunduğuna ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin tamamı, öğretmenlerin 
sınıf yönetimi başarısına okul yönetiminin önemli etkileri bulunduğunu düşünmektedirler. Bu 
sonuç, öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısında okul yönetiminin önemli bir yeri olduğunu 

ortaya koymaktadır. Öğretmenler okul yönetiminin öğretmenleri desteklemesi gerektiğini, 
sorunları geçiştirmek yerine çözüm yolları üretmesini, öğretmenin eğitimle ilgili her türlü 

ihtiyacını karşılayıp, ona huzurlu bir ortam sunması gerektiğini belirtmişlerdir. Kıdemi 8 yıl 
olan bir Matematik öğretmenime göre “Okul yönetimi öğretmeni desteklerse ve sorunları 
geçiştirmek yerine, çözüm yolları üretebilirse kesinlikle sınıf yönetimi daha başarılı 

olacaktır.” 
Sınıf ikliminin (demokratik-özgür-öğrenciye karşı olumlu olumsuz tutum) 

öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısına etkisi ile ilgili öğretmen görüşlerine göre, 
öğretmenler, demokratik ve özgür kavramlarının önemli olduğunu, mümkün olduğunca 
demokratik olmaya ve öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratmaya 

çalıştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler,  sınıf kuralları doğrultusunda 
sınıf yönetiminin etkili olacağını, olumlu bir sınıf ikliminin öğrenci davranışlarını olumlu 

etkileyeceğini, öğrencilere karşı adil davranılması gerektiği, çok fazla özgürlükçü yaklaşımın 
sınıf düzenini bozabileceğini, sınırlar ve kurallar konulması gerektiğini, kurallar çerçevesinde 
demokratik tutum gösterildiği takdirde, sınıf yönetimi başarılarının arttığını ifade etmişlerdir. 

Kıdemi 8 yıl olan bir Türkçe öğretmeni “Demokratik ve özgür kavramları benim için 
önemlidir. Elimden geldiğince demokratik olmaya ve öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade 

edebileceği bir ortam yaratmaya çalışırım. Bir öğrenciye kızsam da sınıf içinde bunu asla 
yansıtmam. Fikrini özgürce belirtir.” görüşünü ifade etmiştir. Kıdemi 7 yıl olan bir Müzik 
öğretmenine göre, “Çok fazla özgürlükçü tutumun sınıf düzenini bozabileceğini 

düşünüyorum. Fakat öğrencinin yaşına göre değişiklik göstereceğini düşünüyorum. Belki 
kurallar çerçevesinde demokratik bir tutum başarıyı tetikler.” 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu (6 kişi) sınıf içinde meydana gelen 
olumsuz bir davranış karşısında olumsuz davranışı sergileyen öğrencileri eleştirdiğini, 
uyardığını, bazı öğretmenler (5 kişi) ise sınıf içi olumsuz davranışlar karşısında bütün 

öğrencileri aynı anda uyardıklarını, eleştirdiklerini, 2 öğretmen ise tüm öğrencileri 
uyardıklarını, aynı zamanda olumsuz davranışı yapan öğrencilerle birebir görüşme 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine (9 kişi) göre ise sınıf içinde meydana gelen 
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olumsuz öğrenci davranışları karşısında öğretmenler, olumsuz davranışı gerçekleştiren 
öğrencileri uyarmakta, eleştirmektedir. Ancak, araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısı, sınıf 

içinde karşılaşılan olumsuz öğrenci davranışlarına karşı bütün öğrencileri uyardıklarını, 
eleştirdiklerini belirtmişlerdir. Kıdemi 11 yıl olan bir Türkçe öğretmeni “Olumsuz davranışı 

sergileyen öğrenciyi uyarırım. Bir kişinin yaptığı hatanın bedelini tüm öğrenciler ödememeli. 
Sadece hatalı öğrenciyi uyardığım için diğer öğrenciler olumsuz tepki geliştirmez.” görüşünü 
belirtirken, kıdemi 6 yıl olan Sosyal Bilgiler öğretmenine göre, “Sınıf içinde öğrenciye 

yüklenmek doğru değil, tabii ki yaptığı yanlışın farkında olacak şekilde konuşulmalı ama 
rencide etmek psikolojisini olumsuz yönde etkileyecektir. Genel konuşup, bireysel olarak 

görüşmek daha doğrudur.” 
 Sınıf kuralarının nasıl belirlendiğine ilişkin olarak öğretmen görüşleri 
incelendiğinde, öğretmenlerin yarıdan fazlası öğretmenlerin (6 kişi), sınıf kurallarını   

öğrenciler ile birlikte belirlediklerini,  öğrencilerin yarıya yakını (7 kişi), ise öğretmenlerin  
sınıf kurallarını öğrenciler ile birlikte belirlediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşlerine 

göre,  sınıf kurallarının öğretmenler ile birlikte belirlenmesi, öğrencilerin sınıf kurallarına 
isteyerek uymasına olumlu katkılar sağlamaktadır. Öğrencilerin yapılacak olan etkinliğe 
bizzat katılması, öğrencilerin katılımını dolayısıyla, kurallara uyma oranlarını arttıracağı 

açıkça görülmektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda da etkili bir sınıf yönetimi için 
öğretmenlerin sınıf kurallarını öğrenciler ile birlikte belirlemesinin önemli koşul olduğu ifade 

edilmiştir. Kıdemi 5 yıl olan bir Matematik öğretmeni “Sınıf kurallarını sene başında 
öğrencilerin katılımıyla belirlerim. Ayrıca bu kuralların neden gerekli olduğunu açıklarım. 
Öğrencilerin kendilerinin karar verdiği kurallara uymaları daha kolay oluyor.”görüşünü 

belirtmiştir. 
 Etkili bir sınıf yönetimi için gerekli olan koşullardan biri, öğretmenlerin öğrencileri 

ile ortaklaşa sınıf kurallarını oluşturmasıdır. Ortaklaşa oluşturulan kurallara öğrenciler daha 
fazla uyum göstermekte ve kendileri de kural oluştururken alınan kararlara katıldıkları için, 
kararların yerine getirilmesine ilişkin sorumluluk almaktan da kaçınmazlar (Gündüz ve Can, 

2013:435). 
Araştırmaya katılan öğretmenler, öğrencilerin sınıf içinde yapmış olduğu olumsuz 

davranışlardan etkilendiklerini ve bunun sonucunda tüm sınıfa karşı değişik tepkiler 
sergileyebildiklerini belirtmişlerdir. Ancak,  öğretmen görüşlerine göre, yıllar ilerledikçe, 
tecrübe kazandıkça, sınıfa karşı gösterilen olumsuz tutum ve davranışlarda azalma 

olmaktadır.  Bir öğretmen görüşüne göre, “Bazı sınıflarda sınıf yönetimini olumsuz etkileyen birkaç 
öğrenci oluyor. Ve o sınıfa giderken hep olumsuz duygular oluşuyor. Derse isteksizlik, o sınıfa gitmek 
istememem gibi olumsuz davranışlar sergilememe sebep oluyor.” 

Öğretmenlerin sınıfa karşı sergilenen olumsuz davranışların neler olduğuna ilişkin 
görüşleri incelendiğinde, sınıf içi olumsuz tutum ve davranışlardan etkilendikleri, bunu 

davranışlarına yansıttıkları ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin tüm öğrencilere karşı 
sergilediği ve öğrenciler tarafından da hissedilen, olumsuz davranışlar, öğrencilerde yeni 
olumsuz davranışlar oluşmasına, dolayısıyla sınıf yönetimi başarısının olumsuz etkilenmesine 

neden olabilmektedir. Bir öğretmen görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “Sınıfa karşı 
soğukluk, o sınıfa girmek istememe gibi davranışlar sergileyebiliyorum . Bazen çok sıkıntı 

yaşandığı zaman evet beni de bu tutum etkiler. Motivasyonum düşer. Adaptasyonum dağılır. 
Eğer sinirlenirsem konuya hâkimiyetim tamamen bitebilir.”  

Öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarını arttırmak için öğrencilerden beklentilerinin 

neler olduğuna ilişkin görüşlerine göre,   öğretmenler öğrencilerden genel olarak,  derse ilgi 
göstermeleri,  istekli olmaları, başarılı olmaya odaklanmaları, saygılı birey olmaları, 

birbirlerine ve öğretmenlerine değer vermelerini, disiplinli olmalarını, okul kurallarına 
uymalarını, öğrenmeye odaklı olmalarını, öğretmen ve diğer arkadaşlarıyla empati kurmaları, 
ciddiyeti korumaları, dersi dikkatli dinlemeleri, derse hazırlıklı gelmeleri ve ödevlerini 
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zamanında yapmalarını beklediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler,  öğrencilerin sınıf içi 
olumsuz davranışları olarak gösterebileceğimiz davranışları azaltma, ortadan kaldırmaya 

yönelik beklentileri olduğu görülmektedir. Katılımcı bir öğretmen öğrencilerden 
beklentilerini şu şekilde belirtmiştir: “Dersi dikkatli dinlemelerini, okul ve sınıf kurallarına 

uymalarını, derse hazırlıklı gelmelerini ve ödevlerini zamanında yapmalarını isterim.” 
Öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarını arttırmak için ailelerden değişik beklentileri 

bulunmaktadır. Öğretmen görüşlerine göre, aileler öğretmenle işbirliği yapmalı, sık sık 

çocuğunun durumunu sormalı, olumsuzlukları öğretmenle paylaşmalı, çocuklarına destek ve 
motivasyon sağlamalı, öğretmen okul işbirliği içerisinde hareket etmeli, sorumluluklarını 

yerine getirmeli, araç gereç temini sağlamalı, çocuğuna iyi bir model olmalı, çocuğuna uygun 
çalışma ortamı hazırlamalı, sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda ise uyarıcı ve 
hatırlatıcı olmaları gerekmektedir. 31 yıl kıdeme sahip bir Matematik Öğretmeninin 

ailelerden beklentileri şu şekildedir: “Öğretmenle işbirliği yapmalı, çocuğunun durumunu sık 
sık sormalı, olumsuzlukları öğretmenle paylaşmalı, çocuklarına destek ve motivasyon 

sağlamalı. Çocuğuna iyi bir model olması, çocuğunun her zaman yanında ve destekleyicisi 
olması ve öğretmenlerle işbirliği içinde olması gerekir.” 

 Öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarını arttırmak için okul yönetiminden 

beklentilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlere göre,  okul yönetimleri sınıfların 
fizikî bakımdan eksikliklerini tamamlamalı, araç gereç yönünden eksikliklerini tamamlamalı 

ve demokratik bir ortam hazırlamalıdır. Okul yönetimi uygulanabilir çözümler geliştirmeli,  
her olumsuz davranışa gerektiği şekilde disiplin kuralları uygulanmalıdır. Öğretmen 
görüşlerine göre, okul yönetimleri, ailelerle işbirliği içinde olmalı, kararlar zamanında 

öğretmenlere iletilmeli, iyi bir okul kültürü ve okul iklimi oluşturulmalıdır. Bulgular, 
öğretmenlerin yaşanan veya yaşanabilecek sıkıntılara yönelik beklentileri olduğunu, 

öğretmenlerin sınıfa rahat, huzurlu girmesinin, öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarını 
arttırabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Katılımcı bir öğretmen okul yönetiminden 
beklentileri şu şekilde açıklamıştır: “Okul yönetimi iyi bir okul kültürü ve okul iklimi 

oluşturmalıdır. Okul yönetimi öğretmen ile iyi bir işbirliği içinde olmalıdır. Sınıfların fiziki 
bakımdan eksikliklerini tamamlamaları gerekir. Araç gereç yönünden eksiklikleri 

tamamlamalı ve demokratik bir ortam hazırlamalıdır”. 
Öğrenci görüşlerine göre, öğretmenler sınıf içinde yapılan olumlu bir davranışı 

beğendiklerini değişik yöntemlerle göstermektedirler. Öğrencilerin çoğunluğu(6 kişi), 

öğretmenlerin pekiştireç verme (küçük ödüller verme, notla ödüllendirme ve sınıf içinde 
tebrik etme), yöntemini sıklıkla kullandığını belirtmiştir. Ayrıca, öğrenci görüşlerine göre, 

öğretmenler, sınıfa karşı olumlu tutum gösterme, sınıfta arkadaşlarına örnek gösterme, sınıf 
içinde takdir etme ve  veli toplantısında olumlu davranışı yapan öğrenciyi velilerle paylaşma 
şeklinde, olumlu öğrenci davranışlarını beğendiklerini ortaya koyduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenler, olumlu öğrenci davranışları karşısında öğrencilere daha çok şahsi gayretleriyle 
bir takım ödüller vermektedirler. Okul yönetiminin olumlu davranışları sergileyen öğrencileri  

ve buna yönelik öğretmen tutumlarını destekleme yönünde katkısının olmadığı söylenebilir.  
Bu konuya ilişkin bir öğrencinin görüşleri şu şekildedir: Bir olumlu davranışımız olduğunda 
ya bizi ödüllendirir, doğru bir şey yaptığımız için bizi sınıfa örnek gösterir. Aferin der veli 

toplantısında konuşurken veya velimizle konuşurken orada söyler. Öğrenciye küçük hediyeler 
alır, sözlü notunda artılı puanlar verir, onu tebrik eder.” 

Öğrenci görüşlerine göre,  öğretmenlerin güler yüzlü, içten veya sert davranışları sınıftaki 
öğrencilerin tutum ve davranışlarını değişik şekillerde etkilemektedir. Öğrencilerin 
çoğunluğu, (6 kişi) öğretmenlerin  sert davranmasını daha iyi bulmaktadır. Bazı öğrenci 

görüşlerine göre (6 kişi) ise öğretmenlerin  güler yüzlü olması daha iyi bulunmaktadır. Bazı 
öğrenciler (3 kişi) ise öğretmenlerin  tatlı sert davranması gerektiğini düşünmektedir. Bir 

öğrenci görüşüne göre, “Bir olumsuz davranış sonunda öğretmenlerimiz olumsuz davranışı 
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sergileyene ceza verir ya da bir daha yapmamasını söyler. Öğretmenlerimizin bizlere ceza 
vermemesini isterim, çünkü bu cezalar  sınıfı çok kötü bir şekilde etkiliyor. Ancak, 

öğretmenlerimiz  bazen sınıfın tamamını eleştirebiliyor. Bence öğretmenler sorun yaratan 
kişileri eleştirmeli. Fakat sınıf içinde değil yalnızken yapmalı.”  

Eğitim biliminin belirlediği öğretmen yeterlilik alanları sadece alan bilgisi, genel 
kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi ile sınırlı değildir. Öğrencilerle iyi iletişim kurmada ve 
rehberlik yaparak onları yönlendirmede, öğretmenlerin sevimliliği ve lider kişiliğinin etkisi 

önemlidir. Mesleğini seven ve sevilen öğretmenlerin öğrenciler üzerinde birçok yönden etkisi 
olabilmektedir (Gurbetoğlu ve Tomakin, 2011:262). 

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (11 kişi) öğretmenlerin sınıf içi kuralların  
uygulanmasında bütün öğrencilere eşit davrandığını ve bu davranış karşısında öğretmenlerine 
karşı olumlu duygular geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Bazı öğrenci görüşlerine göre (4 kişi) 

sınıf içi kuralların uygulanmasında öğretmenlerin öğrencilere yönelik  farklı davranışlar 
sergilediğini düşünmektedir. Öğretmenlerin sınıf içi kuralların uygulanmasında genellikle 

öğrencilere eşit olarak davrandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak, öğrenci görüşlerine 
göre, öğretmenlerin sınıf içi kuralların uygulanmasında öğrencilere farklı tutum ve 
davranışlar sergilemeleri öğrencilerin, öğretmenlerine ve derse karşı ilgi ve güvenlerinin 

azalmasına ve ders başarılarının düşmesine neden olabilmektedir. 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğun göre (12 kişi) öğrencilerin sınıf içi olumsuz 

davranışları karşısında, öğretmenler genellikle sınıfa bağırarak veya kızarak tepkide 
bulunmakta ve bu tepki sınıfı olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, öğrenci görüşlerine göre, 
öğrencilerin sınıf içi olumsuz davranışları karşısında, öğretmenler sınıfı güzel bir dille 

uyarma, değişik cezalar verme, beden dilini kullanma şeklinde tepkiler de bulunabilmektedir. 
Öğrenci görüşlerine göre, öğretmenlerin olumsuz davranışı bağırarak veya kızarak çözmeye 

çalıştıkları, sözlü uyarı yapıldığı, ufak cezalar verilebildiği ve masaya vurarak olumsuz 
davranışı engellemeye çalıştıkları görülmektedir. Bir öğrenci görüşüne göre, öğretmenler 
öğrencilerin olumsuz davranışları karşısında “Sınıfa bağırırlar, kızarlar ve ceza verirler. 

Uyarır, ceza verir, notla korkutur. Masaya vururlar, bağırırlar, küçük düşürürler. Bunun 
sonucunda da sınıf öğretmenlere karşı kötü duygular besler. O öğretmenin dersinde çok 

yaramazlık yapıyorlar.”  
Araştırma bulgularına göre, öğrenciler öğretmenlerinin daha toleranslı olmalarını, sabırlı, 
güler yüzlü, normal davranmalarını çok sert olmamalarını, sınıfta yumuşak konuşmalarını, az 

ödev vermelerini, yaramazlar için farklı yöntemler bulmalarını, koruyucu olmalarını, uyarıyı 
ders dışında yapmalarını, ödüllendirme ve sınıfa hâkim olmalarını istemektedirler.  

Buna karşılık, öğrenciler öğretmenlerinin bağırma, sert mizaçlı olma, sınav sonuçlarını geç 
duyurma, kendi eşyalarını öğrencilere taşıtma, öğrencileri dinlemeden anlamadan kızma, ceza 
verme, sert tepkiler verme ve notla tehdit etme şeklindeki olumsuz davranışları  

sergilemelerinden rahatsızlık duymaktadırlar ve bu davranışların sergilenmesini 
istememektedirler.  

Öğrenciler sevdikleri ve model aldıkları öğretmenlerin derslerinde daha ilgili, dikkatli 
ve başarılı olmaktadırlar. Alanındaki başarısının yanında öğretmenin, hal, hareket, tutum ve 
tavırları yoluyla, öğrenciyle iyi bir diyalog kurabilmesi, öğrenci üzerinde olumlu etki 

bırakması açısından önemlidir. Öğretmenin, öğrenciyi olumlu etkileyecek davranış ve 
iletişim becerilerindeki başarısının öğrenme açısından önemi sevilen öğretmenin önemini 

ortaya çıkarmaktadır (Gurbetoğlu ve Tomakin, 2011:262). 
 

4. Öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlere, öğrencilere, okul yönetimine 
ve velilere yönelik olmak üzere şu önerilerde bulunulabilir: 
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-Bu çalışma yalnızca İstanbul Pendik ilçesinde  görevli  bulunan belirli sayıda branş 
öğretmeni ve öğrenciyle yapılmıştır. Araştırma daha fazla katılımcı ile gerçekleştirilebilir. 

- Çalışma aile ve sosyal çevre boyutuyla ele alınarak genişletilebilir.  
- Bu çalışma nitel veri analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Hem nicel hem nitel 

yöntemler kullanılarak daha geniş bir çalışma yapılabilir. 
- Çalışmada sadece branş öğretmenleri ve ortaokul öğrencileri ile görüşme 

yapılmıştır. Araştırmanın amacına bağlı kalarak görüşme yapılan öğretmenlerden ilk ve orta 

kademeli okullarda çalışanlar ile sayı arttırılarak yapılabilir. 
- Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda uzman desteği ile seminerler veya hizmet içi 

eğitim almaları sağlanabilir. 
- Üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders olarak verilen sınıf yönetimi dersinin 

kapsamı genişletilerek uygulamaya yönelik bir ders haline getirilebilir. 

- Öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf dışı yönetim becerilerinin desteklenmesi için okul 
yönetimleri ile millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile öğretmenlere destek ve ödüllendirmeler 

yapılabilir. 
- Öğretmenlere yönelik demokratiklik, özgürlük, özgürlüklerin sınırlılıkları gibi 

konularda el broşürü dağıtılarak öğretmenlerin bu konuda daha çok bilinçlenmeleri 

sağlanabilir. 
- Öğretmenlerin sınıf yönetimi başarılarını arttırabilmek için veli-öğretmen-okul 

yönetimi ilişkilerinin güçlendirilmesi sağlanabilir. 
- Öğrencilere empati, özgüven ve saygı gibi konularda okul rehber servisi aracılığı ile 

seminerler verilerek öğrencilerin birbirlerine karşı saygı ve sevgileri geliştirilebilir. 

- Okul yönetimi ve rehberlik servisi aracılığı ile velilere yönelik çocuk yetiştirmede 
dikkat edilmesi gereken konular ile sürekli aile eğitimleri verilebilir. 

- Öğretmenlere ders içinde kullanabilecekleri pekiştireçler konusunda okul 
yönetiminin destek olması ve olumlu davranışı desteklenmesi için okul düzeyinde çalışmalar 
yapılabilir. 

- Sınıf yönetimi başarısı için öncelikle okul kurallarının demokratik bir şekilde 
belirlenip, daha sonra sınıf kuralları belirlenebilir. 

- Öğretmenler, öğretim yılının başında öğrencilerle beraber sınıf kurallarını 
belirlemelidir. Sınıf kuralları açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalı, sınıfta görünecek bir yere 
asılmalıdır. Öğretmen, öğrencilerinin kişilik özelliklerini çok iyi bilmeli ve öğrencilere 

yetenekleri doğrultusunda sorumluluklar vermelidir. 
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Özet 

Öğrencilere kazandırılmak istenen değerlerin, öncelikle onların değer sistemlerinin 

gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin hayatında bulunması gerekir. 
Öğretmenler öğrencilere kazandırılması gereken değerleri öncelikle kendi hayatlarında 

sergilemeli, tutum ve davranışlarıyla topluma ve özellikle de öğrencilere örnek olmalıdırlar. 
Bu sebeple, öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin anlaşılmasının ve betimlenmesinin 
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen davranışlarının 

öğretmen görüşlerine göre değerler eğitimi açısından incelenmesidir. Araştırmada yöntem 
olarak nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce 

merkezde yer alan farklı okullardaki farklı branşlardan olan 5 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lise 
öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, veriler 

3 araştırmacı tarafından ayrı ayrı olumsuz öğretmen davranışları olarak kodlanmış sonrasında 
ortak olumsuz öğretmen davranışları belirlenmiştir. Daha sonra olumsuz öğretmen 

davranışları ana kategoriler altında toplanmış ve bu ana kategorilerin zedelediği değerler 
tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri ve lise 
öğretmenleri olarak ayrı ayrı tablolaştırılmıştır. Ayrıca olumsuz öğretmen davranışları ve 

zedelenen değerlerin öğretim kademelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. Bulgular ve 
yorumlardan hareketle olumsuz öğretmen davranışları sonucu; adalet, saygı-hoşgörü-

samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, örnek olma, 
çalışkanlık-başarılı olma, fedakarlık-dayanışma değerlerinin zedelendiği tespit edilmiştir. 
Sonuçlara göre, farklı okul kademelerindeki öğretmenlerin değerleri zedeleyici davranışları 

ile ilgili birtakım öneriler geliştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, Öğretmen Davranışları 
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1. Giriş 

“Actions speak louder than words”. 

Değer, “bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan 
maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak ifade edilebilir (Türk Dil Kurumu, 2014). Değerler, 

toplumun sosyo-kültürel ögelerine anlam veren en önemli ölçütlerdir (Özensel, 2003). Birey, 
değerler sayesinde neyin önemli olduğunu tanımlayarak, belirli bir durumu bir diğerine tercih 
etme eğilimi gösterir. Dolayısıyla değerler, davranış ve eylemleri yönlendiren, bireylerin 

farklı durumlardaki tavır ve tutumlarını şekillendiren ilke ve standartlardır. Değerler bireyin 
onaylanmayan davranışlarını engelleme işlevi üstlenip kişileri toplumsal normlara uymaya 

yönelterek doğru davranışlar yapmalarına kaynaklık ederler. İdeal olarak olumlu değer ve 
tutumlar iyi ayarlanmış davranışlar ortaya koyarlar (Aktay ve Ekşi, 2009; Okumuş, 2010; 
Bektaş ve Nalçacı, 2012; Gül, 2013; Özdaş, 2013). Değer-davranış ilişkisi bir toplumun can 

damarı nispetinde önemlidir. Bu sebeple toplumların yaşayabilmesi ve varlıklarını devam 
ettirebilmesi sahip oldukları değerlere bağlı olup değerlerin gelecek nesillere aktarımı hayati 

bir öneme sahiptir. 
 Bireylerin değer oluşumları göz önüne alındığında birçok etmenden söz edilebilir; 
aile, okul, sosyal çevre ve medya (Akbaş, 2004; Yalar, 2010). Her birinin etki alanı iç içe 

geçmiş bulunmakla beraber bireyin karakterinin şekillendiği çağlarda en etkin rolü sosyal 
çevre ve okul üstlenmektedir. Çünkü okullar ailede kazanılan değerlerin içselleştirildiği, 

uygulandığı ve pekiştirildiği hatta yeni değerlerin kazanıldığı bir ortamdır (Keskin, 2008). 
Dolayısıyla değer aktarımı ailede başlayıp okul ve sosyal çevrede devam eden bir süreç olup, 
okullar bu sürecin en önemli basamağını teşkil etmektedirler. 

 Keskin’e (2008) göre eğitimin en önemli amacı toplumun değer yargılarını bir sonraki 
nesle aktarmaktır. Bu amaç “değerler eğitimini” zorunlu kılmaktadır. Değerler eğitimi son 

yıllarda gündemde olan bir konu olup 2004 yılında öğretim programlarına girmiş 
bulunmaktadır. Her ne kadar programlarda “kazandırılması gereken değerler” adı altında yer 
alsalar da temelde değerler örtük bir biçimde aktarılmaktadır. Örtük program, sınıflarda ve 

okullarda öğrenme sürecinin birer parçası olan ve çoğu zaman farkına varılmadan bilgi, değer 
ve inançları bireye kazandıran çok güçlü bir araçtır (Akbaş, 2004; Doğanay ve Sarı, 2004; 

Sarı, 2007). Çocuklar okulda öğrenmeyi amaçladıkları ve amaçlamadıkları birçok şeyi 
gözlemlemekte ve gözledikleri her şey onların iyi, kötü, doğru ve yanlış konusunda anlayış 
geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır (Gençtürk, vd., 2012; Çengelci, vd., 2013). 

 Değer aktarımında çok önemli bir yere sahip olan okul kültürünün bir parçası olan ve 
öğrencilerle günlük rutinlerinde en fazla vakit geçiren öğretmenler, öğrenciler üzerinde en 

etkili olan grup olarak gözükmektedir. Bu durum öğretmenin sahip olduğu değerleri ve 
nitelikleri çok önemli kılmaktadır. Çünkü “öğretmen, kişilik nitelikleri ve bu niteliklerin 
çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerine muhtemel etkilerine dayanan 

halihazırdaki mevcut bir psikolojik güçtür” (Bandura, 1969, akt. Sünbül, 1996). 
 Öğretmen bir öğretici olmakla beraber aynı zamanda toplumu aydınlatan, bilgi 

kaynağı, anne-baba, bahçıvan, heykeltıraş, danışman, rehber ve model olarak da 
tanımlanmaktadır (Yıldırım, vd., 2011; Okoro, 2011; Şahin, 2011). Bu nedenle öğretmenlerin 
kişisel nitelikleri, mesleki niteliklerinin de önünde önem kazanmaktadır. Çocuklar kendi 

güdüleri kadar yetişkinlerin, akranlarının özellikle de öğretmenlerin rolleriyle özdeşlik 
kurarak tutum ve değer kazanmaktadırlar (Sünbül, 1996). Öğretmenlerin sınıfta ve okulda 

oluşturdukları kültür, neye önem verip vermedikleri, neyi iyi ya da kötü olarak algıladıkları 
öğrenciler için örtük olarak değerler eğitimini oluşturmaktadır (Doğanay, 2010). 
 Öğretmenlerin değerlerinin öğrenci davranışlarını etkilediğini gösteren birçok 

araştırma bulgusu vardır (Yıldırım, 2009; Yiğittir ve Öcal, 2011; Yalar, 2010; Halstead ve 
Taylor, 2000; Brophy ve Good, 1986; Dickinson, 1990; akt. Yılmaz, 2009). Öğretmenlerin 

bazı davranışlarının öğrenciler üzerindeki etkilerinin ne kadar önemli ve hayati oldukları 
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öğrencilerin hayat boyu devam eden alışkanlıklarında ve değer yargılarında ortaya 
çıkmaktadır. Öğretmenler yalnızca bilgileriyle değil her türlü davranış ve tutumlarıyla 

öğrencilere dolayısıyla topluma örnek olmalıdırlar. Öğretmen bir değer taşıyıcısı olarak 
sorumluluklarının farkında olmalı ve ideal değerleri üzerinde taşımayı birinci derecede 

önemsemelidir. Çünkü eğer öğretmen, öğretim faaliyetlerinde uygulanması istenilen 
değerlere sahip değilse, öğrencilerine iyi bir model olamadığı gibi öğrencilerde bulunan 
mevcut değerlerin körelmesine ve hatta ortadan kalkmasına bile sebep olabilecektir (Can, 

2004; Çakıroğlu, 2013; Önen, 2012). 
 

 1.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışma öğretmenlerin değerleri zedeleyen davranışlarını, dolayısıyla değer yargılarını 
yine öğretmenler gözüyle okumaya ve anlamaya çalışmak amacıyla ortaya konmuştur. 

Hedefimiz, öğretmenlerimizin kendilerine ayna tutarak var olan eksikliklerini görmelerine ve 
daha “değerli” öğrenciler ve saygın bir toplum için yenilenmelerine yardımcı olmaktır. 

Araştırmanın odağında, “Öğretmenlerin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve 
bu davranışların zedelediği değerler nelerdir?” sorusu bulunmaktadır. 
 Araştırma sonunda cevaplanması amaçlanan sorular aşağıda verilmiştir.  

 İlkokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu 
davranışların zedelediği değerler nelerdir? 

 Ortaokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu 
davranışların zedelediği değerler nelerdir? 

 Lise öğretmenlerinin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu davranışların 

zedelediği değerler nelerdir? 
 Öğretmenlerin meslektaşlarında gördükleri olumsuz davranışlar ve bu davranışların 

zedelediği değerler öğretim kademelerine göre nasıl farklılık göstermektedir? 
 

 2. Yöntem 

 2.1. Araştırmanın Modeli 
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni benimsenmiştir. Nitel araştırma, 

verilerin doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül olarak toplanmasına katkı sağlayarak, 
insanların hayatlarını ve dünyalarını nasıl anlamlandırdıklarını ortaya koyar (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008; Meriam, 2009). Olgubilim deseni, derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız, anlamını tam olarak kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlar (Yıldırım 
ve Şimşek, 2008). Öğretmenlerin olumsuz davranışlarının hangi değerleri zedelediği bu 

araştırmanın odağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada ele alınan olgu “değerlerin 
zedelenmesi” olgusudur. 
 

 2.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubu, nitel araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan 

maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilmiştir. Olgubilim araştırmalarında veriler 
araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek bireyler ya da 
gruplardan seçilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada ayrıntılı ve derinlemesine bilgi 

sağlanabilecek öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce 
merkezde yer alan farklı okullardaki farklı branşlardan 5 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lise 

öğretmeni oluşturmaktadır. 
 
 2.3. Verilerin Toplanması 

Olgubilim deseninde temel veri toplama tekniği görüşmedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu 
kapsamda bu araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmeler, görüşmeci tarafından algılanan dünyanın kendi düşünceleriyle 
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anlatılmasına olanak sağlamaktadır (Meriam, 2009). Literatür taraması sonrası öğretmenlerin 
kendi öğretim kademelerindeki meslektaşlarında gözlemlediği değerleri zedeleyici 

davranışları ortaya çıkarmayı amaçlayan görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme soruları, 
uzman görüşüne sunulduktan sonra gerekli düzenlemeler yapılmış, görüşme formu 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Araştırmacılar, görüşme formunda yer alan soruları 
görüşmecilere tek tek yöneltmiş ve görüşmenin akışına bağlı olarak değişik sondaj sorularla 
görüşmecilerin cevaplarını ayrıntılandırmalarını sağlamaya çalışmışlardır. 

 
 2.4. Verilerin Analizi 

Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme yapılan ilkokul 
öğretmenleri İÖ1, İÖ2, İÖ3, İÖ4 ve İÖ5 şeklinde, ortaokul öğretmenleri OÖ1, OÖ2 ve OÖ3 
şeklinde, lise öğretmenleri ise LÖ1, LÖ2, LÖ3 ve LÖ4 şeklinde kodlanmıştır. Veriler 3 

araştırmacı tarafından olumsuz öğretmen davranışları olarak kodlanmış ve sonrasında ortak 
olumsuz öğretmen davranışları belirlenmiştir. Belirlenen olumsuz öğretmen davranışları ana 

kategoriler altında toplanmış ve bu ana kategorilerin zedelediği değerler tespit edilmiştir. 
Ortaya çıkan sonuçlar, ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri ve lise öğretmenleri olarak 
ayrı ayrı tablolaştırılmıştır. Ayrıca olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerlerin 

öğretim kademelerine göre karşılaştırılması yapılmıştır. 
 

 3. Bulgular 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan 
bulgular; ilkokul öğretmenlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerler, 

ortaokul öğretmenlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerler, lise 
öğretmenlerine göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerler ile olumsuz 

öğretmen davranışları ve zedelenen değerlerin öğretim kademelerine göre karşılaştırılması 
olmak üzere dört başlıkta toplanmıştır. 
 

 3.1. İlkokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 
Değerler 

İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul öğretmenlerinde görülen olumsuz 
davranışlar incelenmiş, bu davranışlar ana ve alt kategoriler şeklinde düzenlenmiş ve bu 
davranışların zedelediği değerler Tablo 1’ de verilmiştir. 

 
Tablo 1. İlkokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 

Değerler 

Zedelenen Değer Ana Kategoriler Alt Kategoriler 

ADALET 

Öğrencileri 

değerlendirmede 
adaletsizlik 

Sınav esnasına bazı öğrencilere hatırlatma 

yapmak 

Öğrencilere karşı ön 
yargılı olmak 

Öğrencilerin öğrenme kapasiteleri hakkında 
ön yargılı olmak 

SAYGI 

HOŞGÖRÜ 

SAMİMİYET 

İdareyle olumsuz ilişkiler İdare ile iyi iletişim kuramamak 
 

SORUMLULUK 

Dersle ilgili 

sorumluluklarının 
hakkını vermemek 

Derse vaktinde girip çıkmamak 

MERHAMET 

SABIR 

Öğrencilere kötü 

muamelede bulunmak 

Öğrencilere hakaret etmek 

Öğrencilere sözel şiddet uygulamak 
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Öğrencileri aşağılamak  

 

FEDAKARLIK 

DAYANIŞMA 

 

Ekstra sorumluluk 
almaktan kaçınmak 

Ders dışı görev almak istememek 
Öğrencilere ders dışı vakit ayırmamak 

Meslektaşlarıyla 

dayanışma içinde 
olmamak 

Meslektaşlarıyla mesleki paylaşımda 

bulunmamak 

 İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul öğretmenlerinde görülen olumsuz 
davranışlar incelendiğinde bu davranışların beş farklı değer grubunu zedelediği tespit 

edilmiştir. Bu değerler adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, sorumluluk, merhamet-sabır ve 
fedakarlık-dayanışmadır. 

 İÖ1 kodlu öğretmen sorumluluk değeriyle ilgili düşüncelerini, “Öğretmen derslere 
giriş çıkışlarına dikkat etmeli. Nasıl vaktinde çıkıyorsa o hassasiyet i derse girerken de 
göstermeli. Bu konuda sıkıntı yaşanıyor, bu beni rahatsız ediyor.”şeklinde ifade etmiştir. İÖ3 

kodlu öğretmenin “Benim en ağır lafım kuşbeyinli. Geçen bir öğrenciye söyledim başladı 
ağlamaya. Niye ağlıyorsun gücüne mi gitti dedim. O kadar hassassan o yanlışı 

yapmamalıydın, ancak kuşlar yapar o yanlışı dedim.” şeklindeki sözleri merhamet-sabır 
değerini zedeleyen olumsuz öğretmen davranışlarına iyi bir örnek teşkil etmektedir. 
 İÖ5 kodlu öğretmen “Paylaşımcılık %100 var dersek yalan olur. Yaptıklarını 

saklayan arkadaşlar var.” diyerek meslektaşlarıyla aralarında yeterli paylaşımın olmadığını 
ifade etmiştir. Bu davranışın da fedakarlık ve dayanışma değerini zedelediği tespit edilmiştir. 

 
 3.2. Ortaokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 
Değerler 

Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaokul öğretmenlerinde görülen olumsuz 
davranışlar incelenmiş, bu davranışlar ana ve alt kategoriler şeklinde düzenlenmiş ve bu 

davranışların zedelediği değerler Tablo 2’ de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Ortaokul Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 

Değerler 

Zedelenen Değer Ana Kategoriler Alt Kategoriler 

ADALET 

Öğrencilere ayrımcılık Öğrencilere veli profillerine göre 
ayrımcılık yapmak 

Öğrencilere sosyo-ekonomik durumlarına 
göre ayrımcılık yapmak 

Öğrencilere siyasi görüşlerine göre 
ayrımcılık yapmak 
Öğrencilere başarı durumlarına göre 

ayrımcılık yapmak 

Öğrencileri 
değerlendirmede 

adaletsizlik 

Kopya çekmeye karşı olumlu tutum 
geliştirmek 

Kopya çekmeye karşı tepkilerde tutarsız 
olmak 

Not vermede adaletsiz davranmak 

SAYGI 

HOŞGÖRÜ 

SAMİMİYET 

 

Meslektaşlarıyla olumsuz 
ilişkiler 

Meslektaşlarıyla sürtüşmek 
Meslektaşlarının farklı görüşlerine saygı 
göstermemek 

Meslektaşlarıyla iyi iletişim kuramamak  
Meslektaşlarını dışlamak 
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Meslektaşlarını kıskanmak 
Meslektaşlarının dedikodusunu yapmak 

Öğrencilerle olumsuz 
ilişkiler 

Öğrencilerle iyi iletişim kuramamak 
Öğrencilerle empati kuramamak 

Velilerle olumsuz ilişkiler Velilerle ilişkilerde önyargılı olmak 
Velileri küçümsemek 
Velilerle ilişkilerde samimiyetsiz olmak 

İdareyle olumsuz ilişkiler İdarecilerin verdikleri görevleri karşılık 

bekleyerek yapmak 
İdareye görüşlerini ifade ederken samimi 

davranmamak  

ALÇAK 

GÖNÜLLÜLÜK 

Kendini kusursuz görmek Mesleki olarak kendini kusursuz görmek 
Öğrencilerin başarısızlıklarını 
sahiplenmemek 

Eleştiriye açık olmamak Meslektaşlarının eleştirilerine açık 
olmamak 
Velilerin eleştirilerine açık olmamak 

ÖLÇÜLÜLÜK 

Kılık kıyafette ölçüsüzlük Mini etekle derse girmek 

Dekolteli kıyafetle derse gelmek  
Yırtık kotla derse gelmek 

Öğrencilerle ilişkilerde 

ölçüsüzlük 

Öğrenciler üzerinde aşırı disiplin sağlamak 

 

SORUMLULUK 

 

Dersle ilgili 
sorumluluklarının hakkını 

vermemek 

Derse vaktinde girip çıkmamak 
Derste telefonla konuşmak  

Nöbetle ilgili 
sorumluluklarının hakkını 
vermemek 

Nöbetin hakkını vermemek 

Öz denetim 

sağlayamamak 

Öz denetim sağlayamamak 

MERHAMET 

SABIR 

Öğrencilere kötü 
muamelede bulunmak 

 

Öğrencilere sözel şiddet uygulamak 
Öğrencileri aşağılamak  

Öğrencileri küçümsemek 
Öğrencilere fiziksel şiddet uygulamak 
Öğrencilere hakaret etmek 

Öğrencilere karşı öfkesini kontrol 
edememek 

Öğrencileri dersten çıkarmak 
Öğrencileri kendi işlerinde kullanmak 

ÖRNEK OLMA 

Sigara konusunda kötü 
örnek olmak 

Sigara konusunda kötü örnek olmak 

Okul dışındaki 

davranışlarına özen 
göstermemek 

Okul dışındaki davranışlarına özen 
göstermemek 

ÇALIŞKANLIK 

BAŞARILI 

Mesleki olarak kendini 

geliştirmemek 

Mesleki tükenmişlik  

Mesleki yeniliklere açık olmamak 
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OLMA 

 

Teknolojik yenilikleri takip etmemek 

Sınıfı iyi yönetememek Sınıfı iyi yönetememek 

FEDAKARLIK 

DAYANIŞMA 

 

Ekstra sorumluluk 
almaktan kaçınmak 

Ders dışı görev almak istememek  

Meslektaşlarıyla 

dayanışma içinde 
olmamak 

Meslektaşlarıyla mesleki paylaşımda 

bulunmamak 
Meslektaşları ile yardımlaşmadan 
kaçınmak 

 Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaokul öğretmenlerinde görülen olumsuz 

davranışlar incelendiğinde bu davranışların dokuz farklı değer grubunu zedelediği tespit 
edilmiştir. Bu değerler adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, ölçülülük, 

sorumluluk, merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma ve fedakarlık-
dayanışmadır. 
 OÖ1 kodlu öğretmenin “İnsanız sonuçta, etkilenmiyoruz dersek yalan olur. Çok 

düzgün bir çocuksa, davranışları falan çok düzgünse, yazılı kağıdını okurken 3-5 puan 
vermek konusunda etkilenebiliyor insan.” şeklindeki sözleri ile OÖ3 kodlu öğretmenin “Evet 

tabi ki var kıskançlık. Bizim okulda sınıfçılarla branşçılar arasında var kıskançlık. Daha çok 
bayan öğretmenler birbirlerini kıskanıyorlar. Aynı branştan olan öğretmenler arasında da 
çok oluyor kıskançlık. Öğretmenler birbirlerinin başarılarını kıskanıyorlar.” şeklindeki 

sözlerinin, adalet değerinin zedelendiğinin açık bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. 
 OÖ2 kodlu öğretmenin “Kafan hiç mi çalışmıyor? gibi sözler olur. Ben de 

söylüyorumdur. Söylemiyorum diyen kesinlikle yalan söyler.” şeklindeki ifadeleri merhamet 
–sabır değerlerini zedelediği düşünülen öğrencileri küçümseme ve öğrencileri aşağılama 
davranışlarının ortaya konulduğunun bir göstergesidir. 

 
 3.3. Lise Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 

Değerler 
Lise öğretmenlerinin görüşlerine göre lise öğretmenlerinde görülen olumsuz davranışlar 
incelenmiş, bu davranışlar ana ve alt kategoriler şeklinde düzenlenmiş ve bu davranışların 

zedelediği değerler Tablo 3’ de verilmiştir. 
 

Tablo 3. Lise Öğretmenlerine Göre Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen 

Değerler 
 

Zedelenen Değer Ana Kategoriler Alt Kategoriler 

ADALET 

Öğrencilere ayrımcılık Öğrencilere başarı durumlarına göre 
ayrımcılık yapmak 
Öğrencilere cinsiyetlerine göre ayrımcılık 

yapmak 

Öğrencileri 
değerlendirmede 

adaletsizlik 

Kopya çekmeye karşı tolerans göstermek 
Not vermede adaletsiz davranmak 

Notları gayri resmi yükseltmek 
Sınav sorularını önceden vermek 

SAYGI 

HOŞGÖRÜ 

SAMİMİYET 

Meslektaşlarıyla 
olumsuz ilişkiler 

Meslektaşlarını dışlamak 
Meslektaşlarını kıskanmak 

Meslektaşlarının dedikodusunu yapmak 
Meslektaşları arasında laf taşımak 

Meslektaşlarıyla iyi iletişim kuramamak 
Meslektaşlarına karşı ön yargılı olmak 
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Velilerle olumsuz 
ilişkiler 

Velilerle ilişkilerde samimiyetsiz olmak 
Velilerle iyi iletişim kuramamak 

İdareyle olumsuz 

ilişkiler 

İdareye görüşlerini ifade ederken samimi 

davranmamak  
İdare ile iyi iletişim kuramamak 

ALÇAK 

GÖNÜLLÜLÜK 

Kendini kusursuz 
görmek 

Mesleki olarak kendini kusursuz görmek 

Eleştiriye açık 

olmamak 

Meslektaşlarının eleştirilerine açık 

olmamak 

DOĞRULUK  Yalan söylemek Yalan söylemek 

ÖLÇÜLÜLÜK 

Kılık kıyafette 
ölçüsüzlük 

Dekolteli kıyafetle derse gelmek 
Kılık kıyafet kurallarına uymamak 

Öğrencilerle ilişkilerde 
ölçüsüzlük 

Öğrencilerle ilişkilerde aşırı samimi 
olmak 

Öğrenciler üzerinde aşırı disiplin 
sağlamak 

SORUMLULUK 

 

Dersle ilgili 

sorumluluklarının 
hakkını vermemek 

Derse vaktinde girip çıkmamak 

Ders defterini imzalamamak 
Derste at yarışı oynamak 

Yoklamayı vaktinde almamak 

Nöbetle ilgili 
sorumluluklarının 
hakkını vermemek 

Nöbete geç gelmek 
Nöbetin hakkını vermemek 

MERHAMET 

SABIR 

Öğrencilere kötü 

muamelede bulunmak 

Öğrencileri aşağılamak 

Öğrencilere hakaret etmek 
Öğrencilere küfür etmek 

Öğrencileri dersten çıkarmak 

ÖRNEK OLMA 

Sigara konusunda kötü 
örnek olmak 

Sigara konusunda kötü örnek olmak 

Okul dışındaki 

davranışlarına özen 
göstermemek 

Okul dışındaki davranışlarına özen 

göstermemek 

ÇALIŞKANLIK 

BAŞARILI 

OLMA 

 

Mesleki olarak kendini 
geliştirmemek 

Mesleki tükenmişlik  
Mesleki yeniliklere açık olmamak 

Teknolojik yenilikleri takip etmemek 

Sınıfı iyi yönetememek Sınıfı iyi yönetememek 

 

FEDAKARLIK 

DAYANIŞMA 

 

Ekstra sorumluluk 
almaktan kaçınmak 

Ders dışı görev almak istememek 
Öğrencilere ders dışı vakit ayırmamak 

Meslektaşlarıyla 
dayanışma içinde 
olmamak 

Meslektaşlarıyla mesleki paylaşımda 
bulunmamak 

 Lise öğretmenlerinin görüşlerine göre lise öğretmenlerinde görülen olumsuz 

davranışlar incelendiğinde bu davranışların on farklı değer grubunu zedelediği tespit 
edilmiştir. Bu değerler adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, 

ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma ve fedakarlık-
dayanışmadır. 
 LÖ1 kodlu öğretmenin “Okulumuzun öğretmenlerinin bir kısmı yaşlı. Karşılarındaki 

öğrenciler ise dijital çağın çocukları. Çocuklar facebook kullanıyor, sosyal paylaşım 
sitelerinden sürekli birbirleri ile iletişim içerisindeler. Öğretmenlerin böyle bir durumu yok 
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tabi. Zaten bu hocalar internete notları bile girerken bizden yardım alıyorlar.” şeklindeki 
sözleri, öğretmenlerin teknolojik yenilikleri takip etmediklerinin bir göstergesi olup bu 

durumun çalışkanlık-başarılı olma değerini zedelediği düşünülmektedir.  
 LÖ2 kodlu öğretmen ölçülülük değerini zedeleyen olumsuz davranışlarla ilgili 

“Öğretmen öğrencisiyle ilişkide sınırı bilmeli. Gereksiz muhabbetler beni rahatsız ediyor. 
Bunu erkekler daha fazla yapıyor. Öğrencilerimden duyuyorum espriyle karışık laf sokmalar 
oluyor.” şeklinde ifadeler kullanmıştır. 

 
 3.4. Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen Değerlerin Öğretim Kademelerine 

Göre Karşılaştırılması 
Farklı öğretim kademelerinde görev yapan ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerinin görüşlerine 
göre olumsuz öğretmen davranışları ve zedelenen değerler araştırmacılar tarafından 

karşılaştırılmış ve Tablo 4’te sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Olumsuz Öğretmen Davranışları ve Zedelenen Değerlerin Öğretim 

Kademelerine Göre Karşılaştırılması 

Zedelenen 

Değerler 
Olumsuz Öğretmen Davranışları 

Ana Kategoriler 
İlkokul Ortaokul Lise 

ADALET 

Öğrencilere ayrımcılık  x x 

Öğrencilere karşı ön yargılı olmak x   

Öğrencileri değerlendirmede 
adaletsizlik 

x x x 

SAYGI 

HOŞGÖRÜ 

SAMİMİYET 

Öğrencilerle olumsuz ilişkiler  x  

Meslektaşlarıyla olumsuz ilişkiler  x x 

Velilerle olumsuz ilişkiler  x x 

İdareyle olumsuz ilişkiler x x x 

ALÇAK 

GÖNÜLLÜLÜK 

Kendini kusursuz görmek  x x 

Eleştiriye açık olmamak  x x 

DOĞRULUK Yalan söylemek   x 

ÖLÇÜLÜLÜK 
Kılık kıyafette ölçüsüzlük  x x 

Öğrencilerle ilişkilerde ölçüsüzlük  x x 

SORUMLULUK 

Dersle ilgili sorumluluklarının hakkını 

vermemek 
x x x 

Nöbetle ilgili sorumluluklarının 
hakkını vermemek 

 x x 

Öz denetim sağlayamamak  x  

MERHAMET 

SABIR 

Öğrencilere kötü muamelede 
bulunmak 

x x x 

ÖRNEK OLMA 

Sigara konusunda kötü örnek olmak  x x 

Okul dışındaki davranışlarına özen 
göstermemek 

 x x 
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ÇALIŞKANLIK

BAŞARILI 

OLMA 

Mesleki olarak kendini geliştirmemek  x x 

Sınıfı iyi yönetememek  x x 

FEDAKARLIK 

DAYANIŞMA 

Ekstra sorumluluk almaktan kaçınmak x x x 

Meslektaşlarıyla dayanışma içinde 
olmamak 

x x x 

 Adalet değerini zedeleyen öğrencilere ayrımcılık davranışının, ortaokul ve lise 

kademelerindeki öğretmenlerde bulunduğu görülürken, ilkokul öğretmenlerinde bulunmadığı 
görülmektedir. Öğrencilere karşı ön yargılı olma davranışı sadece ilkokul öğretmenlerinde 
bulunurken; öğrencileri değerlendirmede adaletsizlik davranışı tüm kademelerdeki 

öğretmenlerde bulunmaktadır. 
 Saygı-Hoşgörü-Samimiyet değerini zedeleyen öğrencilerle olumsuz ilişkiler 

davranışının sadece ortaokul öğretmenlerinde bulunduğu görülürken; meslektaşlarıyla 
olumsuz ilişkilerin ve velilerle olumsuz ilişkilerin ortaokul ve lise kademelerindeki 
öğretmenlerde bulunduğu görülmektedir. İdareyle olumsuz ilişkiler ise her kademedeki 

öğretmenlerde bulunmaktadır. 
 Alçak gönüllülük değerini zedeleyen kendini kusursuz görmek ve eleştiriye açık 

olmamak davranışlarının ortaokul ve lise kademelerindeki öğretmenlerde bulunduğu 
görülmektedir. Alçak gönüllülük değerini zedeleyen bu davranışlara ilkokul öğretmenlerinde 
rastlanmamıştır. 

 Doğruluk değerini zedeleyen yalan söyleme davranışı sadece lise öğretmenlerinde 
görülürken, LÖ3 kodlu öğretmenin “Öğretmen bazen pembe yalanlar söyleyebiliyorlar. 

Bunlar genelde velilerle ilişkiler sırasında oluyor. Veliye herşey aynen aksettirilemiyor. Bu 
durumda öğretmen pembe yalanlara başvurabiliyor.” şeklindeki sözleri bu durumu destekler 
niteliktedir. 

 Ölçülülük değerini zedeleyen kılık kıyafette ölçüsüzlük ve öğrencilerle ilişkilerde 
ölçüsüzlük davranışları, ilkokul öğretmenlerinde görülmezken diğer kademelerdeki 
öğretmenlerde görülmektedir. 

 Sorumluluk değerini zedeleyen öz denetim sağlayamama davranışının sadece ortaokul 
öğretmenlerinde bulunduğu görülürken, nöbetle ilgili sorumluluklarının hakkını vermeme 

davranışının ortaokul ve lise öğretmenlerinde bulunduğu ve dersle ilgili sorumluluklarının 
hakkını vermeme davranışının tüm kademelerdeki öğretmenlerde bulunduğu görülmektedir. 
 Merhamet-sabır değerini zedeleyen öğrencilere kötü muamelede bulunma davranışı ve 

fedakarlık-dayanışma değerini zedeleyen ekstra sorumluluk almaktan kaçınma ve 
meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmama davranışlarının tüm kademelerdeki öğretmenlerde 

bulunduğu görülmektedir. 
 Örnek olma değerini zedeleyen sigara konusunda kötü örnek olma ve okul dışındaki 
davranışlarına özen göstermeme davranışları ve çalışkanlık-başarılı olma değerini zedeleyen 

mesleki olarak kendini geliştirmeme ve sınıfı iyi yönetememe davranışları ilkokul 
öğretmenlerinde görülmezken diğer kademelerdeki öğretmenlerde görülmektedir. 

 
 4. Sonuç ve Öneriler 
İlkokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gözlemlediği olumsuz davranışların adalet, saygı-

hoşgörü-samimiyet, sorumluluk, merhamet-sabır, fedakarlık-dayanışma değerlerini 
zedelendiği; ortaokul öğretmenlerinin meslektaşlarında gözlemlediği olumsuz davranışların 

adalet, saygı-hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, 
örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma, fedakarlık-dayanışma değerlerini zedelendiği; lise 
öğretmenlerinin meslektaşlarında gözlemlediği olumsuz davranışların ise adalet, saygı-

hoşgörü-samimiyet, alçak gönüllülük, doğruluk, ölçülülük, sorumluluk, merhamet-sabır, 
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örnek olma, çalışkanlık-başarılı olma, fedakarlık-dayanışma değerlerini zedelendiği tespit 
edilmiştir. 

 Genel olarak bakıldığında ilkokul öğretmenlerinde görülen olumsuz öğretmen 
davranışları beş farklı değer grubunu zedelerken, ortaokul öğretmenlerinde görülen olumsuz 

öğretmen davranışlarının dokuz farklı değer grubunu ve lise öğretmenlerinde görülen 
olumsuz öğretmen davranışlarının ise on farklı değer grubunu zedelediği görülmektedir. Bu 
durum öğretim kademeleri arttıkça zedelenen değerlerinin de arttığı sonucunu ortaya 

koymaktadır. 
 Araştırma bulguları; fiziksel görünüme göre, sosyo-ekonomik düzeye göre, cinsiyete 

göre ve başarı durumuna göre öğrencilere ayrımcılık davranışının sıklıkla sergilendiğini 
göstermektedir. Adalet değerini zedeleyen bu durumun öğrenciler üzerinde yaşam boyu kalıcı 
izler bırakabileceği yapılan araştırmalarla ortaya konmaktadır (Keith-Spiegel vd.,1993; 

Öztürk, vd., 2002; Çalışkan, vd., 2013). 
 Özellikle ortaokul ve lise öğretmenlerinin meslektaşlarıyla, öğrencilerle, velilerle ve 

idare ile olumsuz ilişkiler içinde olabildikleri görülmektedir. Saygı-hoşgörü-samimiyet 
değerleriyle bağdaşmayan bu durum, öğretmenlerin insani ilişkilerinde eksikliklerinin 
bulunduğunun bir göstergesidir. Halbuki öğretmenlik, insan ilişkileri üzerine kurulu bir 

meslek olup bir öğretmenin öğrencilerini anlayabilmesi, kendini doğru bir şekilde ifade 
edebilmesi ve insanlarla etkili iletişim kurabilmesi öğretmenin mesleki sosyalizasyonunu 

belirleyen güçlerdir. İletişim algıları yüksek olan öğretmenlerin sorunları daha yapıcı biçimde 
çözeceği düşünülmektedir (Çevik, 2011; Pehlivan, 2005; Çubukçu ve Girmen, 2008). 
 Doğruluk değerini zedeleyen yalan söyleme davranışı ilkokul ve ortaokul 

öğretmenlerinde görülmezken lise öğretmenlerinde ortaya çıkmıştır. Bir öğretmende 
kesinlikle bulunmaması gereken böyle bir davranışın ortaya çıkması çok düşündürücüdür. 

Öğretmen doğru sözlü olmalı, verdiği söz ve vaatlere her şartta uymalı, yapamayacağı şeyleri 
söylememeli, söylediyse mutlaka yapmalıdır. Öğretmen, öğrencinin güvenini kaybetmekten 
korkmalı, öğrenci öğretmenini, tanıdığı en güvenilir insanlardan biri olarak bilmelidir 

(Yılmaz, 2012). İdeal bir öğretmenin sorumluluklarını azami ölçüde yerine getiren kişi 
olması gerekirken yapılan bu araştırma öğretmenlerin sorumluluklarını tam anlamıyla yerine 

getirmedikleri sonucunu da ortaya çıkarmıştır. 
 Eğitim sevgiyle başlar. Başarı ancak öğrenciyi sevmek ve ona dersi sevdirmekle 
mümkündür. Sınıf içinde demokratik bir ortamın oluşması için öğretmen hoşgörülü olmalı, 

öğrencisine asla fiziksel ya da sözel şiddet uygulamamalıdır. Öğretmen bir devlet memurudur 
ve kendisine çizilen sınırlar içinde görevini yapmalıdır (Yılmaz, 2005; Yılmaz, 2012). Fakat 

araştırmanın sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin öğrencilere sözel ve fiziksel şiddet 
uygulama, öğrencileri aşağılama, öğrencileri küçümseme, öğrencilere hakaret etme gibi 
olumsuz davranışları sıklıkla yaptığı ve bu durumun da merhamet ve sabır değerlerini 

zedelediği görülmektedir. 
 Ortaokul ve lise öğretmenlerinin bir kısmının okul dışındaki davranışlarına çok dikkat 

etmedikleri ve bu bağlamda öğrencilere olumsuz örneklik teşkil ettikleri, kılık kıyafetlerinde 
ve öğrencilerle ilişkilerinde ölçülü olmadıkları da araştırma sonuçları arasındadır. Halbuki 
öğretmenlerden içinde yaşadıkları toplumun olumlu yönde değişmesine ve ilerlemesine 

yardımcı olmaları ve topluma örnek olmaları beklenmektedir (Çelikten vd., 2005). Son 
yıllarda yapılan araştırmalar öğretmenlerin teknolojiyi etkin kullanamadıkları ve mesleki 

yeniliklere açık olmadıkları gerçeğini vurgulamaktadır (Erdemir vd., 2009; Avcı ve 
Seferoğlu, 2011; Yüksel ve Adıgüzel, 2012; Yaylacı, 2013). Yapılan bu araştırma da bunu 
destekler nitelikte olup öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini geliştirmeye isteklerinin az 

olduğunu ve bu durumun çalışkanlık ve başarılı olma değeriyle bağdaşmadığını 
göstermektedir. 
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 Öğretmenler mesleki bilgilerini birbirleriyle paylaşmalı, takım çalışması yapmalı, 
meslektaşlarıyla açık iletişim kurmalıdırlar (Ateş, 2012). Lakin araştırma sonuçları tüm 

kademelerdeki öğretmenlerin ekstra sorumluluk almaktan kaçındıklarını ve meslektaşlarıyla 
dayanışma içinde olmadıklarını göstermektedir. Bu durum fedakarlık ve dayanışma 

değerleriyle bağdaşmamaktadır. 
 Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 
 Gelecek nesillere kazandırılması beklenen değerler öncelikle bu değerleri gelecek nesillere 

aktaracak olan öğretmen adaylarına öğretmen yetiştirme sürecinde kazandırılmalıdır. 
 Öğretmenler, değerlerle ilgili fikir birliği içinde olmalı, kendi yaptıkları olumsuz 

davranışlarını gözden geçirmeli ve kendi aralarında yapacakları çalışmalarla birbirlerini 
olumlu yönde motive ederek olumlu bir okul kültürü oluşturmaya çalışmalıdırlar. 

 Öğretmenler öğretim programlarında yer alan ve öğrencilere kazandırılması gereken 

değerler hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunları ders içerisinde örtük olarak öğrencilere 
kazandırmaya çalışmalıdırlar. 

 Öğretim kademelerine göre olumsuz öğretmen davranışlarının farklılık göstermesinin 
nedenleri araştırılarak bu konuda öneriler geliştirilebilir. 

 Ayrıca, bu çalışma farklı sosyo-kültürel özellik gösteren bölgelerde görev yapan 

öğretmenler üzerinde de uygulanabilir. 
 

Kaynaklar 

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. 

kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Aktay, A., Ekşi, H. (2009). Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık 

davranışları arasındaki ilişki. İş Ahlakı Dergisi, 2(3), 19-65. 

Ateş, N. (2012). Öğretmenlikte meslek ahlâkı ve mesleki değerler. Eğitim ve İnsani Bilimler 

Dergisi, 3(6), 3-18. 

Avcı, Ü., Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji 

kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim 

Araştırmaları Dergisi, 9, 13‐26. 

Bektaş, F., Nalçacı, A. (2012). The relationship between personal values and attitude towards 

teaching profession. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1244-1248. 

Brophy, J., Good, T. (1986). Teacher Behavior And Student Achievement. In M. Wittrock 

(Ed.), Handbook of research on teaching (3rd edition, 328-375). New York: 

Macmillan. 

Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 16, 103-119. 

Çakıroğlu, A., (2013). Değerler eğitiminde korku kültürünün etkisi. Yüksek lisans tezi, Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretimi 

Anabilim Dalı, Bolu. 

Çalışkan, M., Işık, A. N., Saygın, Y. (2013). Öğretmen adaylarının ideal öğretmen algıları. 

İlköğretim Online, 12(2), 575-584. 



 

165 
 

Çelikten, M., Can, N. (2003). Yönetici, öğretmen ve veli gözüyle ideal öğretmen. Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267. 

Çengelci, T., Hancı, B., Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda 

öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56. 

Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 31(1),1-13. 

Çubukçu, Z., Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. 

Bilig, 44, 123-142. 

Doğanay, A. (2010). Değerler Eğitimi, (Ed. Cemil Öztürk). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Pegem 

Akademi, Ankara. 

Doğanay, A., Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik 

değerlerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük 

programın etkilerinin karşılaştırılması. Eğitim Yönetimi, 10(39), 356–383. 

Erdemir, N., Bakırcı, H., Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi 

kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108. 

Gençtürk, E., Akbaş, Y., Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış 

açısıyla ideal öğretmenin özellikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 

1559-1572. 

Gül, R. (2013). Bir değer eğitimi olarak ilköğretim döneminde doğruluk eğitimi. Yüksek 

lisans tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 

Anabilim Dalı, Çorum. 

Halstead J. M., Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent 

research. Cambridge Journal of Education, 30, 169-202. 

Keith-Spiegel, P., Wittig, A. F., Perkins, D. V., Balogh, D. W., & Whitley, B. E. (1993). 

Fairness in the classroom. APS Observer, 13(6). 

Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: 

tarihsel gelişim 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. 

Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul. 

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to design and implementation (2nd 

edition). San Francisco: Jossey-Bass. 

Okoro, O. C. (2011). The ideal teacher and the motivated student in a changing environment. 

Journal of Educational and Social Research, 1(3), 107-112. 

Okumuş, E. (2010). Toplum ve ahlak eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi, 6(18), 28-32. 

Önen, A. S. (2012). Öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ve duygusal zeka düzeylerinin 

stresle başa çıkmalarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 

310-322. 



 

166 
 

Özdaş, F. (2013). Ortaokullarda değerler eğitimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarına 

ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Elazığ. 

Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3). 

Öztürk, B., Koç, G., Şahin, F. T. (2002). Öğretmen beklentileri üzerine bir araştırma. TSA, 

6(3), 123-144. 

Pehlivan, B. K. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. 

İlköğretim-Online, 4(2), 17-23. 

Sarı, M. (2007). Demokratı k değerlerı n kazanımı sürecı nde örtük program: düşük ve yüksek 

“okul yaşam kalı tesı ”ne sahı p ı kı  ı lköğretı m okulunda nı tel bı r çalışma. 

Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Sünbül, M. (1996). Öğretmen nı telı ğı  ve öğretı mdekı  rollerı . Eğitim Yönelimi, 1, 597-607. 

Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 239-259. 

Türk Dil Kurumu (2014). www.tdk.gov.tr adresinden 02.07.2014 tarihinde alınmıştır. 

Yalar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut 

durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. 

Yayımlanmamış doktora tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. 

Yaylacı, A. F. (2013). Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine ilişkin yaklaşım sorunu. 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 25-40. 

Yıldırım, A., Ünal, A., Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve 

müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-109. 

Yıldırım, A., Şı mşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Yıldırım, K (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A 

phenomeonological approach. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational 

Research, 35, 165-184. 

Yılmaz, B. (2005). Öğretmenlik nasıl bir meslektir?. Öğretmenin Dünyası. Odunpazarı 

Belediyesi Yayınları, 7-23. 

Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 

Değerler Eğitimi Dergisi, 17(7), 109-128. 

Yılmaz, M. (2012). Değişen öğrenci, değişen öğretmen. Dem Dergi, 2(6), 120-123. 

Yiğittir, S., Öcal, A. (2011) Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi 

konusundaki görüşleri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 117-

124. 

Yüksel, İ., Adıgüzel, A. (2012). Öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişim modeline ilişkin 

görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Mukaddime, 6, 117-134. 

http://www.tdk.gov.tr/


  167

USAGE OF THE INTERNET IN EDUCATION IN 

DIDACTICS OF SCIENCE IN THE FIRST 

EDUCATIONAL CYCLE  

 

Jasmina Delceva- Dizdarevik PhD 

Natasa Nikolovska MA 

 

 

Abstract 

Internet is the only global computer network that enables receiving of textual, sound and visual 

information. In today’s society the internet is available to everyone, and it presents a perfect tool 

for transfer of much valuable information, of educational merit. A teacher can hardly present any 

educational content and attain the student’s attention without the use of any modern educational 

instrument. He will be successful by preparing a didactic scenario that puts the students in a role 

of active participants (problem solving, information gathering and etc.). The teacher lecturer 

(that mainly does the teaching by giving lecture – by speaking) could not be successful in the 

educational process because he teaches a generation that lives in a multimedia society of mass 

media like TV, internet and etc. This generation of students need a mentor – teacher that can 

successfully realize a didactic unite, that realizes the student (self – realization) and not only the 

curriculum In this work we are going to relate to the use of internet in the subject didactics of 

science, where we realized an empirical survey about the competence of the teachers for working 

in an alternate way, and the opinions and feelings of the students in relation to this kind of 

teaching. We did a survey that covers eight primary schools, where we inquired ninety eight 

teachers and eighty five students in RM. The result of this survey should give us valuable 
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information about strengthening the capacities of the teachers concerning their skills in using the 

internet in general and in particular in didactics of science. 

Key words: Internet in education, teachers, expertise  

 

1. Introduction  

Education is one of the key segments who upholds and promotes the development of the 

informatics society, and also to be a leader in promoting the creation of professional and 

competent staff who will rise up to the challenge as well as the needs of the knowledge based 

economy. It should be pointed out that also the quality of the educational process and operation 

depends on the informatics and communication technologies included in it.  

The general goal for all the countries is the same, but the route that each of theme are going 

to take is a different one. Visions are similar but the missions are different. One of the main 

reasons is that the development of informatics society in every country is different. Some are 

higher and some are lower. This theory covers both the aspects of technological equipment and 

the human sector that is needed for educational purposes. 

It is created in RM a National Strategy for the development of the informatics society, in the 

part of the e-education, the routes were determined in 2005 as well the goals and need for the 

upholding of the informatics society. The realization of the goals in the formal and informal 

education is directly conditioned and dependent upon the substructure and equipment of the 

educational institutions. In the continuation of the project there will surely be an improvement in 

the department of hardware and software equipment, as well as the internet connection. 
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The ministry of education and sciences will insist on strengthening the establishing of the 

new informatics technology, computer education of the young for the new society overflowed 

with it, advancement of the education, and especially for the system of special groups of visitors, 

enhancement of the efficiency of the education system and building up a political sense of the 

citizens.1 

  Republic of Macedonia is moving towards contemporary economy based on knowledge 

with the help of dependable development of the informatics society. For the accomplishment of 

the vision there is a need for materializing a bunch of goals. And these are: 

- The whole educational employment to be digitally educated until year 2010. 

- The whole educational employment to use ICT in the learning process until the year of 2015. 

- Every student in 4 grade to start with digital education until the year 2007. 

- All school to have access to internet connection. 

- Every school to be connected with local internet network by the end of the year 2010. 

- To overtake a principle of 5-15 schools on one multimedia computer until the year 2015. 

- To ensure accessibility of the adhesion services and the eduacationable multimedia resources 

on the internet until the end year 2015. 

 
From all these we can conclude that there are some goals that are priory for the 

realization of the mission. These goals relate to the educational cast and theirs: digital education, 

usage of ICT in the learning process and the digital education of the students. All schools have to 

ensure sustainable access to fast internet connection, to be connected to local internet networks; 

                                                            
1 National Program for the Development of Education in Macedonia 2005-2015, (2006), Skopje: Ministry of Education and Science of the 

Republic of Macedonia, pg 41 

 



  170

do accomplish having a multimedia computer on every 5-15 schools and to ensure accessibility 

of the adhesion services and eduacationable multimedia resources on internet, and all of that 

from the year 2007 to 2015, appropriately for every goal. 

 

Schools, universities and training centers must pledge to become local centers for 

acquiring knowledge that are all round and accessible for everyone. Politics in this field are 

going to take in mind the European strategy for employment and the national strategies for 

lifelong learning. 

-To every student who quite school, to make it possible to acquire digital education. 

-To make possible for every teacher to have adequate training, to make one’s own programme 

for training of teachers and to make it as a measure for encouragement for every teacher to have 

useful usage of digital technology on their classes. 

-To every unemployed to give a chance to have digital education, through the lifelong system of 

learning.2 

 

Schools, universities and training centers must strive to become local centers for 

acquiring knowledge that are comprehensive and accessible to all. The policy in this field will 

take into account the European Employment Strategy and national strategies for lifelong 

learning. 

• All students who left school to be able to become digitally literate. 

•  For all teachers to be  provided appropriate training, to adopt appropriate training program for 

teachers and introducing  measures to encourage teachers to have the benefit of digital 

technology of their time. 

• Every unemployed be offered the opportunity to be educated through digital life system of 

learning. "3 

                                                            
2 Draft program for development of ICT in Education 2005-2015, (2006), Skopje: Ministry of Education and Science of the Republic of 

Macedonia.pg 20 
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European Employment Strategy and national strategies for lifelong learning will be taken 

into account by policy schools, universities and training centers. Thus all students who left 

school should be allowed to become digitally literate, all teachers to provide appropriate training 

and every unemployed be offered the opportunity to be educated through digital life system of 

learning. 

       
  1.1 Curricula for nine-year basic education by introducing science  

 

According curricula for nine-year basic education in introducing the subject science there 

are certain objectives to be achieved in the development students from grade I to III. "The 

purpose of this subject presents further systematic targeting of children spontaneously exploring 

the world to gradual discovery of the relationship and dependence of phenomena and processes 

in nature and the social environment.4 

With these goals, the teacher is able to implement the Internet in almost all teaching 

topics individually, and to make teaching more interesting, and modern. 

          

1.2. Qualifications of the Teaching Staff  

The teacher in the educational process has a key role and it depends on the quality of 

teaching. In order for the quality to be higher and to be a better teacher, his work must conform 

to other stakeholders of training to the students, their intellectual abilities, prior knowledge, 

interests, motivation 

The draft program for the development of ICT in Education 2005-2015 state of the 

teaching staff in schools, in terms of their capacity for ICT in educational work is as follows: 

A teacher who during their basic education does not vested with the knowledge required 

for the application of ICT, but also in their further professional development. 

                                                                                                                                                                                                
3 Draft program for development of ICT in Education 2005-2015, (2006), Skopje: Ministry of Education and Science of the Republic of 

Macedonia.pg 6 

4 www.bro.gov.mk  
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A teacher who during their basic education does not vested with the knowledge required 

for the application of ICT, but in the course of their work experience, through courses or 

seminars have been trained to use ICT. 

Teachers who during his basic education have gained the necessary knowledge for the 

application of ICT in educational work (it is teachers who have completed their studies in study 

programs that studied the information content, the last few years). 

In terms of the ability of application of ICT in educational work, teaching staff is divided 

into three units.  

The first group consists of a teacher who during their basic education and further their 

professional development does not vested with the knowledge required for the application of 

ICT. 

   The second group includes teachers who during their  basic education does not vested 

with the knowledge required for the application of ICT, but in the course of their work 

experience, through courses or seminars have been trained to use ICT In last third group are the 

teachers who during their basic education have gained the necessary.5  

The use of the Internet and computers in teaching allow teachers in their lectures to enter 

information that would not be available otherwise. Compared with traditional teaching, new 

pedagogy is multidisciplinary; attention is paid to the design, interactive curriculum, multimedia 

graphics and programming. However, the use of the Internet in the preparation of teaching is not 

an opposition to the overall traditional pedagogy, but expands and easy and also creates a new 

combination of learning. 

The emergence of the computer in the classroom, according to the author Sholjan 

influenced several factors including: 

• Sociological factor (constant population growth and the need for its education) 

•  Pedagogical-didactic factor (inefficiency and inability to complete individualization of 

                                                            
5 Draft program for development of ICT in Education 2005-2015, (2006), Skopje: Ministry of Education and Science of the Republic of 

Macedonia.pg 20 
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traditional teaching, lack of management and control in teaching and learning, etc.) 

• Scientific and technological factor 

• Continuing education, 

•  Programmed instruction and the rapid pace of development, development of computer 

technology and human element.6 

In sociological factors are among the constant population growth and the need for its 

education. Also great significance and the democratization of schooling that make them good 

education available to people of different age periods and interests. 

Pedagogical-didactic factors should note the inefficiency of traditional teaching, lack of 

management and control in teaching and learning, the inability to complete individualization in 

traditional teaching, represented frontal form of work, idle and mostly receptive than students in 

teaching and learning, and weaknesses of the classic textbook. 

As a further factor influencing the emergence and development of computer instruction is 

programmed instruction. She performed the dominant influence in the new organization of 

educational information and specific means used.  

As a further factor influencing the emergence and development of computer instruction is 

programmed instruction. She performed the dominant influence in the new organization of 

educational information and specific means used. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Soljan, N. N. (1972), Teaching and learning with the help of computers, Zagreb: Iinstructional - literary assembly, pg.122 
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1. Research Methodology  

 

1.1 Research Methods 

In this paper we applied some  specific researching  questions to answer the exciting  

questions, or how much , how and  to what extent are applied in teaching  science which makes 

the first cycle of nine-year primary education in our country. That: 

The purpose of this research is to determine how teachers are trained to use the Internet in the 

implementation of teaching the subject science and how they are aimed at improving levels of 

professional competence. 

As the main research question in this paper is that we asked the following: 

Teachers are not sufficiently trained to apply Internet in the implementation of teaching the 

subject science. 

To answer this question survey was conducted in eight schools in the capital Skopje and 98 total 

surveyed teachers 

To be able to respond to this claim, we set several additional questions for the data to be more 

reliable. 

 

1. There is a difference between the full ability to apply Internet in the 

implementation of teaching the subject science according to the place (urban, rural) 

where the school is located. 

          To handle this particular hypothesis used two questions from the questionnaire. The first 

question is under number five of the questionnaire as follows: Do you have access to the Internet 

in your classroom / office? According to that question, we got the following information: 

 

 

 



  175

Table 1 

Yes No Total 
Do you have access to the Internet in your 

classroom / office? 

f % f % f % 

Urban environment 47 81 11 19 58 100 

Rural environment 37 92.5 3 7.5 40 100 

 

From   the results shown in Table 1 we see do teachers have Internet access in their 

classrooms or offices in comparing urban and rural environment. 

In the first claim with an affirmative answer, in the urban environment of 100%, 81.0% 

have Internet access in their rooms, and 19.0% responded negatively. For the second assertion, 

rural, of 100% of teachers surveyed gave a positive response   92.5% and only 7.5% of them 

responded negatively. 

The results obtained from the urban environment is divided into four claims, of which  

teachers claim that classes had never used a computer, and a teacher  answered 0 or 0%. For the 

second assertion, that rarely use the computer, said two teachers or 3.4%, and the third claim 

which states that often use computer answered most of the teachers and 37 teachers or 63.8%. 

And the last fourth claim said 19 teachers or 32.8%, and it says that you always use computers in 

school work. 

In the same order of claims answered and teachers from the rural areas, with little change 

from the teachers from the urban environment. The first claim that they never used a computer in 

the school work, replied just one teacher or 2.5%.Rarely they use computers answered 2 teachers 

or 5%, and often their response gave 26 teachers or 65% as in the urban environment that most 

of the teachers responded to this claim. And for the last fourth assertion, always use computers, 

said 11 teachers or 27.5%. 
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Based on these results, expressed as frequency and percentage, proving that there is no 

big difference in the training of teachers for using internet in the implementation of teaching the 

environment according to the place where the school is located. 

2. There is a difference in the ability of teachers to apply the Internet, in the 

implementation of teaching environment, according to the technical requirements of the 

school. 

 To answer the second question we used the seventh issue of Scalar questionnaire. The 

question is: How much your school allows the use of the Internet gave the following data: 

Table 2 

Never Rarely Often Always Total How your school allows the use 
of the Internet? 

 f % f % f % f % f % 

Urban environment 1 1.7 8 13.8 26 44.8 23 39.7 58 100 

Rural environment 1 2.5 1 2.5 22 55 16 40 40 100 

 

  Teachers of the urban environment, the first claim that their schools never allow using 

Internet replied only one teacher or 1.7%. The second statement said eight teachers or 13.8%, is 

rarely their school allows the use of the Internet. The third claim, that often their school allows 

the use of the Internet, said 26 teachers or 44.8%, and slightly less, the fourth claim, that their 

school is always possible to use the Internet, said 23 teachers or 39.7%. 

          At the same order claims answered and teachers from rural areas with little change of 

teachers in urban environment. The first claim, that their school never allow the use of the 

Internet, one teacher responded or 2.5%.That rarely allow them to use the Internet one teacher 

replied 1 or 2.5%, and often answered 22 teachers or 55%, as in the urban environment where 

most of the teachers responded to this claim. And last assertion; always allow their school using 

the Internet, said 16 teachers and 40%. 
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          Implemented h² test question from third special hypothesis, the realized value of h² is 

29.57, and the critical value is 7815 in the urban environment and the realized value of h² test is 

34.20, and the critical value is 7815 in the rural environment. According to these data have 

concluded that there is a statistically significant difference in both countries according to how 

much school work which allows full use of the Internet. 

                 

                            Urban environment                     х²=29.57                    p<0, 05 

                          Rural   environment                     х²=34.20                   p<0, 05 

 
 The results shown in Table 2 we found that the technical conditions affect the school 

whether it is located in an urban or rural. 

 

   3. There is a difference in the ability to apply the Internet, in the realization of teaching 

environment between teachers who attended courses in computers and those who did not 

do it. 

To answer the thirdly question we used two separate questions in the questionnaire: The 

first issue under number six states: In what way are you capable of using the Internet? This has 

received the following answer: 

 

As it can be seen from Table 3, the first two statements of the sixth question, teachers 

from urban and rural respondents were about the same. The first assertion of the urban 

environment said 26 teachers or 44.8% who said they are capable to use the internet alone, and 

17 teachers, or 42.5% of the rural environment. 
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Table 3 

Urban 
environment 

Rural 
environment 

How you be capable to use the internet? 

f % f % 

а)  Independent 26 44.8 17 42.5 

b) training  21 36.2 13 32.5 

c)  Internet with the help of friends or a family 
member 

8 13.8 4 10 

d)  With the help of colleagues in the school 1 1.7 6 15 

е)  Rest 2 3.5 0 0 

f)  Never used the internet 0 0 0 0 

Total 58 100 40 100 

 

 

The following assertion answered 21 teacher urban environment or 36.2%, and the rural 

respondents 13 or 32.5% which was trained on applying Internet through training. 

Teachers who are capable to use the Internet with the help of friends or a family member are: the 

urban environment 8 teachers and rural teachers or 4 uttered percentage 13.8% in urban and 10% 

rural. 

With the help of colleagues in the school teachers be capable of using the internet and the 

urban environment one teacher or 1.7%, and rural teachers 6 or 15%. 

 

The fifth claim, teachers from urban environment responded positive 2 teachers or 3.5%, 

and the rural environment was not a single answer or 0%. 
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And in last statement which states that teachers never used the internet, teachers 

responded negatively and the urban and rural or teachers 0, or 0%. 

The second issue that we used under number seven is: How much training on computers 

that you have visited to help the teachers in their current work, and obtained the following 

 

Table 4 

Urban 
environment 

Rural 
environment 

The training on computers that you have visited your 
help in the current work? 

 f %  f  %  

а)  Not much, not very often followed training 3 5.2 5 12.5 

b)  Enough to satisfy previous knowledge 40 69 24 60 

c)  Helped me a lot, I did not know prior to use a 
computer 

12 20.6 11 27.5 

d)  I knew to work transition, but I could not use the 
Internet 

3 5.2 0 0 

Total 58 100 40 100 

 

 The results that can be seen from Table 4 and in urban and rural answers by the teachers 

are roughly the same. The first statement said a total of 3 teachers from urban environment or 

5.2%, and the rural five teachers or 12.5% which training on computers not followed very often. 
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The second claim which states that teachers sufficiently followed training computers to upgrade 

previous knowledge of the urban environment answered many teachers or 40 teachers or 69.0%, 

but also from rural answered a number of teachers or 24 teachers or 60%. 

 The following third allegation concerning that training on computers were useful because 

they previously did not know to work with a computer, urban environment answered a total of 12 

teachers, or 20.6%, and from 11 rural teachers or 27.5%. 

 And the last fourth claim concerning whether teachers have some prior experience to 

work with a computer, but did not know to use the Internet, we received the following 

information. From the urban environment answered 3 teachers or 5.2%, while the rural areas did 

not answer a single teacher or 0%. 

 In conducting hi² test for the second question of the fifth special hypothesis, the realized 

value of hi² is 63.44, and the critical value is 7815 in urban environment, while the realized value 

of the test h² rural is 32.20, and the critical value is 78,15.According to these data have 

concluded that there is a statistically significant difference. 

Urban environment                     х²=63.44                    p<0.05 

Rural environment                       х²=32.20                    p<0.05 

The result previously presented proves the third query, which states that there is a 

difference between teachers who attended courses in computers and those who did not. 

 

4. Checking fourth question used the tenth issue of the questionnaire which is: Do the 

contents of the curriculum by introducing the subject science permit using Internet to 

deliver the instruction we received the following results: 
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Table 5 

Enough 

allow 

Very few 

allow 
Not allow Total 

Are the contents of the 

curriculum by introducing 

environmental permit using the 

Internet to deliver the teaching? f % f % f % f % 

Urban environment 52 89.7 6 10.3 0 0 58 100 

Rural environment 34 85 6 15 0 0 40 100 

 
As can we seen from Table 5, teachers from urban and rural areas about the same 

percentage said. Most of them responded to the first statement which said that the content of 

educational programs for introducing environmental allow enough using the Internet to deliver 

the teaching in an urban environment 52 teachers or 89.7%, while in rural answer 34 teachers 

and 85% . 

 

A smaller percentage of teachers responded to the second claim concerning the content of 

the curriculum by introducing the environment and how they allow the use of internet to deliver 

instruction. In urban environments answered 6 teachers or 10.3%, and rural also answered 6 

teachers or 15%. 

 

And on the third claim, which states that the content of the curriculum by  the subject 

science does not allow the use of the Internet to deliver instruction, none of the teachers from 

urban and rural areas did  not declare or percentage of 0%. 

 

And on the third claim, which states that the content of the curriculum by introducing the 

subject science does not allow the use of the Internet to deliver instruction, none of the teachers 

from urban and rural areas are not declared or percentage of 0%. 
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Based on the results obtained in response to the fourth research question, it can be 

concluded that educational programs for introducing science in the first cycle permit Internet in 

the implementation of teaching subject science. 

 

5. For checking the fifth question eleven used a question from the questionnaire which is: 

Are the content in textbooks introducing science is suitable for the application of the 

Internet to deliver the instruction, and got the following results: 

 

Table 6 

Enough 

allow 

Very few 

allow 
Not allow Total 

Are the contents in textbooks 

introducing science permit using 

the Internet to deliver the 

teaching? f % f % f % f % 

Urban environment 47 81 9 15.5 2 3.5 58 100 

Rural environment 27 67.5 13 32.5 0 0 40 100 

   

 Most of the teachers responded to any one of claims where the first say that the contents 

of books introducing environmental allow enough using the Internet to deliver the teaching in an 

urban environment said 47 teachers or 81.0%, and rural teachers 27 or 67.5%. 

 A smaller percentage of teachers answered the second claim that very little content of 

textbooks introducing environmental permit using internet for realization of teaching in an urban 

environment answered 9 teachers or 15.5%, and 13 teachers in rural or 32.5%. 
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And on the third claim which states that the contents of books introducing the environment do 

not allow use of the Internet to deliver the teaching in an urban environment responded 2 

teachers or 3.5%, and the rural environment or a teacher or 0%. 

 The results previously shown in tables are conclude that content in textbooks introduce 

environmental education in the first cycle is suitable for use on the Internet in the realization of 

teaching environment. 

 The end to check the main question that we asked in this survey that the teachers are not 

sufficiently trained to apply online in the implementation of teaching science. 

 To answer this question we used last four most important questions in the questionnaire. 

 The one issue which is: How often do you use the information and services on the 

Internet for realization of teaching environment, we received the following results: 

 

Table 7 

Never Rarely Often Always Total 

How often do you use the 

information and services on the 

Internet to deliver in the 

classroom after learning subject 

science? 
f % f % f % f % f % 

Urban environment 0 0 6 10.3 41 70.7 11 19 58 100 

Rural environment 0 0 8 20 28 70 4 10 40 100 

 

 Most of them, as can we seen from Table 8, said  that teachers often use information and 

services from the Internet to the realization of teaching science, such as: in urban environment 

teacher answered 41 or 70.7%, and rural teachers 28 or 70%. The first claim, that they never 

used the information and services on the Internet for realization of teaching science and urban 
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environment and in rural environment did not answer a single teacher or percentage of 0%. The 

second claims that rarely use the Internet said six teachers or 10.3% of the urban environment 

and 8 teachers and 20% of the rural environment. And the last fourth assertion that always 

teachers use information and services from the Internet realization of teaching science, said 11 

teachers and 19% in urban and 4 teachers and 10% in rural areas. 

 Based on the results we realize that teachers are sufficiently trained for the application of 

the Internet in the implementation of teaching science. 

 Finally, analyzing the results rather than the conclusion, we will give some 

recommendations that will be in the interest of improving the quality of teaching science in the 

first education cycle. 

 

3. Recommendations: 

From the presented theory and methodology, to improve the use of Internet in the 

implementation of teaching science in the first cycle of primary education, we propose the 

following educational recommendations: 

 

  To make the necessary changes in curricula and programs introducing environmental 

input of ICT; 

  To improve the technical conditions in schools for better utilization of the Internet and 

computers in the implementation of teaching environment; 

 To develop guidelines and regulations for teachers rules and the effective use of 

computers for educational purposes by introducing the environment; 

  Providing additional computer equipment that does not apply only to the computer and 

the Internet in schools, according to their needs with greater opportunity for innovative 

use of ICT (video cameras, LCD, programmable robots, calculators, cameras, GPS 

devices, smart phones, and etc.); 
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  Establishment of online support systems and connectivity within and between schools 

and teachers and share their experiences; 

 Initiating and encouraging the creation of digital content and Web sites to share study 

materials by introducing the environment as well as an opportunity for collaboration and 

communication to a higher level; 

 Transfer of experiences in the community and more effective divergence of knowledge 

and experience among teachers introducing the environment; 

  Creating functional web portals of schools that will allow communication of the school 

community and communication with the wider environment, transparency, information, 

achievements and plans of the school and the opportunities for cooperation. 
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Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de cumhuriyetten günümüze özel kolejlerin gelişimi ve etkileri 
incelenmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmış olup verilerin toplanmasında ilgili 

literatürden ve çeşitli web sayfalarından yararlanılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yabancı 
ve azınlıklar tarafından açılmış özel okulların faaliyet alanları sınırlandırılarak devletin 

denetimine alınmıştır. 1923’ten 1960’lı yıllara kadar özel okullar durağan bir gelişim 
göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendi kontrolünde özel girişimcilerin de eğitime 
katkı sağlamasını amacıyla 31 Ocak 1928’de Türk Eğitim Derneğini (TED) kurmuştur. TED 

1931’de ilk özel okulunu açmış, günümüzde Türkiye’nin değişik illerinde 25 koleji vardır.  
1980’lerden sonra özel okullar lehine yeni hareketlenmeler başlamıştır. Günümüzde, 

anaokulundan Fen lisesine kadar, her düzeyde eğitim öğretim veren özel okulların sayısı, her 
geçen gün artmakta ve devlet bu okulları teşvik etmektedir. Bu okullar, eğitimde bir rekabet 
ortamı oluşturarak, kaliteli eğitim ortamları sunabilmekte ve bu yüzden de ailelerin buralara 

talepleri artmaktadır. Olumlu yanlarına ek olarak, kâr amacı da güden birer ticari kuruluş olan 
özel okulların   milli eğitimde yol açtığı bazı olumsuzluklarda göze çarpmaktadır. Araştırma 

sonunda konuyla ilgili güncel veriler değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.    
Anahtar kelimeler: özel öğretim, özel okul                                                                                                                                     
 

Abstract 

In this research, the development of private schools, and its effects in Turkey has been 

examined. In this study, in addition to the descriptive, definition and demonstrative technique 
,in some parts the historical analyses and in most parts juxtaposition comparison method is 
used. After Republicanism, especially first years of Republicanism, the schools of foreign 

and minority groups had been under supervision and inspection of goverment and their 
activity fields had been restrictive.From 1923 until 1960’s the development of private schools 

was steady. Republic of Turkey, under its control for the purpose of private entrepreneurs to 
contribute to the training of 31 January 1928 the Turkish Education Association (TED) has 
been established. TED opened the first private schools in 1931; today, has 25 colleges in  

different cities of  Turkey. These proceedings, especially after 1980’s, accelerated in favor of 
private schools. Nowadays, from kindergarten to university, number of private schools that 

provide education-instruction in every level, increases every day and goverment is supporting 
these schools. In addition to the positive side, the for-profit commercial enterprise that 
pursues a lead in national education in a private school are outstanding in some of the 

negativity. At the end of the study, some recommendations have been made on the subject.  

mailto:bekir58bekir@gmail.com
mailto:murat.aktas2008@hotmail.com
mailto:m.polat@alparslan.edu.tr
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1. Giriş 

Özel okul kavramı, genel olarak giderleri devlet bütçesinden karşılanmayan eğitim-öğretim 

kurumları olarak tanımlanabilir. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim faaliyetleri 
yapan bu okulların sahipleri, gerçek kişiler ya da vakıflar gibi kuruluşlar da olabilir. Bu özel 
okullar yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş olup Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında bir ücret karşılığında örgün eğitim-öğretim 
vermektedirler.  

Özel okullar, eğitim-öğretim alanında tüm yenilikleri, gelişmeleri, farklı yöntem ve 
yaklaşımları takip ederek  eğitim sistemimize dahil ettikleri için bir yandan örnek olarak 
rekabet yaratmakta, diğer yandan kaliteli eğitim olanağı sunmaktadır. Yabancı dil öğretimi, 

akademik başarılar, sporda ve sanatta elde edilen başarılar, teknoloji kullanımı, özel 
okulculuğun ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Özel okulların Türkiye açısından yarattığı en 

büyük değer ise ortaya çıkan rekabet sonucu devletin resmi okullarda eğitim kalitesini 
yükseltmek için çalışmaya yönelmesini sağlamış olmalarıdır.  Bu  okullar, genellikle  kaliteli 
ve nitelikli eğitimin verildiği kurumlar olduğundan  çoğu devlet okulu nitelikli eğitim verme 

konusunda, özel okullarla rekabet edememişlerdir. Bu nedenle çoğu zaman özel okullar  
aileler ve öğrenciler tarafından tercih edilen, gözde eğitim kurumları olarak sistem içinde 

yerlerini almışlardır.  
 

1.2. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada Türkiye’de cumhuriyetten günümüze  özel kolejlerin gelişimi ve etkileri 
incelenmiştir.  Ayrıca Türkiye’de özel  okulların faaliyetlerinin ne zaman doğduğunu, 

gelişimini ve çeşitli yönleriyle özelliklerini, fırsat eşitliği açısından eğitim sistemi içindeki 
yerlerini, eğitim etkinliklerini küreselleşme ile oluşturulan  eğitim politikaları ile 
ilişkilendirerek incelenmiştir. 

 

2. Yöntem 

Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında 
sıklıkla kullanılan ortaya koyma, tanımlama, analiz etme teknikleri kullanılmıştır.  
 

2.1. Veri Toplama Aracı  
Verilerin toplanmasında, Türkiye’de cumhuriyetten bu güne Türkiye eğitim sistemi, eğitimde 

özel okulların payı ve önemi konularıyla ilgili  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Özel Okullar 
Birliği’nin web sayfalarından ve ilgili literatürden yararlanılmıştır. 
 

3. Bulgular 

a.  Cumhuriyetten Günümüze Özel Okulun Tarihçesine Genel Bir Bakış 

Türkiye’de ilk özel okullar, azınlıklar ve yabancılar  tarafından açılmış olup, bunlar 
Türkiye’de özel okulların gelişmesine öncülük etmiştir. Azınlıkların ve yabancıları  açmış  
olduğu  bazı özel okullar,  dinî, siyasî, ekonomik ve kültürel amaçlar taşımışlardır. Bu  

nedenle de, uygun bir ortam bulduklarında, Türkiye’nin politikasına aykırı faaliyetlerde 
bulunmaktan geri kalmamışlardır (Vahapoğlu, 1990).   

Türkiye  verdiği kurtuluş mücadelesinden  zaferle çıktıktan sonra, 1923’te imzalamış 
olduğu Lozan Andlasmasıyla zaferini ve bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Yabancı 
ve azınlık okulları konusu Lozan görüşmelerinde en çok tartışma yaratan konulardan  

olmuştur. Çünkü hayati önem taşıyan ve ileriki yıllarda önemli sıkıntılara zemin oluşturacak 
bu konularda daha önceden  yapılmış yanlışlıklara düşülmemeye gayret edilmiştir. Bu 

antlaşmada yabancı ve azınlıkların öğretim haklarıyla ilgili maddeler “Azınlıkların 
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Korunması” başlığı adı altında toplanmıştır. Bu maddelere göre, yabancı ve azınlıkların 
okulları, devletin denetim ve kontrolü altına alınarak bunlarla ilgili bazı sınırlılıklar 

getirilmiştir (Sevinç, 1975; Özbek, 2000, 129-141). 
1926’dan sonra yapılan yeni düzenlemelerle ve çıkarılan genelgelerle azınlıklara ve 

yabancılara ait bu özel okulların faaliyetleri sınırlandırılarak gelişmeleri dondurulmuştur. 
Azınlıklara ve yabancı sermayeye ait özel okulların çoğunun Cumhuriyet döneminin ilk 
senelerinde zararlı etkileri tespit edilmişti. Bu nedenle özel okullara karşı önemli tedbirler 

alınma gerekliliği doğmuş ve  Lozan Andlaşmasında bu konu üzerinde önemle durulmuştur. 
Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi  Tedrisat Kanunu) 3 Mart 1924’te çıkarılmış ve  ülkedeki 

tüm eğitim işleri Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Bu tarihten itibaren itibaren 
yabancı ve  azınlık okullarında dinî propaganda yasaklanmış, tüm okullar devletin denetimi 
altına alınmıştır. Bu sayede Türkiye Devletinin her türlü politikasına aykırı eğitim-öğretim  

faaliyetleri  bu şekilde yasaklanmıştır. 
Bir yandan azınlıklara ve yabancılara ait özel okullara sınırlama getiren Türkiye 

devleti, özel girişimcilerin kendi kontrolünde eğitime katkı sağlaması amacıyla 31 Ocak 
1928’de Türk Eğitim Derneği (TED) kurdurmuştur.  Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 
TED’in  ilk Genel Başkanı’dır.Cumhuriyetin ilk yılları, yabancı okulların bir kısmının 

kapatıldığı ya da  tamamının da kontrol altına alındığı ve Türk çocuklarının yabancı dilde 
eğitim-öğretim veren modern Türk okulları bulamadığı bir dönemdir. Bu nedenle TED’in 

amaçlarından biri de Türk çocuklarının yabancı okullara başvurmak zorunluluğundan 
kurtaracak okullar açmak olmuştur. 1931’de bu amaca yönelik Ankara Yenişehir’de 
(bugünkü kolejin bulunduğu yerde) ilk olarak bir anaokulu açılmış ve ardından, aynı yerde, 

bugünkü kolejin orta kısmı devreye girmiştir. 1935’e gelindiğinde TED Ankara Koleji olacak 
olan bu okulun lise kısmının açılması için ise, bütçeden ödenek ayrılmıştır. Ayrıca 1931’de 

TED Bursa Kız Lisesi açılmıştır (TED Tarihçesi, 2003). 1931’de ilk özel okulunu açan 
TED’nin   bugün faal durumda Türkiye’nin değişik illerde 25 koleji vardır.2014-2015 eğitim 
öğretim döneminde açılması planlanan 6 okulla birlikte bu sayı 31 e ulaşacaktır. 

Özel okullar devlet kontrolünde 1960’lı yıllara kadar sınırlı bir seviyede gelişme 
göstermiştir. Bu tarihten sonra ise özel okul sektöründe yeniden hareketlenmeler başlamış, ilk 

olarak, özel yüksek okullar faaliyete geçmiştir. Ancak 1971 yılına gelindiğinde  ise  bu 
okulların kapatıldıklarını görüyoruz. Türk, azınlık ve  yabancı menşeili  tüm özel okullarla 
ilgili yasal bir düzenleme 1965’te çıkarılan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu  ile 

getirmiştir. Bu kanunun bazı maddelerinde daha sonraki yıllarda  yapılan  bazı değişiklikler 
ve 23.06.1985’te bu kanunla ilgili olarak çıkarılan yönetmelik ve diğer yönetmelikler, tüzel 

ve özel kişilerin özel okul açma teşebbüslerini kolaylaştırmıştır.Bu sayede ortaöğretimde 
kolej niteliğinde açılan özel okulların sayısı 1985 yılında hızla artmıştır (Özkaya, 1993). 

 
b.  Sayılarla Özel Okullarda Son Durum  

Özel okullara giden öğrenci sayısında 11 yılda % 196 artış gerçekleşmiştir. 2002-2003’de 223 
bin öğrenci okuyorken günümüzde bu sayı 662 bine yükselmiştir. Şunu da vurgulamak 
gerekir ki  özel okullar bu öğrenci artışını son yıllarda devlet okullarında derslik başına düşen 

öğrenci sayısının önemli ölçüde azalmasına, resmi okullarda eğitim ortamlarındaki 
iyileştirmelere rağmen elde etmiştir (Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye Özel Okullar 

Birliği’nin 13. Geleneksel Antalya Sempozyumu).  
 

c. Dershanelerin Dönüşümü 

Dershanelerin özel okula dönüşümleri ilgili  kısa süre önce yürürlüğe giren kanunun özel 
okulculuğa büyük zarar verme ihtimali vardır. Mevcut özel okullar yarı kapasite ile çalışırken 

dershanelerin büyük teşviklerle özel okul olmaya zorlanması hem dershaneden özel okula 
dönüşen yeni kurumların hem de  mevcut özel okullardan maddi olarak dayanma gücü az  



 

190 
 

olanların iflasına yol açabilir. Bu anlamda  ilgili yasa sadece dershanelerin kapatılması ile 
değil ciddi sayıda özel okulun da kapanması ile sonuçlanabilir. 

 

d. Devlet mi? Özel mi? 

Öğretmenlerin resmi okullarda çalışmayı özel okul öğretmenliğinin yerine tercih ettikleri 
bilinmektedir. Bu tercihin temel nedeni özel okullarda iş güvenliği ve devamlılığının 
performansa dayalı olmasıdır. Çünkü özel okul  öğrencilere sunacağı hizmet nedeni ile 

velilerden talep edeceği ücretin karşılığını vermeyi ve kurumun devamlılığını  hedefler. 
Bundan dolayı çalışma ortamları  devlet okullarına kıyasla daha baskılı ve zordur. Bu ortamı 

değiştirmek kolay değildir. Devlet okullarında işte kalıcı olmak da performansa dayalı hale 
gelebilirse bu problem de  ortadan kalkar.  

 

e. Özel Okulların Yaşadığı Sorunlar 

Özel okulların yaşadığı problemler iki ana başlıkta incelenebilir. Birinci problem 

ekonomiktir, Özel okullar mevcut haliyle devletten yardım alamadığı gibi veliden aldığı 
ücretin yaklaşık %25-30’unu de devlete çeşitli vergiler ve kesintiler olarak geri vermektedir. 
Öte yandan özel okullarda öğrenci okutabilecek derecede gelire sahip veli sayısı da azdır. 

Problemlerin  ikincisi  ise Türk Milli Eğitim sisteminin merkeziyetçi ve katı yapısıdır. Özel 
okulların devletten izinsiz nefes almasına dahi imkan sağlanmamaktadır.(Gülan, 2014)  

Özel okulda okuyan öğrencilerin yaşadığı sorunlardan biri de ders kitapların temininde 
yaşanmaktadır. Ancak 2014-2015 eğitim- öğretim yılından itibaren Milli Eiğitim Bakanlığı 
özel okullarda okuyan öğrencilerin ders kitaplarının da devlet tarafından ücretsiz verileceğini 

açıklamıştır. Bu sayede özel okul öğrencilerinin her yıl yaşadıkları kitap sorununa son 
vermek ve  bu çalışmalarla özel okulların eğitim içindeki payının artmasını sağlaması 

hedeflenmektedir. 
 

f.  Özel Okullar Üzerine Genel  Değerlendirmeler 

Özel okullar hakkında yapılan değerlendirmeleri olumlu ve olumsuz olarak iki alt başlıkta 
maddeleyeleyim. 

Özel okullar hakkında yapılan olumlu değerlendirmeler şöyle sıralanabilir: 

 Özel okullar eğitim öğretimde niteliğin ve kalitenin artmasına rekabet ortamı 

oluşturarak katkı sağlamaktadırlar. 

 Özel okullar devletin kamu eğitimi giderine destek olmaktadır. Bunu ise özel 
girişimcilerin ve öğrenci velilerinin eğitim giderlerini üstlenmeleri yoluyla 

sağlamaktadır.   

 Maddi gücü yeterli olan ailelerin çocuklarının devlete fazla yük olmadan 

okuyabilmelerini sağlamaktadırlar. Ayrıca, bu okullar fakir, ama zeki ve çalışkan 
çocuklara vermiş oldukları burs gibi eğitim destekleri  ile onların da daha iyi 

olanaklar içinde okumasına fırsat sağlamaktadır. 

 Bu okullar sayesinde ufku geniş, yabancı dil bilen, yüksek  nitelikli bireyler   

yetişmektedir. Tabii ki bu eğitim, millî eğitimin temel ilkelerine uygun devletin 
gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmektedir.  

Özel okullar hakkında yapılan bazı olumsuz değerlendirmeler şöyle sıralanabilir: 

 Bu okullar, zenginlerin çocuklarını okutmak için kurulmuş ve kâr amacı güden vahşi 
kapitalist düzenin destekleyici uzantıları olarak değerlendirilmektedir.  

 Ailelerinin  maddi imkanları arasında fark olan öğrenciler arasında eğitimde fırsat 
eşitliğini bozarak haksız rekabete yol açmaktadır.   

 Bu okullar gerici, tutucu ve yabancı hayranı fertler yetiştirmektedir.Yani bu okullar 
devletin istediği insan tipini yetiştirememektedirler (Uygun, 2003). 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Türkiye ve dünyada özel okulların yaygınlaşmasını zorunlu kılan bir çok gelişme değişim 

gerçekleşmektedir. Eğitim sistemi içinde özel okulların varlığı, eğitim-öğretimde tatlı bir 
rekabeti de beraberinde getirmektedir. Eğitiminin her kademesinde, resmî okullar statüsünde 

faaliyet gösteren  özel okullar sadece devlet okullarıyla değil, diğer özel okullarla da rekabet 
içine girmektedirler. Eğitim anlayışındaki bazı gelişmelere bakıldığında, bu okulların 
günümüzde ve gelecekte vazgeçilemez birer eleman olduğu  söylenebilir. Özel okullara olan 

ilgi ve talep artışına bağlı olarak  sayıları da  her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de 1985’te  
388 okul varken, bugün 5 binin üzerinde özel okul bulunmaktadır. Özel okullaşma ise  %4 

seviyesindedir. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki özel okullaşma oranları ortalama %25 
civarındadır. Dünyanın birçok ülkesinde devletler özel okullara teşvik vermekte, özel 
okullardan hizmet satın almakta veya eğitimi özelleştirmeye çalışmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye’dekine benzer şekilde devletten hiçbir destek almayan özel okulların 
oranı dünyanın gelişmiş ülkelerinde %7,5-8 civarındadır. Bu oran AB ve OECD ülkelerinde 

eğitim kademelerine göre farklılık göstermekle birlikte % 15’ler civarındadır. Örneğin, 
Japonya’da özel okullara devam eden öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki oranı % 10’dur. 
Son zamanlarda bu payın artması yönünde özellikle de dershanelerin dönüşümü projesi 

kapsamında yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Bu konuda özel teşvikler ve kolaylaştırıcı 
düzenlemeler hayata geçirilmek üzeredir.   

Tüm özel okullar, hangi düzeyde eğitim öğretim yaparlarsa yapsınlar anayasa ve ilgili 
kanunlara göre faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak amacıyla düzenleyemezler. Ancak Türk 
millî eğitim sisteminin ilkeleri  ve amaçları doğrultusunda kalitesini yükselterek  

gelişmelerine imkan sağlayacak hizmet ve yatırımlar yapmak üzere gelir ve kâr elde 
edebilirler. 

Eğitim alanında AB standartlarına sadece kamu kaynakları ile ulaşılamayacağı 
kesindir. Türkiye’nin 2023 perspektifiyle küresel bazda, eğitim alanındaki geleceğini 
kurarken bu sürece çok değerli katkılar yapacak olan özel sektörün eğitim yatırımlarına 

özendirilerek desteklenmesi, Türkiye’nin  geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. 
Eğitim hizmetinin özel sektör tarafından verilmesi, devletin üzerindeki mali yükün 

hafifletilmesi anlamına gelmektedir. Eğitim alanında yatırım yapacak özel sektörün 
desteklenmesi devlet bütçesi için bir vergi kaybı olmayıp tam aksine daha geniş istihdam ve 
daha çok vergi anlamına gelmektedir. 

Özel okulların gelişimi ve ülkenin eğitim ve bununla bağlantılı tüm alanlarına etkileri 
konusunda  şu önerilerde bulunulabilir:  

1. Bütün dünyada eğitim adına yapılan hizmetlerin tümü devletin eğitim alanındaki 
yükünü azaltma olarak algılandığından eğitim alanındaki yatırımlar doğrudan veya 
dolaylı olarak desteklenmektedir. Devletin özel okullara sağladığı ekonomik destek 

arttırılmalıdır. Türkiye’deki ve dünyadaki  gelişmeler ve eğitimdeki yönelimler bu 
desteği zorunlu kılmaktadır.  

2. Özel okulların denetimi için her dönemde bir takım yapılan yasal düzenlemelerin 
yapıldığı doğrudur. Ancak , bu düzenlemeler  devletin  özellikle siyasî yönden zayıf 
olduğu ve ekonomik  zayıflığın yaşandığı  dönemlerde sadece resmi  kağıt üzerinde 

kaldığı dikkate alınmalıdır.   
3. Öğretmenlerin resmi okullarda çalışmayı özel okul öğretmenliğinin yerine tercih 

etmeleri ile ilgili olarak  özel okullar bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak için 
öğretmenlere kendilerini geliştirme fırsatı sağlamalı, daha sıcak ve sosyal bir ortam 
yaratmalı, güçleri yetiyorsa daha iyi sağlık imkanları ile ek emeklilik olanakları 

sağlamalıdır.    
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Özet 

Bu araştırmada, İstanbul ili T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu 
yurtlarında kalan kız üniversite öğrencilerinin; psikolojik dayanıklılıkları ve yaşamda anlam 

düzeylerinin belirlenen demografik değişkenler göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve psikolojik 
dayanıklılık ile yaşamda anlam seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ili T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve 

Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan kız üniversite öğrencileri arasından yansız olarak seçilen 
455 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, Basım ve Çetin (2010) tarafından geliştirilen 

psikolojik dayanıklılık ölçeği, Demirbaş (2010)  tarafından Türkçeye uyarlanan yaşamda 
anlam ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
Araştırmada; betimsel analizler, Kruskal Wallis-H testi, bağımsız grup t testi, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), Mann Whitney-U testi, Pearson Çarpım Moment Korelasyon 
analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları ile 

yaşamda anlam seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; yaşamda anlam puanlarının 
bölüm, babanın sağ-ölü olma durumu, kaç kişilik odada kalındığı değişkenlerine göre anlamlı 
farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık puanlarının belirlenen 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık ortaya koymadığı görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, yaşamda anlam, Kredi ve Yurtlar Kurumu, 

üniversite öğrencileri. 
 

2. Giriş  

Yaşamdaki etkinliklerin yoğunluğu ve hızı varlığımızın doğasını zorlamaktadır. Eğer 
varlığımızı anlamak için yeterince durmazsak yaşamımızın anlamını kavrayıp algılayamayız. 

Yaşamımızdaki her şeyin bir anlamı vardır. Anlam en basit tanımıyla dünyadaki yaşamın 
ritmidir ve bizim için her an ulaşılabilirdir (Pattakos, 2010). 

Crescioni & Baumeister (2013) bireyin anlam oluşturabilmesi için amaç oluşturmaya, 

amacını gerçekleştirmek için harekete geçmeye ve belirlediği amaca tam olarak ulaşmasına; 
bireyin kendine ait doğrularının ve yanlışlarının bulunması ve eylemlerini kendi doğruları 

doğrultusunda gerçekleştirmesi üzerine kurulu olan ahlak kuralları çerçevesinde kendi 
eylemlerini meşrulaştırmasına; öz-yeterliliğinin olmasına ve yaşamı üzerinde kontrol sahibi 



 

194 
 

olmaya ve yaşamına yön verebileceği duygusuna; özsaygıya ve diğer insanlar tarafından da 
değer görmeye ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. 

Freud’un insanın yaşam anlam arayışına ilişkin görüşleri her ne kadar olumsuzda olsa 
psikoterapi alanında görüşlerinin büyük bir etkisi olmuştur. Psikanalizin temel tedavi 

yöntemlerinden biri olan yorumlama, hastanın semptomların da saklı olan anlamı bulmaya 
yönelik metodolojik bir araçtır. Psikanalizde yaşamın anlamı bilinçaltı ve yorumlama 
tekniğinin kullanımı üzerinde ilerlemektedir (Jones, 1981). 

Jung, psikonevrozun oluşumunda anlam yoksunluğunun önemli bir rolü olduğunu ifade eder. 
Ona göre nevrotik birey yaşamın anlamını bulamamış ve bundan dolayı acı çeken bir insan 

olarak değerlendirilmelidir. Danışanın derin ruhsal ihtiyaçları dikkate alınmalı, yaşamının 
anlamını bulması ve özgürleşmesi sağlanmalıdır. Danışan, karmaşa içindeki zihnini 
düzenleyecek, kendisine aitlik hissi verecek ve yaşamına anlam verebilecek bir şeylerin 

arayışı içindedir (Jung, 1933). 
Adler insanın yaşamın anlamı üzerinde genellikle düşünmediğini ancak bu sorunun 

insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade etmiştir. Doğru bir yaşam anlayışına sahip olmanın 
yolu; insanlık için doğru olana yönelmek, bütünün bir parçası olmak ve insanlığın esenliğine 
katkıda bulunmaktır (Adler, 2009). 

İnsancıl psikoloji ise bireyin, yaşamına anlam katabilmesinin yolunun kendini iyi 
hissettiren şeyi keşfedip o şeyi yapması, yaşamdaki akışı yakalayıp yaşamdan tat alması 

olarak görür. Varoluşçu psikoterapi de, ise varoluşçu kaygıya, bireyin yaşamında hiçbir 
anlam olmadığını keşfetmesinin ardından yaşadığı korku ve panik duygularına odaklanır. 
Bireyin seçme özgürlüğüyle boşluk, kaygı ve sıkıntı duygularını azaltıcı bir yaşam tarzı 

geliştirmesini amaçlar (Burger, 2006). 
Frankl  (2012) insanın varoluş anlamına ve bu anlama yönelik arayışına 

odaklanmıştır. Frankl’a göre insanın temel güdülendirici gücü anlam arayışıdır.  Her insanın 
yaşam anlamı kişiye özgü ve özeldir. Birey soyut bir yaşam anlamı arayışına girmek yerine, 
yaşamında uğruna mücadele edebileceği somut bir görevi olduğunu görmelidir. 

Sayar (2012)’a göre ise yaşamın anlamı dünyaya ne verdiğimiz ve ne aldığımız ve yaşamı 
olduğu gibi kabul edişimizle ilgilidir. Yaşamın anlamına sahip olan bireyin amacı ve değer 

sistemi olur, öz değer duygusu gelişir. Yaşam anlam düzeyi yükseldikçe yaşama yön 
verilerek verimli bir yaşam yaşanır. 

Pozitif psikolojiye göre yaşamda bilgiyi arttırmak, gücü arttırmak ya da hayırseverliği 

arttırmak gibi yaşam amaçları seçilmeli; yaşamda bu yönde seçimler yaparak, kendinize ait 
gücü kullanarak, yaşamı anlamlı kılmak ve evrensel ilerlemeye katkıda bulunmak 

amaçlanmalıdır (Seligman, 2007). 
Kobasa (1979) bazı bireylerin yüksek stres altında hastalanırken bazı bireylerin ise 

kişilik yapısının farklılığından kaynaklı olarak yüksek stres altında hastalanmadığını 

belirtmiştir. Kobasa kişilikteki bu farklılığı dayanıklılık olarak adlandırmaktadır. Dayanıklılık 
yaşanılan zorluktan daha güçlenmiş bir şekilde çıkabilme kapasitesi olarak da tanımlanabilir. 

Psikolojik dayanıklılık bireye yaşadığı acıyı iyileştirme, yaşamının sorumluluğunu alma, 
yaşamı dolu dolu ve sevgi ile sürdürebilme olanağı sağlar (Walsh, 2006). Goldstein ve 
Brooks (2005) dayanıklılığı zorluklar karşısında kendini toparlayabilme yeteneği, stresli 

durumu etkili bir şekilde yönetme ve fiziksel ve psikolojik baskılar karşısında büyük bir 
bozulma ve fonksiyon kaybı yaşamama olarak tanımlamıştır. Maddi ve Khoshaba (1994) ise 

dayanıklılığı, psikolojik canlılık ve performansın artırılması olarak tanımlamaktadır. 
Dayanıklı bireylerin üç karakteristik özelliği bulunmaktadır. Kendi hayatlarındaki 

olayları kontrol edebileceklerine dair olan inanç, yaşamlarındaki her faaliyete tam olarak 

katılma/yükümlülük, değişimi gelişmek için heyecan verici bir mücadele olarak görme 
(Maddi & Khoshaba, 1994; Kobasa, 1979). 
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Psikolojik dayanıklılık bireyin zorlukla karşılaşması durumunda kendini 
toparlayabilme/iyileşme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bazı insanlar karşılaşılan zorluklarla 

yaşamlarının bazı alanlarında baş edebilirken bazı alanlarında baş etmede güçlük 
yaşayabilmektedir. Karşılaşılan güçlüklere karşı sağlıklı bir uyum geliştirme bireye, aileye, 

arkadaşlıklara, sosyal yapılara, çeşitli örgütlenmelere, din ve kültürel değerlere, topluma, 
devlete, bireyin gelişim dönemine göre farklılaşabilmektedir (Henderson &  Milstein, 2003; 
Southwick & Charney, 2012). 

Üniversite öğrencilerinin gelişimsel dönemleri dikkate alındığında, birçoğunun ilk kez 
ailelerinden ayrıldığı, başka bir şehirde yaşamaya başladığı, birçok güçlükle baş etmekle yüz 

yüze kaldıkları görülmektedir. Şehir, yaşam biçimi, sosyal çevre, yaşamı kendi başına idame 
ettirme ile ilk kez yüz yüze kalma, akademik beklentiler vb. yeni durumlarla karşılaşan 
üniversite öğrencileri içinde bulundukları dönem ve şartlar göz önüne alındığında bu 

süreçlerle baş etme becerileri açısından psikolojik dayanıklılık ve yaşam anlam düzeylerinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Hızla değişen toplum ve yaşam biçimi bireyi anlam arayışına 

götürmektedir. Değişen koşullara uyumda psikolojik dayanıklılık ve yaşam anlamının önemi 
büyüktür. Yaşamları boyunca pek çok gelişimsel değişimle karşılaşan birey bu değişimlerle 
ortaya çıkan stres ve risklerle mücadele etmekle karşı karşıya kalmaktadır. Birey değişen 

yaşantılara uyum sağlayabilmek amacıyla çeşitli başa çıkma mekanizmalarına 
başvurmaktadır. Bu başa çıkma mekanizmalarından biride psikolojik dayanıklılık ve yaşam 

anlam düzeyleridir. 
Bu araştırmanın problemi, yükseköğrenim kredi yurtlar kurumunda barınan kız 

öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları ve yaşam anlam düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir.  
 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 
İstanbul’da yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumunda kalan kız öğrencilerin psikolojik 

dayanıklılık ve yaşam anlam düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan bu çalışma 
ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel modele uygun bir araştırmadır. 

 
2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini İstanbul ili yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumunda barınan kız 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise İstanbul ili yükseköğrenim kredi ve 
yurtlar kurumunda kalan öğrenciler arasından yansız olarak seçilen 455 kız üniversite 

öğrencisinden oluşmaktadır. 
 
2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, Basım ve Çetin (2010) tarafından geliştirilen psikolojik dayanıklılık ölçeği, 
Demirbaş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan yaşamda anlam ölçeği ile araştırmacı 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
 

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan bu formda öğrencilerin okudukları bölüm, bulundukları 
sınıf, yaşları, aylık ortalama gelir, anne-babanın sağ-ölü, öz-üvey olma durumu, anne-baba 

eğitim durumu, yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer, yurtta kalma süresi, kaç kişilik odada 
kalındığı, yurtta kalma sebebi ve üniversite öncesi aileden ayrı kalma durumunu belirlemeye 
yönelik sorular yer almaktadır. 
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2.3.2. Yaşamda Anlam Ölçeği 
Orijinal adı “Meaning in Life Questionnaire (MLQ)” olan ve Steger ve arkadaşları (2006) 

tarafından geliştirilen ölçek Demirbaş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğin 5’er 
maddeden oluşan iki alt ölçeği bulunmaktadır. Birinci alt ölçek “yaşamda anlamın varlığı 

iken, ikici alt ölçek “yaşamda anlam aranması ” olarak belirlenmiştir. Ölçek Likert tipi olup 
kategorileri “kesinlikle doğru değil ’den “kesinlikle doğru’ya doğru sıralanmıştır. Ölçeğin 
uyarlanmasına ilişkin güvenirlik analizlerinde iç tutarlık katsayısı α=.86 olarak bulunmuştur. 

Test tekrar test güvenirliği için yapılan iki uygulama sonucu arasındaki ilişki ise r=.81 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışması için yapılan temel bileşenler analizinde ve 

doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin madde faktör yüklerinin yeterli, uyum iyiliğinin oldukça 
yüksek ve yapı geçerliliğini sağladığı görülmüştür. 
 

2.3.3. Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ) 
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Friborg ve arkadaşları (2003) tarafından 

geliştirilmiş ülkemizde geçerlilik güvenirlik çalışması Basım ve Çetin (2010) tarafından 
yapılmıştır. Araştırmada Basım ve Çetin (2010) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
yapılan yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği kullanılmıştır. Psikolojik dayanıklılık 

kavramı ulusal literatüre, yılmazlık, kendini toparlama gücü, psikolojik sağlamlık ve 
dayanıklılık gibi adlarla çevrilmiştir. Ulusal literatürdeki bu kavram çeşitliliğinin azaltılması 

ve kavramın, içinde yer aldığı alanda çalışmalar yapan öğretim üyelerinin görüş, düşünce ve 
fikir birlikleriyle doğru olarak adlandırılmasını sağlamak amacıyla Türkçe geçerlilik ve 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçekte, yapısal stil ve gelecek algısı 4’er madde; aile 

uyumu, kendilik algısı ve sosyal yeterlilik 6’şar madde; ve sosyal kaynaklar ise 7 madde ile 
ölçülmektedir. Ölçekte toplam 33 soru bulunmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık 

katsayılarının .66 ile .81 arasında ve test-tekrar test güvenilirliklerinin ise .68 ile .81 arasında 
değiştiği bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin toplam Cronbach Alfa katsayısı 0,86 olarak 
hesaplanmıştır. 

 
2.4. Verilerin Toplanması 

Veri toplamada ölçek ve formların uygulanması araştırmacı tarafından yüksek öğrenim kredi 
ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda gerçekleştirilmiştir.  
 

2.5. Verilerin Analizi 
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uygulandıktan sonra kişisel bilgi formu ve 

uygulanan ölçeklere ait cevap kâğıtları kontrol edilerek geçersiz bulunan cevap kâğıtları 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. İstatistiksel çözümlemelerden önce, demografik değişkenler 
gruplandırılarak kız öğrencilere uygulanan ölçekler (Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği ve Yaşamda Anlam Ölçeği) puanlanmıştır. Verilerin toplanmasından sonra, tüm 
veriler bilgisayarda kodlanarak ve istatistiksel çözümlemeleri SPSS 15.0 programında 

yapılmıştır. Bu aşamada, araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerinin 
frekans ve yüzde dağılımları çıkarılacak, sonra ölçeğin toplam puanları için  ve ss değerleri 
saptanmıştır. Gruplar içerisinde normal dağılım özelliği göstermeyen (n<30) gruplar için non-

parametrik teknikler, normal dağılım özelliği gösteren dağılımlar içinse parametrik analiz 
teknikleri kullanılmıştır. 

 

3.Bulgular 

Bu bölümde araştırma sorularına yanıt aramak için gerçekleştirilen analizlerden elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 
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Tablo 3.1. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda Anlam 

Ölçeği 

TS-Dil 87 44,98 8,97 G.Arası 470,66 2 235,33 

3,57 ,029 
TM 176 43,94 8,04 G.İçi 29746,74 452 65,81 

MF 192 42,36 7,76 Toplam 30217,40 454  

Toplam 455 43,47 8,16     

Tablo 3.1’de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan bireylerin yaşamda anlam 
ölçeği puanlarının bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, 
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(F=3,57; p<,05). Bu işlemin ardından farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için tamamlayıcı analizlere geçilmiştir. Bu amaçla öncelikle varyansların homojen 
ve hetorejenliği Levene’s testi ile denetlenmiş ve varyansların homojen olduğu saptanmıştır 

(L=,455; p>,05). Bunun üzerine varyansların homojen olması durumunda yaygınlıkla 
kullanılan Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. Scheffe testinin tercih 
edilmesinin nedeni testin alpha tipi hataya karşı duyarlı olmasıdır. Gerçekleştirilen Scheffe 

çoklu karşılaştırma analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 3.2. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Hangi Gruplar 

Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları 

 

Bölüm (i) Bölüm (j) ji xx   
xSh  p  

TS-Dil 
TM 1,04 1,06 ,620 

MF 2,61 1,05 ,046 

TM 
TS-Dil -1,04 1,06 ,620 

MF 1,57 ,85 ,179 

MF 
TS-Dil -2,61 1,05 ,046 

MF -1,57 ,85 ,179 

Yaşamda anlam ölçeği puanlarının bölüm değişkenine göre hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc 
Scheffe testi sonucunda TS-Dil bölümü ile MF bölümü arasında TS-Dil bölümü lehine 
istatistiksel olarak (p<,05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, TS-Dil 

bölümündeki öğrencilerin yaşam anlam düzeylerinin MF bölümüne göre daha fazla olduğunu 
ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

 

Tablo 3.3. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık 

TS-Dil 87 126,85 18,01 G.Arası 177,35 2 88,68 

,27 ,765 
TM 176 126,16 18,14 G.İçi 149557,19 452 330,88 

MF 192 125,22 18,31 Toplam 149734,55 454  

Toplam 455 125,90 18,16     
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Tablo 3,3’te görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik dayanıklılık 
ölçeği puanlarının bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(F=,27; p>,05). 

 

Tablo 3.4. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda 

Anlam 

1.sın.ve altı 133 44,32 8,89 G.Arası 169,98 3 56,66 

,85 ,467 

2. sınıf 138 43,19 7,89 G.İçi 30047,42 451 66,62 

3. sınıf 115 43,39 8,22 Toplam 30217,40 454  

4. sın. ve üstü 69 42,52 7,04     

Toplam 455 43,47 8,16     

Tablo 3.4’te görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam ölçeği 
puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (F=,85; p>,05). 

 

Tablo 3.5. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık  

1. ve altı 133 126,08 18,67 G.Arası 2383,73 3 794,57 

2,43 ,064 

2. sınıf 138 123,07 17,13 G.İçi 147350,82 451 326,72 

3. sınıf 115 129,22 17,99 Toplam 149734,55 454  

4. ve üstü 69 125,67 18,88     

Toplam 455 125,90 18,16     

Tablo 3.5’te görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik dayanıklılık 
ölçeği puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(F=2,43; p>,05). 

 

Tablo 3.6. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda 

Anlam  

19 yaş ve altı 90 44,99 8,64 G.Arası 436,20 4 109,05 

1,64 ,161 

20 yaş  94 42,08 8,73 G.İçi 29781,19 450 66,18 

21 yaş  126 43,76 8,07 Toplam 30217,40 454  

22 yaş  79 42,79 7,03     

23 yaş ve üstü 66 43,64 7,89     

Toplam 455 43,47 8,16     
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Tablo 3.6’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam ölçeği 
puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (F=1,64; p>,05). 

 

Tablo 3.7. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık  

19 yaş ve altı 90 125,12 19,23 G.Arası 789,95 4 197,49 

,59 ,665 

20 yaş  94 124,33 18,73 G.İçi 148944,60 450 330,99 

21 yaş  126 127,75 16,84 Toplam 149734,55 454  

22 yaş  79 125,15 18,21     

23 yaş ve üstü 66 126,57 18,43     

Toplam 455 125,90 18,16     

Tablo 3.7’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (F=,59; p>,05). 

 

Tablo 3.8. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Gelir Seviyesi Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi 

Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
 

2x  sd  
p  

Yaşamda 
Anlam 

Düşük 61 231,12 

,07 2 ,967 
Orta 367 227,22 

Yüksek 27 231,56 

Toplam 455  

Tablo 3.8’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam ölçeği 
puanlarının gelir seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis- H testi sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (x2=,07;p>,05). 

 

Tablo 3.9. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Gelir Seviyesi Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis- H Testi 

Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
 

2x  sd  
p  

 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düşük 61 196,55 

4,041 2 ,133 
Orta 367 232,69 

Yüksek 27 235,28 

Toplam 455  

Tablo 3.9’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının gelir seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis- H testi sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(x2=4,041;p>,05). 
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Tablo 3.10. Annenin Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Yaşamda Anlam 

Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
  sira  

U  z  p  

Yaşamda 

Anlam 

Sağ 448 227,56 101946,50 

1370,50 -,57 ,567 Ölü 7 256,21 1793,50 

Toplam 455   

Tablo 3.10’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan bireylerin yaşamda anlam 
ölçeği ortalamalarının annenin sağ-ölü olma durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U  analizi 
sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (z=-,57; 
p>,05). 

 

Tablo 3.11.  Annenin Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
  sira  

U  z  p  

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Sağ 448 228,16 102213,50 

1498,500 -,20 ,840 Ölü 7 218,07 1526,50 

Toplam 455   

Tablo 3.11’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan bireylerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği ortalamalarının annenin sağ-ölü olma durumu değişkenine göre anlamlı 
bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U  
analizi sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır 

(z=-,20; p>,05). 

 

Tablo 3.12. Babanın Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Yaşamda Anlam 

Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
  sira  

U  z  p  

Yaşamda 
Anlam 

Sağ 431 225,99 99640,50 

3799,50 -2,19 ,028 Ölü 24 264,10 4099,50 

Toplam 455   

Tablo 3.12’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan bireylerin yaşamda anlam 
ölçeği ortalamalarının babanın sağ-ölü olma durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U  analizi 

sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmuştur (z=-2,19; 
p<,05). Söz konusu farklılığın babası ölü olan öğrencilerin lehine bulunmuştur. 

 

Tablo 3.13. Babanın Sağ-Ölü Olma Durumu Değişkenine Göre Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
  sira  

U  z  p  

Psikolojik Sağ 431 225,99 97401,50 4305,50 -1,38 ,167 
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Dayanıklılık Ölü 24 264,10 6338,50 

Toplam 455   

Tablo 3.13’te görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan bireylerin psikolojik 

dayanıklılık ölçeği ortalamalarının babanın sağ-ölü olma durumu değişkenine göre anlamlı 
bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U analizi 
sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (z=-1,38; 

p>,05). 

 

Tablo 3.14.Annenin Öz-Üvey Olma Durumu Değişkenine Göre Yaşamda Anlam 

Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
  sira  

U  z  p  

Yaşamda 
Anlam 

Öz 452 227,53 102844,00 

466,00 -,93 ,350 Üvey 3 298,67 896,00 

Toplam 455   

Tablo 3.14’te görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan bireylerin yaşamda anlam 
ölçeği ortalamalarının annenin öz-üvey olma durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U  analizi 

sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır (z=-,93; 
p>,05). 

 

Tablo 3.15. Annenin Öz-Üvey Olma Durumu Değişkenine Göre Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
  sira  

U  z  p  

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Öz 452 228,13 103112,50 

621,50 -,25 ,803 Üvey 3 209,17 627,50 

Toplam 455   

Tablo 3.15’te görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan bireylerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği ortalamalarının annenin öz-üvey olma durumu değişkenine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U  
analizi sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasında farklılık anlamlı bulunmamıştır 

(z=-,25; p>,05). 

 

Tablo 3.16. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Annenin Eğitim Seviyesi Değişkenine 

Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda 

Anlam 
Ölçeği 

İlkokul ve altı 215 43,73 8,64 G.Arası 38,481 3 12,83 

,19 ,902 

Ortaokul 73 43,34 8,11 G.İçi 30178,93 451 66,92 

Lise 111 43,02 7,78 Toplam 30217,40 454  

Üniversite 56 43,57 7,16     

Toplam 455 43,47 8,16     

Tablo 3.16’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam 
ölçeği puanlarının annenin eğitim seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
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sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (F=,19; p>,05). 

 

Tablo 3.17. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Annenin Eğitim Seviyesi 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları
 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık  

İlkokul ve altı 215 124,85 18,51 G.Arası 1206,90 3 402,30 

1,22 ,301 

Ortaokul 73 128,90 19,11 G.İçi 148527,65 451 329,33 

Lise 111 126,91 18,76 Toplam 149734,55 454  

Üniversite 56 124,02 13,59     

Toplam 455 125,91 18,16     

Tablo 3.17’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının annenin eğitim seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (F=1,22; p>,05). 

 

Tablo 3.18. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Babanın Eğitim Seviyesi Değişkenine 

Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda 

Anlam 

İlk.ve altı 125 44,34 8,73 G.Arası 176,55 3 58,85 

,88 ,450 

Ortaokul 67 43,85 8,39 G.İçi 30040,85 451 66,60 

Lise 155 43,06 8,13 Toplam 30217,41 454  

Üniversite 108 42,82 7,34     

Toplam 455 43,47 8,16     

Tablo 3.18’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam 
ölçeği puanlarının babanın eğitim seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (F=,88; p>,05). 

 

Tablo 3.19.Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Babanın Eğitim Seviyesi 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık  

İlkokul ve altı 125 125,54 20,14 G.Arası 247,93 3 82,64 

,25 ,862 

Ortaokul 67 124,43 20,39 G.İçi 149486,62 451 331,46 

Lise 155 126,28 17,66 Toplam 149734,55 454  

Üniversite 108 126,67 14,89     

Toplam 455 125,90 18,16     

Tablo 3.19’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının babanın eğitim seviyesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi 
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(ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (F=,25; p>,05). 

 

Tablo 3.20. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yaşamın Çoğunu Geçirdiği Yer 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal 

Wallis- H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
 

2x  sd  
p  

Yaşamda 
Anlam 

Kasaba/Köy 50 224,73 

5,78 4 ,216 

İlçe 139 229,19 

İl 129 209,57 

Büyükşehir 128 242,65 

Yabancı Ülke 9 283,50 

Toplam 455  

Tablo 3.20’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam 
ölçeği puanlarının yaşamın çoğunu geçirdiği yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis- H testi 

sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (x2=5,78;p>,05). 

 

Tablo 3.21. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yaşamın Çoğunu Geçirdiği Yer 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal 

Wallis- H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
 

2x  sd  
p  

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Kasaba+Koy 50 226,18 

3,95 4 ,413 

İlçe 139 232,53 

İl 129 215,60 

Büyükşehir 128 231,38 

Yabancı Ülke 9 297,83 

Toplam 455  

Tablo 3.21’te görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının yaşamın çoğunu geçirdiği yer değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis- H testi 
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (x2=3,95;p>,05). 

 

Tablo 3.22. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Süresi Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda 

Anlam 

1 yıl ve altı 98 43,06 9,09 G.Arası 127,98 4 31,99 

,48 ,752 

2 yıl 105 43,55 7,42 G.İçi 30089,42 450 66,86 

3 yıl 114 42,95 7,62 Toplam 30217,41 454  

4 yıl 88 43,86 9,39     

5 yıl ve üstü 50 44,62 6,55     

Toplam 455 43,47 8,16     
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Tablo 3.22’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam 
ölçeği puanlarının yurtta kalma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (F=,48; p>,05). 

 

Tablo 3.23. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Süresi 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık 

1 yıl ve altı 98 123,21 18,09 G.Arası 1435,24 4 358,80 

1,09 ,361 

2 yıl 105 127,92 17,66 G.İçi 148299,31 450 329,55 

3 yıl 114 127,26 17,74 Toplam 149734,54 454  

4 yıl 88 124,96 18,77     

5 yıl ve üstü 50 125,46 19,13     

Toplam 455 125,90 18,16     

Tablo 3.23’te görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının yurtta kalma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (F=1,09; p>,05). 

 

Tablo 3.24. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Kaç Kişilik Odada Kalındığı 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Yaşamda 

Anlam  

2 ve altı 32 44,06 8,56 G.Arası 628,19 3 209,39 

3,19 ,023 

4 kişilik  138 41,77 8,00 G.İçi 29589,21 451 65,61 

6 kişilik 169 43,86 8,55 Toplam 30217,41 454  

7 ve üstü 116 44,77 7,38     

Toplam 455 43,47 8,16     

Tablo 3.24’te görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin yaşamda 

anlam ölçeği puanlarının kaç kişilik odada kalındığı değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (F=3,19; p<,05). Bu işlemin ardından farklılıkların hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek için tamamlayıcı analizlere geçilmiştir. Bu amaçla öncelikle 

varyansların homojen ve hetorejenliği Levene’s testi ile denetlenmiş ve varyansların homojen 
olduğu saptanmıştır (L=,710; p>,05). Bunun üzerine varyansların homojen olması 
durumunda yaygınlıkla kullanılan Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. 

Scheffe testinin tercih edilmesinin nedeni testin alpha tipi hataya karşı duyarlı olmasıdır. 
Gerçekleştirilen Scheffe çoklu karşılaştırma analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 3.25. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Kaç Kişilik Odada Kalındığı 

Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan 

Scheffe Testi Sonuçları 

Bölüm (i) Bölüm (j) ji xx   
xSh  p  

2 kişilik ve altı 

4 kişilik  2,29 1,59 ,558 

6 kişilik  ,20 1,56 ,999 

7 ve üstü -,70 1,62 ,979 

4 kişilik v 

2 kişilik ve altı -2,29 1,59 ,558 

6 kişilik  -2,08 ,93 ,172 

7 ve üstü -2,99 1,02 ,036 

6 kişilik  

2 kişilik ve altı -,20 1,56 ,999 

4 kişilik  2,08 ,93 ,172 

7 ve üstü -,91 ,98 ,833 

7 kişilik ve üstü 

2 kişilik ve altı ,70 1,62 ,979 

4 kişilik  2,99 1,02 ,036 

6 kişilik ve ,91 ,98 ,833 

Yaşamda anlam ölçeği puanlarının kaç kişilik odada kalındığı değişkenine göre hangi 
alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi sonucunda 4 kişilik ve altı odalar ile 7 kişilik ve 
üstü odalar arasında 7 kişilik ve üstü odalar lehine istatistiksel olarak (p<,05) düzeyinde 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, 7 kişilik ve üstü odalardaki öğrencilerin yaşam 
anlam düzeylerinin 4 kişilik ve altı odalarda kalan öğrencilere göre daha fazla olduğunu 

ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p>,05). 

 

Tablo 3.26. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Kaç Kişilik Odada Kalındığı 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları  

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Psikolojik 

Dayanıklılık 

2 ve altı 32 123,71 14,23 G.Arası 253,14 3 84,38 

,25 ,858 

4 kişilik 138 126,72 16,85 G.İçi 149481,40 451 331,44 

6 kişilik 169 125,71 19,82 Toplam 149734,54 454  

7 ve üstü 116 125,79 18,26     

Toplam 455 125,90 18,16     

Tablo 3.26’da görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının kaç kişilik odada kalındığı değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (F=,25; p>,05). 

 

Tablo 3.27. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Nedeni Değişkenine 

Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis - H Testi 

Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
 

2x  sd  
p

 

Yaşamda 
Anlam 

Ekonomik açıdan uygun olması 287 226,54 
8,11 5 ,150 

Güvenli olması 35 230,59 
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Kalacak başka yer bulamamak 33 230,64 

Okula ulaşımın kolay olması 48 205,70 

Ailenin isteği 42 272,60 

Varsa diğer neden 10 171,80 

Toplam 455  

Tablo 3.27’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin yaşamda anlam 
ölçeği puanlarının yurtta kalma nedeni değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis- H testi sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(x2=8,11;p>,05). 

 

Tablo 3.28. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Yurtta Kalma Nedeni 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal 

Wallis- H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax
 

2x  sd  
p  

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Ekonomik açıdan uygun 

olması 
287 229,97 

3,42 5 ,635 

Güvenli olması 35 212,81 
Kalacak başka yer 

bulamamak 
33 194,64 

Okula ulaşımın kolay olması 48 242,96 

Ailenin isteği 42 235,63 

Varsa diğer neden 10 230,75 

Toplam 455  

Tablo 3.28’de görüldüğü üzere, örneklemi oluşturan öğrencilerin psikolojik 
dayanıklılık ölçeği puanlarının yurtta kalma nedeni değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis- H testi 
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (x2=3,42;p>,05). 

 

Tablo 3.29. Yaşamda Anlam Ölçeği Puanlarının Üniversite Öncesi Aileden Ayrı Kalma 

Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 

Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  x  ss  xSh  

t Testi 

t  Sd  p  

Yaşamda Anlam 
Evet 106 43,19 7,89 ,77 

-,41 453 ,683 
Hayır 349 43,56 8,25 ,44 

Tablo 3.29’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin yaşamda 
anlam ölçeği ortalamalarının üniversite öncesi aileden ayrı kalma durumu değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, 
grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (t=-,41; p>,05). 

 

Tablo 3.30. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Puanlarının Üniversite Öncesi Aileden Ayrı 

Kalma Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  x  ss  xSh  

t Testi 

t  Sd  p  
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Psikolojik 
Dayanıklılık 

Evet 106 124,18 18,42 1,79 
-1,11 453 ,268 

Hayır 349 126,42 18,07 ,97 

Tablo 3.30’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin psikolojik 

dayanıklılık ölçeği ortalamalarının üniversite öncesi aileden ayrı kalma durumu değişkenine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi 
sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (t=-

1,11; p>,05). 

 

Tablo 3.31.Yaşamda Anlam Ölçeğinden Alınan Puanlarla Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeğinden Alınan Puanlar Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson 

Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken N r p  

Yaşamda Anlam 

Psikolojik Dayanıklılık 
455 ,007 ,886 

Tablo 3.31’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin yaşamda 
anlam ölçeği puanları ile psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan Pearson analizi sonucunda değişkenler 
arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (r=,007; p>,05). 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Frankl, zor koşullarda dahi mutlu olabilen ve yaşamı anlamlı bulan bireylerin psikolojik 
dayanıklılığının yüksek olduğunu; bunun nedeninin ise yaşamı anlamlı bulmaları ve anlamın 
iyileştirici bir gücü olduğunu söylemektedir. Frankl, toplama kamplarında yaşayan 

bireylerden yaşam anlam düzeyi yüksek olan bireylerin, yaşanılan zor koşullara dayandığını, 
ancak yaşam anlam düzeyi düşük bireylerin ise koşullara dayanamayıp yaşamlarını yitirdiğini 

ifade etmektedir (Frankl, 2012; Frankl, 1994). Kobasa (1979) kişilik yapısının farklılığından 
kaynaklı bazı bireylerin yüksek stres altında hastalandığını bazılarınınsa hastalanmadığını 
belirtmiştir. Kobasa kişilikteki bu farklılığı dayanıklılık olarak adlandırmaktadır. Seligman 

(2007) olumlu duygu ve yaşamı anlamlı bulmanın bireyin acıya ve zor koşullara dayanabilme 
gücünü arttırdığını ifade etmiştir. Dayanıklılığın bir parçası olan baş etme becerileri zor 

koşullara uyum sağlamayı kolaylaştırır. Travmatik yaşantılarla baş etmede ve psikolojik 
dayanıklılığı artırmada yaşam anlamı önemli ölçüde etkilidir (Pattakos, 2010). Kişiliğin bir 
yanı olan ve öğrenilebilen dayanıklılık, bireyin yaşam anlamını bulmasını kolaylaştırır 

(Maddi, 2013).  

İlgili literatür yaşam anlamı ile psikolojik dayanıklılık arasında bir ilişki göstermesine 
karşın yapılan bu araştırma sonuçları, yurtta kalan öğrencilerin yaşam anlam düzeyi ile 

psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Arlı (2013), 
yürüttüğü araştırmada yurtta kalan öğrencilerin aileden uzakta eğitim görmelerinin ve yurtta 
yaşamalarının kendilerine olan güvenlerini attırdığını bulgulamıştır. Kredi ve Yurtlar Kurumu 

yurtlarında kalan kız üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve yaşamda anlam 
düzeylerinin arasında ilişki olmaması, dayanıklılık ve yaşam anlamını farklı kaynaklardan 

temin ediyor olmalarına, çalışma yapılan grubun yaş aralığının genç yetişkin olması 
nedeniyle yaşama anlam yüklemekledikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan kız üniversite öğrencilerinin yaşam anlam 
düzeyi açısından sınıf, yaş, ailenin gelir seviyesi, annenin hayatta olma durumu, anne ve 

babanın öz/ üvey olma durumu, anne ve babanın eğitim seviyesi, yaşamın çoğunun geçirildiği 
yer, yurtta kalma süresi, yurtta kalma nedeni ve üniversite öncesi aileden ayrı kalma durumu 

değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; bölüm, babanın sağ-ölü olma 
durumu, kaç kişilik odada kalındığı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. 
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Psikolojik dayanıklılık puanları belirlenen değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılık 
göstermemektedir. Arda’nın (2011) yaptığı çalışmada kanser hastalarında yaşamda anlam 

puanları açısından yaş grupları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.  Asyalı 
bireyler arasında yapılan bir çalışmada ise geç yetişkinlerin (yaşlı), orta yetişkinlik 

dönemindeki bireylere göre yaşam anlam düzeyleri ve yaşam memnuniyetlerinin daha yüksek 
olduğu görülmüştür (Ang & O, 2012). Hemşireler arasında yapılan başka bir çalışmada ise 
katılımcıların yaşının artması ile yaşam anlam düzeyinin de artığı görülmüştür (Taubman–

Ben-Arı, & Weintroub, 2008). Yaş değişkeni ile ilgili literatürde farklı bulgulara 
rastlanmaktadır. Yapılan çalışmada yaş aralığının kısa olmasının anlamlı bir farklılık 

olmamasına yol açtığı söylenebilir. Hill ve diğerleri, (2013) tarafından yapılan çalışmada 
birçok katılımcı yaşam anlamlarını geliştirmede ailelerinin önemli bir etkisi olduğunu 
belirtmiştir. Güldiken ve Özekicioğlu (2004) tarafından yapılan çalışmada devlet yurdunda 

barınan öğrencilerin büyük bölümünün kentlerden ve ilçelerden geldiği ve öğrencilerin büyük 
bir bölümünün ekonomik sorunlar yaşadığı bulgulanmıştır. Demirbilek (2012) tarafından 

yapılan araştırmada anne-babanın eğitim düzeyi arttıkça fiziksel çevre, sosyal çevre, iletişim 
becerisi, kişisel özelliklerle ilgili sorunların azaldığı bulgulanmıştır.        

Araştırma bölüm değişkeni açısından TS-Dil bölümündeki öğrencilerin yaşam anlam 
düzeylerinin MF bölümüne göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Campbell (1994) 

sözel ve dilsel zekayı kelimelerle düşünme ve karmaşık anlamları açıklama yeteneği olarak 
tanımlamaktadır (Shepard, 2004). Açıkgöz (2003) ise sözel zekayı dili kullanma, okuyarak, 

konuşarak, düşüncelerini ifade edebilme, anlama, soyut akıl yürütme, kavramsal örüntüler 
oluşturma yeteneği olarak tanımlamıştır.  Demirbilek (2012) filoloji alanında okuyan 
öğrencilerin fiziksel çevre ile ilgili sorunları en az yaşadığını, fen bilimler ve matematik 

temel eğitim alanında okuyanların ise hem fiziksel hem de kültürel özelliklerle ilgili sorunları 
en yoğun yaşadığını bulgulamıştır. TS-Dil bölümündeki öğrencilerinin okuyarak, konuşarak, 

düşüncelerini ifade edebilme, anlama, soyut akıl yürütme, kavramsal örüntüler oluşturma 
yetenekleri doğrultusunda yaşam anlamı kavrama ve bunun üzerine düşünme becerilerinin 
daha gelişmiş olduğu söylenebilir. 

Araştırmada yaşamda anlam düzeyi babanın sağ-ölü olma durumu değişkenine göre 

babası ölü olan öğrencilerin lehine bulunmuştur. Dünya üzerinde ölümün farkında olan tek 
canlı insandır. Bu keşif bireyin ölümü inkar etmeden yaşama karşı sorumluluk duygusunu 

oluşturmasını sağlar (Frankl, 2012). Babanın bireyin özgüven kazanması ve kişiliğinin 
oluşumunda önemli bir etkisi vardır. Babanın kaybı ile yaşanan travmatik durumla baş etme 
için yaşam anlamını sorgulama, ölümün ve yaşamın anlamının ne olduğu sorusu üzerine 

düşünme ile bireyin yaşamın anlamı sorgusuna girdiği ve bu nedenle anlamlı farklılık ortaya 
çıktığı söylenebilir.  

Araştırmada yaşamda anlam düzeyi kaç kişilik odada kalındığı değişkenine göre 4 

kişilik ve altı odalar ile 7 kişilik ve üstü odalar arasında 7 kişilik ve üstü odalar lehine anlamlı 
bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, 7 kişilik ve üstü odalardaki öğrencilerin yaşam anlam 

düzeylerinin 4 kişilik ve altı odalarda kalan öğrencilere göre daha fazla olduğunu ortaya 
koymaktadır. Demirbilek (2012) yaptığı çalışmada odada kalan öğrenci sayısını artmasıyla 
fiziksel-sosyal çevre, iletişim becerisi, kişisel özellikler vb. ilgili sorunların arttığını 

bulgulamıştır. Sosyal destek ağlarının artması ile yaşamı anlamlı bulma arasında olumlu bir 
ilişki olduğu söylenebilir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan öğrencilere psikolojik dayanıklılık ve 

yaşam anlamına yönelik eğitim programları oluşturulmalı; öğrencilerin yaşadıkları stresli 
durumlarda öğrencilere destek sunabilmeleri için yurt personeli de dayanıklılığı artırma 
becerileri ve yaşam anlamı ile ilgili bilgilendirilmelidir. 
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Özet  

Kişinin bir eylem anında ne yaptığını sorgulaması ve daha sonra yaptığı üzerinde tekrar 

düşünerek genel bilgilerini düzenlemesi şeklinde açıklanan yansıtıcı düşünme, öğretmen 
yetiştirme sürecinde önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda yapılan 

araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik 
yansıtıcı düşünme düzeylerini bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. 
Araştırmada genel tarama modeli kapsamında olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırma 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 
ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıfta öğrenim gören 108 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Veriler Kember ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye Başol 
ve Gencel (2013) tarafından uyarlanan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği” 

kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, betimsel istatistik, t testi ve varyans 
analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, ilköğretim matematik öğretmeni 
adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin orta seviyede 

olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim matematik öğretmeni 
adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerine ilişkin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık bulunurken; öğrenim türü ile mezun olunan lise 
değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları 
doğrultusunda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri 

konusundaki bilgilerini ve kullanımlarını artırmak için bazı önlemlerin alınması gerektiği 
vurgulanarak gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Yansıtıcı düşünme, öğretmen adayları, matematik eğitimi, ilköğretim 
 
Abstract 

Reflective thinking, which is be defined as questioning self action when it is happening and 
then organizing general information by thinking on the self action again, is considered as an 

important element for the teacher training process. The purpose of this study was to 
investigate the pre-service elementary mathematics teachers’ reflective thinking levels 
towards mathematics point of view elementary pre-service  mathematics teachers’ 

characteristics. This research was based on a relational survey method which is one of the 
general survey models. This research was carried out in the spring term of 2013-2014 

academic year, all studying at the Marmara University, Education Faculty, Department of 
Teacher Training in Mathematics at Elementary School Level. The sample of the study 
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consisted of 108 pre-service elementary mathematics teachers at the third year of their four-
year mathematics teacher graduate program. Data were collected using the “Reflective 

Thinking Scale” developed by Kember and his colleagues (2000) and adapted into Turkish by 
Başol and Gencel (2013). Descriptive statistics, t-test and analysis of variance were employed 

to analyze data. Results of the study revealed that pre-service elementary mathematics 
teachers have middle level of  reflective thinking skill. According to the results, while there 
were significant differences in pre-service elementary mathematics teachers’ views about 

reflective thinking levels towards mathematics in terms of the variable of the gender, there 
were not significant differences in reflective thinking levels towards mathematics in terms of 

the variables of the  pre-service elementary mathematics teachers’ education types and 
highschool the person graduated. With regard to research findings, suggestions were offered 
for future studies by emphasizing the necessity for measures to increase pre-service 

elementary mathematics teachers’ knowledge on reflective thinking as well as its use.   
Keywords: Reflective thinking, preservice teachers, mathematics education, elementary 

 
1. Giriş 

Öğrenme hem aktif hem düşünme gerektiren bir süreçtir (Burns, Dimock ve Matinez, 2000). 

Doğuştan gelen bir yeti olarak görülen “düşünme”yi bireyler zamanla geliştirebilir. Zamanla 
geliştirilen bu yeti, bireylerin düşünme yapıları içinde kendi yaşantılarına yön verebilir. 

Bundan dolayı, etkili bir yaşam biçiminin şekillendirilmesinde etkili düşünme yapısının 
oluşturulması göz önüne alınmalıdır (Sternberg ve Grigorenko, 2000). 

Öğrenciler yaparak, konuşarak, birşeyler oluşturarak ve yazarak öğrenirler. Ancak, 

bunlara ek olarak, olaylar, aktiviteler ve deneyimler üzerine düşünerek de öğrenme 
gerçekleşir (Burns, Dimock ve Matinez, 2000). Bu bağlamda karşımıza, kişinin deneyimlerini 

sorgulaması (Rogers, 2001) olarak ifade edilebilen yansıtma (reflection) kavramı 
çıkmaktadır.  

Yapılandırıcı yaklaşıma göre eğitimin temel amaçlarından biri yansıtıcı düşünmeyi 

gerçekleştirmektir. Yansıtıcı düşünme Dewey’in öncülerinden olduğu pragmatik felsefenin 
ağırlıklı hedeflerinden biridir (Başol ve Evin Gencel, 2013). Alanyazın incelendiğinde 

yansıtıcı düşünmenin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği ile ilgili çeşitli görüşler açıklanmış-
tır. Mezirow’un (1991) görüşüne göre yansıtıcı düşünme, problem çözme süreci veya içerik 
hakkındaki sayıltıların eleştirilmesini içerir. Dayanakların veya varsayımların eleştirilmesi 

problem çözmeden farklı olarak problemlerin ortaya konması ile ilgilidir. Problemi ortaya 
koymak problematik bir duruma çözüm getirmek, sorunun geçerliliğinin sorgulanmasını 

içerir (Mezirow, 1991). Lee’ye (2005) göre yansıtıcı düşünme, hatırlama (bireyin duruma 
göre deneyimlerine tekrar başvurması), akla uydurma (bireyin deneyimleri arasında ilişki 
kurması) ve yansıtma (bireyin değişme ve gelecekte gelişme maksadıyla deneyimlerini 

kullanması) bölümlerinden oluşan aşamalı bir süreç olarak ele alınmıştır. Schön (1983) ise 
yansıtıcı düşünme sürecini, bireyin bir eylem anında ne yaptığını sorgulaması ve daha sonra 

yaptığı eylem üzerinde tekrar düşünmesi ve bunun sonucunda genel bilgilerini düzenlemesi 
şeklinde açıklamıştır.  

Ulusal Mesleki Eğitim Standartları Kurumu (NBPTS) yansıtıcı düşünmeyi tüm 

öğretmen ve öğrencilerin uyması gereken bir standart olarak belirlemiştir (Rodgers, 2002). 
Yansıtıcı düşünme sürecinde öğrenciler; düşünme, eylem, duygu ve sonuçlar üzerinde 

durarak uygulamalarının sistematik olarak gözlemlenmesine ve geliştirilmesine odaklanır 
(Osterman ve Kottkamp, 2004).  

Yansıtıcı düşünme öğretmenler açısından ele alındığında, Dewey (1933) 

öğretmenlerin profesyonelleşmesinin yansıtıcı bir bakış açısıyla gelişebileceğini vurgular. 
Yansıtıcı düşünme becerisine sahip öğretmenlerin, amaçlarını sorgulama, öğretme sürecini 

değerlendirerek gerekli durumlarda değişikşik yapma, eleştiri ve önerilere açık olma, 
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öğrencilerin neyi, niçin yaptığını kolaylıkla anlama, değerlendirme sürecinde hem kendi 
gözlemlerini hem diğerlerinin dönütlerini dikkate alma, alternatif çözümler üretme, 

öğrencilerin bireysel, eğitimsel ve duygusal gereksinimlerinden kendilerini sorumlu tutma, 
ileriyi görme, sorunlarla uğraşırken bunları yalnızca tanımlayıp genelleme yapmak için değil, 

yenilikleri takip etme ve  kendini geliştirme davranışlarını gösterdikleri söylenebilir (Norton, 
1994; Rodgers, 2002).  Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olmayan öğretmenlerin ise geçmiş 
öğretim uygulamalarını bilinçsizce tekrar ettikleri belirlenmiştir (Dewey, 1933). 

Roskos, Vukelich ve Risko’nun (2001) belirttiği gibi yansıtıcı düşünme, eleştirel 
düşünceye açık, daha becerikli, dogmatik düşüncelerden ve önyargılardan uzak ve etkili 

öğretim yapan öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli bir araçtır. Yapılan çalışmalarda, 
yansıtıcı düşünmenin uygulamadan teoriye ve teoriden uygulamaya giden dönüşümlü bir 
süreç olduğu ifade edilmiştir (Rodgers, 2002). Buradan hareketle, teori ile uygulama 

arasındaki ilişkinin canlı tutulmasını sağlayan yansıtıcı düşünme uygulamalarının, 
varsayımları ve uygulamadaki anlayışı ile mesleki gelişimde geleneksel anlayıştan farklı bir 

çizgiye sahip olduğu söylenebilir (Osterman ve Kottkamp, 2004). Öğretmenlerde yansıtıcı 
düşünme becerisini geliştirmek ve mesleki çalışmalarında yansıtıcı düşünmeyi öğrenmeleri 
konusunda onları motive etmek çok önemlidir (Roskos, Risko ve Vukelich, 2001).  

Moon (1999), yansıtıcı düşünme becerisinin eğitim ortamlarında daha kolay 
geliştiğini vurgulamıştır. Bu beceriyi geliştirmeye yardımcı olacak bireyler öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerin bu beceriye sahip olmaları, hizmet öncesi eğitim kademelerinde kendilerine 
sunulan öğretim hizmetinin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Öğretmen adaylarının mesleki 
gelişimlerini desteklemek amacıyla, hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünme 

uygulamalarından yararlanılmaktadır (Berg, Woody ve Bauer, 2002, Yeh, 2004). Yansıtıcı 
düşünmenin öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde önemli bir konuma sahip olmasının diğer 

bir sebebi, hizmet öncesinde öğretmenlere “öğretmen gibi düşünmeyi” farklı yollarla öğretip, 
öğretmenlerin bunları yansıtmalarını sağlamaktır (Jay ve Johnson, 2002). Ancak, Lee (2005) 
fakültelerin öğretmen yetiştiren programlarının, etkili öğretmen yetiştirmede yeterli 

olmadıklarını belirtmiştir.  
Alanyazınında yansıtıcı düşünme değişkenini içeren araştırmalara bakıldığında, genel 

olarak öğretmen veya öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek 
amacıyla yapılan uygulamalar ve sonuçlarının değerlendirildiği görülmüştür  (Bayrak ve 
Koçak-Usluel, 2011; Orland-Barak ve Hayuta, 2007; Langer, 2002; Kirk, 2000; Köksal ve 

Demirel, 2008; Lee, 2007; Norton, 1997; Thorpe, 2004; Tok, 2008). Norton (1997) öğretmen 
adaylarıyla gerçekleştirdiği araştırmasında, etkili öğretim ve yansıtıcı düşünme arasında 

olumlu bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Yansıtıcı düşünme beceri düzeyini inceleyen araştırmalar ele alındığında ise, 

öğretmenlerin (Alkan ve Gözel, 2012; Durdukoca ve Demir, 2012; Hasırcı ve Sadık, 2011) 

veya farklı branşlardaki öğretmen adaylarının (Aydın ve Çelik, 2013; Duban ve Yelken, 
2010; Fallon ve Brown, 2002; NG ve Tan, 2006; Rodgers, 2002; Şahin, 2009; Wenzlaff, 

1994) bazı değişkenlere göre yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelendiği görülmüştür. 
Rodgers (2002) öğretmen adaylarının öğretme durumlarında yaptıkları etkinlikleri açık bir 
şekilde tanımlayamadıklarını ve etkinlikler sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerini transfer 

etmede güçlük yaşadıklarını belirtmiştir. Benzer şekilde NG ve Tan (2006), öğretmen 
adaylarının problem çözme sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinin düşük olduğunu ifade 

etmişlerdir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmeye yönelik yansıtıcı 
düşünme becerilerini belirlemeyi amaçlayan Baki, Güç ve Özmen (2012) öğretmen 
adaylarının problemi sorgulama, nedenleme gibi boyutlara yönelik yansıtıcı düşünme 

becerilerinin düşük olduğunu ortaya koymuşlardır. Yukarıda verilen araştırmalarda da 
görüldüğü gibi, ilköğretim düzeyinden yüksek öğrenime kadar yansıtıcı düşünme becerilerini 

geliştirmeye ve incelemeye yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak, yurt içinde 
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yansıtıcı düşünme becerisini konu edinen çalışmaların son yıllarda yapıldığı ve sayıca az 
olması dikkat çekmektedir. 

Yansıtıcı düşünme, tüm branşlardaki öğretmenler için olduğu kadar, matematik 
öğretmenleri için de önemli bir beceridir. Çünkü, Mezirow’un (1991) yansıtıcı düşünme 

sürecini problem çözme sürecinin eleştirilmesi olarak tanımlaması gibi, Mezirow’un (1991) 
görüşüne paralel bir açıklamada bulunan Bigge ve Shermis’e (1999) göre de yansıtıcı 
düşünme; hipotezler oluşturma, hipotezler üzerinde çalışma ve test etme, tümevarım yoluyla 

veri toplama ve tümdengelimci yaklaşımla sonuçlara ulaşmayı içeren bir üst düzey düşünme 
becerisidir. Bu bağlamda, bir problemle karşılaşıldığında problemin cevabının ne olduğunu 

bulmaktan öte, problemin çeşitli boyutlarıyla ele alınarak incelenmesi olarak ifade edilen 
matematiksel düşünme (Ferri, 2003) ile yansıtıcı düşünme becerilerinin benzer süreçler 
içerdiği söylenebilir. 

Ayrıca, ülkemizde yansıtıcı düşünme, matematik öğretmenleri için özel alan yeterlik 
alanlarından biri olarak belirlenmiştir [Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2008]. Bunun yanı 

sıra, yapılandırmacı yaklaşıma göre oluşturulan ilköğretim matematik dersi öğretim 
programında (MEB, 2009) öğretmenin rolleri ve sahip olması gereken özellikler içerisinde 
yansıtıcı düşünme becerilerine yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, matematik 

öğretiminde yansıtıcı düşünme becerilerinin kazandırılması önemli bir amaç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Meissner’e (2006) göre, yansıtıcı düşüncenin gelişimi, matematik eğitiminin 

merkezini oluşturur. Öğretmenlerin belirtilen yansıtıcı düşünme becerilerine sahip 
olabilmeleri için, öğretmen yetiştiren programlarda yansıtıcı düşünme becerisine yönelik bilgi 
ve tutumların geliştirilmesi önemli görülmektedir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında yansıtıcı düşünme becerisi önemli bir araştırma 
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yansıtıcı düşünmenin matematik öğretimindeki 

önemi de ele alındığında alanyazınındaki, yansıtıcı düşünme becerileri ile ilgili aday 
öğretmenlerin görüşlerini tespit etmeye yönelik çalışmalara farklı örneklemler kapsamında 
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yapılan bu araştırmayla ilköğretim matematik 

öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme beceri düzeylerinin ortaya çıkarılması ve 
alanyazınına katkıda bulunulması düşünülmektedir.  

Ayrıca, öğretmenlerden ziyade, hali hazırda fakültelerde uygulanmakta olan eğitimin 
yansıtıcı öğretmen özelliklerini kazandırıp kazandırmadığını belirleyebilmek de önemlidir. 
Bu nedenle yapılan araştırmada yansıtıcı öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda adım 

atabilmek için öğretmenlik mesleğini seçen aday öğretmenlerin yansıtıcı düşünme 
becerileriyle ilgili var olan durumun ortaya konulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu 

doğrultuda, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mevcut yansıtıcı düşünme 
seviyelerinin incelendiği bu araştırma sonuçlarının öğretmen yetiştirmede program geliştirme 
çalışmalarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, 

ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme 
düzeyleri ile bununla ilişkili olabilecek bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
1) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 
düşünme becerilerine ilişkin görüşleri hangi düzeydedir? 

2) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 
düşünme düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

3) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 
düşünme düzeyleri öğrenim türü değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 
4) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 

düşünme düzeyleri mezun olunan lise değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 
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2. Yöntem 

2.1.  Model  

Bu araştırmada, genel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmada genel tarama modeli 
türlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla 

sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığı ve derecesini belirlemeyi amaçlayan bir 
araştırma modelidir (Karasar, 2009).  

 

2.2. Evren ve örneklem  
Araştırmanın evrenini 2013-2014 öğretim yılının bahar döneminde, Marmara Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim 

Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, 
aynı programın üçüncü sınıfına devam eden toplam 108 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu 

öğretmen adayları, olasılıklı örnekleme tekniklerinden seçkisiz örnekleme yoluyla örnekleme 
alınmışlardır. Olasılıklı örnekleme teknikleri daha çok nicel araştırma geleneğiyle 
ilişkilendirilmektedir (Creswell, 2003). Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmen 

adaylarına yönelik betimsel bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. Araştırma örneklemine ilişkin betimsel istatistikler 

Değişkenler Kategori N % 

Cinsiyet Bayan 73 68 

Erkek 35 32 

Öğrenim türü Normal öğretim 55 51 

İkinci öğretim 53 49 

Mezun olunan lise Anadolu öğretmen lisesi 53 49 

Anadolu lisesi 28 26 

Genel lise 21 19 

Diğer 6 6 

Toplam  108 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde 108 kişilik araştırma örnekleminin %68’ini bayan, %32’sini 

erkek ilköğretim matematik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Buna göre, bayan öğretmen 
adayları sayısının erkek öğretmen aday sayısının yaklaşık olarak iki katı şeklinde olduğu 

söylenebilir. Araştırma örneklemini oluşturan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 
%51’i normal öğretim, %49’u ise ikinci öğretime devam etmektedir. Bu bağlamda araştırma 
örneklemindeki öğretmen adaylarının öğrenim türüne göre homojen bir dağılım gösterdiği 

söylenebilir. Araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmen adayları mezun olunan lise 
değişkeni bakımından ele alındığında, yaklaşık yarısının (%49) Anadolu öğretmen lisesi 

mezunu olduğu belirlenmektedir. Bunu, Anadolu lisesi (%26) ve genel lise (%19) mezunu 
öğretmenler izlemektedir. “Diğer” kategorisinde yer alan öğretmen adayı sayısının ise 
oldukça az olduğu (%6) görülmektedir. 

 

2.3. Veri toplama araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Bu formda öğretmen adaylarının sahip oldukları bir takım kişisel veya 
demografik bilgileri tespit etmek amacıyla öğretmen adaylarının cinsiyetleri, öğrenim türleri 

ve mezun oldukları lise ile ilgili sorular bulunmaktadır.  

 

Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği (YDDBÖ): Araştırmanın verileri, Kember ve 
arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye Başol ve Gencel (2013) tarafından 

uyarlanan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği (YDDBÖ)” kullanılarak elde 
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edilmiştir. YDDBÖ 5’li Likert tipinde, (5 Kesinlikle Katılıyorum, 4 Katılıyorum, 3 
Kararsızım, 2 Katılmıyorum, 1 Kesinlikle Katılmıyorum) 16 maddelik bir ölçektir. YDDBÖ 

öğrencilerin bir dersin sonunda yansıtıcı düşünme beceri düzeylerini alışkanlık, anlama, 
yansıtma ve kritik yansıtma olmak üzere her biri dört maddeden oluşan dört alt boyutta ölçer 

(Kember ve ark., 2000). Ölçekte ters kodlanmış madde bulunmamaktadır. Ölçekten 
alınabilecek toplam puan 16 ile 80 arasında değişir ve puanın yükselmesi yansıtıcı düşünme 
düzeyinin arttığına işaret eder. 16 maddeden elde edilen toplam puan grup medyanının 

üzerindeyse yansıtıcı düşünme becerisinin ortalamanın üzerindedir şeklinde yorumlanabilir 
(Başol ve Gencel, 2013). 

YDDBÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Başol ve Gencel (2013) tarafından 

gerçekleştirilmiş ve ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha katsayısı 0.77 olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmacılar tarafından matematiğe uyarlanan YDDBÖ yapılan araştırmada 
iç tutarlık testine tabi tutulmuş ve Cronbach Alpha katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Buna 

göre ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

 

2.4. Verilerin Toplanması  

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde, 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencilerine araştırmacılar 
tarafından uygulanmıştır. Uygulamalar daha önceden görüşülerek izin alınan ilgili öğretim 

elemanlarının derslerine girilerek gerçekleştirilmiştir. Uygulama yaklaşık 10 dakika 
sürmüştür. Uygulamalar sırasında araştırmacılar sınıflarda bulunmuş ve gerekli açıklamaları 
yapmışlardır. 

 

2.5. Verilerin analizi 

Verilerin analizinde öncelikle kişisel bilgi formundan elde edilen cinsiyet, öğrenim türü ve 
mezun olunan lise ilgili veriler, frekans ve yüzdelik tablo halinde düzenlenmiş ve örneklemin 
durumu değerlendirilmiştir.  

YDDBÖ’den elde edilen verileri çözümlenmeden önce, verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testi 
uygulanmıştır (Büyüköztürk, 2012). Elde edilen sonuçlara göre bağımlı değişkenin normal 

dağılım gösterdiği belirlenmiştir [K-S(z)= 0.70; p:0.20>0.05]. Normal dağılım gösteren 
verilerin çözümlenmesinde parametrik testlerden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve 
bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel işlemlerinde elde edilen tüm 

sonuçlarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca, YDDBÖ’nün beşli likert seçeneklerine uygun olarak, aritmetik ortalamaların 
anlamlandırılabilmesi amacıyla değerlendirme aralıkları hesaplanmıştır. Bu çalışmada, grup 

aralık katsayısı değeri, ölçme sonuçları dizisindeki en büyük değer ile en küçük değer 
arasındaki farkın belirlenen grup sayısına bölünmesiyle (Kan, 2009) hesaplanmıştır. 

YDDBÖ’ye verilen yanıtların değerlendirilmesinde aritmetik ortalamanın değerlendirme 
aralığı (5–1)/5=0.80 olarak alınmıştır. Buna bağlı olarak, “kesinlikle katılmıyorum” 1.00-
1.79, “katılmıyorum” 1.80-2.59, “kararsızım” 2.60-3.39, “katılıyorum” 3.40-4.19, “kesinlikle 

katılıyorum” 4.20-5.00 temel aralıkları kullanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın verilerinden elde edilen bulgular, sırayla ilgili alt problemlere göre 
sunulmuş ve analiz sonuçlarına göre yorumlanmıştır. Tablo 2’de araştırmaya katılan 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme 
düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri sunulmuş tur. 
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Tablo 2. Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği: Aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri 

Maddeler X  ss 

1.Matematik derslerinde bazı etkinlikler üzerinde çalışırken onları ne yaptığımı 
düşünmeden yapabilirim. 

2.42 1.44 

2.Matematik dersleri, öğretim elemanı tarafından öğretilen kavramları 
anlamamızı gerektirir.  

3.06 1.59 

3.Matematik dersleri sürecinde bazen diğerlerinin bir şeyi yapma yöntemini 
sorgular ve daha iyi bir yol düşünmeye çalışırım.  

2.36 1.26 

4.Matematik derslerinin sonucu olarak kendime bakış tarzımı değiştirdim. 2.05 1.26 

5.Matematik derslerinde bazı şeyleri o kadar çok tekrar ediyoruz ki onları 
düşünmeden yapmaya başladım. 

3.77 1.41 

6. Matematik derslerinden geçebilmeniz için dersin içeriğini anlamanız gerekir. 3.23 1.74 

7.Matematik dersleri sürecinde yaptığım şeyi düşünmekten ve onu yapmanın 
alternatif yollarını göz önünde bulundurmaktan hoşlanırım.  

2.15 1.27 

8.Matematik dersleri, sıkıca bağlandığım bazı fikirlerimi sarstı/sorgulattı.  3.07 1.42 

9.Matematik derslerinin sınavı için derste işlenen konuları hatırladığım ve 

notlarıma çalıştığım sürece fazla düşünmeme gerek yok.  
2.73 1.59 

10.Matematik derslerinin gerektirdiği uygulamalı görevleri yapabilmek için 
öğretim elemanının öğrettiği materyalleri anlamak zorundayım.  

2.56 1.65 

11.Yaptıklarımı daha iyi hale getirip getiremeyeceğimi görmek için kendi 
eylemlerim üzerine sık sık düşünüp taşınırım.  

2.36 1.74 

12.Matematik derslerini görmenin sonucunda bazı şeyleri normalde 
yaptığımdan farklı yapmaya başladım. 

3.48 1.49 

13.Öğretim elemanının söylediklerini takip edersem  matematik dersleri 
üzerinde pek de fazla düşünmeme gerek kalmaz.  

3.07 1.21 

14.Matematik derslerinde öğretilen konuları anlamak için sürekli olarak 
üzerinde düşünmek zorundasınız.  

3.41 1.25 

15.Deneyimlerimden bir şeyler öğrenebilmek ve sonraki uygulamalarımı daha 
iyiye götürebilmek için kazanımlarımı sık sık gözden geçiririm.  

2.43 1.59 

16.Matematik dersleri esnasında, daha önceden doğru olduğuna inandığım 
şeylerde hatalar olduğunu keşfettim. 

3.59 1.47 

Toplam  2.85 1.46 

 

Tablo 2 incelendiğinde, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 
toplam puanlarının aritmetik ortalaması 2.85 ve standart sapması 1.46 olarak tespit edilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik 
yansıtıcı düşünme düzeylerinin orta seviyede olduğu söylenebilir. 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 

düşünme düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığı  bağımsız grup 
t-testi ile araştırılmış ve sonuçları  Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin cinsiyet değişkenine 

göre farklılık analizi sonuçları 

Cinsiyet  N X  Min Max ss sd t p 

Bayan 73 47.04 30 62 7.14 106 3.06 0.003 

Erkek   35 42.40 27 57 7.87 

 

Tablo 3 incelendiğinde, bayan öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik 
yansıtıcı düşünme ortalamasının (47.04) erkek öğretmen adaylarının matematik dersine 

yönelik yansıtıcı düşünme ortalamasına göre (42.40) yüksek olduğu saptanmıştır. Buradan 
hareketle, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni açısından matematik 

dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
[t(106)= 3.06, p<.05]. Bu farklılaşma bayan öğretmen adaylarının lehinedir.  

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 

düşünme düzeylerinin öğrenim türü değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen  bağımsız grup t-testi sonuçları  Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin öğrenim türü 

değişkenine göre farklılık analizi sonuçları 

Öğrenim türü N X  Min  Max  ss sd t p 

Normal öğretim 55 46.67 27 62 7.45 160 1.58 0.117 

İkinci öğretim    53 44.36 28 59 7.77 
 

Tablo 4’e bakıldığında, normal öğretim gören öğretmen adaylarının ortalamasının 

(46.67), ikinci öğretim gören öğretmen adaylarının ortalamasına göre (44.36) yüksek olduğu 
görülmüştür. Ancak, öğrenim türüne göre ortalama puanlar arasında oluşan bu farklılık 

anlamlı düzeyde değildir [t(106)= 1.58, p>.05]. Bu durum öğrenim türü faktörünün öğretmen 
adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme  düzeyleri üzerinde etkili olmadığı 
şeklinde yorumlanabilir. 

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı 

düşünme puanlarının mezun olunan lise değişkenine göre betimsel istatistik bulguları Tablo 
5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Mezun olunan lise değişkenine göre matematik dersine yönelik yansıtıcı 

düşünme puanlarına ait betimleyici istatistikler 

Değişken Kategori  N % Min  Max  X  ss 

Mezun olunan 
lise 

Anadolu öğretmen lisesi 53 49 27 62 46.81 7.61 

Anadolu lisesi 28 26 28 59 43.61 8.61 

Genel lise 21 19 34 54 43.95 6.31 

Diğer 6 6 39 54 48.83 5.78 

Toplam   108 100 27 62 45.54 7.67 

 

Tablo 5 incelendiğinde, “diğer” lise mezunu öğretmen adaylarının matematik dersine 
yönelik yansıtıcı düşünme ortalamasının en yüksek (48.83) ve Anadolu lisesi mezunu 
öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme ortalamasının en düşük 

(43.61) olduğu görülmüştür. Bu sonucun, “diğer” kategorisinde çok az sayıda öğretmen adayı 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu ortalama puanların mezun olunan lise 
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değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı varyans 
analiziyle araştırılmış ve sonuçlar Tablo 6’da belirtilmiştir. 

 

Tablo 6. Matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin mezun olunan lise  

değişkenine göre farklılık analizi sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 
Kareler toplamı sd 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar arası 308.27 3 102.76 1.79 0.154 

Grup içi 5978.58 104 57.49 
 

Toplam 6286.85 107  

 

Tablo 6’ya göre, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine 
yönelik yansıtıcı düşünme puan ortalamalarının mezun olunan lise değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır (F=1.79; p>0.05).   

 
4. Sonuç, tartışma ve öneriler 

Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik 
yansıtıcı düşünme düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda yapılan analizlerin sonucunda, ilköğretim matematik 
öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin orta 
seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, daha önce yapılan araştırma sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir (Baki, Güç ve Özmen, 2012; NG ve Tan, 2006; Rodgers, 2002). 
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme 

becerilerini belirlemeyi amaçlayan Baki, Güç ve Özmen (2012) öğretmen adaylarının 
problemi sorgulama, nedenleme ve çözüm aşamalarını değerlendirme boyutlarında 
karşılaştıkları yönerge ve grup arkadaşlarının sorularına yeterli cevap veremedikleri, bu 

boyutlara yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin düşük olduğunu gözlemlemişlerdir. 
Rodgers (2002) araştırmasında öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin yeterli 

olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, NG ve Tan (2006) araştırmalarında, öğretmen 
adaylarının problem çözme sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinin düşük olduğunu ortaya  
koymuşlardır. Ancak, bu araştırma sonucuyla farklılık gösteren bazı araştımalar da mevcuttur 

(Alkan ve Gözel, 2012; Aydın ve Çelik, 2013; Duban ve Yelken, 2010; Durdukoca ve Demir, 
2012; Hasırcı ve Sadık, 2011; Roskos, Vukelich ve Risko, 2001). Bu araştırmalarda görev 

yapan öğretmenlerin (Alkan ve Gözel, 2012; Durdukoca ve Demir, 2012; Hasırcı ve Sadık, 
2011) veya matematik branşını içermeyen farklı branşlardaki öğretmen adaylarının (Aydın ve 
Çelik, 2013; Duban ve Yelken, 2010) yansıtıcı düşünme düzeylerinin yüksek seviyede 

olduğu belirtilmiştir. İncelenen örneklem gruplarındaki branş veya hizmet dönemi 
farklılığının bu sonuçların ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

Yansıtıcı düşünme sürecine problem çözme sürecinin eleştirilmesi olarak bakıldığında 

(Mezirow, 1991) yansıtıcı düşünmenin matematik öğretmenleri için önemli bir beceri olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Ancak, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının problem durumları 
üzerinde sorgulama, süreç üzerine düşünme gibi etkinlikleri gerçekleştirmeden öğrenme 

sürecine katılmış oldukları söylenebilir. Lee (2005) yansıtıcı düşünme etkinlikleriyle uğraşan 
bireylerin sadece yeni fikirler üretmedikleri aynı zamanda da kişisel gelişimlerinin arttığını 

vurgulamıştır. Buradan hareketle, geleceğin öğretmenlerine eğitim fakültelerinde yansıtıcı 
düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler yapılması önemli 
görülmektedir. 
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Yapılan analizler sonucunda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik 
dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bayan öğretmen adayları lehine olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar, bu sonucu destekler niteliktedir. Daha önce yapılan bu 

araştırmalar da, bayan öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 
düzeylerinin erkek öğretmen veya öğretmen adaylarına göre yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur (Alkan ve Gözel, 2012; Aydın ve Çelik, 2013; Duban ve Yelken, 2010; Hasırcı ve 

Sadık, 2011; Kitchener, King ve DeLuca, 2006). Kitchener, King ve DeLuca (2006) cinsiyet 
faktörünün yansıtıcı düşünme becerisi üzerinde etkisi olduğunu belirtmiştir. Ülkemizde 

öğretmenliğin bayan mesleği olduğu yönündeki alışılagelmiş yargılar (Tezcan, 1996) 
bayanlar öğretmen adaylarının kendi eylemlerini gözlemlemesine veya geliştirmesine katkı 
sağlamış olabilir. Bayanların öğretmenlik mesleğini tercih ederken daha bilinçli ve idealist 

davrandıklarını (Övet, 2006), mesleklerini daha olumlu algıladıklarını (Kılınç, 2010) gösteren 
araştırma bulguları da bu yorumu destekler niteliktedir. 

Araştırma ulaşılan bir diğer sonuç, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının 

matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin öğrenim türü değişkenine göre 
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığıdır. Normal öğretime veya ikinci öğretime devam eden 
öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin birbirine 

paralel seviyede olduğu söylenebilir. 

Çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik dersine yönelik 
yansıtıcı düşünme düzeylerinin mezun olunan lise değişkenine göre anlamlı bir  farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, mezun olunan lise faktörünün 
öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik yansıtıcı düşünme  düzeyleri üzerinde etkili 
olmadığı ifade edilebilir. 

Bütüncül bir süreç olan yansıtıcı öğretim, bir öğretmen adayına deneyim kazandıracak 
bilişsel, duyuşsal ve sosyal faktörleri içerir (Brockbank, 2002). Benzer şekilde, Taggart ve 
Wilson (2005) deneyimle birlikte öğretmenlerin teori ve pratiği harmanlama konusunda 

yetkinleşeceğini belirtmektedir. Bu bağlamda, eğitim fakültelerinin öğretmen eğitimi 
programlarında yansıtıcı düşünme hakkında teorik bilgiler verilmesi önerilebilir. 

Mewborn’a (1999) göre öğretmen adaylarının bilgi ve deneyimlerinin öğretim 

becerilerini nasıl etkilediğinin farkına varabilmeleri için, aday öğretmenlerin deneyimlerini 
ve deneyim sonucu öğrendikleri bilgilerini yansıtmalarına fırsat tanınmalıdır. Ayrıca, 
yansıtıcı düşünmenin etkili kullanılabilmesi için öğretmen adaylarının kendilerini 

geliştirmeye açık olması ve arkadaşlarıy işbirliği içinde çalışması önemlidir (Gelter, 2003; 
Lee, 2005). Bu bağlamda, öğretmen adaylarının işbirliği içinde çalışacakları ortamlar 

oluşturulularak, yansıtıcı düşünmelerini geliştirecek etkinlikler gerçekleştirilmesi önerilebilir.  

Alanyazınında teknoloji kullanımının yansıtıcı düşünmeyi geliştirmede önemli bir 
araç olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçları bulunmaktadır (Hall ve Davison, 2007; Xie, 
Ke ve Sharma 2008). Bu bağlamda, eğitim fakültelerinde teknolojinin öğretme-öğrenme 

sürecinde etkin kullanımı öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine olumlu katkı 
sağlayabilir. 

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini etkileyen nedenlerin daha 

derinlemesine belirlenmesi açısından nicel verilerin yanı sıra, gözlem, görüşme gibi nitel 
verilerden de yararlanılmasının çok boyutlu bir bakış açısı geliştireceği düşünülmektedir. Bu 

nedenle  nitel verilerin elde edildiği araştırmalar yapılması  önemli görülmektedir. Ayrıca, 
öğretmen adaylarına eğitim veren öğretim elemanlarının da yantıcı düşünme becerisi 
konusunda kendilerini yetiştirmeleri önerilebilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde uygulanan formal sorgulama tabanlı bilim 

etkinlikleriyle oluşturulan bilim günlüklerinin öğretmen, ebeveyn ve çocuk üzerindeki 
etkisinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum analizi 

kullanılarak yapılmış olup, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve çocukların görüşleri içerik analizi 
yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma grubunu, İstanbul ili Anadolu yakasından rastgele 
örneklem yöntemiyle seçilmiş, MEB’e bağlı 5 ilköğretim okulunun 6 okulöncesi sınıfında 

eğitim-öğretim gören 48-72 aylık 75 çocuk, 73 ebeveyn ve 6 okulöncesi öğretmeni 
oluşturmaktadır. Çalışma gruplarından alınan ham veriler sonucunda, öğretmenler, 

ebeveynler ve çocuklar üzerinde olumlu görüşler ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, bilim 
günlüklerini kullanmaları sonucunda eğlendiklerini ve çocuklar gibi kendilerinin de yeni 
bilgiler öğrendiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan ebeveynler ise bilim günlüklerinin 

çocuklarıyla birlikte etkin zaman geçirmelerine imkân verdiği görüşündedirler. Ayrıca bilim 
günlüklerini uygulayan çocuklarının tamamının bilim günlükleri sonucunda pozitif duygular 

oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Bilim günlükleri, bilim eğitimi, okul öncesi, sorgulama tabanlı öğretim 
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1. Giriş 

Yaşamın ilk yıllarında çocuklar meraklı ve araştırmacı bir yapıya sahiptirler (Akman ve Ünal, 
2006; Ekinci Vural ve Hamurcu, 2008). Özellikle doğal çevresinde karşılaştığı kavram veya 

olaylara ilişkin neden ve sonuç ilişkisini sorgular ve çevresindeki bireylere sorular sorar 
(İnan, 2010; Erkoca Akköse, 2008; Aktaş-Arnas, 2003; Aktaş-Arnas, 2002). Bu aşamada 
ebeveynlere, öğretmenlere ve çocuğun sosyal çevresindeki bireylere büyük sorumluluklar 

düşmektedir. Ebeveynlerin, öğretmenlerin veya sosyal çevresindeki kişilerin, çocuğun merak 
ettiği bilim ile ilgili her türlü soruya cevap verirken sadece düz anlatım yöntemini tercih 

etmesi çocuğun merakını tatmin etmez. Bu nedenle merak ettiği araştırma konusuyla ilgili 
farklı yolların seçilmesi kaçınılmazdır (Brook ve Brooks, 1993; Büyüktaşkapu, 2010). 
Örneğin, okul öncesi dönem çocuğu, karşılaştığı bir olay veya bir nesnenin değişimini 

gözlemlemeden ya da birinci elden uygulama yapmadan kavramaları ve olayları 
somutlaştırmada zorlanır. Bu nedenle kalıcı bir bilim eğitiminin gerçekleştirilmesi için farklı 

yöntemler kullanılmalıdır (Conezio ve French, 2002). Deney yapmak, dramalaştırmak, oyun 
oynamak, gezi ve gözlem yapmak, kavram haritaları oluşturmak, benzetimler yapmak 
(analoji), el yapımı veya hazır modeller kullanmak, projeler gerçekleştirmek ve teknolojiden 

yararlanmak gibi birçok duyu organına hitap eden yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır 
(Laçin Şimşek ve Tezcan, 2008; Martin, 2011). Karamustafaoğlu ve Kandaz’ın (2006) 

yaptıkları çalışmaya göre, örnekleme alınan Türkiye’deki okul öncesi öğretmenlerinin 
hepsinin düz anlatım yöntemini tercih ettiği, Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit (2002), Özbey ve 
Alisinanoğlu (2009) ve Alisinanoğlu, İnan, Özbey ve Uşak (2012) ise okul öncesi dönemde 

fen etkinliklerinin uygulama düzeyinin düşük olduğunu ve bu düşük düzeyin sebebinin ise 
öğretmenlerin fiziksel koşullarındaki olumsuzlukları öne sürdükleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Avrupa’daki çalışma sonuçları ise Türkiye’deki öğretmen uygulamalarının tam tersine okul 
öncesi dönemde uygulanan fen etkinliklerinin sadece kavram öğretimden ibaret olmadığını, 
bir süreç olarak fen eğitiminin verilmesi ile çocukların başarıya ulaşacağını savunmaktadır. 

Yapılacak bir fen etkinliğinin en az üç kategoriden oluşması gerektiği üzerine durulmaktadır. 
Öncelikle yapılacak olan etkinliğin bilimsel yöntemler kullanarak araştırma yapmaya imkân 

vermesi gerekmektedir. Ayrıca uygulanacak fen etkinliğinin çocuğa sonucu değil, bir bilim 
insanının araştırma yaparken deneyimlediği bilimsel süreç becerilerini yaşatması, pedagojik 
bir öğretimin kullanılması ve bu yönde bir müfredat tasarlanması gerekliliğine işaret 

etmektedir (Eurydice, 2011).  
Okul öncesi fen eğitiminde kullanılacak etkin yöntemlerden birisi de bilim günlükleridir. 

Hem öğretimsel bir metot hem de bir alternatif değerlendirme aracı olarak kullanılabilen 
bilim günlükleri, her fen etkinliği yapılırken gerçekleştirdiği temel bilimsel süreçleri 
somutlaştırmasına yarayan, öğrendiği kavram veya olayları çizerek, resmederek veya artık 

materyaller kullanarak özgün fikirlerini gerçekleştirebildikleri defterlerdir (Aschbacher ve 
Alonzo, 2004; Baxter, Bass ve Glase, 2000). Baxter, Bass ve Glase’nin (2001) ilköğretim 

beşinci sınıftan toplam 83 çocuk ile gerçekleştirdiği çalışmaya göre,  yapılan fen 
öğretimlerinin ardından düzenli bir şekilde fen günlükleri öğrencilere tutturulmuştur. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin problem çözme stratejilerini daha kolay kazandığı ve 

öğrencileri cesaretlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda Wiebe, Madden, Bedward, 
Carter ve Minogue’nin (2008) ilköğretim sınıflarında bilim günlüklerinde (defterleri) grafik 

kullanımı ile çocukların erken uzamsal zekâlarının gelişimleri arasındaki ilişki araştırılmış ve 
araştırma sonucunda fen eğitimi bilim günlüklerinde grafik kullanımı çocukların hem bilim 
öğrenimini hem de uzamsal zekâlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Aschbacher ve Alonzo (2006), ilköğretimde öğrencilerin tuttukları günlüklerin çağdaş 
öğretim yöntemlerinden biri ve bu yöntemin ABD’nde son yirmi yıldır birçok okulda fen 

öğretiminin bir parçası olduğunu belirtmektedir. Avrupa’da uygulanan farklı okul öncesi 
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yaklaşımlarından biri olan Waldorf yaklaşımında da bilim günlüklerine benzer bir öğretim 
metodu uygulanmaktadır. Waldorf yaklaşımında öğretmenler konuyla ilgili araştırmaları 

çocuklara sunar ve çocuklar öğretilen her konuyla ilgili kendi bireysel defterlerini 
oluştururlar. Bu defterlere yazılardan daha çok anlatılan konunun anlamını ve özünü 

resimlendirerek kaydedilmesi sağlanır (Bayhan ve Bencik, 2008; Kurtulmuş, 2013).  
Nesbit, Hargrove, Harrelson ve Maxey’a (2004) göre bilim günlükleri, deneylerin 

planlarını ve modellemelerini, deneyle ilgili tahminleri, verilerinin kayıtlarını, etkinlikle ilgili 

sonuçları, veriler sonucunda oluşan grafik ve tabloları, etkinlikle ilgili soruları, bireysel 
düşünceleri, yaratıcı çabaları ve çizimleri kapsamaktadır. Klentschy’e (2005; 2008) göre ise, 

bilim günlükleriyle çocuklar görev duygusunu oluşturmaktan öte, bilimsel sorgulamanın nasıl 
yapılacağını, soyut verileri nasıl somutlaştıracağını, elde ettiği verileri nasıl kaydedeceğini ve 
diğer çocukların verileri ile nasıl karşılaştırma yapacağını öğrenirler. Ayrıca fen etkinlikleri 

ile birlikte tutulan bilim günlükleri sayesinde sınıf tartışmaları, beyin fırtınaları ve 
akranlarının farklı sonuçlarını gözlemleme ve bilimsel iletişimi sağlıklı bir şekilde 

yapılabileceği belirtilmiştir (Gilbert ve Kotelman, 2005). 
 
1.1. Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi dönemde uygulanan formal sorgulama tabanlı 
bilim etkinliklerinde kullanılan bilim günlüklerinin çocuk, öğretmen ve ebeveyn üzerindeki 

etkisinin incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda belirlenen üç alt amaç araştırmada 
incelenmiştir. Bunlar; 

a. Sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde kullanılan bilim günlüklerinin öğretmen 

tarafından değerlendirilmesi 
b. Sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde kullanılan bilim günlüklerinin ebeveyn 

tarafından değerlendirilmesi 
c. Sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde kullanılan bilim günlüklerinin çocuk 

tarafından değerlendirilmesi 

 
2. Yöntem 

Bu bölümde araştırma deseni, katılımcılar, verilerin toplanması, uygulama süreci ve verilerin 
analiz edilmesi konularında bilgilere yer verilmektedir. 

 

2.1. Araştırma Deseni 
Okul öncesi dönemde uygulanan formal sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde kullanılan 

bilim günlüklerinin çocuk, öğretmen ve ebeveyn üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 
yapılan bu araştırmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, araştırma 
yapılan veya yapılması planlanan bireylerin tecrübelerinden doğan anlamları sistematik 

olarak incelenmesinde tercih edilen bir yöntemdir (Ekiz, 2003). Araştırma, nitel araştırma 
desenlerinden biri olan “durum çalışması” deseni kapsamında yürütülmüştür. Durum 

çalışması,  güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çevresi içinde çalışan, olgu ve içinde 
bulunduğu çevre arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt 
veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma yöntemidir (Şimşek 

ve Yıldırım, 2003). 
 

2.2.  Katılımcılar 
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler, 2013-1014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okulöncesi sınıflarında gerçekleştirilmiştir. İstanbul ili 

merkez ilçelerden rastgele seçilmiş 6 ilköğretime bağlı okulöncesi sınıfı olan ilköğretim 
okulu çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına gönüllülük ilkesi dâhilinde 6 
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anasınıfı, bu anasınıflarında görevli 6 okul öncesi öğretmeni, 73 ebeveyn ve 75 çocuk 
alınmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Ebeveynler ile İlgili Bilgiler n %  Çocuklar ile İlgili Bilgiler n %  

 

Cinsiyet 

 
 

Kadın  61 83,56  

Cinsiyet 

Erkek 38 50,67 

Erkek 12 16,44 Kız 37 49,33 

Toplam 73 100 Toplam 75 100 

 
 

Öğrenim Durumu 

İlkokul 25 34,25  

Daha Önce Okul 

Öncesi Alma Durumu 

Evet 5 6,67 

Ortaokul 6 8,22 Hayır 70 93,33 

Lise 25 34,25 Toplam 75 100 

Ön lisans  9 12,33   

Lisans 8 10,95 

Toplam 73 100 

 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan ebeveynlerin 61’i (%83,56) kadın, 12’si (%16,44) 
erkektir. Ebeveynlerin öğrenim durumları incelendiğinde ise, ebeveynlerin 25’i (%34,25) 

ilkokul, 25’i (%34,25) lise, 9’u (%12,33) ön lisans, 8’i (%10,95) lisans ve 6’sı (%8,22) 
ortaokul mezunudur. Çalışmaya katılan çocukların ise 38’i (%50,67) erkek, 37’si (%49,33) 
kızdır. Araştırmaya katılan çocukların daha önceden bir okul öncesi eğitim alıp almama 

durumu incelendiğinde ise, çocukların 70’i (%93,33) daha önce bir okul öncesi eğitimi 
almadığı, 5’inin (%6,67) ise daha önce bir okul öncesi eğitimi aldığı belirlenmiştir.  

Ayrıca araştırmaya katılan çocukların yaş ortalamasının 63,93 ay, ebeveynlerin yaş 
ortalamasının 33,45, öğretmenlerin yaş ortalamasının ise 29,16 olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümünün kadın, lisans mezunu olduğu, bir üniversitede 

okul öncesi eğitimi yüksek lisans programına devam ettikleri ve 48-72 aylık çocuklara 
eğitim-öğretim verdiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenlerin ortalama 
mesleki deneyiminin 6,16 yıl olduğu saptanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan annelerin %75,34’ünün ev hanımı olduğu, geri kalan 
annelerin ise bir işte çalıştığı, babaların ise tümünün bir işte çalıştığı tespit edilmiştir. Son 

olarak araştırmaya katılan ebeveynlerin ortalama aylık gelirlerinin 2.081,75 Türk Lirası 
olduğu saptanmıştır.   

Çalışmanın bulgular kısmında alt temaları oluşturan öğretmen, ebeveyn ve çocuk 

görüşlerden kesitlere yer verileceğinden ötürü, kişisel bilgiler gizli tutulmuştur. Bu sebeple 
her öğretmene, ebeveyne ve çocuğa ayrı bir kod verilmiştir. Bu kodlama sistemi Tablo 2’de 

verilmektedir.  
Tablo 2. Katılımcı Kodlama Sistemi 

Öğretmen Kod Sistemi Ebeveyn Kod Sistemi Çocuk Kod Sistemi 

Ö / Görüşme Sırası 

Örn: “Ö3. 3. Sırada Görüşülen 

Öğretmen” 

A-B (Anne/Baba) / Görüşme Sırası 

Örn: “A34. 34. Sırada Görüşülen 

Anne” 

E-K (Erkek/Kız) /Görüşme Sırası 

Örn: E65. 65. Sırada Görüşülen 

Erkek Çocuk 

 

2.3. Verilerin Toplanması 

Sorgulama tabanlı fen öğretimi kapsamında uygulanan bilim günlüklerinin etkisinin 
incelenmesi amacıyla yapılan nitel çalışma doğrultusunda “Bilim Günlükleri Görüşme 

Formu” araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu form öğretmen formu, ebeveyn formu ve 
çocuk formu olmak üzere 3 farklı şekilde hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 
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görüşme formları için alanda uzman ve daha öncesinde okul öncesi fen eğitimi üzerine 
çalışmaları olan 3 öğretim üyesinin uzman görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri 

doğrultusunda görüşme formları son halini almıştır.  
Bilim Günlükleri Öğretmen Görüşme Formu’nda 6 demografik bilgi sorusu ve 4 adet açık 

uçlu soru olmak üzere toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Bu açık uçlu sorular şu şekildedir: 
1. 4 hafta boyunca uygulamış olduğunuz bilim günlükleri doğrultusunda öğretmen 

(kendi) açısından olumlu/olumsuz yönlerini değerlendiriniz? 

2. 4 hafta boyunca uygulamış olduğunuz bilim günlükleri doğrultusunda çocuk 

açısından olumlu/olumsuz yönlerini değerlendiriniz? 

3. 4 hafta boyunca uygulamış olduğunuz bilim günlükleri doğrultusunda ebeveyn 

açısından olumlu/olumsuz yönlerini değerlendiriniz? 
4. 4 hafta boyunca uygulamış olduğunuz bilim günlükleri doğrultusunda program 

açısından olumlu/olumsuz yönlerini değerlendiriniz? 
Bilim Günlükleri Ebeveyn Görüşme Formu’nda ise 7 adet demografik bilgi sorusu ile 

birlikte 2 adet de açık uçlu soru bulunmaktadır. Ebeveynlere sorulan açık uçlu sorular şu 
şekildedir: 

1. 4 hafta boyunca çocuğunuza uygulanmış olan ve sizin de ev içinde etkinlikler 

yaptığınız bilim günlüklerini çocuğunuz açısından olumlu/olumsuz yönleriyle 
değerlendiriniz? 

2. 4 hafta boyunca çocuğunuza uygulanmış olan ve sizin de ev içinde etkinlikler 
yaptığınız bilim günlüklerini kendi açınızdan olumlu/olumsuz yönleriyle 
değerlendiriniz? 

Bilim Günlükleri Çocuk Görüşme Formu’nda ise 4 demografik bilgi sorusu ile birlikte 2 
adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Açık uçlu sorular şu şekildedir: 

1. Bilim Günlüklerini yaparken neler hissettin? 
2. Bilim Günlüklerini yaparken neler öğrendin? 

 

2.4. Uygulama Süreci 
Araştırma amacı doğrultusunda sorgulama tabanlı bilim etkinliklerini ve bu etkinliklerde 

bilim günlüklerinin uygulamasını yapmaya gönüllü 6 öğretmen belirlenmiştir. Öğretmenlerin 
belirlenmesi aşamasında sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinin ve bilim günlüklerinin doğru 
ve sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla öğretmenlerin okul öncesi eğitiminde yüksek lisans 

programına devam ediyor olmasına dikkat edilmiştir. Öğretmenlerin belirlenme aşamasından 
sonra öğretmenlere 4 hafta süresince haftada 3 saat olmak üzere toplamda 12 saat okul öncesi 

bilim etkinliklerinde sorgulama tabanlı bilim eğitimi, sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinin 
nasıl oluşturulacağı, aşamaları ve bilim günlüklerinin nasıl oluşturulacağı üzerine eğitimler 
verilmiştir. Eğitimler sonunda araştırmanın uygulaması aşamasında çocuklara sunulacak 

sorgulama tabanlı bilim etkinlikleri uzman bir öğretim üyesi ile birlikte oluşturulmuştur. 
Çocuklarla birlikte yapılacak sorgulama tabanlı bilim etkinlikleri 4 hafta sürecinde 

uygulanmış olup, haftada 4 bilim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında 
toplamda 16 sorgulama tabanlı bilim etkinliği uygulanmıştır. Her uygulanan bilim 
etkinliklerinde bilim günlükleri kullanılmış olup, çocuklar gözlemledikleri, bulguları, resim 

ve grafikleri ve artık materyallerle kendi oluşturdukları modelleri bireysel bilim günlüklerine 
kaydetmişlerdir. Ayrıca bilim günlüklerini sadece sınıf içinde değil aynı zamanda aile 

katılımı için çocukların bilim günlüklerini evlerine götürmeleri ve aileleriyle de birlikte o gün 
yapılan etkinlikle ilgili bir proje gerçekleştirmeleri de sağlanmıştır.  

16 sorgulama tabanlı bilim etkinliği ve etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen bilim 

günlüklerin oluşturulması sonucunda araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formları 
ebeveynlere, çocuklara ve uygulamayı gerçekleştiren okul öncesi öğretmenlerine 

uygulanmıştır. 
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2.5.Verilerin Analiz Edilmesi 

Araştırma doğrultusunda hazırlanan bilim günlükleri öğretmen/ebeveyn/çocuk formlarından 
elde edilen ham veriler “içerik analizi tekniği” kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla, 3 araştırmacı kodları ve kodlara ilişkin 
kategorileri oluşturmuştur. Üç araştırmacının görüşlerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen 
kodlayıcılar arası güvenirlik 0,87 (Güvenirlik=Görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı) 

olarak hesaplanmıştır. Ham verilerden alt temalar oluşturulmuş ve bulguların iç güvenirliğini 
ve geçerliğini arttırmak amacıyla her alt temaya ait öğretmen, ebeveyn ve çocuk görüşlerine 

yer verilmiştir.  
 

3. Bulgular 

Bu bölümde öğretmenlerden, ebeveynlerden ve çocuklardan alınan ham veriler içerik analizi 
tekniği ile analiz edilmiş olup, alt temalar oluşturulmuş ve oluşturulan alt amaçlar 

çerçevesinde öğretmenlerin, ebeveynlerin ve çocukların görüşlerine yer verilmiştir. 
 

3.1. Bilim Günlükleri Öğretmen Görüşme Formu Çerçevesinde Öğretmenlerin Bilim 

Günlüklerini Değerlendirmesi 
Araştırmanın ilk alt amacı öğretmenlerin sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde uygulanan 

bilim günlüklerini değerlendirmesidir. Bu doğrultuda öğretmenlere bilim günlüklerini 4 
basamakta değerlendirmesi istenmiştir. Bunlar; öğretmen açısından, çocuk açısından, 
ebeveyn açısından ve program açısındandır. Öğretmenlerin görüşme formuna vermiş olduğu 

ham veriler üzerinde yapılan içerik analizi sonucunda oluşan alt temalar tablo 3’te verilmiştir.  
Tablo 3. Bilim Günlükleri Öğretmen Formu Kategorileri 

Kendi Açısından  n % Çocuk 

Açısından  

n % Ebeveyn 

Açısından  

n % Program 

Açısından  

n % 

Pozitif   Pozitif   Pozitif   Pozitif   

Eğlenme 6 100 Motivasyon 6 100 Kaliteli Zaman 6 100 Gelişim 
Alanlarını 

Destekleme 

 
4 

 
66,67 Yeni Bilgi 4 66,67 Eğlenme 5 83,33 Yeni Bilgi 5 83,33 

Farkındalık 3 50 Bilimsel Süreç  4 66,67 Eğlenme 3 50 Zenginleştirme 5 83,33 

Sınıf Yönetimi 2 33,33 Yaratıcılık 3 50 Sorumluluk 3 50    
Aile Katılımı 1 16,67 Aktif Öğrenme 3 50 İlgi 2 33,33    

Kalıcı Bilgi 

Oluşturma 

1 16,67 Merak 2 33,33 Yaratıcılık 2 33,33    

Bilime Karşı İlgi 1 16,67 Farkındalık 2 33,33 Aile Katılımı 1 16,67    

Sürdürülebilirlik 1 16,67 Aile Katılımı 1 16,67 Çocuğu Tanıma 1 16,67    
            

Negatif   Negatif   Negatif   Negatif   

Zamanlama 
Sıkıntısı 

2 33,33 Karma Sınıf 
Oluşu 

2 33,33 Uygulama 
Sıkıntısı 

4 66,67    

Adaptasyon 2 33,33          

 

Tablo 3 incelendiğinde, sorgulama tabanlı bilim etkinlikleri doğrultusunda uygulanan 
bilim günlüklerini öğretmen açısından 6 öğretmeninde tamamının eğlendiğini, araştırmaya 
katılan öğretmenlerin %66,67’sinin yeni bilgi öğrendiğini, %50’sinin bilime karşı 

farkındalıklarının arttığını, %33,33’ünün sınıf yönetimini pozitif yönde etkilediğini ve 
%16,67’sinin ise aile katılımı, kalıcı bilgi oluşturma, bilime karşı ilgi ve sürdürülebileceğini 
kendi açısından değerlendirmiştir. Öğretmenlerin bilim günlüklerini kendi üzerindeki 

değerlendirmelerini yaptığı aşamada 2 tane negatif değerlendirme kategorisi oluşmuştur. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %33,33’ünün eğitim-öğretim süreci içinde bilim 

günlüklerinin uygulanmasında zamanlama sıkıntısı yaşadığını ve sınıf içinde yeni uygulanan 
bir yöntem olmasından kaynaklı olarak adaptasyon sıkıntısının yaşandığını belirtmişlerdir.  
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Bilim günlüklerinin çocuklar açısından değerlendirmesini yapan öğretmen görüşleri 
doğrultusunda, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamının bilim 

günlüklerinin çocukların bilime olan motivasyonlarını arttırdığını belirtmişlerdir. Çalışamaya 
katılan öğretmenlerin %83,33’ünün çocukların bilim günlüklerini uygularken eğlendiklerini, 

%66,67’sinin bilimsel süreç becerilerini desteklediği, %50’sinin çocukların yaratıcılıklarının 
arttığı ve aktif öğrenmeyi sağlayabildikleri,  %33’ü çocukların merak ve farkındalıklarını 
arttırdığı görüşündedir. Araştırmaya katılan öğretmenler, uygulanan bilim günlüklerinin 

çocuk açısından yaşanan tek olumsuz yönünün karma sınıflarda uygulanmasının zor olduğu 
görüşündedirler. 

Bilim günlüklerinin ebeveyn açısından olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiren 
öğretmenlerin tamamı bilim günlüklerinin ebeveyn-çocuk arasındaki kaliteli zaman geçirme 
durumunu sağladığı görüşündedirler. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenlerin %83,33’ü bilim 

günlükleri sayesinde ebeveynlerin de yeni bilgi öğrendiği, %50’si ebeveynlerin eğlendiğini 
ve sorumluluk bilincinin arttığı, %33,33’ü ebeveynlerin bilime karşı ilgilerinin arttığı ve 

yaratıcılıklarının da geliştiği kanısındadır. Ayrıca öğretmenlerin %16,67’si uygulanan bilim 
günlükleri sayesinde ebeveynlerin çocuklarını daha yakından tanımalarına imkân verdiği 
düşüncesindedir. Öğretmenlerin %66,67’si sınıf içinde de yaşanan uygulama sıkıntılarının 

hane içinde de yaşandığını belirtmiştir.  
Araştırmaya katılan öğretmenlerin sorgulama tabanlı bilim öğretimi kapsamında 

uygulanan bilim günlüklerinin program açısından değerlendirilmesi incelendiğinde, 
öğretmenlerin %83,33’ünün programı zenginleştirdiği ve %66,67’sinin gelişim alanlarını 
desteklediği görüşündelerdir.  

Ö4. “Öncelikle bilim günlüklerini uygulamak çok keyifliydi. Uygulama aşamasında 
izlemiş olduğumuz planlamanın belli bir çerçeve içerisinde olması uygularken çok büyük 

kolaylık oldu benim için. Deneylerin rastgele değil de analiz edilerek incelenerek yapılması 
gerektiğini farkettim. Aslında çalışmış olduğum yaş grubuyla çok farklı etkinliklerde 
yapılabilecek olduğunu gördüm.” 

Ö6. “… Uygulamalarda fen etkinlikleri konusunda yeni birçok şey öğrendim. Zamanı 
daha etkin planlama ve kullanma konusunda deneyimlerim arttı…” 

Ö1. “ Ebeveynlerin ilk defa karşılaştığı bu etkinliklerde çok eğlendiklerini, çocuklarla 
kaliteli zaman geçirdikleri açısından yararlı olduğunu, kendi gelişimlerine de büyük katkısı 
olduğuna yönelik dönütler aldım. Etkinliklerin sürekliliğini istediklerini (zaman zaman 

zorlansalar da) geleceğe yönelik çocuklarına yararlı olacağına dair sohbetler ettik.” 
 

3.2. Bilim Günlükleri Ebeveyn Görüşme Formu Çerçevesinde Ebeveynlerin Bilim 
Günlüklerini Değerlendirmesi 
Araştırmanın ikinci alt amacı ebeveynlerin sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde uygulanan 

bilim günlüklerinin değerlendirmesidir. Bu değerlendirme ebeveynlerin kendi açısından ve 
çocukları açısından olumlu/olumsuz yönleri araştırılmıştır. Ebeveynlerin görüşme formuna 

vermiş olduğu ham veriler doğrultusunda yapılan içerik analizi sonucunda oluşan alt temalar 
tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Bilim Günlükleri Ebeveyn Formu Kategorileri 
Kendi Açısından  n % Çocuk Açısından  n % 

Pozitif   Pozitif   

Etkin Zaman 43 58,90 Aile Katılımı 40 54,79 

Eğlenme 32 43,84 Bilişsel Gelişim 19 26,03 

Öğrenme 26 35,62 Motor Gelişim 16 21,92 

Paylaşım 25 34,25 Sorumluluk 14 19,18 

Yeni Deneyimler 10 13,70 Bilgi Oluşturma 13 17,81 

Çocuğunu Tanıma 7 9,59 Yaparak Yaşayarak Öğrenme 13 17,81 

Motor Beceri 5 6,85 Sosyal Gelişim 9 12,33 
Sürdürülebilirlik 5 6,85 İlgi 8 10,96 

Çocukluğunu Yaşama 5 6,85 Güven 3 4,11 
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Yaratıcılık 2 2,74 Okula Uyum 2 2,74 

   Beslenme 1 1,37 

   Deney Yapma 1 1,37 

Negatif   Negatif   

Zorlanma 9 12,33 Zorlanma 15 20,56 

Stres 2 2,74    

Tablo 4 incelendiğinde, bilim günlüklerini kendi açısından değerlendiren ebeveynlerin 
43’ü (%58,90) çocuklarıyla etkin zaman geçirdiğini, 32’si (%43,84) bilim günlüklerini 

çocuklarıyla birlikte yaparken eğlendiklerini, 26’sı (%35,62) çocuklarıyla birlikte bilim 
günlükleri gerçekleştirirken yeni bilgiler öğrendiğini, 25’i (%34,25) çocuklarıyla birlikte 

birçok konuda paylaşımlar yaşadığını ve 10’u (%13,70) ise yeni deneyimler yaşadığını 
bildirmişlerdir. Ayrıca ebeveynlerin az bir oranı ise motor becerilerinin geliştiğini, 
sürdürülebilir olduğunu, çocukluğunu yaşadığını ve yaratıcılıklarının da geliştiğini 

belirtmişlerdir. Negatif yönden ise ebeveynlerin 9’u (%12,33) bilim günlüklerini yaparken 
zorlandığı ve 2’sinin (%2,74) ise stres yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Uygulanan bilim günlüklerinin çocukları açısından ebeveyn değerlendirme sonuçları 
incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin 40’ı (%54,79) çocukları için sağlıklı bir aile 
katılımı sağlandığı, 19’u (%26,03) çocuğunun bilişsel gelişiminin, 16’sı (%21,92) motor 

gelişiminin desteklendiği, 14’ü (%19,18) sorumluluk kazandığı, 13’ü (%17,81) yeni bilgi 
oluşturduğu ve yaparak yaşayarak öğrendiği, 9’u (%12,33) sosyal gelişiminin desteklendiği 

ve 8’i (%10,96) ise çocuğunun bilime olan ilgisinin arttığı kanısındadır. Ebeveynlerin az bir 
kısmının ise bilim günlükleri sayesinde çocuğunun bilime olan güvenin arttığı, okula 
uyumunun kolaylaştığı, beslenme alışkanlıklarının sağlandığı ve deney yapmayı öğrendiği 

düşüncesindedir. Ebeveyn görüşleri doğrultusunda 15 ebeveyn (%20,56) çocuklarının bilim 
günlüklerini gerçekleştirirken zorlandığını belirtmişlerdir.  

A12. “Çocuğum için çok olumlu ve çok iyi değerlendiriyorum. El becerisini geliştirdi ve 

kendi gelişimine çok faydası oldu.” 
B28. “Lise zamanlarına geri döndüm ve beni o yıllara götürdü. Bilim günlüklerini 

yaparken hiç sıkılmadım ve isteyerek yaptım. Kızım ile etkili zaman geçirmiş oldum. 
Olumsuz yönleri yoktu.” 

B44. “Çocuk bazen zorlanıyor ama yardımcı oluyorum. Aynı zamanda bizde yaparken 

zorlandığımız zamanlar oldu. Tabi yeni bir etkinlik. Fakat böyle etkinlikler yapılması güzel.” 
A70. “Kızımın sosyal açıdan kendisini geliştirdiğini gözlemledim. Uygulamalı 

çalışmalarda el becerisi açısından daha da faydalı olduğunu düşünüyorum.” 
A73. “Aslında bu gibi alıştırmalar çok iyi. Ben 3 çocuk annesiyim. Arda’dan önce diğer 

çocuklarımda da yardımcılığım vardır. Bence yaratıcılık ve onlara fikir vermek çok iyi. Her 

şeyden önce çocuklarımı bir araya toplayıp onlarla eğlenmek güzel. Arda bir kaçından geri 
kaldı bazı nedenlerden dolayı okula gitmedi, en çok üzüldüğüm hepsini tam olarak 

yapmadığıdır.”  
 
3.3. Bilim Günlükleri Çocuk Görüşme Formu Çerçevesinde Çocukların Bilim 

Günlüklerini Değerlendirmesi 
Araştırmanın son alt amacı çocukların sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde uygulanan 

bilim günlüklerini değerlendirmesidir. Bu değerlendirme aşamasında çocuklara iki soru 
sorulmuştur. Bu sorular çerçevesinde ham veriler üzerinden yapılan içerik analizi sonucunda 
oluşan alt temalar tablo 5’te verilmiştir.   

 

Tablo 5. Bilim Günlükleri Çocuk Formu Kategorileri 

Neler Hissettin? n % Neler Ö ğrendin? n % 

Pozitif Duygular 75 100 Yeni Bilgi 46 61,33 

Negatif Duygular - - Deney Yapma 24 32 
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   Bilime Karşı Motivasyon 14 18,67 

   El Becerisi 12 16 

   Sorumluluk 8 10,67 
   Etkili Zaman 4 5,33 

 

Tablo 5 incelendiğinde, bilim günlüklerini gerçekleştiren çocuklarının tamamının 
bilim günlükleri sonucunda pozitif duygular hissettiği sonucuna ulaşılmıştır. İkinci soru 

olarak sorulan “Bilim Günlüklerini yaparken neler öğrendin?” sorusuna alınan cevaplar 
kategorize edildiğinde, çocukların 46’sı (%61,33) yeni bilgi öğrendiğini, 24’ü (%32) deney 
yapmayı öğrendiğini, 14’ü (%18,67) bilime karşı olumlu motivasyon oluşturduğunu, 12’si 

(%16) el becerisinin geliştiğini, 8’i (%10,67) sorumluluk kazandığını ve 4’ü ise (%5,33) 
etkili zaman geçirdiğini belirtmişlerdir.  

K13. “Mutlu oldum. Çünkü çok eğlenceliydi. Uçurtma yapmayı öğrendim. Parayı 
büyük görmeyi öğrendim.” 

E24. “Bilim günlüğüme bir şeyler çizmeyi çok sevdim. Annemi sevdiğimi hissettim. 

Heyecanlandım. Çünkü çok etkileyiciydi.” 
K56. “Ayna yapıyorduk o eğlenceliydi. Hoşuma gitmeyen bir şey yoktu.” 

E48. “Hoşuma gitti. Çok sevdim. Annem yardımcı oldu. Denizaltıların suda gittiğini 
öğrendim. Aynanın parladığını öğrendim. Her zaman olsun isterim. Çünkü yaparken çok 
eğlendim.” 

 
4. Sonuç ve Tartışma 

Okul öncesi dönemde uygulanan sorgulama tabanlı bilim etkinliklerinde kullanılan bilim 
günlüklerinin öğretmen, ebeveyn ve çocuk üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan 
çalışma sonucunda, yüksek oranda bilim günlüklerinin öğretmen, ebeveyn ve çocuk açısından 

olumlu sonuçlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler uygulanan bilim günlükleri 
sonucunda eğlenceli bir öğretim sağladıklarını, kendi açılarından yeni bilgiler kazandığını, 

bilime yönelik farkındalıklarının arttığını ve sınıf yönetimini olumlu yönden etkilediğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, bilim günlüklerinin uyguladıkları programı 
zenginleştirdiği ve program kapsamındaki gelişim alanlarını desteklediği görüşündedirler. 

Öğretmenlerin ilk defa böyle bir uygulama gerçekleştirmelerinden dolayı zamanlama ve 
uygulama sıkıntısı çektikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Ebeveyn değerlendirme formu 

sonucunda, ebeveynler uygulanan bilim günlükleri ile çocuklarıyla birlikte etkili zaman 
geçirdiklerini, çocukları gibi kendilerinin de eğlendiğini ve yeni bilgiler öğrendiğini 
belirtmişlerdir. Çocuk değerlendirme formunda ise bilim günlüklerinin araştırmaya katılan 

tüm çocuklar üzerinde pozitif duygular oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Fransa’da okul öncesi dönemde uygulanan ulusal sorgulama tabanlı bilim öğretim 

programı olan La main à la pâte (Eller Hamurda) programında da bilim günlüklerine yer 
vermektedirler. Program kapsamında çocukların bilim günlüklerinin tutulmasındaki asıl 
amaç, çocukların kendi hipotezlerinin oluşturması, fikirlerini özgürce ifade etmesi, dil 

edinimine yardımcı olması, farkındalıklarını arttırılması, merak duygularının geliştirilmesi ve 
temel bilimsel süreç becerilerinin desteklenmesi olarak açıklanmaktadır (Unesco, 2010). 

Klentschy’e (2008) göre bilim günlüklerinin, çocuğun bilim aktivitelerini ve keşiflerini 
yapmasında yardımcı olacak süreç becerisinin kazanımında önemli bir yeri olduğunu 
belirtmektedir. Bilim aktiviteleri esnasında ve sonrasında tutulan bilim günlükleri sayesinde 

çocukların soru sorma ve tahmin becerisinin desteklenebileceğini savunmaktadır. Ayrıca 
bilim günlükleri sayesinde hipotezler kurması, bu hipotezleri planlaması, sonuçları 

resimlendirmesi, iddia ve kanıtları oluşturması ve yeni sorular oluşturarak yeni bilimsel 
çalışmalar planlaması hususunda etkili olacağı düşünülmektedir. Hammerman’a (2005) göre 
ise çocukların bilim günlüklerine hipotezlerini ve tahminlerini yazması, verileri kaydetmesi, 
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grafikler oluşturması ve veriler doğrultusunda resimlendirmeler yapması, çocuğun yazma, 
okuma, matematik ve düşünme becerilerini desteklemektedir. 

 Araştırma sonucunda şu önerilerde bulunulabilir: 

 Okul öncesinde çocuklara sunulan bilim etkinliklerinde farklı yöntemler kullanmak 

çocuğun bilime olan motivasyonlarını ve isteklerini arttıracağından eğitimcilere ve 
ebeveynlere çağdaş öğretim metotları uygulamalı olarak öğretilebilir.  

 Araştırma sonuçları nicel çalışmalar ile desteklenebilir. Özellikle deneysel çalışmalar 
yapılarak bilim günlüklerinin çocukların farklı gelişim alanlarına etkileri ortaya 
çıkartılabilir.  
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Ek 1: Analizden önce oluşturulan ön kodlar 

 Programın katkısı 

o öğretime katkısı 
o öğrenmeye katkısı 

 

 Programın kazanımları  
o açık ve anlaşılır olma,  

o öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluk,  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133TR.pdf
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o günlük yaşamla ilgili olma  
o kazanım sayısı 

 

 öğrenme alanları 

o kazanımlara ve öğrenci seviyesine uygunluk,  
o bilimsellik  

o ve güncellik  
 

 öğretim süreci; 

o öğretim ortamı,  
o kullanılacak araç ve gereçler,  

o yöntem teknik seçimi,  
o öğrencilerin hazır bulunuşluğu  
 

 Ölçme ve değerlendirme sürecinde; 
o Kullanılan Ölçme Araçları 

o Ölçme Araçlarının Belirlenmesi 
o Değerlendirme Sürecindeki Sıkıntılar 

 

 Programa ilişkin öneriler
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Özet  

Bu çalışmada, eğitim hayatına atılan ilk adımlardan biri olan ilköğretime başlama sürecinde 
yaşanan uyum sorunlarını farklı açılardan inceleme imkânı sağlayan bir ölçek geliştirilmiştir. 

62 madde olarak hazırlanan ölçeğin ilk uygulamalarından elde edilen verilerin analizi 
sonucunda 21 maddesi atılmış ve geriye kalan 41 madde ölçeği oluşturmuştur. Ölçeğin 

geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapan 120 
yönetici (müdür ve müdür yardımcıları), 163 birinci sınıf öğretmeni ve 151 anasınıfı 
öğretmeni olmak üzere toplam 434 eğitimci üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlköğretime Geçiş 

Ölçeği olarak adlandırılan bu ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında yapı geçerliği için 
faktör analizi yapılmış ve 4 alt boyut saptanmıştır: 1-Program (13 madde), 2-Öğretmen (11 
madde), 3-Yönetim 7 (madde), 4-Fiziksel Ortam (10 madde). Yine yapı geçerliği için ayrıca 

ölçek ile alt boyutları, alt boyutların da birbirleri ile ilişkisi incelenmiştir. Güvenilirlik 
çalışmaları kapsamında ölçeğin her alt boyutu için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 

.75’in üzerinde olduğu ve .001 düzeyinde anlamlı çıktığı saptanmıştır. Ayrıca test-tekrar test 
yöntemi uygulanmış ve kararlılık katsayısı.753 bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, İlköğretime Geçiş, Uyum Sorunları 

 
Abstract 

In this study, a scale which provides to examine different angles for adaptation problems 
during starting school which is one of the important steps of school life was develepod. At 
first scale included 62 items. After obtaining trial scale’s analysis of data, 21 was omitted and 

41 items constituted the scale. The validity and reliability study of scale was applicated to 
120 principals (principals and assistant principals), 163 first grade teachers and 151 

kindergarten teachers (totally 434 educators) who worked in state and private primary 
schools. As entitled “Transition to Primary School Scale”, within its validity practices, factor 
analysis was applicated and four factors was determined: 1-Curriculum (13 items), 2-Teacher 

(11 items), 3-Administration (7 items), 4-Physical Environment (10 items). For Construct 
Validity of the scale, correlation between scale and factors was examined. For internal 

consistency coefficients  (Cronbach Alpha ) of each factors’ values were above .75 and was 
found significant at.001 level. In addition, test-retest reliability was performed and stability 
factor was found “.753”.  

Keywords: Early Childhood Education, Transition to Primary School, Adaptation Problem 
 

1.Giriş 
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Çocuğun eğitiminde ilkokul ile okul öncesi eğitim kurumuna devamlılık önemli bir etkendir, 
çünkü okul öncesi kurumdan ilkokula geçiş önemli bir süreçtir. Bu geçiş ne kadar uyumlu ve 

sağlıklı olursa, çocuğun  ilkokuldaki yılları da o kadar başarılı olacaktır; bu da ancak iki kurum 
arasındaki devamlıkla sağlanır. Her  iki kurumun şartlar bakımından birbirine yakın olması 

gerekir. İlkokulun birinci yılı zorunlu eğitimin ağır şartlarından uzak, okul öncesi eğitim kurumuna 
yakın, ancak zorunlu eğitim ortamı niteliğinde olursa, çocukların bu farklı ortamdaki başlangıç 
yılları daha uyumlu geçecektir. Eğer iki kurum birbirinden temel farklılıklar gösterirse, bu, 

çocuklar açısından zararlı olacaktır (Bekman, 1990). 
Anaokulundan  ilkokul birinci sınıfa geçişte çocukların  uyum sorunu yaşamalarının sebebi 

olarak Oktay ve Unutkan (2005), her iki eğitim yaklaşımının oldukça farklı oluşunu 
göstermekte ve bunu, “her iki eğitim kademesi arasındaki yaklaşımlarda farklılığı azaltmak, 
okul öncesinden ilköğretime geçişi daha çatışmasız bir hâle getirmek için önce bu iki eğitim 

kademesinin program bazında çocuğa yaklaşımı üzerinde durmak gerekir” şeklinde 
açıklamaktadır. 

Okul öncesi eğitimin bir sonraki eğitim basamağıyla ilişkileri yönünden süreklilik 
gösteren yanları olduğu kadar, farklılaşan yanları da düşünülmelidir (Polat, 2010). 
Ülkemizdeki okul öncesi ve ilköğretim programlarının belirtilen genel özelliklerine 

bakıldığında önemli farklar olduğu görülmektedir. Bu da, okul öncesi eğitim ile ilköğretim 
arasındaki sürekliliği azaltacak bir etkendir. “Okul öncesi eğitim programında, eğitim ön 

plandadır; gelişimsel programlar uygulanır; gelişimsel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 
konular araç olarak kullanılır. İlköğretim programında ise, eğitim verilmekle birlikte 
öğretim ön plandadır; gelişimsel yönünü de hesaba katan konu merkezli programlar 

uygulanır; üniteler vardır, konu öğretimi önemlidir” (Oktay ve Unutkan, 2005).  
Bu noktalardan hareketle, okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte belirli uyum 

sorunlarının yaşanmasının muhtemel olduğu anlaşılmaktadır. Bu uyum sorunlarının 
çözümlenmesinde birçok kişiye rol düşmektedir. Bu kişilerin başında ilkokul ve anasınıfı 
öğretmenleri gelmektedir. İlk olarak, çocuğun hayatındaki iki önemli sürecin (anasınıfı ve 

birinci sınıf)  mimarı olan öğretmenlerinin konuyla ilgili görüşleri önem kazanmaktadır. 
Anasınıfı ve birinci sınıf öğretmenlerinin birbirlerinin alanlarıyla ilgili bilgileri, iki birimin 

birbirine nasıl yakınlaştırılabileceğiyle ilgili önerileri, işbirliğine yatkınlıkları bu uyum 
sürecin yumuşak bir şekilde geçilmesini kolaylaştırıcı olacaktır.  

Araştırmada, ilköğretim okulu yöneticileri, birinci sınıf öğretmenleri ve anasınıfı 

öğretmenlerinin ilköğretime geçişte yaşanılan uyum sorunlarıyla ilgili görüşlerinin 
belirlenmesi için bu konuyla ilgili bir ölçek geliştirme çalışması amaçlanmıştır.  

 

2.Yöntem 

Ölçek geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırma, İstanbul’un Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve 

Maltepe ilçelerinde bulunan 61 resmi ve 23 özel ilköğretim okulunda görev yapan 120 
yönetici (müdür ve müdür yardımcıları), 163 birinci sınıf öğretmeni ve 151 anasınıfı 

öğretmeni olmak üzere toplam 434 eğitimci üzerinde yürütülmüştür. Tablo 1.’de araştırma  
grubuna ait demografik bilgiler yer almaktadır.  
 

Tablo 1. Eğitimcilerin cinsiyetlerinin dağılımıları 

Cinsiyet Yönetici Sınıf öğretmeni Anasınıfı öğretmeni 

Kadın f 40 121 151 

  % 33,3 74,2 100,0 

Erkek f 80 42 - 
  % 66,7 25,8 - 

Toplam  f 120 163 151 
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 % 100,0 100,0 100,0 

Tablo 2 Görev ve yaş durumuna göre eğitimcilerin frekans ve yüzde  dağılımları 

Yaş Yönetici Sınıf öğretmeni 

Anasınıfı 

öğretmeni 

22-30 f 4 37 85 
 % 3,3 22,7 56,3 

31-45 f 51 65 39 

 % 42,5 39,9 25,8 

46 ve üzeri f 65 61 27 
 % 54,2 37,4 17,9 

Toplam f 120 163 151 
 % 4 37 85 

Tablo 2 ’de de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan yöneticilerin % 3,3’ü 22-30, % 42,5’i 31-
45 yaş arasındadır, % 54,2’si ise 46 yaş ve üzerindedir. Sınıf öğretmenlerinin % 22,7’si 22-
30, % 39,9’u 31-45 yaş arasında, % 37,4’ü 46 yaş ve üzerinde; anasınıfı öğretmenlerinin % 

56,3’ü 22-30, % 25,8’i 31-45 yaş arasında, % 17,9’u ise 46 yaş ve üzerindedir. 
 

Tablo 3 Görev ve çalışılan okul türüne göre eğitimcilerin frekans ve yüzde dağılımları 

Okul türü Yönetici Sınıf öğretmeni 

Anasınıfı 

öğretmeni 

Resmi f 67 121 97 
  % 55,8 74,2 64,2 

Özel f 53 42 54 
  % 44,2 25,8 35,8 

Toplam f 120 163 151 
 % 100,0 100,0 100,0 

Tablo 3’e göre yöneticilerin % 55,8’i resmi, % 44,2’si özel okulda; sınıf öğretmenlerinin % 

74,2’si resmi, % 25,8’i özel okulda; anasınıfı öğretmenlerinin % 64,2’si resmi, % 35,8’i özel 
okulda çalışmaktadır. 

2.1.Veri Toplama Araçları  
Araştırmada 2 farklı veri toplama aracı kullanılmıştır.  
 

2.1.1.Kişisel Bilgi Formu   
Araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formunda eğitimcilerin (yönetici, birinci 

sınıf öğretmeni, anasınıfı öğretmeni) demografik özelliklerine ilişkin 10 soru yer almaktadır  
 

2.1.2.İlköğretime Geçiş Ölçeği Deneme Formu 

Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Okul 
Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi’ kapsamında geliştirilmiş olan ‘İlköğretime 

Geçiş Ölçeği’ temel alınmış ve bazı yeni maddeler eklenmiştir. 62 madde olarak hazırlanan 
ölçeğin deneme formu çalışma grubuna uygulanmasıyla elde edilen verilerin analizi 
sonucunda 21 maddesi atılmış ve geriye kalan 41 madde ölçeği oluşturmuştur.  

 
2.2.Uygulama 

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verilmiş ve 27 Aralık 2005 tarihinde gerekli 
izin alınmıştır.Daha sonra uygulama yapılacak okullar araştırmacılar tarafından ziyaret 

edilmiş, müdürlerinden izin alınmış ve araştırmanın nasıl yapılacağı anlatılmıştır. 
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Eğitimciler için geliştirilmiş olan Kişisel Bilgi Formu ve İlköğretime Geçiş Ölçeği ilköğretim 
yöneticileri, birinci sınıf ve anasınıfı/anaokulu öğretmenlerine araştırmacılar tarafından 

dağıtılmış ve 15 gün sonra gidip toplanmıştır. 
 

2.3.Verilerin Çözümlenmesi 
Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma grubunu oluşturan eğitimcilerin demografik özelliklerinin betimleyici frekans ve 

yüzde dağılımları çıkarılmış, sonra İlköğretime Geçiş Ölçeğinin ve alt boyutlarının aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri saptanmıştır. 

 Verilerin temel bileşenler analizine uygunluğunu saptamak amacıyla, Kaiser-Mayer 
Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity Testi, 

 Yapı geçerliğini saptamak için faktör analizi, 

 Ölçeğin alt boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkiyi bulmak amacıyla korelasyon, 

 Ölçeğin güvenirliğini kanıtlamak amacıyla test-tekrar test ve cronbach alpha katsayısı 
analizi, 

 Ölçeğin madde analizi çalışmalarında “madde toplam korelasyonları” ile “madde 
kalan korelasyonları,”  

 Ölçeğin alt boyutlarının madde ayırtediciliğini kanıtlamak üzere ilişkisiz grup t test 
yapılmıştır.  

Elde edilen veriler bilgisayarda ‘SPSS for Windows 13.0’ programında çözümlenmiştir. 

Araştırmada tüm istatistiksel işlemler çift yönlü olarak sınanmış ve  anlamlılık düzeyi .05 
olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında .01 ile .001 düzeyindeki anlamlılıklar da ayrıca 

belirtilmiştir. 
 

3.Bulgular 

Ölçeğin geliştirilmesi üç aşamada gerçekleşmiştir. Bu aşamalar şu şekildedir: 
1.Ölçeğin Geçerlik Çalışmaları 

2.Ölçeğin Güvenirlik Çalışmaları 
3.Ölçeğin Madde Analizi Çalışmaları 
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ait bulgular aşağıda verilmiştir.  

 
3.1.Ölçeğin Geçerlik Çalışmaları 

Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Okul 
Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi’ kapsamında geliştirilmiş olan ‘İlköğretime 
Geçiş Ölçeği’ temel alınmış ve bazı yeni maddeler eklenmiştir. 62 madde olarak hazırlanan 

ölçeğin çalışma grubuna uygulanmasıyla elde edilen verilerin analizi sonucunda 21 maddesi 
atılmış ve geriye kalan 41 madde ölçeği oluşturmuştur.  

Ölçeğin 41 maddelik yeni formunda her madde için yanıt şıkları ‘tamamen 
katılıyorum’, ‘katılıyorum’, ‘kararsızım’, ‘katılmıyorum’ ve ‘hiç katılmıyorum’ şeklindedir. 
‘Tamamen katılıyorum’ yanıtı 5 puan, ‘katılıyorum’ yanıtı 4 puan, ‘kararsızım’ yanıtı 3 

puan, ‘katılmıyorum’ yanıtı 2 puan, ‘hiç katılmıyorum’ yanıtı ise 1 puan değerindedir. 1 
puan olumsuz, 5 puan ise olumlu görüşün göstergesidir. Ölçekte 25 tane tersine çevrilmiş 

madde vardır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 41, en yüksek puan ise 205’tir. Ölçekten 
yüksek puan alınması, eğitimcilerin ana sınıfından ilköğretime geçişte yaşanabilecek 
sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili ileri düzeyde bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. 

 
3.2.Görünüm Geçerliği 

Görünüm geçerliği için araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan 62 madde okul öncesi 
öğretmeni, sınıf öğretmeni ve ölçme-değerlendirme uzmanı olan toplam 10 kişi tarafından 
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incelenmiştir. Her bir maddenin geçerliği konusunda bu kişilerin % 10’unun uyuşma 
göstermediği 10 madde ölçekten çıkarılmıştır.   

 
3.3.Yapı Geçerliği 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için geriye kalan maddeler üzerinde ‘faktör analizi’ 
yapılmış ve Varimax Döndürme (Rotation) metodu uygulanmıştır. 
 

Tablo 4 İlköğretime Geçiş Ölçeğine ait KMO ve Barlett’s Sphericity Testi sonuçları 
KMO ,702 

Barlett’s Sphericity 

Testi 

X² 7163,468 

sd 861 

p ,000 

Tablo 4’de görüldüğü gibi döndürülmüş temel bileşenler analizinde, Kaiser-Meyer Olkin 
(KMO) değeri .861 olarak bulunmuştur. Buna göre örneklem, evreni temsil etme 

yeterliğindedir. Bartlett’s Sphericity testi sonucu 7163,468 (p<.001) olarak tespit edilmiştir. 
Büyüköztürk’ün (2005) de belirttiği gibi KMO değerinin .60’dan yüksek olması ve Bartlett’s 
Sphericity testinin anlamlı çıkması, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ve çok 

faktörlü bir yapı oluşturduğunu göstermektedir.  
Bu araştırmada başlangıçta faktör sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiş, faktör 

analizlerinde Principal Component Analysis, Varimax with Kaiser Normalization teknikleri 
kullanılmıştır. Büyüköztürk’ün (2005) de ifade ettiği gibi özdeğer (eigen value) 1 olarak 
alınmış ve özdeğeri 1’den büyük 4 faktör ortaya çıkmıştır. 

Tablo 5 İlköğretime Geçiş Ölçeğine ait faktör analizi sonuçları (açıklanan toplam 

varyans miktarı) 

Faktör Başlangıç Özdeğeri 

(Initial Eigenvalues) 

Toplam Faktör Yükleri Faktör Yüklerinin 

Döndürülmüş Toplamları 

Toplam Açıklanan 

Varyans 

%  

Küm. 

%  

Toplam Açıklanan 

Varyans 

%  

Küm. 

%  

Toplam Açıklanan 

Varyans 

%  

Küm. 

%  

1 6,353 25,496 25,496 6,353 25,496 25,496 5,537 23,505 23,505 

2 3,413 8,325 33,821 3,413 8,325 33,821 4,075 9,940 33,445 

3 2,880 7,025 40,846 2,880 7,025 40,846 2,817 6,871 40,316 

4 1,226 5,429 46,276 1,226 5,429 46,276 2,443 5,960 46,276 

 

Açıklanan toplam varyans miktarı % 46,276 olarak bulunmuştur. Üldaş’ın (2005) da belirttiği 

gibi sosyal bilimlerde % 40-60 arasında değişen varyans oranları ideal olarak kabul 
edildiğinden, bu araştırmadan elde edilen varyans oranının da iyi bir değerde olduğu 

söylenilebilir.   

Tablo 6 İlköğretime Geçiş Ölçeğine ait maddelerin ortak faktör varyansları ve faktör 

analizi sonrası döndürülmüş temel bileşenler analizi sonuçları 

Madde no 1. boyut 2. boyut 3. boyut 4. boyut Ortak varyans 

3 ,756 ,045 -,059 -,033 ,553 

8 ,735 ,007 -,302 ,131 ,582 

16 ,728 ,332 ,345 ,203 ,564 

24 ,712 -,058 ,029 ,066 ,617 

39 ,707 ,212 ,036 -,013 ,581 

38 ,695 ,261 ,079 ,020 ,536 

28 ,671 ,135 -,200 ,041 ,501 

33 ,642 ,257 ,044 ,378 ,577 
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40 ,627 ,168 -,312 ,328 ,518 

36 ,618 ,201 ,044 ,124 ,645 

37 ,603 ,322 ,119 ,344 ,584 

41 ,595 ,231 ,191 ,043 ,503 

42 ,583 ,273 ,053 ,327 ,510 

7 ,128 ,707 ,032 ,320 ,742 

15 ,102 ,667 ,139 ,085 ,694 

12 ,083 ,566 ,033 ,115 ,595 

20 ,030 ,564 ,059 ,185 ,712 

2 ,199 ,552 ,021 ,033 ,724 

19 ,082 ,534 ,101 ,213 ,573 

30 ,168 ,517 ,193 ,295 ,636 

27 ,266 ,506 ,089 ,357 ,517 

23 ,260 ,490 ,261 ,211 ,732 

32 ,115 ,468 ,239 ,280 ,674 

35 ,265 ,452 ,245 ,239 ,599 

13 ,042 ,281 ,773 ,016 ,726 

10 ,036 ,253 ,718 ,182 ,743 

5 ,064 ,093 ,690 ,281 ,574 

21 ,126 ,266 ,668 ,206 ,533 

9 ,162 ,316 ,649 ,100 ,651 

17 -,232 -,064 ,623 ,334 ,634 

6 ,110 -,290 ,106 ,757 ,598 

14 ,221 ,009 ,018 ,749 ,547 

11 ,192 -,186 ,259 ,732 ,606 

18 ,179 ,061 ,166 ,633 ,619 

26 ,222 -,189 ,301 ,613 ,704 

34 ,145 -,279 ,045 ,605 ,718 

22 ,148 -,317 ,218 ,584 ,605 

1 -,047 -,161 ,239 ,562 ,632 

29 ,058 ,314 ,089 ,548 ,703 

31 ,221 -,047 ,166 ,529 ,715 

 

Faktör analizinde amaç, çok sayıdaki maddelerin daha az sayıda “faktör”lerle ifade 
edilmesidir. Aynı faktörü ölçen maddeler biraraya gelerek çeşitli gruplar oluşur (Karasar, 
2000). Araştırmada faktör yük değerlerinin alt kesme noktası 45 olarak alınmış, bir 

maddenin faktörlerdeki en yüksek yük değeri ile bu değerden sonraki en yüksek olan yük 
değeri arasındaki farkın en az 10 olması ve ortak varyansın 50’den düşük olmaması şartı 

aranmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin son hali 4 faktörden (boyut) ve 41maddeden 
oluşmuştur: 

1- Program boyutu: 13 madde (3, 8, 16, 24, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) 

2- Öğretmen boyutu: 11 madde (2, 7, 12, 15, 19, 20, 23, 27, 30, 32, 35) 
3- Yönetim boyutu: 7 madde (5, 9, 10, 13, 17, 21, 25) 

4- Fiziksel Ortam boyutu: 10 madde (1, 6, 11, 14, 18, 22, 26, 29, 31, 34). 
Bu boyutlara maddelerin içerikleri dikkate alınarak isim verilmiştir. İlk boyutta yer 

alan 13 madde ‘çocuk, okuma-yazma öğrenmeye birinci sınıfta başlamalıdır’, ‘birinci sınıfta 

ders anlatılırken oyundan yararlanılmalıdır’, ‘birinci sınıf programı anasınıfı programının 
devamı niteliğinde olmalıdır’, ‘birinci sınıfta ilk günden itibaren okuma-yazma çalışmalarına 

başlanmalıdır’ gibi genel olarak program ile ilgili unsurlardan oluşmuştur. Bu nedenle birinci 
alt boyuta Program adı verilmiştir.  

İkinci alt boyutta yer alan 11 madde ‘birinci sınıf öğrencileri 45 dakika boyunca 

sırada oturarak ders dinlemeye ana sınıfında alıştırılmalıdır’, ‘aile, çocuğunun eğitim 
yaşamına önem vermiyorsa, öğretmen ve okulun yapabileceği bir şey yoktur’, ‘birinci sınıf 

öğrencilerine ders yapmayı öğretmek ve sevdirmek ailelerin görevidir’ ve ‘anasınıfı 
öğretmeni çocukların velileriyle işbirliğine daha çok ihtiyaç duyarken, birinci sınıf öğretmeni 
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daha az ihtiyaç duymaktadır’ gibi genel olarak öğretmenin geçişteki sorumlulukları ile 
ilgilidir. Bu nedenle ikinci alt boyuta Öğretmen adı verilmiştir.  

Üçüncü alt boyut ‘birinci sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılabilirse (20-25 kişi olursa) 
anasınıfı eğitimine gerek kalmaz’, ‘anasınıfına giden öğrencilerden alınan katkı payı tüm 

okulun ihtiyaçları için kullanılmalıdır’ ve ‘davranış sorunları olan çocuklar okula başlamadan 
önce anasınıfına gönderilmelidir’ gibi 7 maddeden oluşmuştur. Bu maddeler, okul 
yönetiminin ana sınıfı ve birinci sınıfla ilgili alması gereken kararları yansıttığı için bu boyuta 

Yönetim adı verilmiştir.  
Dördüncü alt boyutta ise ‘ilköğretimin diğer sınıflarına göre birinci sınıfın daha 

renkli, oyuncaklı ve küçük çocuklara hitap edecek şekilde olması gerekir’, ‘birinci sınıfın 
oturma düzeni, ilköğretimin diğer sınıflarında olduğu gibi arka arkaya olmalıdır’, ‘birinci 
sınıfın şu andaki oturma düzeni, çocukların tahtayı rahat görebileceği ve dersi iyi 

dinleyebileceği şekildedir’ gibi 10 madde yer almaktadır. İlgili maddeler, ana sınıfı ve birinci 
sınıfların fiziksel özellikleriyle ilgili ifadeler içerdiğinden bu boyuta Fiziksel Ortam adı 

verilmiştir.  
 

Tablo 7 İlköğretime Geçiş Ölçeğinin bütününün alt faktörler, alt faktörlerin de 

birbirleri arasındaki ilişki 
Alt Boyutlar Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Toplam 

Faktör 1 r  ,455(***) ,571(***) ,444(***) ,794(***) 

 p  ,000 ,000 ,000 ,000 

 N  434 434 434 434 

Faktör 2 r   ,411(**) ,283(***) ,793(***) 

 p   ,000 ,000 ,000 

 N   434 434 434 

Faktör 3 r    ,437(***) ,703(***) 

 p    ,000 ,000 

 N    434 434 

Faktör 4 r     ,528(***) 

 p     ,000 

 N     434 

 *** p<.001 

Tablo 7’ye bakıldığında İlköğretime Geçiş Ölçeği ile alt boyutları ve alt boyutların da 
birbirleri ile olan ilişki katsayılarının .283 ile .794 arasında değiştiği ve istatistiksel olarak 

p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu verilerden hareketle, 4 alt boyutun da 
ölçeğin ölçmek istediği özellikleri içerdiği ifade edilebilir. 
 

3.4.Ölçeğin Güvenilirlik Çalışmaları 
3.4.1.Devamlılık Katsayısı (Test-Tekrar Test) Hesaplamaları 

Ölçeğin güvenilirlik çalışmaları kapsamında önce ‘test-tekrar test’ yöntemi uygulanmış; 
örneklemden seçilen 40 kişilik (20 kadın, 20 erkek) bir gruba ölçek 3 hafta ara ile iki kez 
uygulanmıştır. Böylece ölçeğin toplamı ve her bir alt boyutu için devamlılık katsayıları ayrı 

ayrı hesaplanmıştır. 
 

3.4.2.İlköğretime Geçiş Ölçeği’nin Alt Boyutlarının Devamlılık Katsayısı (Test-Tekrar Test) 
Hesaplamaları 
Alt boyutların devamlılık katsayılarına bakıldığında: ‘Program’ alt boyutuna ait devamlılık 

katsayısının .797 ve değerin p<.001 düzeyinde anlamlı olması; ilişkili grup t testinin 
sonucunun da istatistiksel açıdan anlamsız olması (p>.05); ‘öğretmen’ alt boyutuna ait 

devamlılık katsayısının .745 ve değerin p<.001 düzeyinde anlamlı olması; ilişkili grup t 
testinin sonucunun da istatistiksel açıdan anlamsız olması (p>.05); ‘yönetim’ alt boyutuna ait 
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devamlılık katsayısının .755 ve değerin p<.001 düzeyinde anlamlı olması; ilişkili grup t 
testinin sonucunun da istatistiksel açıdan anlamsız olması (p>.05); ‘fiziksel ortam’ alt 

boyutuna ait devamlılık katsayısının .735 ve değerin p<.001 düzeyinde anlamlı olması; 
ilişkili grup t testinin sonucunun da istatistiksel açıdan anlamsız olması (p>.05) ölçeğin tüm 

alt boyutlarının güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 8 İlköğretime Geçiş Ölçeğinin Devamlılık Katsayısı (Test-Tekrar Test) Sonuçları 

 n x  ss Shx İlişki Fark 

r p t sd p 

1.uyg. 40 97,57 14,22 2,24 
,753 ,000 -1,098 39 ,279 

2. uyg 40 97,72 14,06 2,22 

Tablo 8’de görüldüğü gibi ölçeğin toplamına ait devamlılık katsayısının .753 ve değerin 
p<.001 düzeyinde anlamlı olması; ilişkili grup t testinin sonucunun da istatistiksel açıdan 
anlamsız olması (p>.05) ölçeğin tamamının güvenilirliğinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. 
 

3.4.3.İç Tutarlılık Katsayısı (Cronbach Alpha, Spearman Brown, Guttman) Hesaplamaları 
Ölçeğin güvenilirliğini sınamada ‘Cronbach Alpha’, ‘Spearman-Brown’ ve ‘Guttman’ 
içtutarlılık katsayıları 434 kişi üzerinden ölçeğin tümü ve her bir alt boyutu için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. 
İlköğretime Geçiş Ölçeği’nin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde: 

‘Program’ alt boyutunun Cronbach Alpha (.746), Spearman-Brown (.752) ve Guttman (.781) 
katsayılarının yüksek ve .001 düzeyinde anlamlı olması; ‘Öğretmen’ alt boyutunun Cronbach 
Alpha (.742), Spearman-Brown (.729) ve Guttman (.725) katsayılarının yüksek ve .001 

düzeyinde anlamlı olması; ‘Yönetim’ alt boyutunun Cronbach Alpha (.702), Spearman-
Brown (.692) ve Guttman (.686) katsayılarının yüksek ve .001 düzeyinde anlamlı olması; 

‘Fiziksel Ortam’ alt boyutunun Cronbach Alpha (.742), Spearman-Brown (.737) ve Guttman 
(.681) katsayılarının yüksek ve .001 düzeyinde anlamlı olması ölçeğin tüm alt boyutlarının 
içtutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 9 İlköğretime Geçiş Ölçeğinin içtutarlılık katsayıları 

Formül n r p 

Cronbach Alpha 434 ,707 .001 

Spearman-Brown 434 ,784 .001 
Guttman 434 ,779 .001 

Tablo 9’a göe ölçeğin toplamının Cronbach Alpha (.707), Spearman-Brown (.784) ve 

Guttman (.779) katsayılarının yüksek ve .001 düzeyinde anlamlı olması ölçeğin 
içtutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 
 

3.5.Ölçeğin Madde Analizi Çalışmaları 
Ölçeğin madde analizi çalışmalarında ‘madde-toplam’, ‘madde-kalan’ sınamaları 434, 

‘ayırtedicilik’ sınamaları da 234 kişi üzerinden ölçeğin tümü ve her bir alt boyutu için ayrı 
ayrı yapılmıştır. 

Ölçeğin madde analizi çalışmalarında ‘madde-toplam’, ‘madde-kalan’ sınamaları 434, 

‘ayırtedicilik’ sınamaları da 234 kişi üzerinden ölçeğin tümü ve her bir alt boyutu için ayrı 
ayrı yapılmıştır. Buna göre ‘program’ alt boyutuna ilişkin madde-toplam korelasyonları .628 

ile .742, madde-kalan korelasyonları .457 ile .648; ‘öğretmen’ alt boyutuna ilişkin madde-
toplam korelasyonları .474 ile .682, madde-kalan korelasyonları .309 ile .574; ‘yönetim’ alt 
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boyutuna ilişkin madde-toplam korelasyonları .473 ile .547, madde-kalan korelasyonları .264 
ile .431; ‘fiziksel ortam’ alt boyutuna ilişkin madde-toplam korelasyonları .576 ile .778, 

madde-kalan korelasyonları .473 ile .640; ölçeğin bütününe ilişkin madde-toplam 
korelasyonları .360 ile .644, madde-kalan korelasyonları .313 ile .647 arasında değişmektedir. 

Madde-toplam korelasyon değerlerinin hiç birisinin +.30’un altında; madde-kalan korelasyon 
değerlerinin hiç birisinin +.25’in altında olmaması ve tüm maddelerin hem madde-toplam 
hem de madde-kalan analizlerinde .001 düzeyinde anlamlı bulunması ölçeğin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 
 

 
 

Tablo 10 İlköğretime Geçiş Ölçeği toplamının madde-toplam ve madde-kalan analizleri 

Madde n Madde-toplam Madde-kalan 

r p r p 

1 434 ,443 .001 ,505 .001 
2 434 ,496 .001 ,586 .001 
3 434 ,474 .001 ,569 .001 
5 434 ,493 .001 ,490 .001 
6 434 ,560 .001 ,553 .001 
7 434 ,512 .001 ,634 .001 
8 434 ,477 .001 ,465 .001 
9 434 ,508 .001 ,502 .001 
10 434 ,495 .001 ,466 .001 
11 434 ,626 .001 ,637 .001 
12 434 ,509 .001 ,584 .001 
13 434 ,426 .001 ,431 .001 
14 434 ,491 .001 ,470 .001 
15 434 ,360 .001 ,375 .001 
16 434 ,448 .001 ,551 .001 
17 434 ,559 .001 ,561 .001 
18 434 ,531 .001 ,527 .001 
19 434 ,641 .001 ,647 .001 
20 434 ,543 .001 ,540 .001 
21 434 ,489 .001 ,428 .001 
22 434 ,563 .001 ,543 .001 
23 434 ,533 .001 ,612 .001 
24 434 ,636 .001 ,589 .001 
25 434 ,462 .001 ,456 .001 
26 434 ,547 .001 ,479 .001 
27 434 ,426 .001 ,451 .001 
28 434 ,456 .001 ,468 .001 
29 434 ,360 .001 ,535 .001 
30 434 ,557 .001 ,521 .001 
31 434 ,543 .001 ,498 .001 
32 434 ,559 .001 ,398 .001 
33 434 ,412 .001 ,313 .001 
34 434 ,484 .001 ,568 .001 
35 434 ,467 .001 ,523 .001 
36 434 ,521 .001 ,593 .001 
37 434 ,644 .001 ,525 .001 
38 434 ,477 .001 ,477 .001 
39 434 ,418 .001 ,432 .001 
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40 434 ,479 .001 ,553 .001 
41 434 ,463 .001 ,492 .001 
42 434 ,642 .001 ,634 .001 

Tablo 10’da İlköğretime Geçiş Ölçeğinin her bir alt boyutunun % 27’lik alt ve % 27’lik üst 

gruplarının toplam puanlarına uygulanan ilişkisiz grup t testi sonuçlarına yer verilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre tüm alt boyutlar için p<.001 düzeyinde anlamlı fark olduğu 
görülmektedir. Büyüköztürk’ün (2005) belirttiği gibi, grup büyüklüğü arttıkça anlamlılık 

düzeyinin .01 veya .001 olarak seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca gruplar arasında istendik 
yönde gözlenen farkların anlamlı çıkması, ölçeğin iç tutarlılığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilir. 
 
3.5.1İlköğretime Geçiş Ölçeği’nin Alt Boyutlarına Ait Ayırtedicilik Değerleri 

Ölçeğin alt boyutlarına ait maddelerin ayırtedicilik değerlerinin hesaplanmasında kullanılan 
ilişkisiz grup t testi sonuçlarına göre: “Program”, “Öğretmen”, “Yönetim” ve “Fiziksel 

Ortam” alt boyutlarının tüm maddeleri .001 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç, bu alt 
boyutlarda yer alan  maddelerin de ayırtedici olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 11 İlköğretime Geçiş Ölçeği alt boyut toplamlarının ayırtedicilik değerleri 

Alt 

boyutlar 

 n x  ss sd t p 

Program üst grup 117 59,34 8,55 232 
22,885 

 

 alt grup 117 40,72 1,92  

Öğretmen üst grup 117 44,42 4,29 232 
34,473 

 

 alt grup 117 25,80 3,96  

Yönetim üst grup 117 32,58 3,30 232 
34,228 

p<.001 

 alt grup 117 21,22 1,39  

Fiziksel üst grup 117 35,09 3,62 233 
38,092 

 

ortam alt grup 117 20,41 2,06  

Toplam üst grup 117 148,96 16,93 233 
19,873 

 

 alt grup 117 117,05 4,16  

Ölçeğin geçerliği ve güvenilirliğini sınamak için yapılan hesaplamalara bakıldığında 
İlköğretime Geçiş Ölçeğinin ve alt boyutlarının geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. 

 
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte yaşanan uyum sorunlarını inceleme 
imkanı sağlamak amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. İlköğretime Geçiş Ölçeği 41 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için uzman görüşü alındıktan sonra kalan 

maddeleri üzerinde faktör analizi yapılmış ve Varimax Döndürme (Rotation) metodu 
uygulanmıştır. Döndürülmüş temel bileşenler analizinde, Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri  

.861 olarak tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda, 4 alt boyuttan oluştuğu bulunmuştur. 
Bu faktörler, araştırmacılar tarafından 1-Program (13 madde), 2-Öğretmen (11 madde), 3-
Yönetim (7 madde), 4-Fiziksel Ortam (10 madde) şeklinde adlandırılmıştır. Ölçeğin 

toplamına ait iç tutarlık katsayıları sırasıyla Cronbach Alpha (.707), Spearman-Brown (.784) 
ve Guttman (.779) olarak saptanmıştır. Ölçeğin her alt boyutu için Cronbach Alpha değeri iç 

tutarlılık katsayısının .75’in üzerinde olduğu ve .001 düzeyinde anlamlı çıktığı saptanmıştır. 
Test-tekrar test sonuçlarına bakıldığında, İlköğretime Geçiş Ölçeği’nin toplamına ait 
devamlılık katsayısı .753 ve değerin p<.001 düzeyinde anlamlı olması, ölçeğin tamamının 

güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin madde analizi çalışmalarında, 
bütününe ilişkin “madde-toplam korelasyonları” .360 ile .644;   “madde-kalan 
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korelasyonları” ise .313 ile .647 arasında olduğu bulunmuştur. Tüm maddelerinin hem 
madde-toplam hem de madde-kalan analizlerinde .001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir.  
Sonuç olarak, okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte yaşanan uyum sorunlarıyla 

ilgili farklı açılardan durum tespitinin yapılmasının hedeflendiği bu çalışmada, literatürde de 
karşılaşılan alt boyutları saptanmıştır. Birinci sınıfa uyum sürecinde, program, öğretmen, 
yönetim ve fiziksel ortam boyutlarının üzerinde durulması gerekmektedir. İlköğretime Geçiş 

Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik sonuçlarına dayanarak eğitimcilerin bu kritik süreçle ilgili 
görüşlerini belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 

özellikleri dikkate alındığında ilgili araştırmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 
bu ölçeğin “ilkokuldan ortaokula geçiş” ve ortaokuldan liseye geçiş” süreçlerinde yaşanan 
uyum sorunlarına yönelik ölçek geliştirme çalışmalarına örnek teşkil edeceği söylenebilir. 

Ölçeğe ilişkin farklı örneklemlerde yapılacak olan çalışmaların ileride yorumlanarak ölçeğin 
geçerliği ve güvenirliğine dair daha ayrıntılı bilgi sağlayabileceği düşünülebilir.  
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Ek 2: Analizden sonra oluşturulan tema ve kategoriler  

 Programın katkısı 
o Öğrenmeye İlişkin Katkısı  

o Diğer Derslere Katkısı  
o Yeterliliğe Katkısı 

 

 Programın Kazanımları  
o Öğrenci Seviyesine uygunluk 

o Günlük yaşamla ilgili olma durumu 
o Uygulanabilirlik 

o Açıklık ve Anlaşılırlık 
o Nicel Yeterlilik 
o Nitel Yeterlilik 

 

 Öğrenme alanları 

o  Kazanımlara ve Öğrenci Seviyesine Uygunluk 
o Bilimsellik 

o Güncellik 
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 Öğretim süreci; 

o Öğretim ortamı,  
o Kullanılacak araç ve gereçler,  
o Yöntem teknik seçimi,  

o Öğrencilerin hazırbulunuşluğu  
 

 Ölçme ve değerlendirme sürecinde; 
o Kullanılan Ölçme Araçları 
o Ölçme Araçlarının Belirlenmesi 

o Değerlendirme Sürecindeki Sıkıntılar 
 

 Program ve öğelerine ilişkin öneriler 
o Öğretim Programı 

o Kitap 
o Kazanım ve etkinlikler 
o Sınıf donanımı ve teknolojik alt yapı   

o Öğretmen 
o Ölçme ve değerlendirme 
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Özet 

Suriye'de 2011 yılının baharında sivil halk ayaklanmasıyla başlayıp ülke çapına yayılan 
mücadeleler neticesinde bir iç savaşa dönüşen süreç Suriye halkı için bugün tam anlamıyla 
sarsıcı etkileri olan noktadadır. Yaklaşık üç senedir yaşanan göç, terkedilen evler, akrabalar, 

arkadaşlar tanıdıklar, şehirler ardında çözülmesi güç sorunlar bırakmıştır. Bu süreçte 
Suriye'lilerin güvenli bölgelere sığınma ihtiyacı zorunlu göç olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

Büyük çoğunluğu, Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'ye göç etmiş olan Suriye halkı başta 
barınma olmak üzere, sağlık, eğitim, iş sorunlarıyla gündeme gelmiş, kurulan çadır kent ve 
kamplar çözüme katkısı yadsınamaz olsa da yetersiz kalabilmiştir ,çünkü AFAD'a kayıt 

olanlar ve olmayanlarla birlikte şu an Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının bir milyonu 
geçtiği söylenmekte ve her geçen gün artan doğumlarla ve vatansız statüde çocuklarla 

gelecekte durumları belirsizliğini korumaktadır. AFAD'ın kayıtlarına göre Türkiye'deki 
Suriyeli nüfusunun büyük çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşmaktadır bu da demektir ki 
ilerleyen yıllarda aktif ve çalışan yaş gurubu bazında nüfusta bir patlama yaşanacaktır. Şu an 

gerek uluslararası ve ulusal yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, devlete bağlı 
kurumlar ve dernekler Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçları konusunda gerekli rolleri 

üstlenmektedirler, buna rağmen “misafir” olarak görülen Suriyeliler ,statüleri sığınmacı ve 
mülteci arasında belirsiz,  ne ülkesine dönebilmekte ne tam yerleşik olarak göç edilen ülkede 
kalabilmektedir. Halihazırda yaşanmakta olan bu süreç Türkiye'de yaşayan Suriyeli 

vatandaşlar için oldukça zor olmaktadır. 
Anahtar Kelimeler :  Müllteci , Sığınma, Göç, Suriye, Toplumsal Cinsiyet,  Kadın 

 
1. Giriş 

Suriye'den Türkiye'ye zorunlu göç olgusunu ve özellikle Suriyeli kadınların yaşadığı 

üzücü deneyimleri yazmaya başlamadan önce makale içinde Suriyelileri tanımlarken 
sığınmacı ve mülteci kavramları arasında karmaşa yaşadığımı söylemeliyim. Bu sebeple 

yazıma sığınmacı ve mülteci ne anlama geliyor ve Türkiye'de mülteci statüsünde olmak 
hangi hakları beraberinde getirir açıkladıktan sonra  ,sığınmacı statüsüne değineceğim. 
Ardından AFAD'ın verilerine dayanarak Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin demografik 

özelliklerine değinip, mülteci ve sığınmacı  konusunda ki belirsizlikten bahsedeceğim. 
Türkiye'nin mülteci kabul etme şartlarını tartışıp, ülkemizde  yaşayan kayıtlı ya da kayıtsız 

Suriyeli kadınların yaşadığı sıkıntılar hakkında  gazete haberlerine dayanarak bilgi 
vereceğim. Araştırma bulgularım şu an Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar hakkında devlet 
eliyle söz sahibi bir kurum olan AFAD'ın verilerine, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek 

Komiserliği'nin yürüttüğü çalışmalara, kamp içi ve kamp dışı yaşanan sorunları yansıtan 
gazete haberlerine, bakanlığın BM fonuyla yürüttüğü toplumsal cinsiyete dayalu şiddete 

karşı mücadele kampanyasının ayrıntılarına dayanmaktadır. 
2.Sığınmacı / Mülteci İkilemi ve Türkiye  

  “Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma 
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     hakkı vardır.”   İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,    Madde 14(1) 
Sığınmacı ve mülteci birbirine benzer kavramlar olarak halk içinde kullanılsa da 

aslında arada ciddi farklar olan ve dış ülkeden zorunlu göçle gelen insanların hukuki 
statüsünün belirlenmesinde oldukça önemlidir. Emniyet Müdürlüğü internet sayfasında 

belirtilen iltica ve göç hakkında bilgilendirmeye göre; 
Mülteci : Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini , milliyeti, belirli bir toplumsal 
gruba üyeliği ve ya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağındanhaklı olarak korktuğu 
için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade 
edemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya 
dönemeyen veya korkusundan dönmek istemeyen yabancıyı,  
Sığınmacı : Irkı , dini ,milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği ve ya siyasi düşünceleri 
nedeniyle takibata uğrayacağındanhaklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında 
bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen ya da uyruğu yoksa ve 
önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönemeyen veya korkusundan dönmek 
istemeyen yabancıyı ifade etmektedir. 

Emniyet müdürlüğünden alınan bilgiye göre arada tek bir fark var gözüküyor. 
Avrupalı olmak ya da Avrupa dışından olmak. Mülteci, başka bir ülkeye sığınma talebi “ 
kabul” edilen kişiyken , sığınmacı, henüz sığınma talebi kaçtığı ülkenin yetkilileri 

tarafından “soruşturma” safhasında olan kişidir. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 
onun 1967 tarihli protokolüne taraftır. Mülteciliğin uluslararası anayasası sayılabilecek bu 

sözleşmeye göre mülteci, “1 Ocak 1951´den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve 
ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 

dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen şahıs” şeklinde tanımlanmıştır.1967 protokolünde 
sözleşmedeki tanımdan “1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda” ifadesi 

çıkarılmıştır ve Türkiye Bakanlar Kurulunun 1 Temmuz 1968 tarihli kararı ile bu 
protokole katılmıştır. 1951 Sözleşmesine göre mültecinin ayırıma tabi 

tutulmaksızın.vatandaşı olduğu ülkeye uygulanan istisnai tedbirlerden muaf olarak  şu 
hakları vardır: Din özgürlüğü (madde 4), medeni haklardan yararlanma özgürlüğü (madde 
12), menkul ve gayrimenkul edinme hakkı (madde 13), fikri ve sınai mülkiyet hakkı 

(madde 14), dernek hakları (madde 15), mahkemelerde taraf olma hakkı (madde 16), 
çalışma hakkı (madde 17), tarım, sanayi, sanat ve ticaret sahalarında iş yeri açmak ve 

şirket kurma hakkı (madde 18), ihtisas mesleğini icra etmek hakkı (madde 19), vesika 
(karne) hakkı (madde 20), mesken edinme hakkı (madde 21), eğitim hakkı (madde 22), 
sosyal yardım hakkı (madde 23), sosyal sigorta ve çalışma mevzuatından yararlanma 

hakkı (madde 24). 
Türkiye Cenevre Sözleşmesini imzalarken coğrafi sınırlama getirmiştir ve Avrupa 

dışından gelenlerin iltica taleplerini değerlendirmeye almayacaktır. Avrupa ülkelerinden 
iltica talebiyle gelen yabancılar Cenevre Sözleşmesi kriterlerine uyduğu müddetçe 
Türkiye'de mülteci statüsü verilerek daimi ikamete izin verilirken, Avrupa dışındaki 

ülkelerden iltica talebinde bulunanlar kendilerini kabul edecek 3. bir ülkeye yerleştirilene 
kadar “sığınmacı” statüsüne sahip olmaktadırlar. Bu kişiler kendilerini kabul edecek 

ülkelere yerleşmek üzere UNHCR ( Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği) 
ne başvuruda bulunurlar. ABD, Kanada,Avusturya, Yeni Zellanda, İskandinav ülkeleri 
mülteci kabul eden ülkelerdir. Türkiye Avrupa dışından gelenleri “mülteci” statüsünde 

kabul etmese de gelenlerin çoğu Avrupa dışındandır; genellikle Irak, İran, Güney Asya , 
Afrika ve Suriye.Türkiye, coğrafi kısıtlama seçeneğini uygulasa da, Avrupa dışındaki 

dünyanın diğer bölgelerinden gelmekte olan ve 1967 Protokolündeki mültecilik tanımına 
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uyan sığınmacılara da 1994 İltica Yönetmeliği ile üçüncü bir ülke tarafından mülteci 
olarak kabul edilinceye kadar makul bir süre Türkiye’de ikamet etmelerine izin vererek 

geçici sığınma hakkı tanımaktadır. Ulusal Eylem Planı'nda belirtildiği üzere geçici 
sığınmadan yararlanan bu kişiler, doğrudan üçüncü bir ülke tarafından mülteci olarak 

kabul edilerek ya da BMMYK ve/veya diğer uluslararası kuruluşların yardımı ile üçüncü 
bir ülkeye yerleştirilerek ya da gönüllü geri dönüş nedeniyle kalıcı çözüm 
bulabilmektedirler.( Ulusal Eylem Planı, 3.1.Sığınma- İltica ) 

Cenevre Sözleşmesi'nin en önemli maddelerinden biri şüphesiz ki “Geri 
Göndermeme İlkesi” dir. 33. maddede bu durum açıkça ifade edilmekte, bu kuralın 

istisnası ilgili maddenin devamında açıklanmaktadır. 
“ Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 
siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehtir altında olacak ülkelerin sınırlarına, her 
ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek ve iade etmeyecektir. Bununla beraber, bulunduğu 
ülkenin güvenliği için tehlikeli sayılması yolunda ciddi sebepler bulunan veya özellikle ciddi bir  
adi suçtan dolayı kesinleşmiş bir hükümle mahkum olduğu içinnsöz konusu ülkenin halkı 
açısından bir tehliye oluşturmaya devam eden bir mülteci, işbu hükümden yararlanmayı talep 
edemez.” 

Şu an Suriyeliler içni geniş kapsamlı bir yerleştirme programı bulunmamaktadır. 
2011 Nisan ayından itibaren Türkiye'ye gelen Suriyeliler önce misafir olarak karşılanmış 

ardından bu kelimenin hukuki bir karşılığı olmadığından 2011 Ekim ayından itibaren İç 
İşleri Bakalnlığı'nın 1994 yönetmeliğinin 10. maddesi gereğinde “ geçici koruma 

statüsü”ne sahip olmuşlardır.30 Mart 2012'deki yönetgeye göre de Suriyelilerin geçici 
koruma altında oldukları kanbul edilmiş ve açık kapı politikası ve geri dönmeye 
zorlamama ilkeleri benimsenmiştir. Geçici koruma rejimi,kimlik belgeleri olmayanlarda 

dahil, tüm Suriyeli sığınmacıları kapsamaktadır. (UNHCR, Türkiye'deki Suriyeli 
Mülteciler / Sıkça Sorulan Sorular ). Türkiye'de ikamet izni olan kamp dışlındaki 

Suriyeliler resmi devlet okullarına kayıtyaptırabilir, izni olmayan misafir statüsünde okula 
devam edebilirler. Kamp içinde Suriye'deki eğitim müfredatını uygulayan ve Arapça 
eğitim veren kamp içi okullara gidebilirler. Sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Kamp 

içinde  bulundurulan sahra hastaneleri ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktadır. 
 

3.Suriye'den Zorunlu Göç ve Demografik Bulgular 

2011 yılında Nisan ayından itibaren Türkiye'ye gelen Suriyeli kişiler önce misafir 
statüsünde tanımlanmış , ancak bu tanımlamanın hukuki karşılığı bulunmadığından ekim 

2011'den itibaren bu kişiler “geçici koruma statüsüne “alınmış, 30 Mart 2012 tarihli 
yönergeye göre Suriyelilerin geçici koruma altında oldukları kabul edilmiş ve ilk hukuki 

düzenlemeler yapılmıştır. (Orsam, 2014,rapor no:189) Türkiye'de 2014 yılı itibariyle kamp 
içi ve dışı  Suriyelilerin sayısının bir milyonu aştığı söyleniyor. Türkiye'deki Suriyelilerin 
ihtiyaçlarına ilişkin yetkili temel kurum AFAD ( Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim 

Başkanlığı)dır. AFAD dışında çeşitli Uluslar arası ve ulusal kuruluşlar ,sivil toplum 
örgütleri ve yardım derneleri de Suriyelilere yardım etmektedir.  Kamp içi ve kamp dışı 

kayıtları AFAD almaktadır, bu nedenle Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin resmi 
verilerden yararlanırken AFAD'ın Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 saha araştırma 
sonuçlarından yararlandım. 

Raporun hazırlandığı 23 Haziran -7 Temmuz 2013 tarihleri arasında Suriyeli 
sığınmacıların %36'sı kamp içinde %64'ü ise çeşitli kentlerde kamp dışında yaşamaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 2014 itibariyle Suriyeli sığınmacı sayısı 1 milyonu 
geçmiştir, Raporun hazırlandığı yıl AFAD bu sayının kamp içi 200.386 , kamp dışı 
yaklaşık 350.000 olduğunu bildirmiştir, fakat dönem itibariyle kayıtsız olanlarla birlikte 

Türkiye'de  toplam 800bin civarında Suriyelinin olduğunu tahmin edilmektedir. AFAD'ın 
raporuna göre Suriyelilerin %80'i güvenlik nedeniyle geri kalanlar ise ekonomik ve politik 
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nedenlerle geldiğini söylemiştir. Türkiye'ye en çok sığınmacı yollayan kent sınıra yakın 
oluşu ve yoğun çatışma yaşanmasından dolayı Halep'tir. Suriyeliler, Hatay, Kilis, Şanlurfa, 

Gaziantep,Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ,Adana, Mardin ve Malatya'da çadır 
kent ve konteyner evlerde ve kamp dışı çeşitli şehirlerde yaşamaktadırlar. En çok kamp 

sayısı Hatay'da bulunmakta , kamp dışı en çok Suriyeli barındıran kentler Gaziantep 
,Hatayve Şanlıurfa'dır. Kamp içi ve kamp dışı sığınmacıların %51'i erkek %49'u kadındır,  
En yoğıun yaş grubu 0-18 olup, çocukların oranı oldukça yüksektir. 55 yaş üstü yalnızca 

%5 oran olduğu gerçeği göz önüne alındığında Suriyelilerin çoğunluğunun çalışama 
yaşında olduğu görülür. Kamp içi ve dışı Suriyelilerin %67 'si evlidir ve hane halkı reisi 

oranına baktığımız zaman kamp içinde %83 erkek ,% 17 kadın, kamp dışı %78 erkek, 
%22 kadın olduğu görülür. Kadınların kamp içi ve dışı %16'sı hamiledir. 2011 yılından bu 
yana doğan bebeklerin kaydı AFAD tarafından yapılsa da statüleri “vatansız” kabul 

edilmektedir.Çocukların okula gitme oranlarına baktığımızda kamp içi  %84 ,kamp 
dışı%14. Kamp içinde Suriye müfredatlarına göre Arapça eğitim veren okullar 

bulunmakta, kamp dışı kayıtlı olanlar ise devletin resmi okullarında eğitim alabilmektedir. 
Kamp içinde en çok talep edilen kurslar Kuran- Kerim ,ikinci olarak Türkçe okuma -
yazma eğitimi ve ardından meslek edindirme kursları olmakta bu oran erkekler de %45 

iken kadınlarda % 55'dir. Raporda Suriyeli sığınmacıların çoğunluğu,özellikle de kadınlar 
bir meslekleri olmadığını belirtmişlerdir. 

Kısaca verdiğim bu bilgiler , Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de istatistiksel 
oranları hakkında  geleceğe dönük neler yapılabilir konusunda adımlar atmak için genel 
bir çerçeve çizebilir. Örneğin büyük oranda evli olan Suriyelileri düşündüğümüzde 

doğacak olan çocukların durumu ilerleyen senelerde nasıl olacak,0-18 yaş arası olanlar 
çalışma çağına geldiklerinde iş bulabilecekler mi, sektöre nasıl bir katkıları ya da eksileri 

olacak, ücretsiz üniversite eğitimi, burs ve yurt olanaklarından faydalanabilecekler mi, 
meslek edindirme kurslarına giden yetişkin erkek ve kadınları nasıl bir iş sahası 
beklemekte ,anadilleri ilerde sorun teşkil edecek midir, eşler arasında boşanmalar hangi 

yasalar çerçevesinde olacak, şiddete uğrayan kadın ve erkekler (ki şiddete uğrayan genelde 
kadınlar oluyor) devletten koruma alabilecekler mi yasal yollarla hakkını 

arayabileceklermidir? Sorulacak çok soru var. Hepsine cevap vermek şu an Türkiye'deki 
konumu net olmayan Suriyeli sığınmacılar için çok güçtür. Tamamen yerleşme ve oturma 
izni almak şu durumda mümkün gözükmese de ülkelerine dönmek de halihazır imkan 

dahilinde değildir. Bir ömrün çadırda ya da konteyner evlerde geçmeyeceği bir gerçek, 
kentlere yerleşmiş Suriyelilere baktığımızda bir kısmının iş yerleri açtığını gazetelerden 

okuyoruz fakat büyük çoğunluğunu ise ( özellikle kadınları ) sokaklarda çocuklarıyla para 
dilenirken görüyoruz. Peki Suriyeli kadınların yaşamakta olduğu sorunlar başka nelerdir? 
 

4.Suriyeli Kadınların Karşılaştığı Problemler ve AFAD raporu 

AFAD'ın 2014 yılı Türkiye'deki Suriyeli kadınlar raporuna göre, 24 nisan 2014 itibariyle 

2.709.786 Suriyeli iş savaş nedeniyle ülkesi dışında bulunmakta bu sayının %50.2'si 
kadınlardan ve yüzde %23.7'si  18-59 yaş arası kadınlardan  oluşmaktadır. Suriyeli 
kadınlar arasında yalnızca %2 'lik bir oran 3-65 yaş arasına denk gelmektedir. Bu da 

demek oluyor ki kadın nüfusunun büyük çoğunluğu çalışabilir yaştadır, buna rağmen  % 
87'inin gelir getirecek mesleği yoktur. Rapora göre, kamp içi ve kamp dışı toplam % 56.7 

oranında kadın ev hanımı olduğunu belirtmiştir. İlgiçtir ki raporda kadınların hemen 
hemen yarısına yakını imkan sağlansa dahi üretime katılmak istemediklerini 
belirtmişlerdir. Kadınların okur yazarlık durumuna bakıldığında, okur yazar olmayanların 

oranı %21, ilkokul mezunu %35, ortaokul mezunu %20, lise mezunu %10 ve üniversite 
mezunu %6 olduğu görülüyor. Bu durum göz önünde bulundurularak  okur -yazarlık 

kurslarının açılması, ve meslek edindirme kurslarıyla kadınların çalışma yaşamına 
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girmelerinin teşfik edilmesi oldukça önem arzediyor. 
Suriye iç savaşında kadınların ve çocukların yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet, 

kadınlar hakkında yüzlerce tecavüz vakaları, kadınların esirdeğiş tokuşu, canlı kalkan 
oılarak kullanılmaları, para karşılığında alınıp satılmaları, kaçırılmalar, zorla 

evlendirilmeler, kadın trafiği hemen hepsi Suriye hakkında çoğumuzun gazetelerden 
okuduğu, haberlerden dinlediği, sınıra yakın kentlerde yaşayan insanlardan duyduğu 
haberler. Benim makalemde paylaştığım gazete yazıları buzdağının görünen yüzü 

yalnızca. Suriyede olup bitenler haricinde , Suriyeli kadın sığınmacıların göç ettiği Irak, 
Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi sınır kentlerinde yaşadıkları eziyet , saldırı ve cinsel 

ayrımcılık bazen yalnızca kapalı kapılar ardında kalıyor ve toplum önünde damga 
yememek için medyaya yansımıyor. Zaten savaştan canını kurtarmak için kaçan kadınlar 
“sığınmacı” olmanın getirdiği bir takım tramvalarla karşılaşmak durumunda 

kalıyorlar.Uluslararası insan hakları mevzuratında sığınmacı kadınlara ilişkin özel hak 
tanımlamaları yapılmıştır.  Özellikle CEDAW(Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcalığın 

Ortadan kaldırılmasına Dair Bildirge) ve DEVAW ( Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye 
Edilmesine Dair Bildirge ) gibi kadın haklarını konusunu gündeme getiren ve mevzuratına 
alan belgeler  , cinsel şiddet, evlilik ticareti, çocuk satışı, kadına yönelik şiddet gibi 

sorunlardan kaynaklanan eylemlere karşı uluslararası standartları belirler ve kadınlara 
ilişkin koruma ve yardım açısından bir çerçeve sağlar. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın açıklamalarına göre Suriyeliler 
arasında en çok karşılaşılan sorun  erken yaşta evlilik ve zorla evliliğin yaygın oluşu.( Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sitesi) AFAD'ın 2014 raporuna göre iç karışıkların 

başladığı 2011 yılından 19 Nisan 2014 tarihine  kadar toplam 11.249 doğum 
gerçekleşmiştir. Anne olanların yaş ortalaması çok düşük olduğu gözlenmiştir ve 13-14 

yasında hamileliklere rastlanmıştır. 
Hamilelik ve evlilik yaşının bu kadar düşük olması , neredeyse çocuk denilecek 

yaşta anne olmaları ciddi birer sorundur. Diğer pek çok raporda da belirtildiği gibi bu 

raporda da aile içi şiddet, erken yaşta evlilikler, zorla evlilikler ve çok eşlilikler kamplarda 
ve kamp dışında yaşayan Suriyeli kadınlar arasında sıklıkla görülmektedir. 

AFAD'ın kamplarda yaptığı görüşmelerde, kadınların en büyük sorununun ataerkil 
kültür yapısı olduğu belirtilmektedir. Mahremiyet kadının hayatını kısıtlayıcı noktadadır. 
Rapora göre özellikle barınma merkezlerinde eşleri tarafından çadırların dışına çıkılmasına 

izin verilmeyen kadınlar için kapatılmışlık hissi ve özgürlüklerinin kısıtlanması had 
safhadadır. Bu açıdan bakıldığında fikizi şartların kadın ve erkeği farlı koşullarda 

etkilediği gözlenebilir. Bir diğer benzer sorun barınma merkezlerinde spor yapmak için 
uygun alanlar olmasına rağmen erkeklerin ve eşlerininengellemesi sonucu bu alanlar 
kadınlar tarafaından kullanılamamaktadır.Ayrıca raporta belirtildiği üzere aile içi şiddet 

konusunda kadınlar ciddi sıkıntılar yaşamakta fakat özel hayatın mahremiyeti gereği 
sorunlar daha çok kapalı kapılar ardında kalmaktadır. Aile içi şiddete yönelik uygulanan 

tek bir prosedür yoktur, bunun yerine uygulamalar farklılaşmıştır. Bu konuda BM'nin 
fonuyla yürütülen “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele ve Müdahale İnsani 
Yardım Programı “ adı altında yürütülen bir proje bulunmakta. Pilot kent Gaziantep Nizip 

çadır kenti olmuş ve bu proje kapsamında kadınlar arasında dayanışma inşa etmek ve 
cinsiyete dayalı şiddet konusunda farklındalığı artırmak amacıylas toplantılar 

düzenlenmiş, kadınlara, resmi nikah, evlilik yaşı, kadın hakları ve kadına yönelik şiddete 
hakkında bilgiler içeren Arapça broşürler dağıtılmıştır. 

Zorla evlilik konusunda medyada yer alan haberler kadınların ne kadar zor 

durumda seçimler yapmaya zorlandıklarını göstermesi açısından oldukça üzücü gerçekler. 
Kira karşılığında Suriyelilerden  kızını isteyen erkeklerden tutun da başlık parası daha 

ucuz diye Suriyeli gelin almak isteyenler ve hatta ikinci , üçüncü eş almak için Suriyeli 
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kadınlara göz dikenler, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kadın ticaretine girişenler.. 
“Suriyeli çocuklar için eğitim veren bir kurumun müdürü S. Bey’in ilk karısı Hatay’dan, 
ikincisi Suriye’den. S. Bey, eşinin bu duruma ne dediğini sorduğumuzda konuyu “Batılıların 
ahlaksızlığına” getiriyor: İkinci hanımımı 5 yıl önce Suriye’de aldım. Şimdi 43 yaşında. 
Üniversitede ilahiyat hocasıydı. Batı, kadına saygılı olduğunu iddia ediyor. Peki kadını, eşyanın 
reklamında kullanan kim ? Bir de İslamı eleştiriyorlar; birden fazla evliliğe müsaade ediyor 
diye” (Milliyet,26-01-2014) 
“Suriyeli gelinler, savaştan önce de talep görüyordu. Ancak savaştan bu yana ikinci, üçüncü eş 
olarak Suriyeli kadınlarla imam nikahı yapanlar arttı. Herkesin bildiği bir sır bu. Özellikle 
Hatay, Urfa ve Kilis, “Suriyeli kuma”da başı çekiyor. Görüştüğüm bir “aracı”, Bayburt’tan 
Afyon’a Suriyeli gelinlere talep olduğunu anlatıyor.”( Radikal, 27-01-2014) 
“KA-MER Mardin şube başkanı Tülay Elçioğlu Suriye savaşından bu yana, bölgede çok eşlilik 
oranında gözle görülür bir artış olduğunu aktardı.Elçioğplu 2013 yılında iki bin civarında 
haneyi ziyaret ettiklerini ve özellikle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriyeli kumalara sıklıkla 
rastladıklarını anlattı.” ( BBC, 08-02-2014) 
“ Suriye'deki iş savaşla birlilkte aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli kızlar, hayatlarında bir 
kere bile görmediği hyaşlı ve zengin erkeklere “süt parası” adı altında veriliyor. Bu pazarlık, 
en fazla Suriyeli mültecilerin bulunduğu Gaziantep ve Kilis'te ön plana çıkıyor.İki kentte bu işin 
piyasası oluşmuş durumda. Daha çok maddi durumu yerinde olmayan ve kamplarda kalmayan 
aileler bu düzenin hedefinde. Taraflar arasındaki iletişim ve her türlğ para trafiği acayı ya da 
komisyoncular tarafından sağlanıyor”( Aljazeera,27 -01-2014) 
“Suriyeli sığınmacıların üçte biri,sınıra yakın kurulan 22 ayrı kampta yaşıyor. Kamp yetkilileri 
tarafından kadınların cinsel istismara uğradıkları kulalktan kulağa yayılıyor. Mağdur olanların 
başında yetim kız çocukları ile eşlerini kaybetmiş dul kadınlar geliyor. (  The Economist, 14 -06-
2014)    
 

5. Sonuç 

2014 yılı itibariyle sayıları bir milyonu aşmış Suriyeli sığınmacı nüfusuyla karşı karşıya  

kalan Türkiye'de zorunlu göç, savaş, mülteci hakları, kamplar ve kamp dışı Suriyelilerin 
yaşadıkları bölgelerde ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıklarına ilişkin çalışmalar, dil 

kursları, meslek programları, toplumsal cinsiyet eğitimleri, kadınlar için şiddet durumunda 
nerelerden yardım alabileceklerine dair bilgiler, erken yaşta ve zorla evliliği önlenmesi, 
fuhuşla ve kadın ticareti ile ilgili önlemler, saha çalışmaları, anketler, raporlar,grup ya da 

birebir görüşmeler yapılmalı eksikler tespit edilip, yaşanması muhtemel sorunlara ilişkin 
acilen önlem alınmalıdır. Bu konuda bakanlığın BM fonu ile yürüttüğü Toplumsal 

Cinsiyete Dayalı Şiddet Programı yararlı olmakla birlikte, özellikle kadın ticareti 
konusunda ciddi yasal cezalar getirilmelidir. Savaşı fırsat bilen, savaşın yarattığı kaos 
ortamından ya da zorunlu göçün yaşattığı tramvadan ,çaresizlikten fırsat bilip“evlilik 

ticaretine” başlayan erkeklere, komisyonculara ve aracılara karşı caydırıcı yasal 
düzenlemeler ve cezai işlem uygulanmalıdır. Suriyeli kadınlar arasında Türkiye'ye göç 

etmeden önce de halihazırda görülen , erken evlilik ve çok eşlilik, doğum kontrol meselesi 
gibi durumların kendi kültürleri içindeki dinamikleri de göz önünde bulundurarak 
dönüşüme tabi tutulması için çalışmalar gereklidir. Kadın- erkek ilişkisi bazında gerek 

kamp içi gerek kamp dışı, sahra hastaneleri, eğitim merkezleriyle ortak çalışmalar yapılıp 
gerekli eğitimler, seminerler, bilgilendirmeler yapılmalıdır. Çok eşlilik ve erken evlilik 

konularında Türkiye'deki Suriyelileri bağlayıcı bir hukuk bulunmamakta ve yaşadıkları 
bölgelerde bu durum bir takım istismarlara yol açmaktadır. 
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Özet 

Türkiye'de yabancı dil öğretim programında İngilizce öğretimi daha ağırlıklıdır ve eğitim 

programlarında ilköğretimden başlamak üzere haftada iki saat ile başlayıp, sonra dört saate ve 
hatta yabancı dil ağırlıklı ortaöğretim okullarında ise 10 saate kadar İngilizce öğretimi 
yapılmaktadır. Ülkemizde İngilizce öğretimine bu kadar önem verilmesi sebebiyle İngilizce 

dersi üzerine Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu 
araştırmanın amacı ise 2008-2013 yılları arasında İngilizce dersi üzerine yapılmış yüksek 

lisans tezlerini incelemektir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma grubunu YÖK'e ait tez katalogundan seçilmiş 20 yüksek lisans tezi 
oluşturmaktadır. Verilere ulaşmak için doküman incelemesi yapılmıştır. 2008-2013 yılları 

arasında İngilizce dersi üzerine yapılmış YÖK'e ait tez katalogunda izinli bulunan yüksek 
lisans tezlerinden basit seçkisiz örneklem yöntemiyle 20 yüksek lisans tezi seçilmiştir. 

Seçilen tezlerin hangi kategorilerde analiz edileceği belirlenmiştir. Bunun sonucunda tezler 
konu dağılımları, kullanılan yöntem, veri toplama araçları, veri toplama aracındaki geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışmaları, konu dağılımlarına göre ulaşılan ortak sonuçlar ve verilen ortak 

öneriler boyutunda analiz yapılmıştır. Veri analizi sonucunda bulgular tablolaştırılarak 
açıklanmıştır. Araştırma sonucunda değerlendirmeye dahil edilen 20 adet çalışma dikkate 

alındığında; en fazla çalışmanın 7 çalışma ile farklı yöntem ve tekniklerin kullanımının 
İngilizce başarısı üzerindeki etkisi üzerine yapıldığı, en çok 6 çalışma ile deneysel araştırma 
modelinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak en fazla 7 çalışma ile akademik başarı 

testinin kullanıldığı görülmüştür. Geçerlik güvenilirlik çalışmalarında ise en sık Cronbach 
Alpha yöntemi kullanılmıştır.Öğretim programı değerlendirilmesinin, İngilizceye yönelik 

kaygı ve tutum üzerine yapılan çalışmaların ve İngilizce’ de farklı yöntem – tekniklerin 
etkisinin araştırıldığı tezlerin sonuçlarının birbirleriyle örtüşmediği ve farkı sonuçlar elde 
edildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce Dersi, Yüksek Lisans Tez 
 

1. Giriş 

Küreselleşme anlamında giderek küçülen dünyamızda farklı toplumlar arasında iletişim çok 
önemli hale gelmiştir. Günümüzde, iletişim çok yönlü ve farklı şekillerde 

gerçekleşebilmektedir. Yabancı dil bilmek başka uluslarla iletişim kurmada kuşkusuz önemli 
bir yere sahiptir. Ülkelerin, uluslararası ilişkilerini, sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve 

kültür alanlarda daha ileri götürmek için yabancı dil bilen insanlara ihtiyacı 
vardır(Tok&Arıbaş,2008). 
 Dünya üzerinde bu kadar çok dilin bulunmasına karşın gittikçe artan uluslararası 

ilişkiler, ulusların kendi ana dilleriyle iletişim sağlamalarını yetersiz kılmakta ve bu nedenle 
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diğer ülkelerin dillerini öğrenme gereksinmesi ortaya çıkmaktadır. Ancak ikinci dil olarak 
öğrenilen dillerin sayısı oldukça azdır. Bir dilin başka uluslar tarafından öğrenilmesini önemli 

kılan ölçütlerin başında o dili konuşan ülkenin politik ve ekonomik durumu gelmektedir. 
Bunu askeri sözleşmeler, tarihsel, kültürel ve tecimsel (ticari) ilişkiler izlemektedir. Bu 

ilişkiler giderek ikili, üçlü antlaşmaları, kıtasal bloklaşmaları, hatta dünya ölçüsüne varan 
örgütleri ortaya çıkarmaktadır(Demirel,2012). 
 Dil öğretiminin tarihine baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı dil öğretimi 

genelde dini amaçlar ile örtüşmüştür. Eğitim boyutunda yabancı dil eğitimi çoğunlukla 
Arapça ve Farsça üzerine yoğunlaşmış, bu dillerin yapısal özellikleri üzerinde durularak bu 

dillerde oluşturulan yazılı eserlerin incelenmesi ön plana çıkmıştır. İmparatorluğun son 
dönemlerinde Batı karşısında alınan yenilgilerden sonra yenileşme çalışmaları başlamış, 
siyasi, ticari ve askeri açıdan Batı’yı yakalamak için yabancı dil öğretimi önem kazanmıştır 

(Işık, 2008). Özdemir’e (2003) göre Türkiye’de yabancı dilin özellikle batı dillerinin XIX. 
yy’ın başlarında belirginleştiği görülmektedir. Bu tarihlerde Osmanlı aydınları Batı’nın 

üstünlüğünü daha çok duyumsamaya başlamış ve batı dillerinin öğretilmesini uygun 
görmüştür. Batı dillerine yönelişin nedeni ise, o zamana kadar egemen olan Arapça’nın 
düşünsel alanda gücünü koruyamamasıdır. Yabancı dil ilk kez, Mühendishane-i Bahrî-i 

Hümayun ve Mühendishane-i Berrî-i Hümayun okullarında Fransızca olarak okutulmaya 
başlanmıştır. Fransızca, Türkiye’de öğretilen yabancı dil olmuştur. Bu durum, o devirde 

Fransa ile olan yakın ilişkilerimize bağlanabilir. Fransızca’dan sonra İngilizce, ikinci yabancı 
dil olarak Robert Koleji’nin açılması ile öğretilmeye başlanmıştır( Akt: Özdemir, 2006). 
Yabancı dil öğretiminin, yabancı ve azınlık okullarında yabancı öğretmenler tarafından, 

Osmanlı okullarında ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki okullarda ise eski mektep hocaları ve o 
yabancı dili bilen herhangi bir kişi tarafından verildiği görülmektedir (Işık, 2008). 

 Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı dil öğretimi genelde dini amaçlar ile örtüşmüştür. 
Eğitim boyutunda yabancı dil eğitimi çoğunlukla Arapça ve Farsça üzerine yoğunlaşmış, bu 
dillerin yapısal özellikleri üzerinde durularak bu dillerde oluşturulan yazılı eserlerin 

incelenmesi ön plana çıkmıştır. İmparatorluğun son dönemlerinde Batı karşısında alınan 
yenilgilerden sonra yenileşme çalışmaları başlamış, siyasi, ticari ve askeri açıdan Batı’yı 

yakalamak için yabancı dil öğretimi önem kazanmıştır (Memiş&Erdem,2013). 
 Türk eğitim sistemi her öğrenciye bir yabancı dil öğretilmesi ilkesini 
benimsemektedir. Bu ilke 1960’tan sonra öğrenci sayısının artması ve buna karşılık açılan 

okul sayısının yetersiz oluşu nedeniyle beklenen sonucu verememiştir. Yani gittikçe 
kalabalıklaşan sınıflarda öğretimin niteliği düşmüştür. Buna tepki olarak açılan özel okullar 

ve özel dershanelerin sayıları giderek artmıştır(Özdemir,2006). 
 Ülkemizde eğitim dili İngilizce olan iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bunlardan 
biri Robert Koleji’nin devamı olarak 1973’te kurulan Boğaziçi Üniversitesi, diğeri de 

1956’da Orta Doğu’ya eğitim merkezi olması amacıyla kurulan Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’dir. Bu üniversiteler iyi bir prestije sahip olmanın yanında, mezunlarına hem 

devlet hem de özel sektörde çok iyi iş olanakları sunmaktadır(Özdemir,2006). 
 Türkiye'de yabancı dil öğretim programında İngilizce öğretimi daha ağırlıklıdır ve 
eğitim programlarında ilköğretimden başlamak üzere haftada iki saat ile başlayıp, sonra dört 

saate ve hatta yabancı dil ağırlıklı ortaöğretim okullarında ise 10 saate kadar İngilizce 
öğretimi yer almaktadır. Bunun haricinde özel ilköğretim okullarında veya okul öncesi eğitim 

kurumlarında çocuklar ilk yıldan itibaren İngilizce ile karşı karşıya kalmaktadır. Öğretim dili 
İngilizce olan üniversitelerimizin yanı sıra bazı bölümlerin eğitim dili büyük oranda İngilizce 
olan üniversitemiz de bulunmaktadır. Ayrıca servis dersi olarak İngilizce üniversitelerimizin 

çoğu fakültelerinde öğretilmektedir. Bunca uzun sürece rağmen aktif dil kullanımının 
iletişimin parçası olarak kullanılamadığı, çoğunlukla geleneksel dil öğretme yöntemlerine 

dayalı yani dilbilgisi kurallarının kısır döngü halinde yıldan yıla tekrarlanıp durulduğu pasif 
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bilgi verilmesine dayalı, dilin kuralını bilmeyi dil bilmeye eş tutan bir sistem içinde dönüp 
durulmaktadır (Gömleksiz&Elaldı,2011). 

 Bilgi çağını yaşayan dünyamızda yaşam boyu öğrenmenin ve gelişmenin en önemli 
anahtarı dildir. Okuma, yazma, anlama, sorgulama, düşünme, sorun çözme gibi işlemler dille 

gerçekleştirilmektedir. Zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmenin temel aracı dildir. İletişim 
kurma, duygu ve düşünceleri ifade etme, etkileşme, dış dünya ile bütünleşme, kültürü 
aktarma gibi süreçlerde dilin önemli bir yeri vardır. Dil, bireyin kapasitesini sonuna kadar 

geliştirme, karmaşık sorunları çözme, bilimsel düşünme, çeşitli değerlere sahip olma, daha 
geniş bir dünya görüşü oluşturma gibi özellikleri etkilemektedir. Bu durum dil becerilerinin 

okuldaki eğitimle sınırlı kalması yerine yaşam boyu geliştirilmesi gerektiğini gündeme 
getirmiştir. Bu nedenle çoğu ülkede dil becerilerini geliştirmeye büyük önem verilmekte, 
sürekli yeni yaklaşım ve yöntemler uygulanmaktadır(Güneş,2011). 

 Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)'nın yedi bölgede 15-29 yaş 
aralığındaki 10.174 gencin katılımıyla yapılmış olduğu araştırma sonucunda Katılımcıların 

çoğunluğu yabancı dil bilmediğini ifade etmiştir. Dahası, yabancı dil bilme oranlarındaki bu 
düşüklük, bölgeler arası ciddi farklılıklar göstermektedir. Özellikle Doğu Anadolu 
bölgesindeki katılımcılar, diğer bölgelerdeki katılımcılara göre, daha az oranla yabancı dil 

bilmektedirler. Bununla birlikte, yabancı dil bilenlerin oranı, eğitim düzeyine paralel bir 
şekilde artmaktadır. Katılımcıların bildikleri diller içerisinde en çok bilinen dil İngilizcedir.  

Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca gibi bazı diller de çok daha az oranda bilinmektedir. 
Bunların dışında kalan diller ise ya çok az kişi tarafından bilinmekte ya da hiç 
bilinmemektedir. Yabancı dil bilme oranlarının düşüklüğü, gençlerin dünyayla 

bütünleşmelerinin önünde bir engel olarak görünmektedir.(Gür, Dalmış, Kırmızıdağ, Çelik & 
Boz, 2012). Yabancı dil eğitiminin ilkesinin iki ayrı dünyayı birbiriyle karşılaştırmak olduğu 

düşünülmektedir. Bunun için öğrenci, günümüz deneyimleriyle yabancı kültürün 
deneyimlerini karşılaştırmaya zorlayan bir birleştirici öğretim  sürecine sokulur. Karşı karşıya 
getirmedeki amaç, öğrenciyi kendi kültürel ve düşünsel tutukluğunun bilincine vardırmaktır. 

Yabancı dil eğitimi yabancı dünyayla karşılaşılıp, deneyimler kazanılan bir alan olmasıyla 
toplumsal kaynaştırıcı bir görev yüklenir. Kişi yabancı düşünceleri tanıma olanağı bulur, 

eleştiri ve özeleştiri yeteneği kazanır(Özdemir,2006). 
 Türkiye'de örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve 
öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve 

kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan 
yabancı dilde bireylerin;  

a) Dinleme-anlama,  
b) Okuma-anlama,  
c) Konuşma,  

ç) Yazma  
becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı 

olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır(Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği, 
MEB). 
 İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda yabancı dil dersi zorunlu ortak dersler 

arasında yer almaktadır. Yabancı dil öğretiminde amaç, öğrencileri seviyelerine uygun olarak 
bir dili kullanabilir duruma getirmektir. Bu konudaki öğretim programları, öğrenci kitabı, 

öğretmen kitabı ve eğitim araçları bütünlük gösterecek şekilde sürekli geliştirilmektedir 
(Tok&Arıbaş,2008). 
 Bu araştırmanın amacı 2008-2013 yılları arasında İngilizce dersi üzerine yapılmış  

yüksek lisans tezleri hakkında genel bir görüş elde etmektir. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmıştır: 

1) İncelenen tezlerin konu dağılımları nelerdir? 
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2) İncelenen tezlerde kullanılan yöntemler nelerdir? 
3) İncelenen tezlerde kullanılan veri toplama araçları nelerdir? 

4) İncelenen tezlerde hangi veri toplama aracında hangi geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 
yapılmıştır?  

5) İncelenen tezlerde konu dağılımlarına göre ulaşılan ortak sonuçlar nelerdir? 
6) İncelenen tezlerde konu dağılımlarına göre verilen ortak öneriler nelerdir? 
 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. Bu yöntem 
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsar. Bu yöntem geniş bir örnekleme ulaşabilme imkanı sağlar. Bu bakımdan nitel 

araştırmanın en önemli sınırlılıklarından birisi olan ve daha çok örneklemin dar kapsamından 
kaynaklanan "genelleme" sorununu büyük ölçüde çözmektedir (Yıldırım&Şimşek,2008). Bu 

araştırmada da ulaşılan veriler analiz edilip konuyla ilgili genel bir görüş elde edilecektir. 
 
2.2. Evren-Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2008-2013 yılları arasında İngilizce dersi üzerine yapılmış yüksek 
lisans tezleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise basit seçkisiz örneklem yöntemiyle YÖK'e ait 

tez kataloğundan  seçilmiş 20 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. 
 
2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak YÖK'e ait tez kataloğundan seçilmiş 20 yüksek lisans tezi 
kullanılmıştır. 

 
2.4. Veri Analizi 
Tüm veriler tek tek incelenerek hepsi ile ilgili rapor hazırlanmıştır. Bu raporlara dayanarak 

incelenmek üzere veriler boyutlara ayrılmıştır. Bu boyutlarla ilgili bilgiler yüzdelik 
dağılımları gösterilerek açıklanmıştır. 

 
3. Bulgular 

Bu bölümde sırasıyla araştırma soruları yüzdelik dağılım tabloları kullanılarak açıklanmıştır. 

Tezlerin konu dağılımları Tablo 1'de açıklanmıştır. 

Tablo 1: Konu dağılımları yüzdelik dağılım tablosu 

   Konu                                               Sayı                             % 

Program değerlendirme                        5                             23,80 

Tutum - Kaygı                                      3                             14,28 

Yöntem-Teknik                                    7                             33,33 

Ders kitabı inceleme                            2                              9,52 

İngilizce öğrenmedeki sorunlar           1                              23,80 

Öğrenme ve öğretme biçimleri            1                              23,80 

Öğretmenlerin yöntem teknik  
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kullanma yeterlilikleri                          1                              23,80 

Disiplinler arası uygulama                   1                              23,80 

Toplam                                                21                            100 

Tablo 1’de  yer  alan  bulgulara  bakıldığında 2008-2013 yılları arasında en çok farklı 

yöntem teknik kullanımının İngilizce başarısına etkisi üzerine çalışma yapılmıştır. İkinci 
olarak İngilizce öğretim programı değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunu sırasıyla İngilizce 
dersinde tutum ve kaygının etkisi, ders kitabı inceleme ve öğrenme öğretme biçimleri, 

İngilizce öğrenmedeki sorunlar, öğretmenlerin yöntem teknik kullanma yeterlilikleri ve 
disiplinler arası uygulama takip etmektedir.  

 Program değerlendirme yapılan tezlerin üç tanesinde öğretmen görüşüne 
başvurulmuş, bir tanesinde öğrenci başarıları dikkate alınmış, bir tanesinde de Avrupa dilleri 
için Ortak Başvuru metniyle karşılaştırma yapılmıştır. Tutum ve kaygının incelendiği tezlerin 

iki tanesi üniversite öğrencileri üzerinde yapılırken bir tanesi ilköğretim öğrencileri üzerinde 
yapılmıştır.Kullanılan yöntem tekniklerin incelendiği tezlerin üç tanesinde kullanılan tekniğin 

konuşma becerisi üzerindeki, bir tanesinde kelime öğrenme üzerindeki etkisi, bir tanesinde 
okuma- yazma, bir tanesinde yazma ve bir tanesinde de tüm beceriler( okuma, yazma, 
dinleme, konuşma) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kitap değerlendirmesi yapılan tezlerin 

ikisinde de liselerde okutulan İngilizce ders kitabı incelenmiş ve öğretmen görüşlerine 
başvurulmuştur.      

Tablo 2: Kullanılan yöntemlerin yüzdelik dağılım tablosu  

   Yöntem                                              Sayı                             % 

Tarama araştırması                                  5                                25 

Durum çalışması                                     1                                  5 
Deneysel araştırma                                 6                                 30 

Deneysel olmayan karşılaştırma             1                                  5 
Karma araştırma                                     2                                 10 
Betimsel araştırma                                  4                                 20  

Çok yöntemli desen                                1                                  5 

Toplam                                                  20                               100 

          Tablo 2’de  yer  alan  bulgulara  bakıldığında İngilizce dersi üzerine yapılan yüksek 
lisans tezlerinde en çok tarama araştırması ve deneysel araştırma yapılmıştır. Sırasıyla en 

fazla betimsel araştırma, karma araştırma, çok yöntemli desen, deneysel olmayan 
karşılaştırma ve durum çalışması yapılmıştır. 

Tarama araştırması yapılan tezlerin iki tanesinde İngilizceye yönelik tutum ve 

kaygının başarıya etkisi üzerinde çalışılmış, bir tanesinde program değerlendirme yapılmış, 
bir tanesinde öğretmenlerin yeterlilikleri incelenmiş, bir tanesinde de öğretme ve öğrenme 

biçimlerinin belirlenmesi üzerine araştırma yapılmıştır. Deneysel araştırma yapılan tezlerin 
beş tanesinde kullanılan yöntem tekniklerin başarıya etkisi üzerine çalışma yapılmışken bir 
tanesinde de disiplinlerarası uygulama üzerine araştırma yapılmıştır. Betimsel araştırma 

yapılan tezlerin bir tanesinde program değerlendirme, bir tanesinde kitap inceleme, bir 
tanesinde İngilizceye karşı tutum üzerine araştırma, bir tanesinde de İngilizce öğretiminde 

karşılaşılan sorunlar üzerine inceleme yapılmıştır. 
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Tablo 3:Veri toplama araçları yüzdelik dağılım tablosu  

Veri toplama aracı                                       Sayı                             % 

Akademik başarı testi                                        7                               20 

Anket                                                                 8                               22,85 
Yarı yapılandırılmış görüşme                            2                               5,71 

Tutum ölçeği                                                     5                               14,28 
Analitik değerlendirme aracı                             1                               2,85 
Öğrencilerin yazdıkları metin-günlük               2                               5,71 

Likert tipi ölçek                                                 1                               2.85 
Kişisel bilgi formu                                            3                                8,57 

Öğrenme stili envanteri                                     3                               8,57 
Kaygı ölçeği                                                      1                               2,85 
Genel öz yeterlilik ölçeği                                  1                               2,85 

Öğretim programı                                             1                                2,85 

Toplam                                                            35                               100 

           

 Tablo 3’de  yer  alan  bulgulara  bakıldığında 20 yüksek lisans tezinde toplam 35 veri 
toplama aracı kullanılmıştır. En çok kullanılan veri toplama aracı anket ve akademik başarı 

testidir. Bunları sırasıyla tutum ölçeği, kişisel bilgi formu , öğrenme stili envanteri, yarı 
yapılandırılmış görüşme, öğrencilerin yazdıkları metinler- günlükler, analitik ölçme aracı, 
likert tipi ölçek, kaygı ölçeği, genel öz yeterlilik ölçeği ve öğretim programı takip etmektedir. 

 Tezlerdeki anketler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup Cronbach's Alpha 
değerleri hesaplandıktan sonra kullanılmıştır.Tezlerdeki başarı testlerinin hepsi araştırmacı 
tarafından geliştirilmiştir. Test maddelerinin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri ile KR20 

güvenilirlik katsayıları hesaplanıp kullanılmıştır. Kullanılan tutum ölçeklerinden dört tanesi 
başkası tarafından geliştirilmişken bir tanesi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Öğrenme 

stili envanterlerinin üçü de başkası tarafından geliştirilmiştir. Envanterlerin Cronbach's Alpha 
değerleri hesaplanıp Türkçe dil eşdeğerliliği sağlandıktan sonra kullanılmıştır. 

Tablo 4: Geçerlilik ve güvenilirlik yöntemlerinin yüzdelik dağılım tablosu  

  Geçerlilik ve Güvenilirlik yöntemleri        Sayı                      % 

Cronbach's Alpha                                              6                        25 

Test tekrar test                                                   4                        16,66 

KR20                                                                 1                         4,16 

Madde güçlük ve ayırt edicilik indeksi             1                          4,16 

Uzman görüşü                                                   5                        20,83 

Pilot uygulama                                                  4                        16,66 

Guttman yöntemi                                              1                          4,16 

Barlett testi                                                        1                         4,16 
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Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi                          1                          4,16 

Toplam                                                             24                      100 

Tablo 4'de yer  alan  bulgulara  bakıldığında 20 yüksek lisans tezinde toplam 24 farklı 

veri toplama aracı için 9 farklı geçerlilik güvenilirlik yöntemi kullanılmıştır. En fazla 
Cronbach's Alpha güvenilirlik katsayısı kullanılmıştır. Cronbach's Alpha güvenilirlik 

katsayısı anketlerin, tutum ölçeklerinin, likert tipi ölçeklerin, öğrenme stili envanterlerinin, 
kaygı ölçeğinin  ve öz yeterlilik ölçeğinin güvenilirliğini hesaplamak için kullanılmıştır. Test 
tekrar yöntemi tutum ölçeklerinin, öğrenme stili envanterlerinin, kaygı ölçeğinin ve öz 

yeterlilik ölçeğinin güvenilirliğini hesaplamak için kullanılmıştır. KR20 güvenilirlik katsayısı 
başarı testlerinin güvenilirliğini hesaplamak için kullanılmıştır. Madde güçlük ve ayırt 

edicilik indeksi başarı testlerinin geçerliliğini hesaplamak için kullanılmıştır. Kişisel Bilgi 
Formunun, öğrenme stili envanterinin, başarı testinin, anketlerin ve görüşme formunun        
güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Başarı 

testlerinin, tutum ölçeklerinin analitik değerlendirme ölçeğinin ve likert tipi ölçeklerin 
güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak için pilot uygulama yapılmıştır. Öz yeterlilik 

ölçeğinin güvenilirliğini hesaplamak için Guttman yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerden elde 
edilen metinlere verilen notlar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır. 

Program değerlendirmesi yapılan tezlerin sonuçlarına bakıldığında tezlerin hepsinde 
programın sarmal bir yapıya sahip olduğu, öğrencinin derse karşı motivasyonunu 

arttırmadığı, programın amaçlarının yetiştirilmesi için zamanın yeterli olmadığı, yeni 
programla birlikte gerekli araç ve gereçlerin öğretmenin ve öğrencinin hizmetine yeterli 
düzeyde sunulmadığı ve programla ilgili öğretmenlere sunulan eğitim,seminer veya kursların 

yeterince bilgilendirici olmadığı belirtilmiştir. Programda okuma, yazma, konuşma ve 
dinleme ile ilgili kazanımların gerçekleştirilmesinde sıkıntılar yaşanıldığı belirtilmiştir. 

 Program değerlendirmesi yapılan tezlerde farklı sonuçlara ulaşıldığı da görülmüştür. 
Programdaki amaçların açık ve anlaşılır olduğuna dair farklı görüşler belirtilmiştir. Bir tezde 
amaçların çocukların gelişim düzeylerine uygun olduğu belirtilirken bir başka tez de bunun 

aksi ifade edilmiştir. Bazı öğretim programlarının hedef, içerik, eğitim durumu ve sınama 
durumu bakımından uygun olduğu görüşü varken incelenen bazı programlarda ise bir takım 

sorunlar tespit edilmiştir.  
 Program değerlendirmesi yapılan tezlerin önerilerine bakıldığında aynı çalışmanın 
farklı bir sınıf kademesinde de yapılabileceği, özel okullardaki öğretmenlerle aynı çalışmayı 

yapıp karşılaştırma yapılabileceği, sınıf içinde yapılacak gözlemle süreç değerlendirmesi 
yapılabileceği, programla ilgili daha çok paydaştan bilgi alınabileceği ve farklı illerde aynı 

çalışmanın yapılıp bir genellemeye ulaşılabileceği, programın mezun ettiği öğrencilerin 
başarıları üzerine araştırma yapılabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur. 
 Kullanılan yöntem tekniğin İngilizce başarısı üzerine yapılan tezlerin sonuçlarına 

bakıldığında tezlerin hepsinde teze konu olan yöntemin başarıya etkisi olduğu belirtilmiştir. 
Deneysel çalışma yapılan tezlerde deney grubu lehine sonuçlara ulaşılmıştır. İncelenen 

tezlerin bir kısmında tekniklerin tutuma olumlu etkisi olduğu görülürken bazılarında ise farklı 
yöntem ve tekniklerin tutuma bir etkisi olmadığı görülmüştür.  
 Kullanılan yöntem tekniğin İngilizce başarısı üzerine yapılan tezlerin önerilerine  

bakıldığında aynı yöntemin farklı seviyelerdeki öğrencilerde uygulanabileceği, aynı yöntemin 
farklı dil becerisindeki etkisinin incelenebileceği, nicel çalışma yapılan tezlerde çalışmanın 

nitel de yapılarak desteklenebileceğine dair önerilerde bulunulmuştur. 
 İngilizcede tutum ve kaygının etkisi üzerine yapılan tezlerin sonuçlarına bakıldığında 
tezlerin hepsinde İngilizceye yönelik olumlu tutumun İngilizce başarısı üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir. Kız öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarının erkek öğrencilerden daha 
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olumlu olduğu bulgusuna ulaşıldığı görülmektedir. Kaygı ile tutum arasında negatif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 İngilizcede tutum ve kaygının etkisi üzerine yapılan tezlerin önerilerine bakıldığında 
daha uzun bir süreyi kapsayacak bir araştırma yapılabileceği, olumsuz tutum ve kaygının 

sebepleri incelenebileceği, nicel çalışma yapılan tezlerde çalışmanın nitel de yapılarak 
desteklenebileceği ve farklı bir ilde, farklı bir sınıf seviyesinde de araştırma yapılabileceğine 
dair önerilerde bulunulmuştur. 

 İngilizce ders kitabının incelendiği tezlerin sonuçlarına bakıldığında tezlerde ders 
kitabının görsel açıdan öğrencilere kısmen uygun olduğuna, ders kitabının müfredata ve 

öğrenci beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlandığına, bilgisayar odaklı çalışmalara yönelik 
hedeflerin ders kitabında yeterli düzeyde bulunduğuna, ders kitabının öğrenciye yeterli 
düzeyde bilimsel, sanatla ilgili ve kültürel bir içeriği sunabildiğine, ders kitabındaki konuların 

yabancı dil öğretim programındaki hedeflerle örtüştüğüne, ders kitabının tekrar/hatırlatma 
bölümleri açısından yeterli olduğuna, kitabın hazırlanırken içeriğin güncel olmasına dikkat 

edildiğine, ders kitabındaki içeriğin öğrencileri güdüleyecek yeterliğe sahip olduğuna, 
kitaptaki ölçme araçlarının yeterli olduğuna dair farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 
 İngilizce ders kitabının incelendiği tezlerin önerilerine bakıldığında İngilizce ders 

kitabının etkililiğine ilişkin hem öğretmen hem de öğrencileri kapsayan geniş çaplı nitel bir 
çalışma yapılabileceğine,  İngilizce ders kitabının verimliliğini arttırmak için yabancı yazar 

ve yayınevleri ile kitabı hazırlayanların görüşleri alınabileceğine ve İngilizce ders kitaplarının 
yabancı dil öğretim programındaki hedeflere ne düzeyde uygun olduğuna yönelik 
araştırmalar yapılabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur. 

 
4. Sonuç ve Tartışma 

İngilizce dersi üzerine yapılan yüksek lisans tezlerinin konu dağılımlarına bakıldığında en 
fazla kullanılan yöntem-tekniklerin dil başarısı üzerindeki etkilerine bakıldığı görülmektedir. 
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda farklı yöntem -teknik kullanımının dil başarısı 

üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Dilin iletişim, etkileşim ve öğrenme aracı olarak 
kullanıldığı kabul edildiğinde geleneksel yöntemlerinde yarar sağlamayacağı açıktır. 

Günümüze kadar pek çok öğrenim ve öğretim yöntemi geliştirilmesine rağmen gerçek 
anlamda tek başına yeterli ve ideal bir yöntemin varlığından söz edilemez. Yabancı dil 
öğretiminde kullanılan yöntem, öğretimin kuramsal temellerini belirler. Bu sebeple kullanılan 

yöntemlerin temel prensiplerini, sınırlarını, sınırlılıklarını, kullanım şekil ve özelliklerini iyi 
bilmek gerekmektedir ( Memiş & Erdem, 2013).  Yöntem - teknikler belirlenirken 

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, sınıf ortamı, işlenecek konu dikkate alınarak 
belirlenmelidir. Dil öğretiminde başarıya ulaşmak için geleneksel yöntemler bırakılarak 
öğrencilerin aktif olabilecekleri, dili kullanmaya teşvik edici yöntemler kullanılmalıdır. 

 İncelenen tezlerde program değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapıldığı 
görülmüştür. Yapılan çalışmalarda programın sarmal bir yapıya ait olduğu ancak yeterli 

olmadığına dair sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretim programındaki yetersizliklerden dolayı 2013-
2014 eğitim öğretim yılında ülkemiz İlköğretim kurumlarında yeni programa geçiş yapmıştır. 
Bu yeni programın değerlendirilmesine ilişkin yüksek lisans düzeyinde yapılmış bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bir yabancı dil programının başarısı, toplumun iyi incelenmesi 
ile elde edilen veriler üzerine kurulmasına bağlıdır. Yabancı dil eğitimi bir fanusun içinde 

değil, bir toplumun içinde gerçekleşir. Dolayısıyla, yabancı dil eğitiminin başarısı da, 
toplumu göz önüne alması ile orantılıdır. Bu nedenle, bütün ülkelere ve durumlara hitap eden 
bir ortak yabancı dil programından bahsedilemez( Işık,2008). 

 Tutumun İngilizce üzerindeki etkisinin incelendiği tezlerde tutumun başarı üzerinde 
olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. St. Augustinus'un " İnsan bir şeyi ancak sevdiği 

kadar anlayabilir. " sözü de bu durumu desteklemektedir. 
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 Tezlerde üzerinde durulan bir diğer konu ise ders kitabı değerlendirmesidir. Tezlerde 
ders kitapları ile ilgili farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Ders kitaplarını yeterli bulanlar kadar 

kitapların yetersiz olduğuna dair görüşler de vardır. Yabancı yazarların yazdığı kitapların 
kullanılmasına dair öğretmenlerden öneriler geldiği görülmüştür. Ancak Özdemir (2006) 

kullanılan ders kitaplarındaki okuma parçalarının, dilbilgisi aktarılırken kullanılan cümlelerin 
İngiliz ve Amerikan kültürünü yüceltir nitelikte olduğunu, bu alanda eğitimcilerin dikkat 
etmeleri gerektiğini dil öğretirken farklı bir kültürü empoze etmemelerini, bunun da 

kullanılan yöntemlerle ve ders malzemeleri ile ilgili olduğunu, öğretmenlerin kullanacakları 
ders materyallerini özenle seçmeleri, hatta kendi ülkelerinde hazırlanan kaynakları 

kullanmaları daha doğru olacağını belirtmiştir. 
 İncelenen tezlerde en çok nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma ve 
tarama araştırmasının yapıldığı görülmektedir. Yöntem- tekniklerin başarı üzerindeki 

etkisinin incelendiği tezlerde deneysel araştırma yapılmıştır. Çünkü deneysel desenlerde 
temel amaç değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmektir. Tutum ve 

kaygının başarıya etkisi, program değerlendirme gibi konuların incelendiği tezlerde tarama 
araştırması yapılmıştır.Çünkü tarama araştırmaları, geniş kitlelerin görüşlerini özelliklerini 
betimlemeyi hedefleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalar, daha çok "ne, nerede, ne zaman, 

hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl" gibi soruların cevaplandırılmasına olanak tanır ( 
Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2013). Veri toplama aracı olarak en 

çok anket ve akademik başarı testlerinin kullanıldığı ve geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışmalarında ise Cronbach's Alpha ve uzman görüşüne başvurulduğu görülmüştür. 
Araştırmacılar cevaplayıcıların demografik özelliklerini, her hangi bir konuda ne bildiklerini, 

bir konuya ilişkin davranış ve duygularını belirlemek için anketi kullanmışlardır. Öğrenci 
başarısının belirlenmesi gereken durumlarda ise akademik başarı testi uygulamışlardır. Bu 

testleri öğretmenler kendileri geliştirmişlerdir. Kullanılan anket ve akademik başarı testlerinin 
geçerlilik ve güvenilirliklerini ise Cronbach's Alpha ve uzman görüşüne başvurarak 
belirlemişlerdir. 
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Abstract 

Knowing a lexical item means knowing its meaning, written and spoken form, also pointing 
to other features such as its grammar, collocation, connotation, appropriateness of use and 
meaning relationships. Pronunciation and spelling obviates other aspects of a lexical item, 

since learners see or hear a word first. Grammar describes grammatical rules about a lexical 
item, and denotative meaning leads learners to refer a word or phrase to its meaning. For 

example, concrete words like ‘car’ refer to objects or events that are available to the senses. 
Abstract words like ‘health’, on the other hand, refer to ideas or concepts and have no 
physical referents. Lexical items can have a literal or a figurative meaning. When a learner is 

familiar with a collocation; they know with which other words the item can co-occur. One of 
the recent methods in language learning is TPRS (Teaching Proficiency through Reading and 

Storytelling), invented by Blaine Ray, which claims that through storytelling it is possible for 
language learners to have lexical competence comprising three dimensions: (1) precision of 
knowledge, (2) depth of knowledge, (3) receptive and productive knowledge. The purpose of 

this study is to probe the impact of TPRS on the lexical competence of pre-school kids. A 
quasi-experimental design was used to show how the intervention group in TPRS outscored 
and outperformed the control group. 

Key Words: proficiency, reading, storytelling, preschoolers 
 

1. Introduction 

Through travel, communication and the use of new technological hardware and software 
products, people have come much more in touch with other cultures and languages than ever. 

With the breakdown of international barriers and the rising need for global interaction in the 
technological age, English has become the common language of many countries. Brewster et 

al (2004, p.1) point out that English has an official status in sixty countries and a dominant 
position in twenty more countries. The widespread of English is explained with factors such 
as travel and tourism and the need for information exchanges on academic platforms and 

globalisation (Harmer, 2007, pp.14-15). Popular culture also triggered the rising use of 
English, since most popular music and Hollywood movies are in English. In addition, the 

remarkable growth in Internet use has given the English language the task of an international 
medium of communication (Crystal, 2003, pp.144-116).  
 In conjunction with this need for communication, lexical learning has started to gain 

importance. People have an increasing desire to learn and use lexical items in order to 
communicate internationally. Since most ‘learners carry around dictionaries and not grammar 

books’ (Schmitt, 2010, p.4), lexical acquisition has become the focal point of researchers 
studying foreign language teaching and of those language teaching methods developed in the 
past 30 years. Thornbury (2002, p.13) points to the importance of lexical knowledge and 
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stresses that grammar knowledge gives language learners limited opportunity of expression, 
whereas lexical knowledge removes such a limitation completely. Since lexical acquisition is 

so important, the investigation of the impact of various language teaching methods on lexical 
knowledge is inevitable. Although the aims and techniques of language teaching methods 

differ, it is of immense value to examine their effect on lexical acquisition.  
 One of the newest language teaching methods, ‘Teaching Proficiency through 
Reading and Storytelling (TPRS)’ and its developer Blaine Ray, who is still continuing his 

workshops on TPRS, have been attracting attention for a long time. TPRS aims to develop 
mastery of basic structures and vocabulary of the target language so that language learners 

can produce them fluently and accurately (Ray and Seely, 2012, p.51). Ray asserts that 
‘making the class 100% comprehensible is the key for the success of TPRS’ (2012, p. 9). 
When even the slowest student understands the language, success is achieved. This assertive 

tone of TPRS in language teaching and the influence of critical names like James Asher and 
Stephen Krashen, it seems crucial to examine the effectiveness of TPRS on lexical 

acquisition. 
 
 2. Lexical Acquisition 

Examining the history of language learning and language teaching methods, grammar and 
rote-memorization had the focus in the foreign language classroom and lexical acquisition 

was neglected by the early language teaching methods like the Grammar-Translation Method 
or the Audio-lingual Method. Even modern language teaching methods that emphasise the 
communicative aspect of language learning (e.g. Communicative Language Teaching or 

Task-based Learning), fail to consider lexical learning, which has become an issue in only the 
last three decades. Lewis points at the ignorance of lexical acquisition in language teaching 

and states that ‘lexis is the core or heart of language input but in language teaching has 
always been the Cinderella’ (1993, p.89).  
 Lewis (1997, pp.255-256), the founder of the Lexical Approach suggests that 

language consists of lexical chunks and that even single words (e.g. ‘Look!’) have a function 
of ‘fully independent items’. Poly words like ‘upside down’ or institutionalised utterances 

like ‘I’ll get in touch.’ are proposed to be language chunks, which are typically used for oral 
communication. Even the written form of language consists of language chunks (e.g. 
Finally…, Secondly,...). Either serving for oral or written communication, language is seen as 

a set of lexical chunks that have to be taught by language teachers.  
 Crystal (2005, p.30) on the other hand, resembles language to a network, which 

consists of the relationships between units of meaning and that in the study of meaning, 
vocabulary has to be analyzed in terms of semantics. The term word is insufficient in terms of 
semantic analysis, and it has to be classified to its semantic unit. For this classification, 

Crystal (2005) coined the term lexeme, defined as the basic semantic unit of meaning (e.g. 
dog, good, write). For example, the lexeme ‘write’ is the minimal, abstract unit of meaning, 

whereas the words ‘writes’ or ‘wrote’, equipped with morphological inflections, are the forms 
of the same lexeme ‘write’. In other words, different words are classified to their single 
meaningful unit of meaning –their lexeme that have a semantic role in language, whereas 

words with various inflections have different syntactic roles.  
 The distinction between lexemes (or lexical items) and words are crucial in estimating 

vocabulary size since ‘if we count all the different words in Shakespeare, we reach a total of 
around 30,000. If we count all of the different lexemes, the total is less than 20,000’ (Crsytal, 
2005, p.32). Meara (1996, pp.38-50) also states that vocabulary size plays an important role 

in determining lexical competence, since language learners with a larger second language 
lexicon are more proficient in almost all aspects of L2 proficiency. Henriksen (1999, p.303) 

adds that the partial lexical knowledge of a language learner will become from precise with 
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time as the language learner continues to experience the target language (Milton, 2009; 
Anderson and Freebody, 1981).  

 Meara (1996), Henriksen (1999) and Crystal (2003) are in agreement that language is 
a structured network, in which lexical items are collocated and sense related to each other. 

Language learners have a deep, structured knowledge of lexical items when they know that 
lexemes meaningfully relate to their synonyms, antonyms, hyponyms and collocations. 
 In addition, lexical knowledge is divided into productive and receptive lexical 

knowledge. Receptive knowledge indicates the comprehension of lexical items, whereas 
productive knowledge refers to the production of lexical items. A language learner can 

produce lexical items during speaking or writing or recognize them during listening or 
reading (Hiebert and Kamil, 2005, p. 3). 
 Other researchers like Kit (2003, p.2) deal with the cognitive dimension of lexical 

acquisition and argue that language input and the learner’s perceptual ability are important at 
the beginning of lexical input. Language input and proper perceptual ability helps to make 

lexical understanding and production possible.   
 Kaur, Othman and Abdullah conclude that ‘with adequate lexical knowledge and 
competence, learners are able to cope with the English language because vocabulary 

acquisition is a requisite and determinant of the extent of learners’ language literacy via the 
four language skills’ (2008, p.90).  

 
 3. Young Learners and Lexical Acquisition 

It is a well known fact that children are enthusiastic and lively learners, who are eager to 

participate in any activity even though they do not quite understand it and children do not 
hesitate to speak the language and get a more native-like accent than older learners; on the 

other hand, they have a short attention span and do not own the meta-language which is 
required to explain grammar or discourse (Cameron, 2003, p.1). Young foreign language 
learners are not able to understand language as an abstract concept, but they have language 

learning advantages (Raya et al, 2001, p.20). Children have a curious nature and are highly 
motivated to learn. Harmer (2007, p.82) adds that young learners grasp indirectly from 

everything they see, hear, touch and with what they interact with. They are more interested in 
tasks, games and activities, rather than understanding the point of the target language 
(Scrivener, 2011, p.321), and learn easily from context and repeat words or phrases until they 

acquire them. 
 However, Brewster et al (2004, pp.80-81) state that lexical learning is a difficult issue 

in teaching young learners since children are still in the acquisition processes of their native 
language vocabulary and concepts.  
 Though, Aitchinson (1987, p.87) describes the lexical acquisition of young learners 

and the three tasks that children undergo in the process of lexical acquisition: labeling, 
packaging and network-building task. Labeling implies understanding the association 

between the sounds of a word and an object or person, e.g., the word ‘daddy’ is associated 
with the child’s father. In the packaging task children discover what can be packed together 
under one label. They package the word ‘fish’ to its superordinate ‘animal’ and its 

subordinate ‘goldfish’, but what they first learn is the basic meaning ‘fish’ (Cameron, 1994, 
p.31). The network-building task is about making discoveries of how words relate to each 

other, e.g., discovering synonyms or antonyms (Meara, 1996, Henriksen, 1999). 
 It is important to mention that preschoolers are at the beginner language level and 
learn the basic lexical items and structures of a language first. The TPRS method aims to 

teach the basic lexical items and grammar structures. Therefore, language learners seem quite 
appropriate to examine the impact of the TPRS method on the lexical competence of 

preschoolers.  
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4. Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling (TPRS) 

‘Teaching Proficiency through Reading and Storytelling’ (TPRS) is a language teaching 
method aims to teach the basic structures and vocabulary of the target language in order to 

make the learner able to ‘express intelligibly in speech what one wants or needs to, without 
undue hesitancy or difficulty’ (Seely and Romijn, 1998, p.35). TPRS is highly influenced by 
the ´Total Physical Response Method` (TPR) and the ´Natural Approach` (NA).  

 Two features of the TPR method contributed to the development of TPRS. At first, 
TPR claims that language is best acquired through actions and by giving physical responses 

to commands of the target language. Asher (2000, pp.2-3) resembles the acquisition process 
of the first and second language and bases this resemblance on observations of young 
children. Young children, yet acquiring their first language, are not able to utter more than a 

few words, but show excellent comprehension of parent commands like ‘Come here!’ or 
‘Stand still!’. Asher concludes that children listen and non-verbally respond to their parent`s 

commands and follow the imperative speech bodily. The ‘intimate relationship between 
language and the children`s body’ (Asher, 2000, pp.2-3), is considered by Ray (2012) as vital 
in the development of the TPRS method.  

 Secondly, Asher (2000) examines language learning on a neurological level. Other 
teaching methods focus on the left-brain activation in language learning, whereas he argues 

that both the left and right hemispheres are involved in language learning. First, the right 
brain that controls bodily movement should be activated through physical activities. And 
then, when the body and the right brain of the language learner are active, it will be the left 

brain’s duty to process these information and proceed to ‘produce language and to initiate 
other, more abstract language processes’ (Richards and Rodgers, 2001, p.75). Therefore, 

movement in language learning is crucial since it prepares learners for processing language. 
Ray (2012) is aware of the importance of the right-brain activation and motor movement. 
This is why, as he developed the TPRS method, he insisted that learners should be bodily 

involved in the lesson and that stories should be acted out.  
 TPRS is also mainly affected by the Five Hypotheses of the Natural Approach.  

 1. Acquisition-Learning Distinction Hypothesis: Similar to the Natural Approach, 
TPRS sees language acquisition as an unconscious process. According to Krashen’s 
Acquisition-Learning Distinction Hypothesis (1982) children acquire their first language 

subconsciously and naturally in an informal environment. Here it is suggested that second 
language learners can acquire the target language subconsciously in the same way as native 

speakers acquire their first language. Adults will not exactly reach the same level of a native 
speaker, but if the second language is introduced in the same natural way, acquisition will 
take place. Similarly, since TPRS sets realistic goals, native-like and flawless oral production 

is not expected and errors during speech are allowed.  
 2. Input Hypothesis: Fluency, one of TPRS’ teaching aims, is achieved when learners 

receive comprehensible language input. Krashen describes the importance of comprehensible 
input in his Input Hypothesis, which simply states that language acquisition occurs when 
language input is comprehensible (Krashen and Terrell, 1983, p.32). In the TPRS method, 

comprehensible language input is as crucial as it is in the Input Hypothesis. TPRS teachers 
play an important role in providing comprehensible input to the learners. 

 3. Affective Filter Hypothesis: The TPRS method is additionally influenced by the 
Affective Filter Hypothesis, which states that when learners are self-confident, comfortable, 
and emotionally ready to learn, their ‘affective filter’ will lower and their ‘mental block’, 

which would otherwise hinder them to receive language input, will disappear. In the TPRS 
method, it is important that learners feel comfortable, are self-confident and open to language 

input, so that they can acquire the target language without any hindrance of emotional 
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disturbances. Especially practice in speaking decreases anxiety and increases confidence in 
the language learner (Ray and Seely, 2012, p.218). 

 4. Natural Order Hypothesis: This hypothesis states that grammar structures are 
acquired in a predictable order and in the language classroom, complex grammar concepts 

should be taught after lower level grammar structures have been acquired. The TPRS method 
does not focus on explicit grammar analysis, but it proposes to teach basic and frequent 
grammar structures and lexical items first. 

 5. Monitor Hypothesis: According to this hypothesis, acquisition initiates oral 
production of the second language in a fluent way and learning monitors and corrects the 

produced language (Krashen, 1982, p.15-16). Learning that is responsible for the knowledge 
of grammatical rules can edit and correct the speech output and it helps the language learner 
to monitor the language. TPRS claims that when learners have received enough language 

input, they can easily monitor speech without hesitation and then, learning will begin to be 
useful. Otherwise, learning, especially early learning can lead to hesitancy, which is the 

enemy of fluency (Ray and Seely, 2012, p.220). 
 
 4.1 The Three Pillars of TPRS 

 The TPRS method sees language input (a) comprehensible, (b) interesting and (c) 
repetitive essential to develop fluency of language learners. Ray and Seely (2012) state that 

comprehensible input helps learners to internalize language and even to acquire 
grammatically accurate fluency over time. Through songs, chants, storytelling, act out and 
personalization activities the language input gets more interesting (Krashen, 1982, pp.32-66). 

Repetition, ´the mother of retention`, on the other hand, contributes to learning and helps ´to 
keep a class totally comprehensible` (Ray and Seely, 2012, p.10, p.13; Hasan, 2008, p.46). 

  
 4.2. The Three Steps of TPRS 
 The lesson procedure of the TPRS method consists of three steps: (a) Establishing 

meaning, (b) Asking a story and (c) Reading. 
 (a) Establishing meaning: Since TPRS wants the language learners to master the basic 

structures and vocabulary, the language input is chosen among the common structures and 
frequent words of a language (Ray and Seely, 2012, pp.31-32). At the beginning of a TPRS 
lesson, the target structure or lexical item is introduced through gestures, translation or 

through personalized questions. The Personalized Question Answer (PQA) technique of 
TPRS helps the learners to practice the target input, where they are involved in a dialogue 

with the teacher and can share their personal feelings, experiences or needs with the whole 
class. For example, the aim of a TPRS lesson is to teach the target lexical item ´bedroom`. At 
first, the TPRS teacher can provide its meaning with its translation. Then the meaning of the 

word can be supported with a gesture (rubbing eyes, pretending to be sleepy, switching of the 
lights and saying `Good night.`). Afterwards, the teacher asks personalized questions about 

the target word: ´What colour is your bedroom?`, ´Is your bedroom big or small?`, ´Do you 
have toys in your bedroom?` etc. The students are involved in a dialogue and have the 
possibility to practice the target item. 

 (b) Asking a story: At this second step of a TPRS lesson, the teacher starts asking a 
story. The TPRS teacher has a mini-story, which serves as a guide for the lesson and provides 

the target structures or lexical items. The story is asked in three locations. In the first location, 
the story is introduced with a problem. For example, a girl searches for a new carpet for her 
bedroom. In the second location, the problem of the story is tried to be solved but cannot. 

Here, the girl cannot find the carpet she wants for her bedroom. In the third location, the 
problem of the story is finally solved: The girl gets a nice, big, red carpet for her bedroom. 

The TPRS teacher encourages the students to name the main character of the story or to add 
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story details and asks repetitive questions throughout the whole asking-a-story process: 
´What´s the name of the girl?´ ´Where does she go?` ‘What does she want?` The students can 

also create a parallel story, where there is a boy instead of a girl. This boy maybe could 
search for a new bed for his bedroom. The TPRS teacher also asks circling questions about 

each story statement in each location to ensure that every student has understood. The teacher 
asks a ´yes` answer question: Does the girl want a carpet for her bedroom?- Yes. Then an 
´either/or` question: Does the girl want a TV or a carpet for her bedroom?- Carpet. Then a 

´no` question: Does the girl want a lamp for her bedroom?`- No. And finally the teacher asks 
a ´wh` question: What does the girl want for her bedroom? – A carpet. In this whole lesson 

process, the students can act out the story. 
 (c) Reading: The students can read the story together, discuss it and translate the story 
text. The TPRS teacher of young learners can read the story aloud, discuss the story with 

them, talk about the story pictures and can do follow-up activities. The students have time to 
digest the story and the target structure or lexical item. They can draw their own bedrooms 

and present their pictures to their classmates. 
 Throughout the whole TPRS lesson, the teacher has to ensure that each student, even 
the slowest learning student, has understood the language. The language input, independent if 

it is a structure or vocabulary item, has to be comprehensible, interesting and should be 
frequently repeated. The students are involved in the lesson and feel themselves appreciated 

and comfortable.  
 
 4.3. Design of the Lesson plan 

First, the TPRS teacher introduces the target lexical item through gesture and translation, or 
the target structure with a very short explanation. As the focus is on meaning, TPRS avoids 

long explicit explanations about the target language. Instead, the teacher starts a class 
dialogue, where the target language is contextualized and the students can share their 
thoughts or ideas on the questions of the teacher. Secondly, the teacher starts to ask the story 

and introduces the first story statement and asks circling questions about it. When the 
students give other creative, interesting answers to the questions, the teacher immediately 

adds these answers to the story. For example, when the students want to name the main 
character of the story ´Johnny Depp`, the teacher changes the name of the story character. It 
is important that students` fun answers are appreciated. The students also act out the story. 

Lastly, the teacher reads aloud or let the students read the actual story. The story text can be 
translated to the mother tongue, so that the teacher is sure that each student has understood 

the story. The class can discuss the story or can do follow-up activities.  
 
 5. Methodology 

 5. 1. Research Questions  
This following study was conducted to answer the following research questions: What impact 

does the TPRS method has on lexical competence? What impact does the TPRS have  
method on lexical competence regarding gender difference? 
 

 5.2. Participants 
The participants of this quasi-experimental study were two preschool classes consisting of 39 

preschool students learning English as a foreign language in MEV College Private School 
Güzelbahçe İzmir in the academic year 2013-2014. The two classes were randomly assigned 
by the researcher as the experimental (19 students) and control group (20 students). The age 

of the preschool students in each group was six. The experimental group consisted of ten 
female students and nine male students. The control group consisted of eleven female 

students and nine male students. The participants were chosen as they are beginning language 
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learners, who learn at first step the basic and most frequently used lexical items. Since the 
TPRS method aims to teach the basic vocabulary of a language (Ray and Seely, 2012, pp. 

314-317), the participants were chosen appropriately.  
 

 5.3. Procedure 
The experimental group was taught the lexical items with the language teaching method 
TPRS and its techniques and stories. The control group was taught the same lexical items 

with the Communicative Approach, with which the students were used to learning since the 
start of the school year. The researchers aimed to examine how effective the language 

teaching method TPRS was in terms of lexical development. Additionally, the researchers 
were interested in the effectiveness of TPRS on lexical competence regarding students’ 
gender. 

 First, the target lexical items for this study were selected from the preschool English 
language teaching curriculum. The reason why 20 lexical items were selected was due to the 

fact that these items were the most frequently used ones in the book ´My Little Island´ 
students were utilizing. These chosen 20 words were used to prepare a multiple choice 
vocabulary test of 20 test items. After having confirmed the test’s reliability, it would be later 

conducted as pre- and post tests to the groups of study. The two preschool classes were 
randomly assigned as intervention and control groups. Both were given the pre-tests, in order 

to reveal their present level of lexical knowledge. Then, the implementation period of four 
weeks started. The lesson plans contained the target words and were designed according to 
the language teaching method TPRS and the Communicative Approach. The experimental 

group were taught the target words by the teacher, at the same time the researcher herself, 
with the language teaching method TPRS, including stories, rhymes, songs, act outs, etc. The 

control group learnt the same target words through the Communicative Approach, including 
role plays, games, information gap activities, etc. Having four English lessons per week, the 
implementation process lasted 16 hours in total for each group. After the implementation 

period, both groups were given the post-tests and compared by means of their test scores. The 
statistically analyzed tests would reveal which study group’s level of lexical knowledge is 

higher. After examining the data, it would be revealed whether the language teaching method 
TPRS had any impact on lexical competence, and on what degree. Additionally, any changes 
in the success rate in lexical development regarding gender would be revealed.  

 
 5.4. Instruments 

The data collection instruments of this study were the pre- and post tests, that were designed 
to test the success level of the participants on the target lexical items. The test was applied to 
the experimental and control groups before the treatment as a pre-test, aiming to find out the 

students’ knowledge about the target lexical items. After the treatment, the same test was 
applied to both groups as a post-test to reveal any differences between the groups in lexical 

development.  
 
 6. Results 

The collected data by means of the tests were compared and examined statistically by using 
independent sample test and paired-sample t-test to measure the proficiency level of students, 

and gender difference. 
 When students were given the pre-test, the results yield no difference between the 
intervention and control groups. When the same test was administered as the post-test, the 

results were shown in Table 1. 

Table 1: The Comparison of Post-test Scores of the Study Groups 
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Study Groups N Means Std. Dev. -p- 

Experimental 19 19.368   .831  

Control 20 18.600 1.984 

The mean score of the experimental group was calculated as 19.368 and the mean 
score of the control group was 18.600 in Table 1. The significance level of p was 0.013, and p 
lower than 0.05 showed that there was a significant difference between the study groups 

regarding lexical acquisition. The experimental group had higher scores in the post test and 
were better at lexical competence.  

 As to the second research question, whether there is a difference between the groups 
regarding gender, Table 2 displays the results. 

 

Table 2: The Post-Test Comparison of Female and Male Students’ Level of Lexical 

      Competence in the Study Groups 

Study Groups Gender N Means Std. Dev. -p- 

 Female 10 19.800 .422  

Male 9 18.889 .928 

 Female 9 18.556 1.424  

Male 11 18.636 2.242 

Table 2 shows that the role of gender makes no difference in the level of lexical 
learning, since p was lower than 0.05. Regarding gender, there was no significant difference 

between female and male students, indicating the same level of lexical competence. 
 
 7. Discussion and Conclusions 

The results of our study indicate that the experimental group, which was taught the target 
lexical items with the TPRS method, got higher mean scores in the post-test and were 

statistically more successful than the control group, which was taught the same target words 
with the Communicative Approach. The TPRS method has a notable impact on lexical 
development. In addition, the study results showed that there was no significant difference in 

lexical development between male and female students. In our study, the aim was not to 
compare the TPRS method with the Communicative Approach. Both language methods put 

communication on the centre in the language classroom, but whereas the benefits of the 
Communicative Approach have been known for more than four decades, it is the TPRS 
method, which attracts attention, as it is recent and less explored by researchers. Both 

methods have been investigated by many researchers and the consensus is that both have 
been shown to be beneficial in different areas of foreign language leaching. In our study, it is 

actually the TPRS method, where students outperformed. The experimental group, instructed 
with the TPRS method are statistically better than the control group that receive lexical 
instruction though the Communicative Approach. With this study it is proven that the TPRS 

method as impact on lexical competence.  
 Songs, chants, stories, act out, personalization, and reading aloud activities that are 

important components of the TPRS method, have widely recognized advantages in second 

.013 
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.202 

.577 
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language teaching (Gatbonton and Segalowitz, 1988; Brewster and Ellis, 1991; Eken, 1996; 
Asher, 2000; Schoepp, 2001; Beck, et al, 2002; Mishan, 2005; Ray and Seely, 2012,). 

 In addition, TPRS has a great variety of teaching techniques to present either a new 
grammar structure or a lexical item at the beginning of the lesson (Slavic, 2008). They can be 

flexibly used in the lesson in random order, since TPRS gives emphasis on how to teach 
beside on what to teach.  
 As a whole, TPRS consists of various important components, from its techniques to 

storytelling, from chants to reading or reading-aloud. All of these components have been 
regarded to have positive effects on second language teaching. But we, the researchers, do 

not divide all its components but consider TPRS as a whole. We can overall conclude that 
TPRS has a huge impact on the lexical competence of young learners, who are second 
language learners at the beginning level. It can be said, that storytelling and reading-aloud 

activities are essential in the language teaching program of preschool students. Teachers 
should do personalization activities and ask personalized questions, and add student interest 

and needs or simply the students themselves into the story and the lesson. Undeniably, 
various activities of the Communicative Approach are also beneficial, fun and effective in the 
lesson. Language teachers can, for example, combine TPRS’ storytelling and the 

Communicative Approach’s information-gap activities to make the most out of the lesson. 
Teachers can enrich their lesson plans to get high achievement from learners, without 

regarding their gender. 
 But more research on the TPRS method and lexical competence should be conducted 
for further studies. The sampling should consist of more participants, the study could last for 

a longer period, and more target words to test lexical knowledge could be determined. Study 
groups of different ages, including adolescents and adults and different levels, could be taken 

into account, or even their educational background. A quantitative study could be combined 
with a qualitative study where study participants could express their attitudes and ideas on 
language teaching methods. There is very little research on the effectiveness of the TPRS 

method on lexical competence. Similar studies on TPRS would enrich the literature of second 
language teaching. 
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Özet 

Günümüz teknoloji koşullarında gerek iş, gerek günlük yaşantılarımız çeşitli sebeplerle 
çevrimiçi ortamdan devam etmektedir. Bu hızlı ve kolay yönteme insanlar çabuk adapte 
olmuş, yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dijital alışveriş de bu online yaşam 

pastasında en büyük dilime sahiptir. Alıcı açısından karşılaştırma, fiyat uygunluğu ve 
zamandan tasarruf gibi avantajlar sağlarken satıcıya da satış sürecini minimize etme, reklam 

maliyetlerini çok ucuza indirgeme ve gereksiz giderleri sıfırlama konusunda büyük artılar 
katmaktadır. Bu çalışmada dijital alışveriş, müşteri ilişkileri konusuyla ilişkilendirilmiş; 
çevrimiçi alışveriş yapan müşterilerin memnuniyet derecesi, istekleri ve rahatsız oldukları 

unsurlar bir anket çalışması ile saptanmıştır. Anket çalışmalarında sıkça kullanılan ve 
istatistiksel bir program olan SPSS ile çalışma sonuçlandırılmış ve yorumlanmıştır. Bu ölçüm 

metodu ile müşteri beklentileri ve bu beklentilerin nasıl karşılanabileceği konusunda somut 
veriler ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler:Dijital Alışveriş, Globalleşme, Anket Çalışması, Müşteri İlişkileri 

 
Abstract 

In today's technology requirements, both work and daily life goes online because of some 
reasons. People easily adopted this easy and quick method and this method has become a part 
of our lives. Online shopping has a big piece of this online life. While comparison, 

convenience and time saving deals are advantage for customer’s side; also minimizing the 
sales process, reducing advertising costs andresetting unnecessary expenses are important 

pluses for salesman. In this thesis online shopping connected with customer relations; 
satisfaction degree, requests and elements about online shopping which give annoy to 
customer determined with a survey research. This study has been completed and has been 

interpreted with SPSS which is a statistical program and often used in survey studies. With 
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this measurement method it is aimed to put forward concrete data about customer 
expectations and how those expectations can be met. 

Key Words:Digital Shopping, Globalization, Survey, Customer Relation 
 

1. Giriş 

Müşteri-üretici ilişkisi, gelişen ve yenilenen teknoloji karşısında, her geçen gün giderek 
farklılaşan bir boyutkazanmaktadır. Müşteri profilinin değişmesi ve dolayısıyla isteklerinin 

de farklılaşması, üretici firmaları müşteri ilişkilerikonusunda kendilerini geliştirmeye, 
müşterileri için yenilikler aramaya, farklılaşmaya zorlamaktadır.Farklılaşmanın en önemli 

yollarından biri de müşteri ilişkileri olarak nitelendirilmektedir. Bu değişim literatürde de 
kendini göstermiş ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), üzerinde yaygın olarak durulan ve 
işlenen bir konu haline gelmiştir.  

CRM, müşterilerle sürekli devam etmesi istenilen ilişkilerin, operasyonel ve analitik 
olarak ele alınmasıdır.Nitekim Kırım (2001),CRM’yi müşteri odaklı, teknoloji ve stratejiden 

yararlanan bir yönetim tarzı olarak nitelendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, CRM, bilgi 
teknolojisi odaklı bir kavram olarak görünmesine karşın, yeni bir yönetim felsefesi olarak da 
görülmektedir (Demir & Kırdar, 2000). Karahan (2000), CRM’yi şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Şirketlerin kendilerini tam anlamıyla müşteri odaklı organizasyonlara dönüştürdüğü temel 
bir iş stratejisidir. Bunun için CRM; tüketicileri büyük gruplar olarak görmek yerine, onları 

mümkün olduğunca yakından izler ve demografik, psiko-grafik, yaşam biçimi ve değerler 
bazındasınıflandırır. CRM de amaç, mevcut ve potansiyel müşterilerin profilinigerçeğe yakın 
biçimde çıkarabilmek, her müşterinin kendi yaşam ritmine ve tercihlerine göre teklifler 

sunabilmektir. Ancak müşteri ve pazar kavramının da gelişen bilgisayar sistemleri ve ağları 
karşısında yeniden tanımlanması gerektiği yadsınmamalıdır. Nitekim bugünün koşullarında 

pazar kavramının fiziki bir mekan olarak tanımlanması doğru olmayacaktır. Pazar kavramının 
sanal ortama taşınması, müşteri kitlesinin yanı sıra alışveriş biçiminin de değişmesine neden 
olmuştur. Başka bir ifade ile fiziki alışverişin yerini dijital alışverişler almıştır.  

Bu çalışmanın amacı da dijital alışveriş,CRM ile bağdaştırılarak, dijital alışverişte 
bulunan müşterilerin, müşteri memnuniyetini, isteklerini ve rahatsızlıklarını ankete dayalı 

olarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda her profildeki müşteri değil, özellikle interneti görece 
yoğun olarak kullanan müşteri kitlesi olarak değerlendirilebilecek olan üniversite öğrencileri 
ve öğretim elemanlarından hareketle dijital alışverişin anılan kitle içindeki durumu ile bu 

kitlenin dijital alışverişe başvuru sıklıkları değerlendirilmiştir. Bunun için SPSS paket 
programından yararlanılmıştır.   

 
2.Dijital Pazarlamaya İlişkin Teorik Bilgiler  

Dijital alışveriş kavramı, dijital pazarlama çerçevesinde ele alınması gereken bir kavramdır. 

Dijital pazarlamanın ne olduğu, hangi yöntemleri içerdiği ve pazarlamada hangi kanalları 
kullandığı bu başlık altında değerlendirilmiştir. 
 

2.1.Dijital Pazarlamanın Tanımı  

“Hizmet ya da ürün üreten üretici firmaların marka ve işlerini desteklemek, tanıtım ya da 
reklamı yapmak amacıyla radyo, televizyon, gazete gibi alışılagelmiş yöntemlerin aksine 

internet, sosyal medya, mobil ve diğer interaktif programları kullanmasıdır. Aynı zamanda 
interaktif pazarlama, e-pazarlama, online pazarlama ve web pazarlama olarak da 
anılmaktadır”(Hopkins & Turner, 2013). 

Günümüz dünyasının yeni trendi olan bu pazarlama türü, klasik pazarlama 
tekniklerini geride bırakarak geleceği değil bugünü yansıtmaktadır. Bu sebeple dijital 

pazarlama için bütçe ayırmayan firmaların, satış konusunda rekabette pazardaki rakiplerinden 
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geriye düşecekleri yönündeki düşünce kaçınılmazdır. Dijital pazarlama ile firmalar birden 
fazla dijital kanalda kendini gösterip, markasını tanıtarak satış potansiyelinizi arttırmayı 

hedeflemektedir. 
“Yapılan son araştırmalara göre Türkiye’nin toplam nüfusunun %50’si aktif olarak 

internet kullanıcısı ve güncel satış teknikleri değişkenlik gösteriyor. E-ticaret ve mobil 
pazarlama güncel olarak tüketiciler tarafından kullanılmakta. Sosyal Medya’da bilinirliğini 
artıran marka sahibi ise, internet ve alternatif seçenekleri kullanarak ürünlerinin satışını 

gerçekleştirebiliyor. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerini temel alarak 
geliştiriyor; güncel ve interaktif dünyaya uyumlu hale getiriyor” (“Dijital Pazarlama Nedir”, 

t.y.). 
 

2.2.Dijital Pazarlama Yöntemleri 

İşletmelerin, müşterileriyle olan bağlarını sistematik bir şekilde ellerinde tutabilmesinin 
yollarından biri de dijital pazarlamadır. Bunun için işletmeler, dijital pazarlama yöntemlerini 

kullanırlar. Dijital pazarlama yöntemleri, genel olarak 5 adımdan oluşmakta ve birbirini 
izlemektedir. Bu aşamalar şunlardır (“Sosyal Medya Eğitimi”, 2014): 

i. Elde etme,  

ii. Kazanma,  
iii. Ölçümleme ve optimize etme,  

iv. Elde tutma, 
v. Büyüme. 

 

2.3.Dijital Pazarlama Kanalları 
Pazarlama stratejileri ve uygulama planları hazırlanırken, işletmeler bu platformda en büyük 

pay sahibi, yani hem üreticiyi hem de tüketiciyi yakından ilgilendiren ve ikisi arasındaki bağı 
kuran dijital pazarlamayı her daim en ön planda tutmalıdırlar. Çünkü günümüz müşterisi ürün 
ve hizmet bilgisine sanal ortamda ulaşmayı, bizzat fiziki satış ortamını ziyaret etme ya da 

telefonla bilgi almaya tercih etmektedirler. Başka bir ifadeyle müşteriler, dijital ortamı 
hayatınher alanına sokmakta, bu sebeple dijital pazarlama alanı, takip edilmesi güç şekilde, 

hızlı bir genişleme kaydetmektedir. Bu hızı yakalayamayan işletmeler de önce sahip oldukları 
rekabet Pazar ve fiyat gibi avantajlarını kaybetmekte, zamanla piyasadan silinme tehdidi ile 
karşı karşıya gelebilmektedir. Bu durum müşteri ilişkilerinde negatif düşüşler anlamına 

gelmektedir. Böyle bir durumla karşılaşmak yerine, bu popüler platformu kendisi için bir 
avantaja dönüştürebilen üreticiler (işletmeler) ise kazanan taraf olmaktadır. 

Bir diğer anlamda; dijital pazarlama her ne kadar adında pazarlama geçse de sadece 
ürün satışından ibaret değildir. İşletmeler çoğu zaman insanların belleğinde firmayı ilk 
sıralarda tutmak için, marka bilinirliği yaratmak için de dijital pazarlama kanalını kullanırlar. 

Rekabet ortamı jokeri ve aynı zamanda e-CRM kavramını da içinde doğuran dijital 
pazarlamayı kullanan firmalar şu kanallar vasıtasıyla müşterilerine ulaşmayı 

hedefler;(Öztürk, 2014). 

 Web Siteleri 

 Sosyal Medya Kampanyaları 

 Viral Reklam Videoları 

 Mail Marketing (E-posta pazarlama) 

 Mobil Marketing(Mesaj yoluyla pazarlama) 

3.Ampirik Araştırma  

3.1.Araştırmanın Amacı Ve Araştırma Sorularının Belirlenmesi 
Araştırmanın amacı, dijital alışverişte bulunan müşterilerin, müşteri memnuniyetini, 

isteklerini ve rahatsızlıklarını ankete dayalı olarak ortaya koymak olduğundan interneti 
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görece yoğun olarak kullanan üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarından hareketle 
dijital alışverişin durumu ile dijital alışverişe başvuru sıklıklarının değerlendirilmesidir. Bu 

amaçla araştırma kapsamında şu sorulara cevap aranmıştır: 

 Müşteriler dijital alışverişten ne kadar memnun? 

 Bu türün klasik pazarlamadan farkı ne? 

 Müşteriler ne sebeple internetten alışveriş yapıyor/yapmıyor? 

 Müşterilerin dijital alışveriş platformunda öncelikleri neler? 

 Dijital alışveriş müşterilerce nasıl algılanıyor ve hedefine ulaşıyor mu? 

    Araştırmanın soruları yukarıdaki gibi belirlendikten sonra araştırmanın amacı 
doğrultusunda nasıl bir araştırma yöntemi izleneceğine karar verilmiştir. Bu bağlamda ilk 

olarak, zaman, maliyet ve işgücü kısıtlarından ötürü örneklem seçimine gidilmiştir.  
İstatistiki olarak küçük hacimli ana kütlelere tamsayım uygulanabilirse de,büyük hacimli ana 

kütleler için örneklemeye gidilmesi ve bu suretle elde dilen bulguların ana kütleye 
genellenmesi mümkündür. Ancak örneklem seçiminde, önemli olan seçilen örneklemin,ana 
kütleyi temsil kabiliyeti bakımından güçlü olmasıdır. Ancak bu şekilde yapılacak 

genellemelerin yerinde olacağı kabul edilir.Örneklem istatistiğinin geçerlilik ve güvenilirlik 
derecesi,örneklemin ana kütleyi temsil etmedeki başarımını ortaya koyar.Örneklem 

seçiminde önemli bir diğer husus da örneklemenin rassallık içerip içermediğidir.Rassal olarak 
seçilen örnekleme ilişkin hesaplanacak istatistiklerin ana kütle parametrelerinin tahmininde 
yansız sonuçlar sağlama olasılığının daha yüksek ve örnekleme hatasının göreli olarak daha 

da küçük olmasınaimkan sağlayacağı kabul edilir (Özdemir,2014) 
Yukarıdaki esaslar doğrultusunda, araştırmanın örneklem seçiminde ana kütledeki 

tüm gözlem birimlerine ulaşmak yerine, örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklemeye 
başvurulmuş ve yeterli dönüş sağlanmaya çalışılmıştır.  Bunun için hazırlanan anket 
formu,araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenen Süleyman Demirel Üniversitesiöğrenci ve 

öğretim elemanları(toplam 55.000 kişi) içinden öngörülen bir haftalık zaman dilimi içinde 
hemen ulaşılabilen ve ankete katılmayı kendi rızası ile kabul eden 139 kişiye 

yönlendirilebilmiştir. Anketler yüz yüze uygulanmış ve hiç geçersiz anket söz konusu 
olmamıştır. Dolayısıyla elde edilen 139 geri dönüş araştırmanın örneklemi kabul edilmiştir. 
Sağlanan geri dönüş, %90 anlam düzeyinde %7 hata payına karşılık gelmektedir1. 

Araştırmanın lisans bitirme tezi için gerçekleştirildiği dikkate alındığında, örneklem hacmine 
karşılık gelen hata payı ve güven aralığı yeterli kabul edilmiştir. 

 

3.2. Anket Sorularının Hazırlanması 
Araştırmanın amacına ulaşabilmek için, anket sorularının etkili biçimde hazırlanması esastır. 

Bu nedenle araştırmanın amacına, doğru, en kısa ve zahmetsiz yoldan ulaşılması için anket 
formları hazırlanırken şu hususlara özellikle dikkat edilmiştir:   

 Anket soruları, araştırma sorularına cevap sağlayacak biçimde dizayn edilmiştir. 

 Anket soruları çalışmaya dahiledilecek katılımcıların rahatlıkla doldurabileceği 

şekilde, kolay anlaşılır, ne çok uzun ne çok kısadır. 

 Anket formundaki soru sayısı minimuma indirgenmiş ve araştırmanın amacının 

dışındaki sorular ayıklanmıştır.   
 

3.3.Güvenilirlik Analizi 

“Güvenilirlik analizi ölçmede kullanılan testlerin, anketlerin ya da ölçeklerin özelliklerini ve 
güvenilirliklerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. Müşteri memnuniyetini 

araştırmak için hazırlanan bir anket ya da test için ‘Müşteri memnuniyetini iyi bir şekilde 

                                                                 
1
 Hesaplama için http://roasoft.com/samplesize.html ağ sayfasından yararlanılmıştır. 
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ölçüyor mu?’ sorusunu güvenilirlik analizi yaparak araştırılabilir. Ayrıca, bu analiz yardımı 
ile ilgili soruları gruplandırabilir, ölçekteki sorunları ortaya çıkarabiliriz” (Kalaycı, 2014). 

Alpha (α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği; 
0.00≤ α ≤0.40 ise ölçek güvenilir değil. 

0.40≤ α ≤0.60 ise güvenilirlik düşük 
0.60≤ α≤ 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir. 
0.80≤ α ≤1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir. 

Tablo.15: Güvenilirlik sonuçları tablosu 

Cronbach's 
Alpha 

Standardize 
edilmiş 

Cronbach's 
Alpha 

Değişken 
sayısı 

,730 ,776 7 

Elde edilen verilerin güvenirliliği için hesaplanan Cronbach Alfa Değeri %73,0 olarak 
belirlenmiştir. Sosyal bilim araştırmalarında minimum güvenilirlik düzeyinin %70 olması 
yeterli kabul edildiğinden, araştırmada sağlanan güvenilirlik düzeyinin yeterli olduğu ifade 

edilebilir. 

 
3.4. Bulgular 

Araştırmanın bulguları, demografik bulgular ve çapraz (ikili) bulgular olmak üzere, iki 
kısımda ayrı ayrı ele alınmıştır.  

 
3.4.1. Demografik Bulgular 

Anket hesaplandığı üzere Süleyman Demirel Üniversitesi nüfusu baz alınarak tabakalı 
örnekleme hesabıyla 139 kişi üzerinden yapılmıştır. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 78,4) 18-25 yaş aralığında olup diğer katılımcıların 

toplam katılımcılar arasındaki oranı Tablo.1’deki gibidir: 

Tablo.1: Katılımcıların yaşlara göre dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

18-25 109 78,4 78,4 78,4 

25-35 14 10,1 10,1 88,5 

35-45 9 6,5 6,5 95,0 

45-55 5 3,6 3,6 98,6 

55 ve üzeri 2 1,4 1,4 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

 
 

 
- Cinsiyet  

Anketi cevaplayanların %54’ünün bay, %46’sının bayan olması da anketin doldurulmasında 
hemen hemen eşit dağılım uygulandığını gösteriyor. 
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Tablo.2: Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Bay 75 54,0 54,0 54,0 

Bayan 64 46,0 46,0 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

- Meslek Grupları 

Genç nüfusun baskın olduğu anket çalışmasında Tablo.3’ e göre katılımcıların %80,6’sı 
öğrenci, %19,4’ ü ise akademisyendir. 

Tablo.3: Katılımcıların meslek grubuna göre dağılımı 

 
Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Öğrenci 112 80,6 80,6 80,6 

Akademisyen 27 19,4 19,4 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

- Eğitim Düzeyi  

Eğitim düzeyine göre karşılaştırma yapılacak olursa; katılımcıların %21,6 sı ön lisans 

%58,3’ü ise lisans, %7,2’ si ise yüksek lisans öğrencisidir. 

Tablo.4: Katılımcıların eğitim düzeyine göre dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Önlisans  30 21,6 21,6 21,6 

Lisans 81 58,3 58,3 79,9 

Yüksek lisans  10 7,2 7,2 87,1 

Doktora 18 12,9 12,9 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

 

- İnternet Alışverişleri  

Katılımcıların %83,5 gibi büyük bir çoğunluğunun internetten alışveriş yaptığı saptanmıştır. 

 

Tablo.5: İnternetten alışveriş yapma durumu 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 
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Evet 116 83,5 83,5 83,5 

Hayır 23 16,5 16,5 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

- En Çok Alınan Ürünler 

Online alışveriş sitelerinin kullanan katılımcıların %30’u internet alışverişlerin en çok giyim 
üzerine yaptıklarını belirtmişler ancak benzer oranda uçak ve otobüs biletleri sağlayıcı 

sitelerin de yüksek oranda kullanımda olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo.6: En çok alınan ürünler 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Giyim 42 30,2 30,2 30,2 

Uçak-otobüs biletleri 40 28,8 28,8 59,0 

Elektronik 32 23,0 23,0 82,0 

Kitap-müzik-film 14 10,1 10,1 92,1 

Çiçek-hediye 3 2,2 2,2 94,2 

Diğer 8 5,8 5,8 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

- Avantajlı Yönler 

Katılımcıların internet üzerinden alışveriş yaparken en çok avantajlı bulduğu özellik fiyatların 

online alışveriş sitelerinde daha uygun olmasıdır. 

Tablo.7:Katılımcıların avantaj fırsatları 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Fiyat 83 59,7 59,7 59,7 

Kalite 16 11,5 11,5 71,2 

Satış sonrası hizmet 9 6,5 6,5 77,7 

Güvenilirlik 8 5,8 5,8 83,5 

Hızlı erişim  19 13,7 13,7 97,1 

Diğer... 4 2,9 2,9 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

Buna paralel olarak kullanıcılar internetten alışveriş yapma sebeplerini de fiyatı indirimli 
bulmaları şeklinde belirtmişlerdir. Mağazaya gitmeye zamanı olmadığı için internetten 

alışveriş yapanların oranı ise çok daha düşük oranlı bir sebeptir. 

Tablo.8:Online alışveriş sitelerini kullanma sebebi 
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 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Ürünü indirimli bulduğumda 96 69,1 69,1 69,1 

Ürünü internet dışında bir 
Mağazada bulamadığımda 

18 12,9 12,9 82,0 

Mağazadan almaya zaman 
ve imkanım olmadığında 

21 15,1 15,1 97,1 

Diğer… 4 2,9 2,9 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

- Pazarlama Stratejilerinin Etkisi 

Katılımcılara göre online alışveriş sitelerinin pazarlama stratejileri( Sms, Mail bildirimleri) 
büyük çoğunlukla rahatsız edici ya da gereksiz bulunuyor. Faydalı bulanların oranı ise %32. 

Bu durumda “Gerilla Marketing” çalışmalarının işe yaramaktan çok tüketiciyi rahatsız ettiği 
ve farklı pazarlama yöntemlerine gidilmesi gerektiği çıkarımı yapılabilir. 

Tablo.9:Pazarlama Stratejileri 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Oldukça rahatsız oluyorum  36 25,9 25,9 25,9 

Rahatsız oluyorum  58 41,7 41,7 67,6 

Rahatsız olmuyorum  45 32,4 32,4 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

- Ödeme Şekli 

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde katılımcıların %77’si ödemeyi kredi kartıyla 

yapmayı tercih ediyor. Günümüzde yeni yeni popüler olmaya başlayan özel limitli sanal kredi 
kartlarının ise yaygınlığı şimdilik düşüktür. 

Tablo.10:Ödeme Şekli 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Kredi kartı 107 77,0 77,0 77,0 

Banka havalesi 12 8,6 8,6 85,6 

Özel limitli sanal kredi kartı 5 3,6 3,6 89,2 

Teslimatta kapıda ödeme 15 10,8 10,8 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

Bu durumda site yöneticilerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Banka ve sistem hatalarını 
elimine edip, ödeme şeklinden kaynaklanabilecek aksaklık ya da hataları minimuma 
indirgeyerek müşteri memnuniyeti düzeyini maksimum seviyede tutmalıdır. Bu hataları 

elimine etmenin en kolay yolu kullanıcıları özel limitli sanal kredi kartına yönlendirmek 
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olabilir. Bu sayede müşterilerin en çok endişeye düştüğü kredi kartı bilgilerini çevrimiçi 
ortamda paylaşmamış, dolayısıyla kendini güvende hissetmiş olur. 

 

- Güvenilirlik 

Dijital alışverişe güven araştırmasında katılımcıların dijital alışverişte %85 oranla güven 
konusunda şüpheye düştükleri saptanmıştır. 

Tablo.11:Katılımcıların dijital alışverişe güven düzeyleri 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde 

 

Evet 33 23,7 23,7 23,7 

Şüpheye düştüğüm 
Zamanlar oluyor 

85 61,2 61,2 84,9 

Hayır 21 15,1 15,1 100,0 

Toplam 139 100,0 100,0  

Her ne kadar internetin kolay ulaşılabilir olması ve her geçen gün kullanıcı sayısının 
artmasıyla birlikte alışveriş yapma tarzı da yeni bir boyut kazanıp insanlar birçok ihtiyacını 

artık online alışveriş yaparak karşılamaya başlasa da kullanıcıların şüpheye düştüğü güvenlik 
konusu hem müşteri memnuniyeti hem de müşteri ilişkileri konusunda bu platformdaki 
alışverişlerin geleceği açısından tehlikeli olabilir. Tablo.7’ de görüldüğü üzere insanların 

dijital ortamda alışveriş yapma nedenlerinden en düşük oranı alan güvenilirlik, dijital 
alışveriş siteleri için kendilerini revize etmeleri gerektiğini gösteren bir istatistiktir. Site 

yöneticileri; 

 Ürünün müşteriye teslimatı öncesi ve sırasında teslimat, iade ve diğer koşulları doğru 

bir şekilde aktarmalı, gerekirse ilgili konularda Sanayi Bakanlığının kaynaklarına 
başvurmalıdır. 

 Ürün fiyatını doğru tespit ederek kullanıcıya güven vermelidir. 

 Mutlaka siteye ait SSL sertifikası alınmalıdır. Sitenin güvenilir olup olmadığının 
göstergesi olan bu sertifika alışveriş esnasında site ve müşteri arasındaki bilgileri 

şifreleyerek kaydeder.  

 Müşterilerini banka ya da sistem kaynaklı hatalardan korumak için kullanıcıların 

cebindeki kredi kartlarını değil, mümkünse bu kredi kartına bağlı fakat limitini 
kullanıcının belirlediği “Sanal Kredi Kartı” kullandırmaya yönlendirmelidir. 

 
3.3.2. Çapraz (İkili) Bulgular 
- Cinsiyet ilealınan ürün ilişkisi 

Anket sonuçlarından elde edilen istatistiklere göre bay katılımcıların dijital alışverişte en 
büyük payını %30 ile uçak-otobüs biletleri alırken bunu yaklaşık %25 ile elektronik ve giyim 

ürünleri izlemektedir. Bayan katılımcılar için durum biraz farklı olmakla birlikte yaklaşık 
%35 pay ile bayanların en çok giyim alışverişi için dijital alışveriş sitelerini tercih ettiğini 
görülmektedir. Bunu; uçak ve otobüs biletleri ile bay katılımcılara göre çok düşük bir payı 

olan elektronik izlemektedir. 
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Tablo.12: Cinsiyete göre tercih edilen ürün dağılımı 

 

- Yaş aralıkları ile tercih edilen ürün ilişkisi 

35 yaş altı ve 35 yaş üstü katılımcılar arasında en çok alınan ürün dağılımı farklılık 

göstermektedir. 35 yaş altı katılımcılar online alışveriş platformlarını daha çok giyim ürünleri 
almak için kullanırken 35 yaş üstü katılımcılar elektronik ürünler almaya daha yatkındırlar. 

Tablo.13: Yaş dağılımına göre tercih edilen ürün 

 Ençokhangiürün Topla
m 

Giyim Uçak-otobüs 
biletleri 

Elektronik Kitap-müzik-
film 

Çiçek-
hediye 

Diğer 

Yaş  

18-25 38 28 24 9 3 7 109 

25-35 4 4 2 3 0 1 14 

35-45 0 4 4 1 0 0 9 

45-55 0 4 1 0 0 0 5 

55 ve üzeri 0 0 1 1 0 0 2 

Toplam 42 40 32 14 3 8 139 

- Aylık gelir düzeyi aralıkları ile alışveriş sıklığı ilişkisi 

Tablo.14’e göre bu ikili tespit çaprazlamasına göre katılımcılar arasında aylık gelir düzeyi ile 
dijital alışveriş sıklığı arasında anlamlı bir bağlantı yoktur. 

 

 

 Ençokhangiürün Toplam 

Giyim Uçak-otobüs 

biletleri 

Elektronik Kitap-müzik 

-f ilm 

Çiçek-hediye Diğer 

Cinsiyet 

Bay 

Sayı 20 23 19 6 2 5 75 

Toplam 
içinde 
oranı 

14,4% 16,5% 13,7% 4,3% 1,4% 3,6% 54,0% 

Bayan 

Sayı 22 17 13 8 1 3 64 

Toplam 
içinde 
oranı 

15,8% 12,2% 9,4% 5,8% 0,7% 2,2% 46,0% 

Toplam 

Sayı 42 40 32 14 3 8 139 

Toplam 
içinde 
oranı 

30,2% 28,8% 23,0% 10,1% 2,2% 5,8% 100,0% 
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Tablo.14: Gelir düzeyine göre alışveriş sıklığı 

 Nesıklıkla Toplam 

Ayda bir kez Ayda bir kaç kez Yılda bir kez Yılda bir kaç kez 

Aylıkgelir 

0-500 8 9 21 22 60 

500-1000 9 9 5 6 29 

1000-1500 8 6 0 2 16 

1500-2000 1 2 2 1 6 

2000-2500 1 4 1 0 6 

2500 ve üzeri 2 8 7 5 22 

Toplam 29 38 36 36 139 

4.Sonuç 

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin genel nüfusu baz alınarak yapılan bu çalışmada örneklem 

olarak belirlenen sayıda katılımcılara Ek’de verilen anket uygulanarak dijital olarak yaptıkları 
alışveriş hakkında bazı sorular sorulmuştur. Alınan cevaplar SPSS programında veri 

madenciliği kullanılarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlarelde edilmiştir.  

 Dijital ortamda alışveriş yapanların %78’i 18-25 yaş, %10’u 25-35 yaş aralığındadır 
ve bu oran yaş ortalaması arttıkça düşmektedir. 

 Dijital ortamda alışveriş yapanların %54’ü baydır. 

 Aktif internet kullanıcılarının %83,5 gibi büyük bir çoğunluğunun internetten alışveriş 

yapmaktadır. 

 %42 ile internet üzerindeki alışverişlerin büyük çoğunluğu giyim sitelerinden 

yapılmakta, bunun yanı sıra ulaşım amaçlı internet alışverişleri de bu orana yakın bir 
yaygınlıkta ölçülmektedir. 

 Kullanıcılar ürünü indirimli buldukları; yani fiyat avantajı sağladığını düşündükleri 
için alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih etmektedir. Ancak alışveriş 

sonrası ve öncesinde uygulanan alışveriş sitelerinin pazarlama yöntemleri kullanıcıları 
rahatsız etmektedir. Kullanıcıların sadece %32’lik kısmı bu uygulamaları faydalı 
bulmaktadır.   

 Dijital alışverişe güven araştırmasında katılımcıların dijital alışverişte %64.2 oranla 
güven konusunda şüpheye düştükleri halde alışveriş ödemelerini bireysel kredi 

kartlarıyla yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu şüphenin önüne geçip alışverişte 
devamlılığı sağlamak için tek kullanımlık sanal kredi kartlarının kullanımı teşvik 

edilebilir. 

 Çapraz tespitlere göre bayanlar alışverişlerini en çok giyim sitelerinden yaparken 

erkekler ulaşım bilet alışverişi, elektronik alışverişi ve giyim alışverişlerini yakın 
oranlarda yapmaktadır. 

 Katılımcılar arasından azınlık bir grubun “görerek alma” psikolojisi sebebiyle dijital 

ortamda alışveriş yapmadıkları tespit edilmiştir. Marka sahipleri online alışverişin 
fiyat, güvenilirlik, kalite gibi etkenlerin yanında müşterilerine bu tatmini de 

yaşatacaklarını “hızlı ve ücretsiz iade/değişim” fırsatlarıyla anlatabilirler. 

 35 yaş altı kullanıcıların günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan film-müzik-

kitap üçlüsünün yerine giyim alışverişi yaptıkları gözlemlenmektedir. 
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Abstract  

Using ecological systems theory as a framework, to study in the early childhood education 
field there should be an understanding of links between structural indicators of quality and 

children’s development. There is a need to understand the mechanisms by which structural 
quality affects process quality, which requires examining what actually happens in the early 

childhood education care centers.Due to the recognition of the significance of early 
childhood years worldwide there has been a dramatic increase in the number of early 
childhood education programs in Turkey. However, the increase in the quantity of such 

programs brings the question of quality. As in every system in which early childhood 
education and care can be considered as one, for the continuous improvement, quality 

characteristics of these centers should be continuously licensed and inspected by the 
supervisor institutions. More emphasis should be given to the educational and 
developmental evaluation of the children enrolled in the centers, to understand the effect of 

the education and care received from the center. In terms of quality, structural factors are 
easier to observe than process factors and thus, easier to measure and regulate, but they are 
considered to impact the desired outcomes for children. This study aims to understand the 

structural quality of these centers based on the Developmentally Appropriate Practices. 
Provider Survey –Organized Facility (Group Setting) Section I: Director Questionnaire and 

section II: Teacher / Caregiver Questionnaire developed for the International Association 
for the Evaluation of the Educational Achievement (IEA) Preprimary Project (1992) Phase 
2, are administered as the data collection tool and descriptive analysis is conducted to the 

results of self-reported questionnaire from 55 early childhood education centers.  
Key Words:  Early childhood education centers, structural quality, developmentally 

appropriate practices. 
 

1.Introduction 

One of the important frameworks for studying quality in early childhood education and 
care is developmentally appropriateness, which is both a philosophy and a guideline to 

support the development of the whole child. Based on theories of Dewey, Vygotsky, 
Piaget, and Erikson, developmentally appropriate practices reflect an interactive, 
constructivist view of learning (Bredekamp, 1987). Key to this approach is the principle 

that the child constructs his or her own knowledge through interactions with the social 
and physical environment. The child is viewed as intrinsically motivated and self-

directed, effective teaching capitalizes on the child's motivation to explore, experiment, and 
to make sense of his or her experience (Novick, 1996). 

By the emergence of new theories, ideas and issues relating to the education and 

care of young children and the quest to provide educationally and developmentally 
appropriate programs keep challenging early childhood professionals to determine what 

is best for young children and their  families (Morrison, 1991). Ecological systems theory 



 

289 
 

is one of these theories that view the child in an ecological perspective, in which an 
individual's experience is nested within inter-connected systems (Bronfenbrenner, 1989). 

Briefly, in this theory, microsystems, such as families and child-care centers, are 
characterized by face to-face connections among individuals.  Mesosystems consist of two 

or more microsystems and the linkages or processes that combine or connect them. These 
mesosystems exist within the larger context of the exosystem, those centers in which the 
child does not directly participate but that influence the lives of parents and other adults in 

the child's world, such as a parent's workplace, educational institutions that train child-care 
teachers and providers, and government agencies that set regulations for child-care 

facilities or establish welfare-reform policies. The mesosystems and exosystems operate 
within the context of macrosystem of societal and cultural beliefs and practices. These 
systems are not static, but may change over time. 

Using ecological systems theory as a framework, to study in the early childhood 
education field there should be an understanding of links between structural indicators of   

quality and children's development and also need to understand the mechanisms by which 
structural quality affects process quality, which requires examining what actually happens 
in the early childhood education care centers. Structural characteristics include the staff: 

child ratio (the number of children per teacher), the group size (number of children in the 
center), and the education and specialized training of teachers, principals and other staff 

working in this field. The features of structural quality can be regulated, but on the other 
hand, process quality refers to the nature of the care that children experience-the 
warmth, sensitivity, and responsiveness of the caregivers; the emotional tone of the 

setting; the activities available to children; the developmental appropriateness of 
activities; and the learning opportunities available to children.  

In her study, Olmsted (2002) described the framework of quality in early childhood 
programs as a complex concept influenced by values and beliefs and closely bound up 
with culture and contexts. It is also a dynamic concept, with definitions evolving and 

changing over time. Within this complex, dynamic context, it is still possible to identify 
certain indicators of quality that are of interest to most countries. These include input 

indicators, process indicators, and outcome indicators. Input indicators, which refer to the 
structural characteristics of early childhood settings or informal services, include such 
things as training and qualifications of staff and availability of materials and equipment.  

In formal settings, input indicators may also include group size and staff: child ratio. 
Process indicators include the actual happenings within a setting. These may include 

communication styles, interpersonal relationships, and the experiences of children in 
settings. Outcome indicators refer to the impact of the program in terms of effectiveness 
and include children's health, developmental status, and school adjustment (Olmsted and 

Montie, 2001).  
In the study of Ceglowski (2004), Parents most frequently mentioned a 

structured environment that provides culturally responsive care (45%) as a hallmark of 
quality childcare programs. Parents also indicated that programs that welcome and 
support parents (24%) are important. Parents discussed safety and adequate facilities 

in 18% of the responses. Like parents, family and center-based childcare staff most 
frequently mentioned a structured environment that provides culturally responsive care 

as characteristics of quality programs (36%). They also indicated that communicating 
and supporting parents (27%) and a safe, well-equipped facility (18%) were important 
factors. Program administrators and teacher educators most frequently mentioned 

group size and teacher/ child ratios as the most important characteristics of quality 
child care programs (28%). They also frequently discussed safety and facilities (21%) 

and communicating with and supporting parents (20%). Resource and referral staffs' 
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responses were similar to parents and providers in most frequently discussing a 
structured environment that provides culturally responsive care as characteristics of 

quality programs (37%). They also indicated that safety and facilities (30%) and group 
size and teacher/child ratios (16%) were important factors. Childcare licensers 

discussed a structured environment that provides culturally responsive care (52%) as 
characteristics of quality programs. They also indicated that communicating and 
supporting parents (23%) and accreditation and salaries (16%) were important 

characteristics of quality programs. 
There is a body of literature that examines the impact of structural characteristics 

on early childhood education and process quality. This impact is of special interest since 
many structural characteristics, such as staff: child ratios or teacher qualifications are 
considered responsible to regulation and can thus be used to influence the quality of care 

and education provided by the early childhood education programs. 
The examination of structural characteristics in early education and care settings is 

important for both  practical  and  theoretical  reasons.   Structural characteristics are of 
practical importance because most are easy to measure objectively and thus serve as 
standards that can be monitored. They also provide the foundation for the more subjective 

features such as the dynamics of the interaction between teacher and the child (Love, 
Schochet & Meckstroth,  1996). Child-care quality has been positively related to cognitive 

development and social competence of preschoolers in studies that controlled family 
background characteristics such as socioeconomic status, maternal education, or family 
structure (McCartney, Scarr, Phillips, Grajek, and Schwarz, 1982 cited in Ceglowski, 

2004). 
 

2. Method 
A survey research is conducted to gather information about the structural characteristics of 
the Early Childhood Education and Care (ECEC) Centers.  The questionnaire was 

developed by the lEA Preprimary Project researchers. It was used in the lEA Phase 2 study 
in 15 countries which were Belgium, China, Finland, Greece, Hong Kong, Indonesia, 

Ireland, Italy, Nigeria, Poland, Romania, Slovenia, Spain, Thailand, and United States to 
investigate the structure characteristics of child care centers. It has 34 questions under 11 
headings, which are: Fee Structure, Meals and Transportation, Supervision or Licensing, 

Admission Policy, Physical Description, Staff structure and Role Differentiation, Teacher 
Training and Experience, In-service Training, Patterns of Operation, Availability of ancillary 

services and outside resources and Parent Involvement. The questionnaire was translated 
to Turkish by the researcher. Then, it was translated back by a professional translator and 
the necessary changes were made. In order to assure its validity and reliability, one expert in 

the field of Turkish language and two experts in the field of early childhood education 
reviewed the questionnaire and necessary changes were made. For the pilot study, an initial 

pilot testing was conducted with 8 principals and teachers who were also studying in the 
early childhood education field in order to examine the reliability of the questionnaire. They 
were asked to fill out the questionnaire and make comments about the statements 

themselves for clarity. 
The subjects of this study involved fifty-five principals of ECEC centers located in 

central Ankara. They were selected by convenience sampling and data was gathered by the 
senior class students of preschool education departments. The study was limited to the 
information obtained by the self-reports of the participants. 
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3. Results  

For the criteria of supervision and licensing, percentages of the responses given were: 

Availability of physical space and facilities 89.1%, amount and nature of equipment 
83%, teacher and caregiver characteristics 80.6%, staff; child ratio 66.70/o, curriculum 

and the activities 87.9%, fee structure 73.9%, staffing 87.5%, management 86.1%, child 
care food program 87.5%, health regulations 84.2%, and safety regulation  73.9%.  

For the criteria of admission policy, percentages of the responses given to the 

selection of the children were: Age of the child 89%, ability to care for their own 
30.9%, understanding and speaking skills 16.4%, motor developmental skills 24.8%, 

and special needs of the children 43%. Status of the  families that have priority for 
enrolment were: Low-income families 9.7%, high-income families 7.3%, single-
parent families 11.5%, working parents 34.5%, and student parents 13.9%. 

For the physical description, Single floor building 21.85%, double floor 
building 38.2%, building with more than two floors 37.6%, a detached building 

49.7%, have an outdoor play area 89.7%, and have an indoor play 68.5%. 
On the other hand, all the centers participated in the study reported that their 

centers were furnished and structured for use by children which includes, child sized 

tables and chairs, child sized toilet and sinks, shelves long enough for children to 
reach safely and books/toys/equipment  appropriate for children served at the center. 

The equipment for safety and health criterion were: Fire alarm system 69.7%, fire 
extinguisher system 61.2%, fire extinguisher 94.5%, kitchen 100%, wash basins/flush 
toilet (indoor) 100%, water tank 49.1%, electric generator 10.3%, first aid supplies 93.9%, 

refrigerator 95.8%, bath/shower 49.1%, air conditioner 62.4%, heating system 93.9%, and 
car in working order 56.4%. 

For the criteria of availability of ancillary services and outside resources, 
percentages of the "available" responses given to the availability of ancillary services 
criterion were as follows: Child psychological services 39.2%, developmental assessment 

78.5%, educational evaluation of the children 81%, medical services 70.3%, nutritional 
services 34.8o/o, parent training 55.7%, second language training 38.6%, social work 

services 12.7%, and special education 14.6%. 
Percentages of the "available once in a week" responses given to the availability of 

outside resources criterion were: Art teacher  37.6%,  music teacher  47.1%,  dance teacher  

49%,  drama teacher  61.1%,  librarian  10.2%,  local  field  trips/community  helpers  
22.9%, athletics 11.5%, and swimming 8.3%. 

For the criteria of parent involvement, percentages of the "once in a week" 
responses given were as follows: Home visits with parents 5.8%, newsletters or general 
notes to parents 55.8%, individual notes or phone calls to parents 77.6%, meetings with 

individual parents at the center 32.5%, parent group meetings 9.6%, parent participation 
on the advisory board 10.3% and parent volunteering on special occasions 7.1%. 

The last criteria of teacher training showed that only 2.72% of the teachers had 
master's degree and 27.89 % of them were graduated from a 4-year university. Rest 
of them were high-school or 2-year university graduates. Experience of the teachers 

criteria indicated that nearly 75% of them had up to ten years of experience.  
   

4. Conclusion  

Although there is not a magical recipe for an early education and care program which is 
effective and beneficial for all age ranges, cultures, and needs, it is widely accepted that 

the high quality early childhood education and care should take into consideration the 
family, the community  and the professionals.  
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Throughout the world, governments at both the local and national levels, as well as 
the voluntary agencies, are spending large amounts of money and effort on programs and 

projects of different types to support early childhood education. The process of defining 
quality for the various stakeholder groups is an important area for future early childhood 

research. 
The physical environment of the preschool setting should reflect knowledge of and 

respect for the safety, physical well-being, intellectual stimulation, and social support of 

the child. Materials should be closely connected to the desired outcomes of quality 
preschool education, which are universally required for the full development of the child 

for later school success and competence in adult life. Although the quality of space and 
materials is dictated by cultural, geographic, and economic realities in different nations, 
environments for children should always reflect concern for all aspects of child 

development; physical, cognitive, social, and emotional which means the whole child. 
Space and materials for preschoolers should enhance sociality, support a sense of 

emotional safety, and reflect respect for the familial and cultural experiences of the child. 
On the other hand, more emphasis should be given to the educational and 

developmental evaluation of the children enrolled in the ECEC centers, to understand the 

effect of the education and care received from the center. By having an objective and 
professional look at the development of children, the effect of the quality of the center can 

understood. 
In addition, a study on the criteria of the selection of the ECEC centers from the 

parents view will be noteworthy. Investigation on which characteristics of the centers they 

predict the quality of the centers, and their other perceptions and expectations of education 
and care that their children receive will help to reach a better level of quality of early 

childhood education and care for the benefit of children. 
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Özet 

Okul öncesi dönemde çocuklara verilen matematik eğitimi onların ileriki yıllarda başarılı bir 

matematiksel düşünme yeteneği kazanmalarında ve ilkokula hazır olmaları açısından oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Bunu etkileyen en önemli faktörlerden biri öğretmenlerdir. Yapılan 
pek çok araştırma sonucu öğretmenlerin lisans eğitimleri, matematiğe karşı tutumları gibi pek 

çok faktörün sınıf içinde yaptıkları matematik etkinliklerinin niteliğini etkilediği 
belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle söz konusu araştırma, okul öncesi öğretmenliği lisans 

programında öğrenim gören öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutum 
düzeylerini belirlemek ve öğretmen adaylarının tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının yaş, 
cinsiyet, öğrenim gördüğü üniversite, mezun olduğu lise türü, mezun olduğu lise alanı ve 

matematik dersi vizesinden almış oldukları nota göre farklılık gösterip göstermediğini tespit 
etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu iki farklı şehirde yer alan 

üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği lisans programına devam eden 207 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak Türker ve Turanlı (2008) tarafından geliştirilen "Matematik Eğitimi Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği" ile "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi tek yönlü 
varyans analizi (One Way ANOVA), Mann Whitney U testi, ilişkisiz ölçümlerde t testi ve 

Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen 
adaylarının yaş gruplarına, cinsiyetlerine, gittikleri üniversiteye, mezun oldukları lise ve 
liseden mezun oldukları alana göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin benzerlik 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bölümü isteyerek seçen öğretmen adaylarının bölümü 
zorunluluktan seçen öğretmen adaylarına göre matematik eğitimine yönelik tutum 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının matematik 
eğitimine yönelik tutum düzeyleri ile matematik vize notları arasında pozitif ve düşük 
düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, matematik eğitimi dersi, tutum 
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1. Giriş 

Matematik ve matematiksel düşünce, bilimler açısından çağımızın önemli bir kaynağı olarak 

kullanılmakta ve doğumla birlikte başlamaktadır (Çoban, 2002). Bebeklikte kazanılan nesne 
devamlılığı ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneği de okul öncesi dönemde matematik 

gelişiminin temeli olarak kabul edilmektedir (Avcı ve Dere, 2002). Çocukların ileriki 
yaşamlarında matematiği kullanabilen bireyler olarak yetişebilmesi için okul öncesi dönemde 
kazandırılacak matematiksel kavramlar oldukça önemlidir (Akman, 2002).  Bu dönemde 

çocuklar, günlük yaşamlarındaki çeşitli deneyimler sayesinde pek çok matematiksel kavram 
kazanmaktadırlar (Aktaş Arnas ve Aslan, 2005). Matematik öğrenimi, çocukların merak ve 

heyecanları üzerine dayanmakta ve doğal deneyimlerle gelişmektedir. Bu nedenle, çocuklara 
uygun bir şekilde matematik öğrenimi için fırsatlar verilirse çocuklar, okula hazır hale gelmiş 
ya da temel eğitime sorunsuz geçiş yapmaları sağlanmış olur (Orçan, 2013). 

Çocuklara sağlanan matematik deneyimlerinin temelini de okul öncesi eğitim 
programında bulunan matematik etkinlikleri oluşturmaktadır. Programda tek başına 

matematik etkinliklerine yer verilebileceği gibi rutin etkinlikler içinde de yer verilebilir (Lee 
ve Ginsburg, 2007). Dört sebeple okul öncesi matematik eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunlar; 1)Okul öncesi eğitimle çocuklar sahip oldukları matematik becerilerine dair daha çok 

deneyim kazanmaktadırlar ve bunun geliştirilmesi gerekmektedir. 2)Farklı sosyo-ekonomik 
düzeylerden gelen çocuklar arasındaki farkın azalması açısından matematik eğitimi 

gerekmektedir. Birçok müfredat araştırması da bunu desteklemektedir. 3)Okul öncesi 
dönemde çocuklar informal matematik kabiliyetine sahiptirler ve bunu kullanmaktan 
hoşlanırlar. Okula başlamadan önce birçok çocuk sayılarla ilgili ve geometri kabiliyetlerini 

sayarak, sıralama yaparak, problem çözerek ya da şekiller yaparak geliştirmektedirler. 
Çocukların ihmal edilen kabiliyetleri eğitimle olumlu yönde kullanılabilir. 4)Çocukların 

formal matematik eğitimiyle bağlantı kurabilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır. Yani 
mevcut olan ölçme, parça-bütün ilişkisi kurma, sayılar ve kullanımı gibi sahip oldukları 
motivasyonun daha açık bir farkındalık düzeyine getirilmesi için desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu farkındalık matematik bilgisin temel bileşenidir (Clements, 2001).  
Ginsburg, Lee ve Boyd (2008) ‘ın yapmış oldukları araştırmada çocukların günlük 

matematik etkinlikleriyle tahmin edilenden daha fazla ve daha derin matematik öğrenme 
yeteneğine sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Buna paralel şeklide Polat Unutkan (2007) 
okul öncesi eğitimi alan çocukların ve okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre matematik 

becerilerinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Matematik etkinlikleri çocukların nesneleri 
keşfetmelerine ve bilimsel süreç becerilerini kazanmalarına, sayıları ve sayılara bağlı olarak 

ölçme niceliklerini anlamaya başlamalarını sağlamaktadır (Wortham, 2006).  
Tüm bu eğitim uygulamalarının odak noktasında öğretmenler yer almaktadır. 

Öğretmenlerin çocukların bilişsel gelişimleriyle birlikte kavram gelişimi ve problem çözme 

gibi matematik beceri ve kavramlarının gelişimi konusunda da bilgi sahibi olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin çocukların hazır bulunuşluk seviyesine uygun şekilde, 

farklı uygulamalarla çocuklara matematik eğitimini müfredata ve eğitim programlarına dahil 
etmesi gerekmektedir (Griffin, 2004). Öğretmenlere matematik eğitimi konusunda büyük 
sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerin öğrenme ortamlarını matematik deneyimlerine 

uygun şekilde planlaması gerekmektedir. Çocukları gözlemlemeli ve gerektiğinde müdahale 
etmeli ve onların matematiksel düşünmelerini desteklemelidir (Clements, 2001). Bu noktada 

öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında aldıkları matematik eğitimi dersi ve bu 
dersin içeriği son derece önemlidir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) okul öncesi 
öğretmenliği lisans programı ders içerikleri tanımlamasında matematik eğitimi dersini 

‘‘Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler 
gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve 

geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim 
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programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin 
tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, 

çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu 
bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.’’ olarak belirlemiştir. Alanyazında 

öğretmen adaylarının matematik eğitimi dersinde nitelikli uygulama örneklerine yer 
verildiğinde bu durumun ileride öğretmen olduklarında sınıflarında bulunan çocukların 
matematik etkinliklerine aktif katılımını destekleyeceği ileri sürülmüştür (Silver, Mesa, 

Morris, Star and Benken, 2009). Buna paralel olarak Early ve Winton (2001) okul öncesi 
eğitim alanında çalışan öğretmenlerin aldıkları eğitim programlarının uygulama düzeyi 

yükseldikçe beceri düzeylerinin de yükseldiğini bulmuştur. 
Öğretmenlerin matematik algıları ve matematik eğitimini öğrenmeleri de öğretmenlik 

yaşantıları boyunca gelişmektedir. Öğretmenlerin matematik eğitimi ile ilgili olarak sahip 

oldukları tutum ve inançları da sınıf içi uygulamalarını ve niteliğini etkilemektedir 
(Klibanoff and Levine, 2006; Warfield, Wood and Lehman, 2005). Ginsburg ve arkadaşları 

(2008) öğretmenlerin matematik eğitimi konusunda eksikleri olduğunu ya da matematikten 
korktuklarını belirlemiştir. Öğretmenlerin lisans eğitimleri, matematiğe karşı tutumları gibi 
pek çok faktörün sınıf içinde yaptıkları matematik etkinliklerinin niteliğini etkilediği 

belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle söz konusu araştırma, okul öncesi öğretmenliği lisans 
programında öğrenim gören öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutum 

düzeylerini belirlemek ve öğretmen adaylarının tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının 
yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü üniversite, mezun olduğu lise türü, mezun olduğu lise alanı 
ve matematik dersi vizesinden almış oldukları nota göre farklılık gösterip göstermediğini 

tespit etmek amaçlanmıştır. 
 

2. Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma grubu, veri toplama 
araçları ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. 
 

2.1. Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen 
adaylarının matematik dersine yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve öğretmen adaylarının 

tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü üniversite, mezun 
olduğu lise türü, mezun olduğu lise alanı ve matematik dersi vizesinden almış olduğu nota 

göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlandığından araştırma genel tarama 
modellerinden ilişkisel tarama modeline örnektir. Korelasyonel araştırma olarak da 
adlandırılan ilişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin 

herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır (Sert, 
Adamson ve Büyüköztürk, 2012). 

 
2.2. Araştırma Grubu 
Bu araştırma kapsamında 2013/2014 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi ile 

Cumhuriyet Üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 210 
öğretmen adayının görüşleri alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından 3’üne 

ilişkin eksik veriler bulunması nedeniyle bu veriler, veri setinden çıkarılarak çalışma, 207 
öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının demografik bilgileri Tablo 
1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının demografik özellikleri 

 
Değişkenler Kategori f % 

 

Yaş 

19 yaş 21 10.1 

20 yaş 96 46.4 

21 yaş 62 30.0 

22 yaş ve üzeri  28 13.6 

 

Cinsiyet 

Kadın 192 92.8 

Erkek 15 7.2 

 

Üniversite 

Gazi  Ünivers i tes i  140 67.6 

Cumhuriyet Ünivers i tes i  67 32.4 

 

Bölümü seçme durumu 

İs teyerek 156 75.4 

Zorunluluktan 51 24.6 

 

Mezun olduğu okul türü 

Genel  l i se  24 11.6 

Mes lek l i ses i  91 44.0 

Anadolu l i ses i  53 25.6 

Anadolu öğretmen l i ses i  36 17.4 

Diğer 3 1.5 

 

Lise mezuniyet alanı 

Sözel  3 1.4 

Sayısa l  25 12.1 

Eşi t ağırl ık 178 86.0 

Yabancı di l  1 0.5 

Tablo 1’de yer alan bilgiler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

%10.1’inin 19 yaşında, %46.4’ünün 20 yaşında, %30’unun 21 yaşında ve %13.6’sının da 22 
yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında görüşleri alınan öğretmen 
adaylarının %92.8’sini kadın, %7.2’sini ise erkekler oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 

%67.6’sı Gazi Üniversitesinde, %32.4’ü ise Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim 
görmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %75.4’ü bölümü isteyerek 

seçtiklerini belirtirken %24.6’sı zorunluluktan seçtiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen 
adaylarının %44’ü meslek lisesi mezunu, %25.6’sı Anadolu lisesi, %17.4’ü Anadolu 
öğretmen lisesi, %11.6’sı genel lise mezunudur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

%1.5'i ise sosyal bilimler, çok programlı lise ve imam hatip lisesi gibi diğer lise türlerinden 
mezundurlar. Araştırma kapsamında görüşleri alınan öğretim elemanlarının lise mezuniyet 

alanları incelendiğinde, öğretmen adaylarının %1.4'ünün sözel, %12.1'inin sayısal, 
%86.0'sının eşit ağırlık mezunu olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarından biri de 
(%0.5) yabancı dil alanından mezundur. 

 
2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmanın verileri, Türker ve Turanlı (2008) tarafından geliştirilen "Matematik Eğitimi 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" ile "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. 
 

Matematik Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 
Matematik Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Türker ve Turanlı (2008) tarafından, 

eğitim fakültelerinde verilen matematik derslerine yönelik öğrencilerin tutum düzeyini 
belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri literatür taraması ve uzman görüşü 
doğrultusunda oluşturulmuştur. Taslak ölçek maddesindeki 40 madde beşli derecelendirilerek 

(hiç katılmam- katılmam- kararsızım- katılırım- tamamen katılırım) Hacettepe ve Balıkesir 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 450 öğrenciye uygulanmıştır. 

Öğrencilerin cevapları doğrultusunda öncelikle madde-toplam korelasyonu, ardından 
açımlayıcı faktör analizi (AFA) hesaplanmıştır. AFA sonrasında ölçeğin nihai formunda 
kalan 18 maddenin tek bir faktör altında toplandığı, maddelerin toplam varyansın %45.521'ini 

açıkladığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin maddelere vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda 
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hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı da 0.928 olarak bulunmuştur. Nihai ölçekte yer 
alan maddelerden 12'sinin olumlu, 6'sının ise olumsuz olduğu belirtilmiş, işlem öncesinde 

olumsuz maddeler yeniden kodlanarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarına 

ölçek uygulanmıştır. Öncelikle öğretmen adaylarından elde edilen cevaplar (n=207) 
doğrultusunda açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçekte yer alan 18 maddenin orijinaline 
uygun olarak tek bir boyutta toplandığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının 

cevapları doğrultusunda Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.842 olarak hesaplanmıştır. 
Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarından elde edilen cevaplar doğrultusunda ölçeğin 

geçerli ve güvenilir sonuç verdiği belirlenmiştir. 
 
Kişisel Bilgi Formu 

Öğretmen adaylarının bazı özelliklerinin belirlenebilmesi, matematik dersine yönelik tutum 
düzeylerinin öğretmen adaylarının özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenebilmesi amacıyla yedi maddeden oluşan bir kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. 
Kişisel bilgi formu ile öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, okudukları üniversite, okul öncesi 
öğretmenlik alanını seçme durumu, mezun olduğu lise, mezun olduğu lise alanı ve matematik 

vizesinden aldığı nota ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 
 

2.3. Verilerin Analizi 
Araştırmanın problemlerinin çözümlenmesi amacıyla öncelikle veri toplama aracından elde 
edilen veri setlerine ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Daha sonra araştırmanın alt 

problemleri doğrultusunda verilerin çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
çözümlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA), Mann Whitney U 

testi, ilişkisiz ölçümlerde t testi ve Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar 
tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 
 

3.Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problemleri, alt problemler çerçevesinde çözümlenmiş ve sonuçlar 

yorumlanmıştır.  
 

1. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının matematik eğitimine karşı tutumları ve 

matematik vize notları ne düzeydedir? 

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının matematik eğitimine karşı tutumları ve matematik 

vize notlarına ilişkin betimsel istatistikler hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. Araştırma verilerine ilişkin betimsel istatistikler 

 

Değişkenler Madde sayısı N 
En 

düşük 

En 

yüksek  SS 

Tutum ölçeği 18 207 22.00 90.00 67.59 10.55 

Vize notu 100 üzerinden 207 25.00 96.00 62.86 15.82 

  

Tablo 2’de yer alan bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarından 

matematik eğitimine yönelik tutum ölçeğinden en düşük puan alan kişinin 22.00; en yüksek 
puan alan kişinin ise 90.00 aldığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tutum ölçeğinden 
almış oldukları puanların ortalaması 67.59 olarak hesaplanmıştır. Ortalama puan öğretmen 

adaylarının matematik eğitimine yönelik tutumlarının ortalama bir düzeyden daha yüksek 
(%68) olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının matematik vizesinden almış oldukları 

en düşük notun 25.00; en yüksek notun da 96.00 olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen 
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adaylarının matematik vizesinden almış oldukları puanların ortalaması (  = 62.86) 
incelendiğinde, öğrencilerin matematik dersinin vizesinde %63'lük bir başarı gösterdikleri 

görülmektedir. 
 

2. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının matematik eğitimine karşı tutumları 

öğretmen adaylarının bazı özelliklerine göre değişiklik göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının bazı özelliklerine göre matematik eğitimine karşı tutum düzeylerinin 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi başlıklar halinde incelenmiştir. 
 

2.1. Yaşa göre; 
Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının 
yaşına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla tek yönlü 

varyans analizi hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin 

yaşlarına göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 247.976 3 82.659 

.658 .579 Gruplar içi 25887.547 206 
125.668 

Toplam 26135.524 209 

 

Tablo 3’deki bilgiler incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşlarına göre 
matematik dersine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği 
görülmektedir (p>0.05). Başka bir anlatımla araştırmaya katılan 19, 20, 21, 22 yaş ve 

üzerindeki öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeyleri benzerlik 
göstermektedir. 

 
2.2. Cinsiyete göre 
Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre matematik dersine yönelik tutum düzeylerinin 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U testi 
hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4'te gösterilmiştir. 

 
Tablo 4. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin 

cinsiyete göre Mann Whitney U testi sonuçları 

 

Cinsiyet N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
U Z p 

Kadın 195 107.51 20964.50  

1070.500 

 

1.730 

 

0.084 Erkek  15 79.37 1190.50 

 

Tablo 4’te yer alan bilgiler incelendiğinde araştırma kapsamında görüşü alınan öğretmen 

adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Başka bir 

deyişle, kadın ve erkek öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutum düzeylerinin 
benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının bir derse yönelik tutumlarında öz 
yeterlilik inançlarının da etkili olduğu düşünülmektedir.  
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2.3. Öğrenim görülen üniversiteye göre; 

Araştırma kapsamında iki farklı üniversitenin okul öncesi öğretmenlik programında eğitim 
gören öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeyleri ölçülmüştür. 

Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının 
öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi amacıyla ilişkisiz ölçümlerde t testi hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin 

öğrenim gördükleri üniversiteye göre ilişkisiz ölçümlerde t testi sonuçları 

 

Üniversite N  SS t p 

Gazi Üniversitesi 140 66.86 11.29  

1.386 

 

0.167 Cumhuriyet Üniversitesi 70 69.13 10.90 

 

Tablo 5’te yer alan bilgiler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim 

gördükleri üniversite bazında matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir 
farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). Gazi Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile matematik 
dersine yönelik tutum düzeylerinin benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. 

 

2.4. Alanı istekli seçme durumuna göre; 

Araştırma kapsamında görüşleri alınan öğretmen adaylarının alanı istekli seçme durumuna 
göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla ilişkisiz ölçümlerde t testi hesaplanmış ve sonuçlar 
Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin alanı 

seçme durumuna göre ilişkisiz ölçümlerde t testi sonuçları 

 

Seçme durumuna göre N  SS t p 

İsteyerek  159 68.48 11.08  

1.994 

 

0.047 Zorunluluktan  51 64.92 11.19 

 

Tablo 6’daki bilgiler incelendiğinde, öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenlik 
programını seçme durumuna göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı 
bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Öğretmen adaylarının bölümü seçme 

durumları bazında ortalama puanları incelendiğinde; bölümü isteyerek seçen öğretmen 
adaylarının (68.48), bölümü zorunluluktan seçen öğretmen adaylarına (64.92) göre matematik 

eğitimine yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

2.5. Mezun olunan lise türüne göre; 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının genel lise, meslek lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu 
öğretmen lisesinden mezun oldukları belirlenmiştir. Bunun dışında üç öğretmen adayının 

diğer farklı lise türlerinden mezun oldukları tespit edilmiş, bu öğretmen adayları mezun 
olunan lise türünde karşılaştırmaya dahil edilmemiştir. Öğretmen adaylarının mezun oldukları 
lise türüne göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi hesaplanmış ve sonuçlar 
Tablo 7'de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin 

mezun oldukları lise türüne göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 805.489 3 268.496 

2.173 .092 Gruplar içi 25087.120 203 
123.582 

Toplam 25892.609 206 

 

Tablo 7'deki bilgiler incelendiğinde, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının matematik 
eğitimine yönelik tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının mezun oldukları liseye göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>0.05). Genel lise, meslek lisesi, Anadolu 
lisesi ve Anadolu öğretmen lisesinden mezun öğretmen adaylarının matematik eğitimine 

yönelik tutum düzeylerinin benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

2.6. Liseden mezun olunan alana göre; 

Araştırma kapsamında görüşleri alınan öğretmen adaylarının liseden mezun oldukları alana 
göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin incelemesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada üç sözel, iki yabancı dil 
alanından mezun öğrenci olduğu için karşılaştırmada sayısal ve eşit ağırlık alanından mezun 
öğretmen adayları esas alınmıştır. Liseden mezun olunan alana göre hesaplanan Mann 

Whitney U testi sonuçlarına Tablo 8’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 8. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin 

liseden mezun olunan alana göre Mann Whitney U testi sonuçları 

 

Liseden 

mezun olunan 

alan 

N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
U Z p 

Sayısal 25 104.46 2611.50  

2238.500 

 

0.086 

 

0.931 Eşit ağırlık 181 103.37 18709.50 

 

Tablo 8’deki bilgiler doğrultusunda, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının liseden mezun 
oldukları alana göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Liseden sayısal ve eşit ağırlık alanından mezun olan 
öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin benzerlik gösterdiği 
saptanmıştır.  

 

3. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeyleri ile matematik 

dersinden almış oldukları vize notları arasında ne düzeyde bir ilişki bulunmaktadır? 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeyleri ile 
matematik dersinden almış oldukları vize notları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla 

Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 9'da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeyleri ile 

matematik vize notu arasındaki ilişkiler 

 

Değişenler Değerler Vize notu Tutum düzeyi 

Matematik vize notu 

r 1 .296** 

p  .000 

N 207 207 

Matematik eğitimine 

yönelik tutum 

r .296** 1 

p .000  

N 207 207 

 **p<0.01 

 

Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının matematik eğitimine 

yönelik tutum düzeyleri ile matematik vize notları arasında pozitif ve düşük düzeyde ilişkiler 
olduğu belirlenmiştir (p<0.01).  

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Okul öncesi eğitim çocukların hayata hazırlanması konusunda ilk adımdır. Bu noktadaysa 

okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi önemli bir faktördür. Öğretmen adaylarının 
aldıkları eğitimler, yaptıkları uygulamalar ve derslere karşı tutum, inanç ve yeterlilikleri 

öğretmenlik hayatındaki uygulamalarına da etki etmektedir. Yapılan bu araştırmayla 
öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve öğretmen 
adaylarının tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü 

üniversite, mezun olduğu lise türü, mezun olduğu lise alanı ve matematik dersi vizesinden 
almış oldukları nota göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla veriler elde 

edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutumlarının ortalama bir 
düzeyden daha yüksek (%63) olduğu belirlenmiştir. (Tablo 2). 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşlarına göre matematik dersine yönelik tutum 
düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (Tablo 3). Bu sonucun 

öğretmen adaylarının yaşlarının birbirine çok yakın olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında görüşü alınan öğretmen adaylarının matematik eğitimine 

yönelik tutum düzeylerinin öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği belirlenmiştir (Tablo 4). Başka bir deyişle, kadın ve erkek öğretmen adaylarının 

matematik dersine yönelik tutum düzeylerinin benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 
Öğretmen adaylarının bir derse yönelik tutumlarında öz yeterlilik inançlarının da etkili 
olduğu düşünülmektedir. Aksu (2008) sınıf, fen bilgisi ve okul öncesi öğretmeni adaylarının 

matematik öğretimine ilişkin öz-yeterlilik inançlarının cinsiyete göre farklılaşmadığını 
belirtmiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular paralellik göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversite bazında matematik 

eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır (Tablo 
5). Özellikle alanda yetişmiş uzman eğitimcilerin olduğu merkez üniversitelerinde matematik 
eğitimi dersine karşı öğretmen adaylarının daha olumlu düşüncelere sahip olacakları 

düşünülmüştür. Ancak elde edilen sonucun öğrencilerin eğitimcilere karşı sahip oldukları 
düşüncelerden dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenlik programını seçme durumuna göre 

matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir 
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(Tablo 6). Öğretmen adaylarının bölümü seçme durumları bazında ortalama puanları 
incelendiğinde; bölümü isteyerek seçen öğretmen adaylarının (68.48), bölümü zorunluluktan 

seçen öğretmen adaylarına (64.92) göre matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Mesleği isteyerek seçen öğretmenlerin mesleki anlamda daha 

verimli öğrenme ortamları oluşturdukları düşünülmektedir. Nitekim PISA 2003 proje 
çalışması sonucu, öğrenciler matematiği ne kadar çok sever, ilgi gösterir ve keyif alırsa, 
matematik tutum ve performanslarının daha ileri seviyelere ulaşacağı belirtilmiştir (Keller, 

1990; Cai, Mayer ve Wong, 1997; Marsh ve Tapia, 2002; Pala, 2008). Ayrıca bulgulara 
paralel şekilde Özsoy, Özsoy, Özkara ve Memiş (2010) öğretmen adaylarının çoğunlukla 

üniversite giriş sınavlarından elde ettikleri puanlar doğrultusunda meslek seçimi yaptıklarını 
belirtmişlerdir.  

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum 
düzeylerinin öğretmen adaylarının mezun oldukları liseye göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir (Tablo 7). Bunun nedeninin gruplar arası homojen dağılım 
göstermediğinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının liseden mezun oldukları alana göre 

matematik eğitimine yönelik tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği 
belirlenmiştir (Tablo 8). Gerek sözel gerekse sayısal alan türündeki ortaöğretim kurumlarında 

matematik dersinin temel ders olarak alınmasından dolayı bu iki grup öğretmen adayının 
matematik dersine karşı tutumları arasında fark olmadığı düşünülmektedir. Buna paralel 
şekilde Aksu (2008) sınıf, fen bilgisi ve okul öncesi öğretmeni adaylarının matematik 

öğretimine ilişkin öz-yeterlilik inançlarının liseden mezun olduğu alana göre 
farklılaşmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum 

düzeyleri ile matematik vize notları arasında pozitif ve düşük düzeyde ilişkiler olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 9).Bir başka deyişle öğretmen adayları matematik eğitimi dersinden 
yüksek not aldıkça matematik dersine karşı tutumları da olumlu yönde etkilenmektedir. Chiu 

ve Xihua (2008) PISA 2003 proje çalışmasına katılan öğrencilerin matematik 
performanslarının, aile karakteristiklerinin etkisinin yanında, motivasyon ve öz-yeterlik gibi 

faktörlerin etkilerini araştırmak için bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak PISA 
uygulamasına katılan ülkelerde öğrencilerin matematik öğrenmeye karşı olan ilgileri ve öz-
yeterlik inançları arttıkça matematik performanslarında da artma olduğunu belirtmişlerdir.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının matematik eğitimine yönelik 

tutum düzeylerinin yaş, cinsiyet, öğrenim görülen üniversite, mezun olunan lise türü, liseden 
mezun olunan alan türü ile arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanırken; öğretmen 

adaylarının matematik eğitimine yönelik tutum düzeyleri ile öğretmen adaylarının alanı 
istekli seçme durumu arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiş; bununla birlikte öğretmen 
adaylarının matematik dersine karşı tutum düzeyleri ile matematik dersinden almış oldukları 

vize notları arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarına yönelik 
matematik eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının oldukça yetersiz olduğu ve bu 

konuya yönelik olarak farklı değişkenler ve farklı araştırma yöntemleri kullanılarak 
çalışmaların nitelik ve nicelik olarak arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen 
adaylarına lisans eğitimleri sırasında temel matematik eğitimine yönelik verilecek derslerin 

süresinin, içeriğinin, kullanılan yöntem-tekniklerin ve işleniş süresinin ayrıntılı olarak 
incelenerek öğretmen adaylarının tutumlarını ne yönde etkilediği ayrıntılı olarak 

araştırılmalıdır. 
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Özet 

Eğitim felsefesi; eğitimin doğasını, amacını ve süreçlerini sorgulayan; eğitim- öğretim 

sürecinde “olan”dan olması gerekeni bulmaya çalışan bir felsefe alanıdır. Yüzyıllardır 

üzerinde pek çok görüş ortaya konmuş olan eğitim alanında son zamanlarda çocukları ezberci 

eğitimin tutsaklığından kurtaracak ve onlara kendi öğrenme süreçleri, özellikle de düşünme 

üzerine düşünmeyi öğretecek pek çok çalışma ortaya konmuştur. 1970’lerde Amerika’da 

ortaya çıkan, özellikle Matthew Lipman tarafından yapılan çalışmalarla bütün dünyada 

yaygınlık kazanan ve temel olarak çocuklara düşünme üzerine düşünmeyi öğretmenin 

amaçlandığı çocuk felsefesi fikri de benzer biçimde oluşmuş akımlardan biridir. Çocuk 

felsefesi, okullarda öğrencilere sunulan eğitimin ezberci metottan uzak ve çocuğu gerçek 

hayata hazırlayacak biçimde olmasının gerekliliği üzerinde durur. Bu bakımdan çocuk 

felsefesinin temelinde eleştirel düşünme yatar. Eleştirel düşünme yapan kişi belli başlı 

kriterleri kullanarak kendi kendini düzeltir ve herhangi bir fikrin veya olgunun bağlamını iyi 

bir şekilde kavrar (Lipman, 1988; Lipman, 2003). İyi düşünmeyi öğrenen çocuk bunu 

hayatının her alanında kullanabilir. Burada bahsi geçen iyi düşünmek kavramı; açık, ikna 

edici ve tutarlı olmanın yanı sıra; aynı zamanda zengin bakış açısına sahip ve yaratıcı 

olabilmeye işaret etmektedir. Düşünme üzerine düşünmenin öğretilmesi akımına göre 

(Lipman, 2003) çocuk felsefesi, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her seviyesinde 

yapılabilir  (Lipman,1984). Eğitim ortamında felsefe, ezberlenilen bir müfredat değil; bizzat 

öğrencinin aktif bir biçimde kullanabileceği düşünme biçimine dönüşmelidir. Özellikle 

ilkokuldan itibaren liseye kadar çocuklara felsefe yapmanın temelleri öğretilmeli; adalet, 

arkadaşlık ve dürüstlük gibi konularda derinlemesine tartışma yapma imkanı ve atmosferi 

sağlanmalıdır. Bu çalışmada, çocuk felsefesine ilişkin alanyazın ortaya konmakta ve 

uygulamaların yaygınlaşması amacıyla uygulama basamakları sunulmaktadır.  Çalışmanın 

son kısmında ise, okul ortamında gerçekleştirilecek çocuk felsefesi uygulamalarında da 

kullanılabileceği düşünülen ve Antoine de Saint-Exupery tarafından kaleme alınmış olan 

Küçük Prens adlı yapıt, çocuk felsefesi açısından incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, felsefe, Küçük Prens. 
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bir yerlerde bir kuyuyu gizliyor olması...” 

1. Çocuk Felsefesi 

Eğitim, yüzyıllardır üzerinde düşünülen ve köklü çözüm arayışlarının devam ettiği bir 
alandır. İnsanlığın başlangıcından itibaren bireyin topluma fayda sağlaması ve potansiyelini 
gerçekleştirmesi için çeşitli eğitim felsefeleri oluşturulmuş, uygulamalar geliştirilmiştir. Bu 

açıdan felsefe, ne amaçla yapılıyor olursa olsun  eğitime dayanak oluşturacağı durumlarda 
her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir (Biesta, 2011).  

1920’lerden önce öğretmen odaklı eğitime önem verilirken bu tarihten itibaren aktif 
öğretim ortamlarının oluşturulması fikrine daha çok vurgu yapılmaya başlanmıştır. 
Öğrencileri aktif konuma getiren çalışma konularından biri de çocuklarla felsefe yapmaktır.  

Çocuk felsefesi kavramının ilk olarak 1953 yılında Karl Jaspers tarafından kullanıldığı 
görülmektedir. Türkçede çocuk felsefesi veya çocuklar için felsefe şeklinde kullanımları 

görülen bu alana ilişkin 4 farklı tanımlamanın aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir 
(Karakaya, 2011): 

1. Büyüklerin çocuklar hakkında yaptıkları felsefe: Bu alan felsefenin bir alt dalı olup 

çocuğu evrelere göre inceler.  

2. Çocuklar için yapılan felsefe: Bu alana büyükler tarafından çocuklar için hazırlanan 

programlar, öyküler, ders kitapları, çocuk kitapları girmektedir.  

3. Çocukluk felsefesi veya çocukça felsefe: Çocuk felsefesi içerisinde çocukların kendi 
düşünceleri veya kendi kendilerine veya başkalarıyla birlikte ürettikleri düşünceyi 

tanımlar. 
4. Çocuklarla felsefe yapmak: Burada yetişkinler, çocuklarla birlikte çocukların 

dünyasında yer alan temel sorularla ilgili olarak düşünsel sohbet yapmaktadır. 
İlk kez Jaspers’in çalışmalarında görülen çocuk felsefesi alanında akla gelen öncü 

isimlerden ilki Matthew Lipman’dır. Lipman, çocuklar için felsefe fikrinin oluşmasında 

1970’lerde 10 ve 11 yaşında olan çocuklarının okulda istediği biçimde eğitim alamamalarının 
etkili olduğunu belirtmektedir. Çocukların okulda okuma, yazma, aritmetik gibi temel 

becerilerle coğrafya, tarih ve edebiyat gibi dersleri aldıklarını; eleştirel düşünme 
öğretiminden uzak ve tamamen bu dersler üzerine kurulu eğitim sisteminin çocukların 
düşünme becerilerini körelttiğini fark eden ve o sırada üniversitede ders vermekte olan 

Lipman, öğrencilerine istediği şekilde ulaşamadığını, çünkü öğrencilerinin eleştirel 
düşünmeyi öğrenmek için çok geç kaldıklarını, bu beceriyi çok önceden kazanmaları 

gerektiğini fark etmiştir. Bilişsel becerilerin öğretiminde başarısız olan akademik sistemin 
yeterlikler için gerekçeler sunan, anlamları analiz eden ve bireyi gerçeğin kaynağını bulmaya 
yönlendiren felsefeye başvurmasının kaçınılmaz olduğunu ve çocukların iyi bir biçimde 

yetiştirilmesi için gerekli olan en önemli şeyin onlarla felsefe yapmak olduğunu düşünen 
Lipman (1984), daha küçük yaşlardaki çocukların eleştirel düşünmeyi öğrenmesi için bir 

şeyler yapması gerektiğini hissetmiş ve bunun üzerine bir kitap yazmaya karar vermiştir. 
Daha sonra yazdıklarının işlevselliğini belirlemek için 5. sınıf öğrencileriyle uygulamalar 
yapan Lipman, dokuz hafta boyunca haftada iki kez 40 dakikalık oturumlarda bu öğretileri 

uygulamaya koymuştur. Deneysel modelle test edilen çalışmada deney grubunun muhakeme 
becerilerinin oldukça iyi bir biçimde geliştiği bulgusu edinilmiştir (Brandt, 1988). 

Çocuk felsefesi, temel becerilerin öğretildiği derslerin yanında, çocukların muhakeme 
becerilerinin gelişmesi için eleştirel düşünme ve düşünme üzerine düşünmenin de öğretilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Lipman (1984)’a göre muhakeme becerisi okuma, yazma ve 

aritmetik gibi dördüncü bir beceri değildir. Bu beceriler çocuğun öğrenmesi gereken daha 
kompleks bir yapı teşkil etmektedir. Muhakeme becerisi ise, bu temel becerilerin 

geliştirilmesine ve iyi bir biçimde kazandırılmasına zemin hazırlamaktadır.  
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Lipman’ın çocuk felsefesi çalışmalarında en çok, düşünmeyi düşünmenin üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Lipman (2003)’a göre çocukların düşünmeyi öğrenmesi öncelikle toplumdaki 

sosyal sistemlerin yürümesi için elzemdir. Bunun yanında, bir insan olarak da düşünce 
özgürlüğünün çocuğa sunulması, çocuğun yaratıcı düşüncesinin geliştirilmesi gerekir. 

Eserlerinde Dewey, Vygotsky, Montaigne, Locke ve Mead’in etkileri görülen Lipman (1998) 
felsefe öğretiminin demokratik toplumların gelişmesinde önemli bir rolü olduğunu öne 
sürmektedir. İleri demokrasi; toplum içindeki bireylerin zengin, güçlü ya da akıllı olması 

demek değildir. İleri demokrasi, insan haklarına özen gösterilen; adalet, sağlık ve eğitimi 
sağlayan sosyal kurumlar iyi bir biçimde yürütülürken kişisel hak ve özgürlüklere de saygı 

duyulan bir sistemi ifade etmektedir. 
Eserlerinde demokrasi ve eğitim ilişkisine vurgu yapan Lipman tarafından ortaya 

konan çocuklar için felsefe anlayışının bu açıdan Dewey’in eğitim felsefesinden oldukça 

fazla etkilendiği söylenebilir. Pek çok anlamda ortaklıklar taşıyan bu iki yaklaşım, felsefenin, 
tüm teorilerin temeli olduğunu ileri sürmektedir (Lipman, 2008; Ekman-Ladd, 2008). Cam 

(2008)’a göre Lipman sadece Dewey’in eğitim felsefesini devam ettirmemiş, bu felsefenin 
eğitime yansıması ve yeniden yapılanmasına katkı sağlamıştır. Dewey’in eserleri 
incelendiğinde uygulamaya yönelik pek az veriye rastlanmasına (Dewey, 2001; Dewey, 

2007) mukabil Lipman’ın çalışmalarına bakıldığında uygulamalardan pek çok örnek 
sunulduğu görülmektedir. Bu açıdan Lipman’ın çalışmalarının Dewey’in eğitim felsefesinin 

eğitime yansımalarını uygulamalı olarak ortaya koyduğu ve güçlendirdiği düşünülebilir. 
Lipman tarafından ortaya konan teorik çerçeve ile ilk uygulamalardan sonra detaylı uygulama 
çalışmalarına geçilmiştir. Çocuklarla felsefe uygulamaları ilk olarak bir sınıfta 

gerçekleştirilmiştir. 1998’den itibaren 3000 sayfayı bulan ve temelleri Sokratik düşünceye 
dayanan çocuklarla felsefe uygulamaları, “sorgulama grubu” adı altında yeni bir pedagojik 

akıma dönüşmüştür (Lipman, 1998). Lipman’ın çalışmalarıyla temel formuna kavuşan bu 
akım, okulun çocukları hayata hazırlamak konusunda önemli bir rol üstlendiğini, çocukları 
gerçek hayata hazırlamak için yapılacak en iyi şeyinse onlara düşünmeyi öğretmek olduğunu 

öne sürmektedir (Brandt, 1988). Okullara çocuğu sosyal yaşama hazırlama misyonunun 
verilmesi ile açıkça Dewey’in eğitim felsefesinden etkilendiğini söylemek mümkündür 

(Dewey, 2001). 
Çocuklarla felsefe yapmanın temelinde eleştirel düşünme yatmaktadır. Çocuk 

felsefesi, okullarda öğrencilere sunulan eğitimin ezberci metottan uzak ve çocuğu gerçek 

hayata hazırlayacak biçimde olmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Çünkü çocuğun 
gerçek hayata hazırlanması, ancak onun düşünmeyi düşünmesi ile gerçekleşir. Eleştirel 

düşünme sadece bir süreç değildir. Eleştirel düşünme sonucunda bir söylem yahut herhangi 
bir iş gibi ürünün çıkması beklenir. Eleştirel düşünme ile bilgi, anlamlı bir değişim için 
kullanılır. Sonuç; asgari düzeyde muhakeme, azami düzeyde bu muhakemenin uygulamaya 

geçirilmesidir. Eleştirel düşünme yapan kişi belli başlı kriterleri kullanarak kendi kendini 
düzeltir ve bağlamı iyi bir şekilde görür. Bunu yapabilmek için de bağlamdaki öğeleri 

tanımlaması ve bulgularına iyi dayanaklar bulması beklenir (Lipman, 1988; Lipman, 2003). 
Bu şekilde iyi düşünmeyi öğrenen çocuk bunu hayatının her alanında kullanabilir. Burada 
bahsi geçen iyi düşünmek kavramı; net, ikna edici ve tutarlı olmanın yanı sıra; aynı zamanda 

bakış açısını zenginleştiren, imgesel ve yaratıcı özelliklere sahiptir. 1970’lerden itibaren 
yaygınlaşmaya başlayan düşünme üzerine düşünmenin öğretilmesi akımı (Lipman, 2003), 

çocuğun öğrendiği bu düşünce biçimini sürekli kullanabilmesi için felsefe yapmanın başlı 
başına bir ders olmasının dışında bu düşünme biçiminin tüm derslere yayılması gereklidir ve 
eğitim programlarında süreklilik önemli olduğunu öne sürmektedir (Brandt, 1988).  

Çocuklarla felsefenin ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her seviyesinde yapılabileceğini 
öne süren Lipman (1984)’a göre felsefe, çocuklara öğretilecek bir şey olarak sunulmamalıdır. 

Felsefe öğrenilen bir müfredat değil, bizzat öğrencinin aktif bir biçimde kullanabileceği 
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düşünme biçimine dönüşmelidir. Özellikle ilkokuldan itibaren liseye kadar çocuklara felsefe 
yapmanın temelleri öğretilmeli; adalet, arkadaşlık ve dürüstlük gibi konularda sofistike 

tartışmalar yapmaları sağlanmalıdır. 
Okul ortamında felsefe yapılabilmesi için grup üyelerinin aktif katılım gösterdiği 

diyalog ve tartışmaların oluşması gerekir. Böylece katılımcılar, düşüncelerini sunarken bir 
yandan mantıklı gerekçeler bulmaya çalışır, bir yandan da ikna edici olmak için çabalar 
(Lipman, 1998). Bu süreçte çocuklar, kesin bir cevabı olmayan binlerce soruya maruz 

bırakılır. Böylece çocuklar zamanla cevapların değil, düşünmenin önemini kavrar. Olgular 
arasındaki bağlantıların kurulmasının önemini fark eden çocuklarda muhakeme becerisi de 

gelişmeye başlar (Lipman, 1998).  
Lipman ve Sharp’ın geliştirmiş oldukları programda; çocukların felsefe yapması  için 

çocuğun diyalog kurmayı ve eleştirel düşünmeyi öğreneceği tartışma grupları 

oluşturulmuştur. Tartışmada çocuklar, öğretmenin kontrolünde birbirlerini dinlemeye, 
birbirlerine sorular sormaya ve sorulan sorular hakkında fikirlerini ifade etmeye 

yönlendirilmişlerdir (Vansieleghem, 2005). 
Çocuklarla felsefe yaparken uygun bir çalışma ortamının gerekliliğinin yanında, 

çocuklarla felsefe yapan öğretmenin de belli başlı becerilere sahip olması beklenir. Felsefe 

öğreten öğretmenin öğrencileri tam olarak ne demek istediklerini anlayacak şekilde dikkatle 
dinlemeleri, öğrencilerin söylemlerindeki temel yapıtaşlarının neler olduğunu görebilmeleri, 

tartışmaları iyi bir biçimde yönetebilmeleri ve öğrencilerin kendi kendilerine de düşünmeleri 
için onları teşvik edebilmeleri beklenir. Lipman’ın oluşturduğu programda öğretmenler bir yıl 
boyunca haftada bir kez 40 dakikalık atölye çalışmalarına katılır. Bu programda, formatör 

eğitmen yılda en az altı kez ilgili öğretmenlerin sınıflarını ziyaret eder, bu sırada öğretmen 
felsefe öğretimini ne ölçüde gerçekleştirdiğini göstermek üzere formatör sınıftayken 

etkinlikleri uygular. Formatör eğitmenler sınıfta olan biteni gözlemler ve öğretmene dönüt 
verir (Lipman, 1984).  

Lipman (1984)’a göre formatör eğitmenlerin çocuklar, öğretmenler ve eğitim 

programlama alanında doktora derecesine ve çocuklarla iletişim kurma becerisine sahip 
bireyler olması beklenir. Bir öğretmenin çocuk felsefesini uygulamaya koyabilmesi için belli 

eğitimlerden geçmesi gerekir. Bu süreçte her öğretmenin alacağı eğitim birbirinden farklı 
olabilir. Bazı öğretmenler için kısa bir eğitim yeterliyken, bazıları için daha kapsamlı bir 
biçimde eğitim vermek gerekebilir. Bu, öğretmenin halihazırda sahip olduğu bilgi ve 

becerilerine göre farklılıklar gösterir (Brandt, 1988). 
Çocuklarla felsefe yapan öğretmenlerin belli başlı özelliklere sahip olması 

beklenirken öğrenciler için herhangi bir kriter yoktur. Felsefe yapmak sadece bir kısım 
öğrenci için değil, her seviyedeki öğrenci için uygundur. Sıradan bir öğrenci de felsefe 
yapabilir. Hatta hiçbir şey başaramadığını hisseden öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle bile 

konuşulduğunda; arkadaşlık, dürüstlük gibi konularda onlara fikirleri  sorulduğunda onların 
eğitime aktif bir biçimde katıldığını gösterir (Brandt, 1988). Çocuk felsefesindeki bu eşitlikçi 

yaklaşımda da Dewey’in demokrasi ve eğitim anlayışının etkileri görülmektedir.  

Uygulamalara ilişkin yukarıda verilen bilgilerde de görüldüğü üzere 1970’lerden bu 
yana çocuklar için felsefe üzerine pek çok ders planı ve etkinlik oluşturulduğu görülmektedir. 

Burroughs (2013) da felsefe, liderlik, etik, adalet, özgürlük, arkadaşlık, önyargı, epistemoloji, 
kimlik, kişisel özgürlükler gibi konuları içeren kapsamlı bir program hazırlamıştır. 

Programda 15 ders planı oluşturulmuş; her bir ders planının yazarı, tartışma konusu, başlığı, 
süresi, etkinlik materyalleri, hedefleri ve amaçları, etkinlik yönergesi sunulmuştur. Bu gibi 
kaynakların uygulayıcılara büyük kolaylık sağladığı görülmektedir. 

Son 40 yıldır çocuk felsefesi alanında literatüre kazandırılan pek çok uygulama ve 
etkinlik örneğinin bu denli çok sayıda ve açık bir biçimde sunulmasının, okul sisteminde 
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çocuklarla felsefe yapmayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Aşağıda çocuklarla felsefe 
yapmak konusunda uygulanabilecek birkaç örnek etkinliğe yer verilmektedir. 

Düşünme Öğretme Programı (Lipman, 1984) 

Çocuklar İçin Felsefe 

Geliştirici: Matthew Lipman 

Amaç: Çocukların düşünme üzerine düşünmelerini sağlayarak muhakeme becerilerini 

geliştirmelerini sağlama 

Temel Beceriler: Öngörüde bulunma, benzerlik kurma, hipotezler kurma, sınıflama. 

Varsayımlar:   *Çocuklar dürüstlük, adalet, kimlik gibi konularla doğuştan ilgililerdir. 

            *Çocuklar düşünmeyi, kendi bakış açılarına alternatifler bulmak, 

delilleri ortaya koymak, ayrımları ortaya koymak ve eğitimin amaçlarının fakrında 

olmak için öğrenirler. 

İlgili Grup: Okul öncesi çocuklarından lise öğrencilerine kadar. 

Süreç: Öğrencilerin zihnini açacak ve sorular oluşturacak kitapların okunması; 

öğretmen liderliğinde grup tartışmalarının oluşturulması; münazaralar, oyunlar ve 

planların kullanılması. 

      Süre: Haftada 3- 40 dakika. 

 

Sırayla yapmak (Lipman, 2003) 

1. Pervin: “Lale, bisiklete sırayla binelim. Ben 

pazartesi, çarşamba ve Cuma günleri bineceğim; 

sen de salı, perşembe ve cumartesi günleri?” 

Uygun Uygun 

Değil 

? 

2. Güney: “Burak, Lale’yi sırayla sinemaya 

götürelim. Ben her ayın ilk ve üçüncü cumartesi 

günü götüreceğim, sense ikinci ve dördüncü 

cumartesi günü götüreceksin?” 

   

3. Can: “Lale, bulaşıkları sırayla yıkayalım. Sen 

yıka ben durulayayım?” 

   

4. Cihan: “Lale tamam televizyonu sırayla 

izleyelim. Önce sen yarım saatlik bir program seç, 

sonra da ben?” 

   

5. Hande: “Lale, her gün bunca kitabı taşıdığını 

görünce içim parçalanıyor. İstersen birgün ben 

seninkileri taşıyayım, birgün sen taşırsın?” 

   

Örneklerden ilkinde çocuklarla felsefe dersine ilişkin genel bir planlama sunulmuş; 

uygulamaların ne sıklıkla ve sürede, hangi materyallerle, kimlere uygulanacağı hakkında kısa 

bir bilgi verilmiştir. Bu şekilde standart bir biçimde oluşturulmuş çocuk felsefesi 
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programlarının yanında ana çatı oluşturularak herhangi bir ders içeriğinde belli başlı sorularla 

çocuklar, eleştirel düşünme yapmaya teşvik edilebilir. İkinci örnekte görüldüğü üzere 

çocuklarla felsefe yapmak üzere bir konu belirlenmiş (sırayla yapmak) ve bu konu üzerinde 

ne tür sorular oluşturulabileceğine ilişkin örnekler yazılmıştır. Herhangi bir konuda 

oluşturulabilecek olan bu soruların hazırlanış aşamalarına ve türlerine ilişkin bilgiye aşağıda 

sistematik bir biçimde yer verilmektedir (Biesta, 2011): 

1. Sorular (Burada anlaşılmayan nedir? Bununla ilgili sorularınız nelerdir) 
2. Hipotezler (Herhangi bir önerisi yahut açıklaması olan var mı?) 

3. Nedenler (Bu neden yapılmış olabilir? Hangi kısımları inandırıcı geldi?) 
4. Örnekler (Bununla ilgili bir örnek verebilir misiniz? Benzer deneyimler yaşayan var 

mı?) 
5. Farklar (Burada size farklı gelen neler var? Ne gibi tanımlamalar yapabilirsiniz?) 
6. Bağlantılar (Bunun üzerine bir fikir yürütebilecek olan var mı? Başka bir fikirle 

bağlantı kurabilir misiniz?) 
7. Çıkarımlar (Bu fikrin ardında ne gibi varsayımlar yatmaktadır? Bu, ne gibi sonuçlar 

doğurabilir?) 
8. Amaçlar (Asıl kastedilen nedir? Söylemek istediğimiz bu muydu?) 
9. Kriterler (Burada sözü geçen şeyler nelerdir? X’le ilgili bir örnek verebilir misiniz?) 

10. Tutarlılık (Sonuç tutarlı mı?) 

Dünyada çocuk felsefesi alanında yürütülen çalışmalar incelendiğinde Lipman’dan 

sonra çocuk felsefesi üzerine çalışan önemli iki diğer ismin Ann Margaret Sharp ve Gareth 
Matthews olduğu görülmektedir. Sharp, daha çok ahlak felsefesi ile ilgili çalışmalarda 
bulunurken; Matthews ise daha çok varoluş ve maneviyat üzerinde durmaktadır (Lipman & 

Sharp, 1975; Lipman & Sharp, 1978; Matthews, 2002; Matthews & Baker, 2010; Sharp, 
2010). 1990’lardan sonra da Karin Murris (1997a, 1997b, 1999, 2000, 2008a, 2008b)’in bu 

alandaki çalışmaları dikkat çekmeye başlamıştır. Son yıllarda Nancy Vansieleghem (2005, 
2009, 2010, 2011, 2012)’in çocuk felsefesi çalışmalarının yoğunlaştığı görülmektedir. 
Türkiye’de çocuk felsefesi alanında öne çıkan ilk isim Nuran Direk’tir. Çocuk felsefesi 

alanındaki çalışmalarına 1992 yılında başlayan Direk, 1993 yılında Türkiye Felsefe Kurumu 
tarafından kurulan Çocuklar için Felsefe Birimi başkanlığı görevini sürdürmektedir. Direk’in 

Çocuklarla Felsefe, Bilgin Çocuk, Küçük Prens Üzerine Düşünmek, Filozof Çocuk olmak 
üzere dört kitabı bulunmaktadır. 

Çocuk felsefesi alanında Türkiye’de yürütülen uygulamalar incelendiğinde ise çeşitli 

kurum ve kuruluşlar ile birkaç araştırmacının bu konuya eğildiği görülmektedir. Çocuk 
felsefesi alanındaki en sistemli uygulamaların Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi 

Koordinatörlüğü kapsamında yürütülen Felsefe Okulu’nda olduğu söylenebilir. 10-12 yaş 
çocuklara hitap eden programın koordinatörlüğünü 2010-2012 yılları arasında üstlenmiş olan 
Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci’nin de bu alanda pek çok uygulamalı çalışmada yürütücü 

olarak görev aldığı görülmektedir.  

Çocuklara düşünme üzerine düşünmeyi öğretmek ve çocuk felsefesi programlarının 
yaygınlaştırılması hususunda eğitim kurumlarına ve öğretmenlere önemli sorumluluklar 

düşmektedir. Çocuklarla felsefe yapmak isteyen bir öğretmen, kendi sınıfının özellikleri ve 
ihtiyaçlarına göre bir ders planı çıkarabilir; bu özellik ve ihtiyaçlar sonucu seçilmiş olan ders 

konularına ilişkin çocukları felsefe yapmaya yönlendirecek ucu açık sorular hazırlayabilir.  

Çocuklarla felsefe yapmak isteyen öğretmenler bu konuda çeşitli kitaplardan 
faydalanabilir. Mustafa Ruhi Şirin tarafından kaleme alınmış olan Aşk Olsun Çocuğum Aşk 

Olsun, Jostein Gaarder’ın Sofi’nin Dünyası adlı eseri, Çetin Öner’in Gülibik’i ile Antoine de 
Saint-Exupery’nin yazmış olduğu Küçük Prens kitapları bu eserler arasında sayılabilir 
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(Karakaya, 2006). Bununla birlikte, Levent Gönül tarafından kaleme alınan Atinalı Timon, 
Betül Çötüksöken ve Harun Tepe’nin Çocuklar için Felsefe Eğitimi, Metis Kitap’tan çıkan 

Meraklı Çocuklar için Küçük Filozoflar serisi ile 24 kitaplık Çıtır Çıtır Felsefe Serisi çevirisi 
Türkiye’de çocuk felsefesi alanında kullanılabilecek kitaplar arasında sayılabilir.  Bu eserler, 

yetişkinler tarafından çocuk felsefesi için yazılmıştır. Aşağıda Küçük Prens üzerinden çocuk 
felsefesine ilişkin bilgiler sunulmuş, kitaptaki pasajların öğretmenler tarafından nasıl 
kullanılacağına ilişkin örnekler verilmiştir. 

 

2. Küçük Prens’in Çocuk Felsefesi Açısından İncelenmesi 

Küçük Prens, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupery tarafından 1943 yılında 
Newyork’ta bir otel odasında kaleme alınmıştır. Bütün dünyada yankı bulmuş olan kitapta 
Exupery’nin de çizimleri bulunmaktadır. Türkiye’de ilk olarak 1988 yılında Mavibulut 

Yayınları tarafından basılmış olan kitapta bir çocuğun gözünden yetişkinlerin dünyası 
anlatılmaktadır. Küçük Prens, çocuklarla felsefe yapmak isteyen bir öğretmenin hem 

kendisinin çocuğa bakışına zenginlik katması, hem de bazı pasajların uygulamalarda 
kullanılması açısından faydalı olabilir.  

Küçük Prens, kitapta yetişkinlerin hayatını değerler açısından incelerken zihinlerde 

pek çok soru oluşturmaktadır. Kitap, okurun kendisine “Ben kimim?”, “Hayat gerçekte nasıl 
olmalıdır?”, “Ben şu anda ne ile meşgulüm?”, “Benim eksikliklerim nelerdir?”, “İnsanlık 

nereye gidiyor?”, “Benim gittiğim yol doğru mu?” gibi hem kişisel, hem de sosyal içerikli 
pek çok soru sormasına vesile olmaktadır. 

Kitap, çocuk felsefesi açısından incelendiğinde daha ilk sayfalarda birçok malzemeyle 

karşılaşılmaktadır. Bir boa yılanının bir hayvanı yutması üzerine yaptığı resimler üzerinden 
yetişkinlerle arasında geçen diyalogları aktaran Küçük Prens, bir fili yutmuş olan boa 

yılanının resmini şapka sanan büyükler için “ İyi ama şapka resmi yapmamıştım ki ben. Fili 
yutmuş bir boa yılanı resmi yapmıştım. Ama büyükler anlamadığı için onlara bir resim daha 
yaptım. Büyükler açık seçik görüp anlasınlar diye fili yutmuş yılanın içini çizdim. Şu 

büyüklere her şeyi tek tek açıklamak gerekir hep...” “Büyükler bu kez de boa yılanının içinin 
ya da dışının resimleriyle uğraşmayı bırakıp kendimi coğrafya, tarih, aritmetik ve dilbilgisine 

vermemi öğütlediler...” şeklinde cümleler kurmaktadır. Bu pasajda da verildiği üzere temel 
müfredat derslerine odaklanan yetişkinlerin tıpkı kendilerine yapıldığı gibi onların da 
çocukların yaratıcılığı ve anlam dünyalarıyla pek ilgilenmedikleri ve hatta çocukların bu 

özelliklerini körelttikleri açıkça görülmektedir. Burada, çocuk felsefesinin ve özellikle 
Lipman’ın sık sık üzerinde durduğu konulardan biri olan temel müfredat derslerinin yanında 

çocuğa felsefe yapmanın öğretilmesinin elzem olduğu ve hatta bu şekilde kazanılacak olan 
muhakeme becerisinin diğer alanlara da temel teşkil ettiğinin hatırlatılması faydalı 
bulunmaktadır. 

Pozitivizmin katı sınırlarına da göndermeler yapılan kitapta yetişkinlerin 
önyargılarından, sayılara bağımlılığından ve niteliğe yeterli önemi vermemelerinden 

bahsedildiği görülmektedir. Ezberci ve sorgulamaya kapalı eğitim sistemlerinin ortaya 
çıkardığı bu insanlar, Küçük Prens’in de söylediği üzere insanları kılık kıyafetleri ve 
niceliksel özelliklerine göre değerlendirmektedirler. Oysa çoğu zaman herhangi bir şeyi  

tanımak için gerekli olan önemli nitelikleri gözden kaçırmaktadırlar. Bu çıkarım “Eğer 
büyüklere, ‘Güzel bir ev gördüm, kırmızı tuğlalı: pencerelerinden sardunyalar sarkıyor, 

damında ise kumrular var.’ derseniz, nasıl bir evden söz etmekte olduğunuzu bir türlü 
anlayamazlar. Ne zaman ki onlara ‘Yüz milyonluk bir ev gördüm.’ derseniz, işte o zaman 
size ‘Oo, ne kadar güzel bir evmiş!’ derler gözlerini koca koca açıp.” satırlarında tüm 

çıplaklığı ve çarpıcılığıyla gözler önüne serilmektedir. Sayılar içinde kaybolmuş, doğayla 
bütün bağlarını koparmış ve yaşamın anlamı hakkında bir an bile kafa yormamış modern 

insanın vahim ahvalini “Gezegenlerden birinde yaşayan kırmızı yüzlü bir adam tanıyorum. 
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Tek bir çiçek koklamamış, tek bir kez bile bir yıldıza bakmamış, kimseyi sevmemiş. Yaşamı 
boyunca tek yaptığı şey bir takım sayıları toplamak. O da bütün gün kendi kendine aynı 

şeyleri söylüyor senin gibi: ‘Çok önemli işlerim var benim.’ Bunu söylerken gururla 
kabarıyor göğsü. Ama o bir insan değil ki mantar!” cümleleriyle ortaya koymaktadır. 

Çocuklarla felsefe yapılırken buradan yola çıkılarak çocukların niteliğe önem vermesi ve 
detayları görebilmesini kolaylaştıran farkındalık çalışmaları gerçekleştirilebilir.  

Küçük Prens’te özellikle üzerinde durulan konulardan biri de  yalnızlıktır. Küçük 

Prens’in gezegende karşılaştığı kral, kendini beğenmiş adam, ayyaş, işadamı, fenerci, 
coğrafyacı gibi insanlara bakıldığında bütün bu insanların ortak yanının yalnızlık olduğu 

görülmektedir. Modern dünyanın çocukça, ama büyük bir ciddiyetle eleştirildiği kitapta 
yalnızlaşan insanın kendini tanımaktan kaçındığı, sağduyularını kaybettiği, duygularını 
yitirdiği ve kendisinden başka kimseyi düşünmediği vurgusu yapılmaktadır. İnsanları 

gözlemlerken başkalarına fayda sağlama vurgusunu, karşılaştığı tüm insanlar içinde yalnızca 
fenercinin kaçık olmayan tek kişi olduğunu düşünen Küçük Prens bu düşüncelerini, “ Bu 

adamı bütün ötekiler çok küçümserdi herhalde. ... Kral, kendini beğenmiş adam, ayyaş, 
işadamı. Yine de kaçık olmayan tek kişi o gibi geliyor bana. Belki de ikisinden başka bir şeyi 
daha düşündüğü için.” sözleriyle ifade etmektedir. 

Küçük Prens kitabından çocuklarla felsefe için pek çok çalışma konusu 
oluşturulabilir. Yalnızlık, dostluk, toplumsal fayda, alkol tüketimi, sevgi, güven, demokrasi, 

kurallar gibi sosyal içerikli konuların yanında coğrafya, biyoloji, aritmetik gibi konular da 
Küçük Prens’ten faydalanılarak tartışma temaları oluşturulabilir. İşadamı üzerinden aritmetik, 
tüm insanlar ve yılanla geçen diyalog üzerinden yalnızlık, Küçük Prens’le çiçeği arasındaki 

ilişki üzerinden sevgi / aşk ve güven, ayyaş üzerinden alkol tüketimi ve duygular, kral 
üzerinden kurallar ve demokrasi, tilki ile geçen diyalog üzerinden insan- hayvan ilişkisi, pilot 

ile Küçük Prens arasındaki diyalog üzerinden yaşamın anlamı ve ölüm gibi konular açıkça 
görünen kısımlardır. Kitabın içeriğinden grubun özelliklerine göre çocuklara sorular 
yöneltilerek çocukça felsefe yapılmasına olanak sağlanabilir. Bu sorular, çocukların gelişim 

düzeylerine göre farklılaşabilir. 
Küçük Prens temel alınarak gerçekleştirilecek olan çocuk felsefesi soruları daha önce 

10 adımda belirtilen şekilde oluşturulabilir. Önce, hikayenin ilgili kısmı çocuklara okunarak 
anlaşılmayan kısımların olup olmadığı üzerinde durulabilir. Daha sonra, öğrencilere konuyla 
ilgili açıklamaları sorulur. Konu üzerindeki nedenlere ilişkin sorular oluşturulabilir (Çiçek, 

Küçük Prens’e neden dört pençesi olduğunu söylemiş olabilir?” gibi). Konu biraz 
tartışıldıktan sonra çocukların gerçek hayatlarıyla bağlantısı kurularak onların kendi 

deneyimleri üzerinden gidilebilir (Burada sözü edilen sarhoş gibi suçluluk duygusu 
yaşadığınız oldu mu? Buna bir örnek verebilir misiniz? gibi). Bu iki durum arasındaki farklar 
üzerinde durulduktan sonra farklı bağlantılar kurulması için beyin fırtınası yapılabilir. 

Deneyimler ve hikaye üzerinde konuşulduktan sonra durumun sonuçlarına ilişkin sorular 
oluşturulabilir (Küçük Prens’in tilki ile karşılaşması onda ne gibi değişikliklere yol açmış 

olabilir? gibi). Son olarak da burada bahsedilen asıl amaçlar üzerinde durularak bunun hangi 
noktalardan çıkarıldığına değinildikten sonra örnekler tekrar hatırlatılıp tutarlılık tartışması 
yapılabilir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde Kefeli ve Kara’nın 2008 yılında Küçük 
Prens kitabından faydalanarak çocuklarla felsefe yapmak üzerine bir araştırma yaptıkları 

görülmektedir. Sokratik yöntemle çocukların sorgulamaya yönlendirildiği araştırma sonucuna 
göre öğrencilerin bu konudaki kazanımlarına değinilmiş; öğrencilerin kendilerini ifade 
etmekteki güçlükleri üzerinde durularak gruba liderlik eden öğretmenin felsefi birikiminin iyi 

olması gerektiğinin bir kez daha fark edildiği belirtilmiştir. 
Çocuk felsefesi alanında Küçük Prens kitabının çokça ele alındığı görülmektedir. 

Nuran Direk (2011) tarafından kaleme alınan Küçük Prens Üzerine Düşünmek adlı kitap 
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bunlardan biridir. Direk, ülkedeki felsefe eğitiminin çocuklar için faydası konusunda 
kuşkuları olması sebebiyle çocuk felsefesi ile ilgilendiğini ve Küçük Prens üzerinden çocuk 

felsefesi ile ilgili pek çok uygulama yürütülebileceğini düşündüğünden 13-15 yaş arasındaki 
öğrencilere hitap edecek etkinliklerden oluşan bu kitabı yazdığını belirtmektedir. Kitapta 

uygulama süresi, grup veya bireysel çalışmalara ilişkin bilgiler, çalışma grubu, öğretmenin 
rolü gibi konularla çeşitli etkinlikler yer almaktadır. 
 

Sonuç 

Eğitimde 1970’lerden itibaren etkinliğini artıran çocuk felsefesi, çocukların eleştirel 

düşünmeyi öğrenmesi ve eğitime aktif bir biçimde katılmasını sağlayan bir akımdır. Çocuk 
felsefesi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, özellikle Avrupa ve Amerika’da bu hususta 
oldukça fazla uygulamalı çalışma olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde çocuklar için 

felsefe çalışmaları ise, MEB’in seçmeli ders olarak 2006-2007 öğretim yılında pilot 
bölgelerde ilköğretimin ikinci aşamasına Düşünme Eğitimi dersi koymasıyla başlamıştır. Bu 

ders halen Türkiye’de ilköğretimin ikinci aşamasında seçmeli ders olarak okutulmaktadır 
(Kefeli ve Kara, 2008; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2014). 
Çocuk felsefesinin teorik ve pratik bir biçimde ele alındığı çalışmada Türkiye’deki 

uygulamaların artmasına yönelik örnek ders planları, etkinlikler ve incelemelere yer 
verilmiştir. Türkiye’deki eğitim sistemi içinde çocuk felsefesi yapılmak üzere 

kullanılabilecek olan kitaplar içinden Küçük Prens kitabı seçilerek kitap, çocuk felsefesi 
çerçevesinden değerlendirilmiş, kitabın çocuklarla felsefe yapılırken nasıl kullanılacağına 
ilişkin kısa bilgiler sunulmuştur.  

Küçük Prens incelenirken kitabın 1943 yılında kaleme alınmış olmasına karşın 
modern insanın halen devam eden pek çok yarasına parmak bastığı görülmüştür.  İnsanı 

çocuk felsefesinin sık sık üzerinde durduğu biçimde hem bir birey, hem de toplumun bir 
parçası olarak ele alan kitabın çocuk felsefesi yapmak için zengin bir içeriğe sahip olduğu 
görülmüştür. Kitabın etkileyici ve yaratıcı metninin akılda pek çok soru oluşturduğu 

görülmüş, bir yetişkin olarak çocuklara daha fazla söz hakkı verilmesi ve yaratıcılıklarının 
önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini düşündürmüştür. 
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Özet 

Araştırmada okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin uygulamaları sırasında 
yaşadıkları problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Okul 

Öncesi Fen Eğitiminin İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Görüşme Formu’ kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklem grubunu Sivas’ta bulunan Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı açılan özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 

toplam 150 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma sonucu, öğretmenlerin uyguladıkları 
etkinliklerde, yöntem ve tekniklerde benzer öncelikleri olduğu; fen eğitimi konusunda alan 

bilgisinin artırılması konusunda desteğe ihtiyaç duydukları, doküman ve materyaller 
konusunda eksiklikleri olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin hizmet içi eğitim, seminer 
ya da kurslara ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin fen eğitimine dair alan 

bilgilerinin arttırılması konusunda yapılacak çalışmaların ve sağlanacak materyal desteğinin 
okul öncesi dönem çocuklarının fen eğitimine karşı olumlu tutum geliştirmelerine ve optimal 

gelişimlerine destek olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, fen eğitimi, fen etkinlikleri, bütünleştirilmiş 
etkinlik, yöntem ve teknikler 

 
1. Giriş 

Çocuklar büyük bir öğrenme isteği ve potansiyeliyle doğarlar. Çocukların bu öğrenme 
isteğinden etkili şekilde faydalanmak için en önemli basamak okul öncesi eğitimdir. Yapılan 
araştırmalar nitelikli okul öncesi eğitimin, bireyin gelişiminde ve ileriki yaşantısında başarılı 

olmasında önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya çıkarmıştır (Dickinson ve Porche, 2011; 
Günindi, 2012; Ömeroğlu ve Can Yaşar, 2004; Yıldırım, 2008). 

Okul öncesi dönemde çocuklar çevrelerindeki dünyayı anlamak için doğal bir merak 
duyarlar. Çocuklar en iyi aktif olarak ve bütün duyularıyla keşifler yaptıklarında öğrenirler. 
Yaşadıkları bu deneyimler soyut ve bilimsel düşüncenin temelini oluşturur. Deney 

yapmasına, veri toplamasına ve sonuca ulaşmasına fırsatlar sağlanan çocukların bilimsel 
süreç becerileri ve doğal dünya hakkındaki görüşleri gelişir (Pennsilvanya Learning Standarts 

for Early Childhood, 2009: 33). Bunlar için okul öncesi sınıflarında uygulanan fen 
etkinliklerinin önemli bir yeri vardır. 
 Okul öncesi dönemde fen etkinlikleri hem çocukların hem de öğretmenin aynı zamanda 

öğrendiği ve yeni deneyimler kazandığı etkinliklerdir. Öğretmenlerin okul öncesi ve ilkokul 
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yıllarında fen derslerine olan tutumları çocukların da bu derslere karşı tutumlarını 
etkilemektedir. Öğretmenlerin fen etkinlikleri sırasındaki davranışları ve kullandığı 

yöntemler, yer verdikleri etkinlikler çocukları bilimsel düşünmenin temelleri olan 
araştırmaya, incelemeye, sorgulamaya yönlendirmektedir (Alisinanoğlu, Özbey ve Kahveci, 

2011: 35). Öğretmenlerin çocukların etkili öğrenmesini sağlamak için en önemli noktanın 
çocukların ilgisi olduğunu unutmaması gerekir. Öğretmenlerin feni eğitimi yaparken 
çocukların öğrenme stillerini ve bilgi düzeylerini bilmesi önemlidir. Çocukların kendi 

bilgilerini yapılandırdığı ve aktif bir şekilde katıldığı fen etkinlikleri çocuklar için daha 
etkilidir (Skamp, 2011: 1).  

Fen etkinliklerinin etkin biçimde yürütebilmesi için öğretmenin fen bilimine karşı 
olumlu tutum geliştirmiş olması ve temel fen bilgisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca 
fen etkinlikleri sırasında öğretmenin, gerektiğinde öğretiyi sunma, çocuğu gözlemleme, 

sorgulama, katalizörlük etme, danışman, öğrenmeyi kolaylaştırma, rehber ve kuram 
geliştirme gibi farklı rolleri üstlenebilecek yeterlilikte olması beklenmektedir (Genç 

Kumtepe, 2011: 150). 
Okul öncesi dönemde çocuklar yeni denemeler yapmak için cesaretlendirilmelidir. 

Farklı deneyimler çocukların var olan bilgilerle yeni bilgilerini karşılaştırmasını ve yeni 

şemalar oluşturmasını sağlayacaktır. Çocuklar hatalar yaparak öğrenecektir. Bu konuda 
öğretmenlerin çocuklara şans tanıması ve sabırlı davranması gerekmektedir (Johnston, 2005: 

4). Öğretmenin her çocuğun etkinlikte yer almasını sağlaması, etkinlikleri düzenli bir şekilde 
planlaması, güvenli bir ortamda etkinliğin uygulanmasını sağlaması, çocuklara açık ve 
anlaşılır yönergeler kullanması dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır (Şahin, 2000: 12). 

Ayrıca öğretmenin sorduğu soruların cevabını düşünmeleri için çocuklara yeterli zamanı 
tanıması, çocukların verdikleri cevapları tartışmaları için onlara imkan sağlaması, yeni 

fikirler sunmaları konusunda çocukları konuşmak için cesaretlendirmesi, çocukların gelişim 
özelliklerini dikkate alarak etkinlikleri planlaması da dikkat edilmesi gereken noktalardır 
(Alisinanoğlu, Özbey&Kahveci,2011: 36). 

Öğretmenin fen eğitimini diğer etkinlik ve eğitim programlarıyla bütünleştirebilmesi 
(Erdoğan, 2011: 168) ve çocukların grup içi etkileşimine önem vermesi de önemli 

noktalardan biridir (Alisinanoğlu vd.,2011: 36). Ayrıca öğretmenin eğitici filmler, videolar, 
bilgisayar ortamında fen etkinlikleri, resim ve farklı ders materyallerini kullanarak çocukların 
ilgilerini çekmesi ve farklı kaynak materyaller seçerek fen etkinliklerini zenginleştirmesi 

gerekir (Taş, 2010). Farklı yöntem tekniklerin kullanımının, farklı materyallerin ve zengin 
öğrenme ortamlarının çocukların öğrenmeleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu yapılan 

araştırmalarla desteklenmiştir (Fox, 2010; Nayfeld, Brenneman&Gelman, 2011; 
Peterson&French,2008)  

Okul öncesi dönemde fen eğitimine yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında  

öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve tekniklerin bazı fen alanlarında yetersiz olduğu, 
etkinliklerin tam olarak amacına ulaşamadığı ya da fen köşesindeki malzemelerin yetersiz 

olduğu sonuçları göze çarpmaktadır (Ayvacı, Devecioğlu&Yiğit, 2002; Güler ve Bıkmaz, 
2002; Karaer ve Kösterelioğlu, 2005; Parlakyıldız ve Aydın, 2004; Taş 2010). 

Tüm bu noktalar öğretmenleri, etkinliklerin odak noktası haline getirmektedir. Bu 

bilgiler ışığında çocukların fen eğitimine karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve optimal 
gelişimleri için öğretmenlerin fen eğitimi konusunda yaşadıkları problemlere çözümler 

üretilmesi gerekmektedir. Eğitimin kalitesinin arttırılabilmesi için, anasınıflarındaki çocuk 
sayısının düşürülmesi, öğretmenlerin eğitim durumlarını planlarken ve uygularken güçlük 
çektikleri konulara dair yöneticilerin bilgilendirilerek gerekli önlemlerin alınması, öğretmen 

adaylarının farklı ortamlardaki eğitim kurumlarında uygulamalar yaparak deneyim 
kazanmaları problemlerin en az seviyeye inmesi konusunda bazı çözümler olarak 

görülmektedir (Kandır, Özbey&İnal, 2009)  
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Bu noktadan hareketle araştırmada öğretmelerin uygulamaları, kullandıkları yöntem 
teknikler, fen etkinliklerine yer verdikleri bütünleştirilmiş etkinlikler ve uygulamaları 

sırasında yaşadıkları problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
  

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 
Bu araştırmada betimleme (survey) yöntemi kullanılmıştır. Betimsel model, tarama modeli 

adıyla da anılmaktadır. Tarama modelleri, geçmişte veya halen var olan bir durumu var 
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, 

birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 
2012). Araştırma modeline uygun olarak araştırma örneklemi içinde kalan okul öncesi eğitim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul öncesi dönem fen eğitimi ile ilgili 

uygulamalarına temel oluşturan bilgi ve becerilerin kaynağı konusundaki görüşleri, okul 
öncesi dönem fen etkinlikleri sırasında kullandıkları yöntem ve teknikler, yer verdikleri 

bütünleştirilmiş etkinlikler, fen etkinlikleri kapsamında yaptıkları etkinlikler, kendilerini 
eksik / yetersiz hissettikleri noktalar, öğretmenlerin okul öncesi dönem fen eğitimi konusunda 
yeterliliği arttırmak için yapılması gerekenler hakkındaki görüşleri araştırılmıştır.  

 
2.2. Çalışma Grubu 

Örneklem grubu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’nden elde edilen veriler doğrultusunda, %95 güvenirlik ve %8 duyarlılıkla 
belirlenmiş toplam 150 öğretmen oluşturmuştur. . Bu hesaplama yapılırken aşağıdaki basit 

rastgele örneklem formülü yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 
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   d: duyarlılık 

    t: 1.96 (tablo değeri) 

    p: 0.05 

    q:1-0.05.(1-p) 

 

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlerin bazı demografik ve mesleki özelliklerine 
göre dağılımına Tablo 1’de yer verilmiştir.  

 

Tablo 1 Öğretmenlerin Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Dağılımı 
 n %  

Cinsiyet 

Kadın 146 97.3 

Erkek 4 2.7 

Toplam 150 100 

Mezun Olunan Okul Türü 

Kız Meslek Lisesi 20 13.5 

Meslek Yüksek Okulu 5 3.4 

Lisans (Okul öncesi eğitimi öğretmenliği) 108 73.0 

Lisans (Çocuk Gelişimi)  15 10.1 

Toplam 148 100 

Hizmet yılı 

5 ve daha az 102 69.4 

6-9 yıl 24 16.3 

10 yıl ve üzeri 21 14.3 

Toplam 147 100 
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Görev Yapılan Okul Türü 

Resmi Bağımsız Anaokulu 43 28.7 

SHÇEK' e bağlı gündüz bakımevi 17 11.3 

Resmi İlköğretim okuluna bağlı anasınıfı 90 60.0 

Toplam 150 100 

 

Tablo 1’de öğretmenlerin %97.3’ü (n=146) kadın, %2.7’si (n=4) erkektir. Mezun olunan okul 
türüne göre öğretmenlerin %13.5’i (n=20) kız meslek lisesi, %3.4’ü (n=5) Meslek yüksek 
okulu, %73.0’ü (n=108) okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu ve geri kalan %10.1’i 

(n=15)  çocuk gelişimi lisans mezunudur. Bu öğretmenlerin %69.4’ü (n=102) 5 yıl ve daha 
az, %16.3’ü (n=24) 6-9 yıl, %14.3’ü (n=21)  10 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahiptir. 

Ayrıca bu öğretmenlerden %28.7’si (n=43) resmi bağımsız anaokullarında, %11.3’ü (n=17)  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı gündüz bakım evlerinde ve %60.0’ı (n=90) 
resmi ilköğretim okuluna bağlı anasınıflarında çalışmaktadırlar. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen eğitimini hakkında 
öğretmenlerin görüşlerini öğrenebilmek amacıyla ‘Okul Öncesi Fen Eğitiminin İçeriğine 
İlişkin Öğretmen Görüşleri Görüşme Formu’ kullanılmıştır. 

 

Okul Öncesi Fen Eğitiminin İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Görüşme Formu: 

‘Okul Öncesi Fen Eğitiminin İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Görüşme Formu’ iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğretmenlerin mezun oldukları okullar, hizmet yılı gibi 
özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde öğretmenlerin sınıf içi 

uygulamalara yönelik görüşlerini belirttikler sorular yer almaktadır. 

‘Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri Görüşme 
Formu’ hazırlanmadan önce gerekli literatür taraması yapılmış ve problem durumu 

belirlenmiş, bulgular doğrultusunda farklı üniversitelerden ikisi fen eğitimi, ikisi okul öncesi 
eğitimi, ikisi erken çocukluk eğitimi, yedisi çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman on üç 
öğretim üyesinin uzman görüşleri alınarak form geliştirilmiştir. Uzman görüşüyle birlikte 

eleştirilen maddelerde değişiklikler yapılmış veya uygun olmayan maddeler çıkartılarak ön 
uygulama ölçeği oluşturulmuştur. Ayrıca uzman görüşleriyle birlikte anlaşılırlığı arttırmak 

için imla ve anlatımda düzeltmeler yapılmış, verileri gruplayabilmek ve doğru 
karşılaştırmalar yapılabilmesi için demografik ve diğer özelliklerle ilgili bazı maddelerde 
kategoriler oluşturulmuş veya kategori sayısı arttırılmıştır. Görüşme formundaki maddelerin 

araştırma sorularına cevap verip vermediğini anlamak için Kahramanmaraş ilinde bağımsız 
anaokullarında ve resmi ilköğretim okuluna (ilkokul) bağlı anasınıflarında çalışan 26 kişilik 

okul öncesi öğretmeniyle pilot uygulama çalışması yapılmış ve verilen cevapların anlaşılır 
olduğu görülmüştür. Bazı maddelerde istatistiksel olarak gruplama yapılabilmesi için seçenek 
sayısı azaltılarak gruplama yapılmış ve araştırma sorularının anlaşılır olduğu test edildikten 

sonra gerekli düzeltmeler yapılarak uygulamaya başlanmıştır. 

 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. 
Verilerin frekans ve yüzdesel dağılımları belirtilmiştir. Ayrıca araştırmada öncelik sıralaması 

yapılan her bir kategori kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Bazı sorulara okul öncesi eğitimi 
öğretmenlerinin cevap vermedikleri görülmektedir. Veri kayıpları her bir tablonun altında 

belirtilmiştir. 
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3. Bulgular 

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmelerin uygulamaları ve uygulamaları sırasında 
yaşadıkları problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada elde edilen 

verilerin frekans ve yüzde değerleri incelenmiş ve tablolarda görülen sonuçlar elde edilmiş ve 
yorumlanmıştır. 

Tablo 2’de öğretmenlerin okul öncesi dönem fen eğitimi ile ilgili uygulamalarına 

temel oluşturan bilgi ve becerilerin kaynağı konusundaki görüşlerinin öncelik derecesi 
dağılımı verilmiştir.  

 

Tablo 2  Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi İle İlgili Uygulamalarına 

Temel Oluşturan Bilgi ve Becerilerin Kaynağı Konusundaki Görüşlerinin Öncelik 

Derecesi Dağılımı 

 

 

1. öncelik 

 

2. öncelik 

 

3. öncelik 

n %  n %  n %  

Bireysel ilgilerim 37 25.0 19 12.9 16 10.9 

Mesleki deneyimlerim 40 27.0 31 21.1 18 12.2 

Eğitimim süresince almış olduğum dersler 41 27.7 27 18.4 16 10.9 

Alanla ilgili basılı kaynaklar 8 5.4 30 20.4 32 21.8 

Meslektaşlarımla bilgi alış verisi 12 8.1 20 13.6 25 17.0 

İnternetten alanla ilgili web sayfaları 10 6.8 20 13.6 40 27.2 

Toplam* 148 100 147 100 147 100 

*Birinci öncelikte iki, ikinci ve üçüncü öncelikte üçer veri kaybı vardır. 

 

Tablodan elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin %27.7’si (n=41) 
eğitimleri süresince almış oldukları dersleri, %27.0’si (n=40) mesleki deneyimlerini, %25.0’i 

(n=37) bireysel ilgilerini birinci öncelikli olarak fen eğitimine ilgili bilgi ve beceri kaynağı 
olarak belirtmişlerdir. İkinci öncelikler incelendiğinde öğretmenlerin sırasıyla en çok mesleki 

deneyimlerini (%21.1; n=31), alanla ilgili basılı kaynakları ( %20.4’ü; n=30) ve eğitimleri 
süresince almış oldukları dersleri (%18.4; n=27) bilgi ve becerilerine kaynak olarak 
göstermiştir. Üçüncü öncelik olarak öğretmenlerin %27.2’si (n=40) internetten alanla ilgili 

web sayfalarını, %21.8’i (n=32) alanla ilgili basılı kaynakları, %17.0’si (n=25) 
meslektaşlarıyla yaptıkları bilgi alış verişini ifade etmişlerdir.  

Frekans değerlerine göre öğretmenler birinci öncelikli olarak en çok eğitimleri 
süresince almış oldukları dersleri (n=41), ikinci öncelikli olarak en çok mesleki deneyimlerini 
(n=31), üçüncü öncelikli olarak internetten alanla ilgili web sayfalarını bilgi ve becerilerinin 

kaynağı  (n=40) olarak belirtmişlerdir. 
Tablo 3’te öğretmenlerin okul öncesi dönem fen etkinlikleri sırasında kulland ıkları 

yöntem ve tekniklerin öncelik derecesi dağılımına yer verilmiştir.  
 

Tablo 3 Okul Öncesi Dönem Fen Etkinlikleri Sırasında Kullanılan Yöntem ve 

Tekniklerin Öncelik Derecesi Dağılımı 

 
1. öncelik 2. öncelik 3. öncelik 

n %  n %  n %  

Kavram haritası 5 4.6 7 7.1 8 11.0 

Analoji 5 4.6 3 3.1 3 4.1 

Problem çözme 4 3.7 6 6.1 10 13.7 

Çizim yaptırma 6 5.5 3 3.1 4 5.5 

Bilgi alışverişi ve tartışma 11 10.1 21 21.4 17 23.3 

Deney 70 64.2 23 23.5 18 24.6 
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Proje çalışması 8 7.3 35 35.7 13 17.8 

Toplam* 109 100 98 100 73 100 

*Birinci öncelikte kırk bir, ikinci öncelikte elli iki ve üçüncü öncelikte yetmiş yedi veri kaybı vardır. 

 

Tablodan elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin %64.2’si (n=70) deney,  
%10.1’i (n=11) bilgi alışverişi ve tartışma, %7.3’ü (n=8) proje çalışması yöntem ve 

tekniklerini birinci öncelikli olarak etkinliklerde kullandıklarını belirtmişlerdir. İkinci 
öncelikler incelendiğinde öğretmenlerin sırasıyla en çok proje çalışması (%35.7; n=35), 
deney ( %23.5; n=23) , bilgi alışverişi ve tartışma (%21.4; n=21) yöntem tekniklerine fen 

etkinlikleri sırasında yer verdikleri görülmektedir. Üçüncü öncelik sıralamasına göre ise 
öğretmenlerin %24.6’sı (n=18) deney, %23.3’ü (n=17) bilgi alışverişi ve tartışma, %17.8’i 

(n=13) proje çalışması yaptıklarını belirtmişleridir.  
Frekans değerlerine göre öğretmenlerin birinci öncelikli olarak en çok deney (n=70); 

ikinci öncelikli olarak en çok proje çalışması (n=35); üçüncü öncelikli olarak en çok deney 

(n=18)  yöntem tekniklerini kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin en az sayıda analoji, 
kavram haritası ve problem çözme yöntem/tekniklerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4’te öğretmenlerin okul öncesi dönem fen etkinliklerini diğer etkinliklerle 
bütünleştirilmiş etkinlik olarak yer verme durumlarının öncelik derecesi dağılımına yer 
verilmiştir. 

 
Tablo 4 Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönem Fen Etkinliklerini Diğer Etkinliklerle 

Bütünleştirilmiş Etkinlik Olarak Yer Verme Durumlarının Öncelik Derecesi Dağılımı 

 
1. öncelik 2. öncelik 3. öncelik 

n %  n %  n %  

Matematik etkinlikleri 33 22.9 18 12.6 17 12.2 

Serbest zaman etkinliği 35 24.3 14 9.7 10 7.3 

Müzik etkinliği 1 0.7 4 2.8 8 5.8 

Türkçe etkinliği 14 9.7 15 10.5 25 18.0 

Oyun etkinliği 9 6.3 14 9.8 10 7.2 

Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 14 9.7 17 11.9 16 11.5 

Sanat etkinlikleri 9 6.2 15 10.5 18 12.9 

Drama etkinliği 8 5.5 15 10.5 15 10.8 

Alan gezileri 18 12.6 27 18.9 12 8.6 

Aile katılım etkinlikleri 3 2.1 4 2.8 8 5.7 

Toplam* 144 100 143 100 139 100 

*Birinci öncelikte altı, ikinci öncelikte yedi ve üçüncü öncelikte on bir veri kaybı vardır. 

 

Tablodan elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğretmenler sırasıyla %24.3’ü (n=35) 

serbest zaman etkinlikleri, %22.9’u (n=33) matematik etkinlikleri, %12.6’sı (n=18) alan 
gezileri etkinlikleriyle birinci öncelikli olarak fen etkinliklerini uyguladıklarını 
belirtmişlerdir.  İkinci öncelikler incelendiğinde öğretmenlerin sırasıyla en çok alan gezileri 

(%18.9; n=27), matematik etkinlikleri ( %12.6; n=18) ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 
(%11.9; n=17) ile bütünleştirilmiş olarak fen etkinliklerine yer verdikleri görülmektedir. 

Üçüncü öncelik sıralamasına göre ise öğretmenlerin %18.0’i (n=25)  Türkçe etkinliği, 
%12.9’u (n=18) sanat etkinliği%12.2’si (n=17) matematik etkinlikleri içerisinde fen 
etkinliklerine yer verdiklerini belirtmişleridir.  

Frekans değerlerine göre öğretmenlerin birinci öncelikli olarak en çok serbest zaman 
etkinlikleri (n=35), ikinci öncelikli olarak en çok alan gezilerini (n=27), üçüncü öncelikli 

olarak en çok Türkçe etkinliklerine (n=25)  fen etkinlikleriyle bütünleştirilmiş etkinlik olarak 
yer verdikleri görülmüştür. 

Tablo 5’te okul öncesi dönem fen etkinlikleri kapsamında yapılabilecek etkinliklerin 

öncelik derecesi dağılımına yer verilmiştir.  
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Tablo 5 Okul öncesi Dönem Fen Etkinlikleri Kapsamında Yapılabilecek Etkinliklerin 

Öncelik Derecesi Dağılımı 

 
1. öncelik 2. öncelik 3. öncelik 

n %  n %  n %  

Hayvan Besleme 10 6.8 11 7.4 28 19.0 

Bitki yetiştirme 20 13.5 25 16.9 37 25.1 

İnceleme gezileri ve gözlem 49 33.1 50 33.8 24 16.3 

Koleksiyon ve albümler 3 2.0 11 7.4 19 13.0 

Deneyler 64 43.2 42 28.4 18 12.3 

Sınıfa konuk çağırma 2 1.4 9 6.1 21 14.3 

Toplam* 148 100 148 100 147 100 

* Birinci öncelikte iki, ikinci öncelikte iki ve üçüncü öncelikte üç veri kaybı vardır. 

 

Tablodan elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğretmenler sırasıyla %43.2’si (n=64) 
deney,  %33.1’i (n=49) inceleme gezileri ve gözlem, %13.5’i (n=20) bitki yetiştirme 

etkinliklerine fen etkinlikleri kapsamında birinci öncelikli olarak yer verdiklerini 
belirtmişlerdir. İkinci öncelikler incelendiğinde öğretmenlerin sırasıyla en çok inceleme 

gezileri ve gözlem (%33.8; n=50), deney  ( %28.4; n=42) ve bitki yetiştirme (%16.9; n=25) 
etkinliklerine yer verdikleri görülmektedir. Üçüncü öncelik sıralamasına göre ise 
öğretmenlerin %25.1’i (n=37) bitki yetiştirme, %19.0’u (n=28) hayvan besleme, %16.3’ü 

(n=24) inceleme gezileri ve gözlem etkinliklerine fen etkinlikleri kapsamında yer verdiklerini 
belirtmişleridir.  

Frekans değerlerine göre öğretmenlerin birinci öncelikli olarak en çok deney (n=64); 
ikinci öncelikli olarak en çok inceleme gezileri ve gözlem (n=50); üçüncü öncelikli olarak en 
çok bitki yetiştirme (n=37) etkinliklerine fen etkinlikleri kapsamında yer verdiklerini 

belirtmişlerdir. 
Tablo 6’da öğretmenlerin kendilerini eksik/yetersiz hissettikleri noktaların öncelik 

sıralaması dağılımı verilmiştir. 
 
Tablo 6 Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönem Fen Etkinliklerine Dair Kendilerini 

Eksik/Yetersiz Hissettikleri Noktaların Öncelik Sıralaması Dağılımı  

 

 

1. öncelik 

 

2. öncelik 

 

3. öncelik 

n %  n %  n %  

Bilgi 29 34.9 5 7.4 9 15.5 

Uygulama 13 15.7 22 32.5 18 31.0 

Materyal Hazırlama 23 27.7 21 30.8 18 31.0 

Yöntem ve Teknikler 18 21.7 20 29.3 13 22.5 

Toplam* 83 100 68 100 58 100 

* Tabloda kendini eksik/yetersiz hisseden öğretmenlerin öncelik sıralamasına yer verilmiştir.  

 

Tabloda sayının 150 olmamasının sebebi veri kaybı değil öğretmenlerin kendilerini 
yeterli görmeleridir. Öğretmenlerin 44.7’si ve daha üstü  (n=67; n>67)  kendilerini yeterli 

gördükleri için bu tablodaki verilerde sayılar farklılaşmaktadır. 
Tablodan elde edilen sonuçlar incelendiğindeyse öğretmenler sırasıyla bilgi (%34.9; 

n=29), materyal hazırlama (%27.7; n=23) ve yöntem ve teknikler (%21.7; n=18) konusunda 
kendilerini birinci öncelikli olarak eksik/yetersiz hissettiklerini belirtmişlerdir. İkinci 
öncelikler incelendiğinde öğretmenlerin sırasıyla en çok uygulama (%32.5; n=22), materyal 

hazırlama (%30.8; n=21) ve yöntem ve teknikler (%29.3; n=20) konusunda kendilerini 
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eksik/yetersiz hissettikleri görülmektedir. Üçüncü öncelik sıralamasına göre ise 
öğretmenlerin %31.0’i (n=18) uygulama ve materyal hazırlama konusunda,  %22.5’i (n=13) 

fen etkinlikleri sırasında kullandıkları yöntem ve teknikler konusunda kendilerini 
eksik/yetersiz hissettiklerini belirtmişleridir.  

Frekans değerlerine göre öğretmenler birinci öncelikli olarak en çok bilgi (n=29), 
ikinci öncelikli olarak en çok uygulama (n=22), üçüncü öncelikli olarak da aynı oranda 
uygulama ile materyal hazırlama basamaklarında (n=18) fen eğitimine dair bilgi hususunda 

kendilerini eksik/yetersiz hissettiklerini belirtmiştir.  
Tablo 7’de öğretmenlerin okul öncesi dönem fen eğitimi konusunda yeterliliklerini 

arttırmak için yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerinin öncelik sıralaması dağılımı 
verilmiştir.  
 

Tablo 7 Öğretmenlerin Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi Konusunda Yeterliliklerini 

Arttırmak İçin Yapılması Gerekenler Hakkındaki Görüşlerinin Öncelik Sıralaması 

Dağılımı 

 
1. öncelik 2. öncelik 3. öncelik 

n %  n %  n %  

Fen konularına ilişkin alan bilgimin arttırılması 39 27.7 15 11.5 26 22.0 

Okul öncesinde fen eğitimine ilişkin pedagojik bilgimin 

arttırılması 
32 22.7 31 23.9 31 26.3 

Fen eğitimine verilen hizmet içi faaliyet, seminer ve kurs 

sayılarının arttırılması 
36 25.5 42 32.3 33 28.0 

Fen eğitimine dair öğretmenlere yönelik doküman sayısının 

arttırılması 
34 24.1 42 32.3 28 23.7 

Toplam* 141 100 130 100 118 100 

* Birinci öncelikte dokuz, ikinci öncelikte yirmi ve üçüncü öncelikte otuz iki veri kaybı vardır. 

 

Tablodan elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğretmenler ilk öncelik olarak sırasıyla 
fen konularına ilişkin alan bilgilerinin arttırılması (%27.7; n=39), fen eğitimine verilen 

hizmet içi faaliyet, seminer ve kurs sayılarının arttırılması (%25.5; n=36) ve fen eğitimine 
dair öğretmenlere yönelik doküman sayısının arttırılması (%24.1; n=34) konusunda 

çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. İkinci öncelikler incelendiğinde 
öğretmenlerin sırasıyla en çok fen eğitimine verilen hizmet içi faaliyet, seminer ve kurs 
sayılarının ve fen eğitimine dair öğretmenlere yönelik doküman sayısının arttırılması (%32.3; 

n=42) ve okul öncesinde fen eğitimine ilişkin pedagojik bilgilerinin arttırılması (%23.9; 
n=31) konusunda yeterliliklerini artırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Üçüncü öncelik sıralamasına göre ise öğretmenlerin %28.0’i (n=33) fen eğitimine 
verilen hizmet içi faaliyet, seminer ve kurs sayılarının arttırılması, %26.3’ü (n=31) fen 
eğitimine ilişkin pedagojik bilgilerinin arttırılması konusunda yeterliliklerini artırmak için 

çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.  
Frekans değerlerine göre öğretmenlerin birinci öncelikli olarak en çok fen konularına 

ilişkin alan bilgilerinin arttırılması gerektiğini (n=39), ikinci öncelikli olarak en çok fen 
eğitimine verilen hizmet içi faaliyet, seminer ve kurs sayılarının arttırılmasının ve fen 
eğitimine dair öğretmenlere yönelik doküman sayısının arttırılması gerektiğini (n=42); 

üçüncü öncelikli olarak da en çok yine fen eğitimine verilen hizmet içi faaliyet, seminer ve 
kurs sayılarının arttırılması gerektiğini (n=33) belirtmişlerdir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Okul öncesi eğitimi çocukların gelecekteki hayatına hazırlanması için en temel basamaktır. 
Okul öncesi eğitimiyle çocuklara sağlanan öğrenme ortamlarında çocuklar yaparak-yaşayarak 

ve aktif bir şekilde öğrenme fırsatı kazanmaktadırlar. Bu noktada çocukların keşfetmesine 
olanak sağlayan en temel etkinliklerden bir tanesi fen etkinlikleridir. Fen etkinlikleriyle 
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çocuklar deneme-yanılmalar yapar, fikirlerini paylaşır, farklı süreç becerilerini kullanırlar. Bu 
noktada fen etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumdaysa 

eğitimin uygulayıcısı olan okul öncesi eğitimi öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. 
Yapılan bu araştırmayla öğretmenlerin okul öncesi dönem fen etkinliklerine dair 

uygulamaları sırasında yaşadıkları problemlere ilişkin görüşleri hakkında veriler elde 
edilmiştir.  

Araştırmada öğretmenlerin fen eğitimi ile ilgili uygulamalarına temel oluşturan bilgi 

ve becerilerin kaynağı konusundaki öncelik sıralamasına göre en çok eğitimleri sırasında 
almış oldukları derslerin, mesleki deneyimlerinin ve internetten alanla ilgili web sayfalarının 

etkili olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 2). Dağlı (2014) fen eğitimin içeriği konusunda 
öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında da öğretmenlerin eğitimleri 
sırasında almış oldukları derslerin uygulamalarında etkili olduğunu belirtmiştir. Bilgi 

konusunda yeterli olan öğretmenlerin uygulamalarının da daha rahat olacağı 
düşünülmektedir. Ünal ve Akman (2006) yaptıkları çalışmalarında yüksek lisans ve lisans 

mezunu olan öğretmenlerin lisans dönemlerinde fen ve matematik derslerini ayrı ders olarak 
aldıklarından kendilerini fen etkinlikleri yaparken daha rahat hissettiklerini ifade etmişlerdir.  

Öğretmenlerin okul öncesi dönem fen etkinlikleri sırasında kullandıkları yöntem ve 

tekniklerin öncelik derecesi dağılımı incelendiğinde öğretmenler en çok deney ve proje 
çalışmalarına yer verdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca en düşük sayıda analoji, kavram haritası 

ve problem çözme yöntem/tekniklerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3). Bu 
bulgulara paralel şekilde Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006) okul öncesi eğitimde fen 
etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükleri araştırmak için 

Trabzon’daki anaokullarında görev yapan 50 okul öncesi eğitimi öğretmeniyle yaptıkları 
çalışmalarında da öğretmenlerin fen etkinliklerinde anlatma, dramatizasyon, el yapması 

modeller kullanma ve deney yapma yöntem-tekniklerine daha çok yer verdiklerini; kavram 
haritası, oyun, analoji (benzetme) ve proje çalışmaları yöntem-tekniklerine daha az yer 
verdiklerini belirtmişlerdir. Bunun sebebi öğretmenlerin bazı yöntem-tekniklere daha aşina 

olması, bazı yöntem-tekniklerin ön hazırlık ve ekstra materyal gerektirmesi ya da daha az 
zaman alması olarak düşünülmektedir. Sığırtmaç ve Özbek (2011) de yaptıkları 

araştırmalarında öğretmenlerin en çok deney yöntemini kullandıklarını, gezi-gözlem, drama 
ve proje çalışmalarına da yer verdiklerini belirtmişlerdir. Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit (2002) 
okul öncesi öğretmenlerinin etkinliklerindeki yeterliliklerini belirlemek amacıyla  Trabzon ili 

ve Akçaabat ilçesindeki M.E.B’e bağlı, resmi ve özel toplam 10 okul öncesi eğitim 
kurumundan rasgele seçilen 15 öğretmen ile yaptıkları çalışmalarında öğretmenlerin 

tamamının geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerini kullandıklarını ve sadece bir 
öğretmenin farklı yöntem ve tekniklere yer verdiğini dolayısıyla öğretmenlerin etkinlikleri 
uygulama sürecinde farklı yöntem teknikler yerine geleneksel yöntemleri kullandıklarını yeni 

yöntem ve tekniklerden haberdar olmadıklarını ve bu konuda kendilerini geliştirmediklerini 
belirtmişlerdir. Afacan ve Selimhocaoğlu (2012) okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin fen 

etkinliklerine yönelik yeterliliklerini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada da 
öğretmenlerin materyal kullanma ve yöntemler konusunda benzer yeterliliklere sahip 
olduklarını belirtmişlerdir.  

Tüm bu uygulamalar yapılırken fen etkinliklerinin diğer etkinliklerle bütünleştirilmiş 
olarak yer verilmesi diğer önemli bir noktadır. MEB tarafından 2013 yılında güncellenen 

okul öncesi eğitim programında da okul öncesi etkinliklerine bütünleştirilmiş etkinlikler 
olarak yer verilmesinin önemi üzerinde durulmaktadır. Öğretmenlerin fen etkinlikleriyle 
birlikte bütünleştirilmiş olarak yer verdikleri etkinlikler incelendiğinde öğretmenlerin en çok 

serbest zaman etkinlikleri, alan gezileri ve Türkçe etkinlikleriyle birlikte fen etkinliklerine yer 
verdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 4). Bunun sebebi fen merkezinde yer alan 

materyallerin serbest zaman etkinliklerinde kolaylıkla çocukların kullanabilmesi, alan 
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gezilerinde çocukların doğal ortamlarda bulunması ya da farklı yöntem-tekniklerin rahatlıkla 
kullanılabilmesi, Türkçe etkinliklerinin de uygulama basamağının diğer etkinliklere göre 

daha kolay gerçekleşmesi olarak düşünülmektedir.  
Okul öncesi dönem fen etkinlikleri kapsamında yapılabilecek etkinliklerin dağılımı 

incelendiğinde öncelik sıralamasına göre öğretmenlerin en çok deney, inceleme gezileri ve 
gözlem ve bitki yetiştirme etkinliklerine öncelikli olarak yer verdikleri görülmüştür (Tablo 5). 
Bunun sebebi yer verilebilecek diğer etkinliklere göre daha az ön hazırlığa gerek 

duyulmasından olabilir.  Çınar (2013) okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin fen ve doğa 
konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmada 

öğretmenlerin kavramların öğretiminde deneylere yer verdikleri; gezi-gözlem, koleksiyon, 
uzman kişileri konuk olarak çağırma gibi etkinliklere yer vermediklerini belirlemiştir. Güler 
ve Bıkmaz (2002) Ankara ilinde öğretmen görüşlerine dayalı olarak okul öncesi eğitim 

sınıflarında fen etkinliklerinin nasıl yürütüldüğünü belirlemek amacıyla 102 okul öncesi 
eğitimi öğretmeniyle yaptıkları çalışmalarında öğretmenlerin en çok gezi-gözlem yaptıklarını 

belirtmişlerdir.  Özbek (2009) okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin 
görüşleri ve uygulamalarını incelemek amacıyla yaptığı çalışmada öğretmenlerin fen 
etkinliklerinde hayvanları (çeşitli hayvanlar ve böcekler) kullanmaktan çekindiklerini; bunun 

hayvanlara ilişkin fobileri olmasından kaynaklanabileceğini ileri sürmüştür.  
Öğretmenlerin okul öncesi dönem fen etkinliklerine dair kendilerini eksik/yetersiz 

hissettikleri noktaların öncelik sıralaması incelendiğinde öğretmenlerin en çok bilgi, 
uygulama ve materyal hazırlama konusunda eksik/yetersiz hissettikleri görülmektedir (Tablo 
6). Bunun sebebi öğretmenlerin eğitimleri sırasında almış oldukları dersler ve yaptıkları 

uygulamalar olarak düşünülmektedir. Öğretmenlerin bir kısmı da kendilerini eksik ya da 
yetersiz olarak hissetmediklerini belirtmişlerdir. Bulgulara paralel Kallery ve Psillos (2002) 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, küçük çocukları fen bilgisi ile tanıştırırken kullandıkları 
sınıf içi uygulamalarını inceledikleri çalışmalarında öğretmenlerin çocukların akıl 
yürütmesini, düşünmesini, fikir ortaya atmasını teşvik eden sorun çözücü ve yorumlayıcı 

soruları fen etkinliklerinde nadir olarak kullandıklarını; öğretmenlerin kendi eğitim 
hayatlarında gördükleri fen eğitimi konulu derslerin işlenme şekillerinden etkilendiklerini 

veya öğretmenlerin erken çocukluk döneminde fen eğitimi derslerini uygulanması konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Saçkes (2013) çocukların bilimsel kavram 
ve becerileri öğrenebileceğine inanan okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bu konuda kendini 

yeterli hissetmeyen öğretmenlere oranla sınıflarında bilim öğretimine daha sıklıkla yer 
verdiğini belirtmiştir. Fulp (2002) da öğretmenlerin fene karşı tutumunun fen eğitimine yer 

verme sıklığını etkilediğini, fen eğitimine karşı olumsuz tutum sergileyen öğretmenlerin fen 

eğitimine daha az zaman ayırdıklarını belirtmiştir. Tsitouridou (1999) da öğretmenlerin içeriği 

uygulamaya yansıtma konusunda bazı problemleri olduğunu, içerik bilgisi ile pedagojik süreç 
arasındaki iç tutarlılığın, öğretmen algılarını esnekleştirebilen dönüşümsel bir sahayla 
desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Okul öncesi dönem fen eğitimi konusunda yeterliliklerinin arttırılması için yapılması 
gerekenler konusunda öğretmen görüşleri incelendiğinde öncelik sıralamasına göre 

öğretmenler en çok fen konularına ilişkin alan bilgilerinin; hizmet içi faaliyet, seminer ve 
kurs sayılarının ve fen eğitimine dair öğretmenlere yönelik doküman sayısının arttırılması 
gerektiğini belirtmişlerdir (Tablo 7). Öğretmenlerin kendilerini eksik /yetersiz hissettikleri 

noktalar da göz önünde bulundurulursa (Tablo 6) sınıflardaki çocuk sayısının çokluğu, 
materyal seçimi ve hazırlığı, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, fiziksel koşulların 

yetersizliği, ailelerin tutumu ve eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve yöntem ve tekniklerin 
seçimi konusunda çalışmaların yapılması gerekmektedir (Erden,2010; Kandır, Özbey & İnal 
2009). 
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Araştırmanın sonucu öğretmenlerin uygulamalarında, kullandıkları etkinliklerde, 
yöntem ve tekniklerde benzer öncelikleri olduğunu; fen eğitim, konusunda alan bilgisinin 

artırılması konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını, doküman ve materyaller konusunda 
eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin hizmet içi eğitim, seminer ya da 

kurslara ihtiyaç duyduğu da görülmektedir. Öğretmenlerin fen eğitimine dair alan bilgilerinin 
arttırılması konusunda yapılacak çalışmalar, sağlanacak materyal desteği vb. okul içinde fen 
eğitimine karşı daha olumlu bir öğrenme ortamı sağlayacaktır. Bu noktada MEB ve 

üniversitelerin işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan alanda öğretmenlere yönelik eğitimlerini 
arttırması yerinde olacaktır. Bu araştırmadan yola çıkılarak öğretmenlerin uygulamaları, yer 

verdikleri içerikler vb. konularda görüşlerinin yanı sıra yaptıkları uygulamaları gözlemleme 
ve değerlendirme üzerine kurulu araştırmalar literatüre katkı sağlayacaktır. 
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Abstract 

Studying the values has great importance and relevance in today’s time. Continuing changes in the 

society demand continuing research of the social and human values. The purpose of the research is to 

determine the value orientation of the students - future teachers, to assess the hierarchy and 

importance of each value and to discover the differences in self-ranking of values in relation to 

ethnicity and gender. 

The empirical research was made in April and May 2013. The sample is stratified and consists of 100 

Macedonian students from the Faculty of Philosophy in Skopje and 70 Albanian students from the 

Faculty of Philology in Skopje and Faculty of Education in Tetovo. To examine the system of values 

we used the Schwartz scale as a psychological inventory with 29 descriptions of human behavior in 

everyday life. The respondents have to estimate how much their features correspond to the given 

descriptions and to mark it on the five-degree scale. Data are analysed with adequate quantitative 

procedures from the descriptive and inferential statistics. Collected data give us information for the 

following ten types of universal values: security, hedonism, conformity, achievement, power, 

tradition, benevolence, universalism, self-direction and stimulation. The results are compared with 

those gained in similar research made in year 2000, providing a glimpse into how human values have 

changed between 2000 and 2013. Related to ethnicity, difference was statistically significant (p<0.05) 

only in some types of values, such as: security, hedonism, conformity, tradition, benevolence in favor 

of Albanians, and achievements, self-direction and stimulation, in favor of Macedonians.  Regarding 

the gender as a variable, difference was statistically significant in favor of the ‘security’ of the male 

students. 

Key-words: Value scales, value orientation, students, teachers;  

 

Introduction 

Continuing changes in the society demand continuing research of the social and human values. The 

intensive social changes determine our perceptions, feelings and values. Young people more than 

others, face challenges, risks, and temptations. Following and researching the modifications in the 

structure of their system of values is necessary tool for further systematic developing of systems of 

values that can be a base for more human, productive and safe living. 

Studying the values has a great importance and relevance in today’s time. Each society, each culture 

and each individual, undergo the phase of transformation of values. According to this, Ericson 

conception of personal development seems more appropriate than Freud’s ideas that main features of 

person are formed in the earliest years of life (Fulgosi, 1990). 

Initial content and structure of values are relatively unknown, but we can assume that emotional 

component precede the cognitive one and the values structure of children differ from the values 

structure of adults. 

System of values is established in long process of socialisation determined by family, schools, peers, 

social communities, social organisations, mass media and other factors. Hence, some authors define 

that each person is born as biological individual and then during the lifetime by social learning and 

experience continuously is developed and formed into specific person (Rot, 2010).  

Values are goals that person constantly strive to achieve spending time, energy and effort.  
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Values are relatively stable, universal and hierarchal organised personal features that are formed with 

inter-relation of historical, social and individual factors. The term system of values usually means 

integrating group of values. 

2. Methods and materials  

Research purpose: 

• to determine the value structure and value orientation of the students - future teachers; 
Research objectives: 

• to identify the value structure of the students - future teachers 
• to assess the hierarchy and importance of each value 
• to find out is there significant statistical difference in self-ranking of values in relation to 

ethnicity  
• to discover is there significant statistical difference in self-ranking of values in relation to 

gender 
 

In regards to the objectives, following hypotheses are formulated: 

General hypothesis: 

Value orientation of student-future teachers differs depend on their gender and ethnicity 

Specific hypotheses: 

1. There is significant statistical difference in the value structure and value hierarchy of 
future teachers in relation to their ethnicity.  

2. There is significant statistical difference in the value structure and value hierarchy of 
future teachers in relation to their gender.  

Sample 

In the research sample we include 170 students-future teachers from two state universities: 100 

students from University Ss. Cyril and Methodius in Skopje and 70 students from State University in 

Tetovo. Students were randomly selected from the teaching faculties of these universities and 

stratified by gender and ethnicity. 35 subjects incorrectly fulfilled the instruments. Further analyses 

and interpretation are based on 135 correctly fulfilled scales that we received from the respondents. 

Table 1: Sample structure according to the gender 

Gender f % 

Male 39 28.9 

Female 96 71.1 

Total 135 100.0 
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Chart 1: Sample structure according to the gender 

 

Female students dominates at the study programs for teachers so it is logical to have this ratio between 

male and female respondents in the sample. 

Table 2: Sample structure according to the ethnicity 

Ethnicity f % 

Macedonians 78 57.8 

Albanians 57 42.2 

Total 135 100.0 

 

According to the ethnicity in the final stratified sample we have 78 Macedonian students from the 

Faculty of Philosophy in Skopje and 57 Albanian students from the Faculty of Philology in Skopje 

and the Faculty of Education in Tetovo.  

 

Data collection design 

Data collection was made using Schwartz five-degree scale as a psychological inventory with 29 

descriptions of human behavior in everyday life. Shalom Schwartz (1992, 1994) used his 'Schwartz 

Value Inventory' (SVI) with a wide survey of over 60 000 people to identify common values that 

acted as 'guiding principles for one's life'. He identified ten 'value types' that gather multiple values 

into a single category. 

Universalism – UNI: understanding, respect, tolerance, care, wisdom. The universalists seek 

social justice, equality and tolerance for all. They promote peace and unity with nature. 

Benevolence – BEN: protection and consideration for the people who are close to them. 

Those who tend towards benevolence are very giving, compassionate, loyal, seeking to help 

others and provide general welfare. They are real friends who easily forgive, responsible and 

honest. 

Tradition – TRA: respect and obey of tradition and customs of one’s culture or religion. 

The traditionalist respects that which has gone before, they are moderate and like to do 
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things simply because they are customary. They are conservatives in the original sense, they 
are uncomfortable with changes and seek to preserve the world order as it is. 

Conformity-CON: the persons who avoid breaking norms. The persons who value 
conformity seek obedience to clear rules and structures and behave according to what is 

socially acceptable. They gain a sense of control through doing what they are told and 
conforming to agreed laws and statutes, they are kind, self-controlled and show respect to 
their parents and elder people. 

Security-SEC: persons who prefer security, harmony, social stability and solidity in relation 
to others. They might have woes in their childhood and seek for health and safety to a greater 

degree than other people. They are persons who welcome the comfort that their existence 
brings and seek for national security. 
Power-PO: prestige, authority, social power, dominance, social acknowledgement. These persons 

seek for reputation and good social status, they like to have ability to control and to have power over 

other people, to manage resources and material goods.   

Achievement-ACH: Value here comes from setting goals and then achieving them. These persons 

are ambitious, motivated, striving to fulfill social standards and achieve personal success, competent, 

proficient. The more challenge they have, the greater is the sense of achievement. When others have 

achieved the same thing, status is reduced and greater goals are sought. 

Hedonism-HED: they seek for pleasure and self-satisfaction; they prefer easy living and 
simply enjoy themselves. They are self-indulgence and praise pleasure above all things. 

Hedonists may, according to the view of others, become immoral and sink into debauchery. 

Stimulation-STI: desire for entertainments, challenges, amusements, extreme sports. These 
are persons who seek for active life, fun, variety of things, courage. The need for stimulation 

is close to hedonism, but the goal is slightly different. Pleasure here comes more specifically 
from excitement and thrills.  
Self-direction-SD: sovereignty in thinking, autonomy in acting, freedom in choice and individuality 

in creating and exploring. This type gathered values such as: creativity, self-respect, curiosity, liberty, 

self-reliance. Those who seek self-direction enjoy being independent and outside the control of others. 

They prefer freedom and may have a particular creative or artistic bent, which they seek to indulge 

whenever possible. 

For self-estimation of these values, respondents use five-point scale, where 1 was the lowest and 5 the 

highest score on the scale. The score for the importance of each value is the average rating given to 

items. 

Data analyses  

Data analyses were made using adequate quantitative procedures from the descriptive and inferential 

statistics: frequency, percentage, ranking, mode, median, average, t-test.  

Results enabled insight in the structure, intensity and significance of the value orientation of students-

future teachers according to their gender and nationality. 

Level of significance for testing of hypotheses was 0.05. 
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Results 

In the table 3 we present basic parameters related to the value structure of the students. Using the 

average of the given scores, we can see the hierarchy of values, where the leading value of future 

teachers is power - P (М=3.91, SD=1.098, Rank 1) and the lowest importance for them has 

benevolence - BEN (М=1.67, SD=.859, Rank 10) (Table 3). 

 

Table 3. Basic parameters related to the value structure of the students-future teachers 

  

 N Minimum Maximum M SD Rank 

UNI 135 1.00 4.75 2.11 .856 8 

BEN 135 1.00 5.00 1.67 .859 10 

TRA 135 1.00 5.00 2.42 .852 6 

CON 135 1.00 4.67 2.51 .789 4 

SEC 135 1.00 5.00 1.85 .922 9 

PO 135 1.00 5.00 3.91 1.098 1 

ACH 135 1.00 5.00 2.45 .915 5 

HED 135 1.00 5.00 2.70 1.103 3 

STI 135 1.00 5.00 2.75 1.061 2 

SD 135 1.00 5.00 2.23 .865 7 

       

 

In the upper part of ranking scale beside power, are also the values of stimulation, hedonism, 

conformity and achievement. In the lower part are the values such as: tradition, self-direction, 

universalism, security and benevolence. This hierarchy reflects the values that juveniles endorsed in 

today’s society. 

As it was previously explained, each value is a grouping of a larger number of values, but according 

to Schwartz they can also be collated into larger super-groups as following: 

 Openness to change: Stimulation, self-direction and some hedonism. 

 Self-enhancement: Achievement, power and some hedonism. 

 Conservation: Security, tradition and conformity. 

 Self-transcendence: Universalism and benevolence. 

These groupings can be arranged in a circle or square, as below, with these four variables 

forming two dimensions of focus on the self-enhancement or self-transcendence, and seeking 
stability (conservation) or change. 
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Conservation   

Self-

enhancement 

Security, 

Tradition, 

 Conformity 

  

Self-

transcendence 

 Achievement, 

 Power, 

 Hedonism 

 

Universalism,  

benevolence   

  

 

Stimulation,  

Self-direction,  

Hedonism 

  
Openness to change 

 

  

The average scores regarding these four dimensions are presented in table 4: 

 

Table 4. Parameters related to the grouped values in four dimensions 

 N Minimum Maximum M SD 

Conservation 135 3.00 14.33 6.7739 2.0583 

Oppenes_change 135 3.00 13.50 7.6801 2.3835 

Self_trans 135 2.00 9.75 3.7870 1.5710 

Self_ench 135 4.00 14.17 9.0621 2.1388 

 

As we can see, dimension of self-enhancement is most endorsed group of values among the 

respondents (M=9.062; Rank 1), while self-transcendence is the least endorsed group of values 

(M=3.787; Rank=4). 

The differences are smaller in the other dimension. Variables openness to the changes and 

conservation have close average, still conservation is a bit higher than openness to change (Mc=7.68 > 

Mo=6.774).   

 

First specific hypotheses was related to the ethnicity of subjects and their value orientation. In table 5 

we present the results for verifying the accuracy of this hypothesis. 
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Table  5. Significance of difference between the value orientation of Macedonians and Albanians  

  

 

 

N Minimum Maximum M SD Rank t p 

UNI          MKD 

                АLB 

78 

57 

1.00 

1.00 

4.50 

4.57 

2.04 

2.21 

.834 

.882 

8 

7 

-1.117 >0.05 

BEN         MKD 

                 АLB 

78 

57 

1.00 

1.00 

4.67 

5.00 

1.59 

1.78 

.816 

.910 

10 

10 

-1.251 >0.05 

TRA          МKD 

                 ALB 

78 

57 

1.00 

1.00 

4.75 

5.00 

2.57 

2.20 

.825 

.852 

3 

8 

2.508 <0.05 

CON         MKD 

                 ALB 

78 

57 

1.00 

1.00 

4.33 

4.67 

2.66 

2.30 

.742 

.812 

2 

5 

2.594 <0.05 

SEC         MKD 

                 ALB 

78 

57 

1.00 

1.00 

5.00 

5.00 

1.87 

1.82 

.864 

1.003 

9 

9 

.261 >0.05 

PO           MKD 

                 ALB 

78 

57 

1.50 

1.00 

5.00 

5.00 

4.10 

3.35 

.926 

.916 

1 

1 

1.500 >0.05 

ACH         MKD 

                ALB 

78 

57 

1.00 

1.00 

4.67 

5.00 

2.52 

2.35 

.913 

.916 

4 

4 

1.100 >0.05 

HED         MKD 

                 ALB 

78 

57 

1.00 

1.00 

5.00 

5.00 

2.49 

2.99 

1.058 

1.108 

5 

3 

-2.627 <0.01 

STI           MKD 

                АLB 

78 

57 

1.00 

1.50 

5.00 

5.00 

2.48 

3.11 

1.161 

.779 

6 

2 

-3.790      <0.01 

SD           MKD 

                ALB 

78 

57 

1,00 

1.00 

4,33 

5.00 

2,20 

2.26 

,829 

.918 

7 

6 

-.359      >0.05 

         

 

* p < 0.05 

 Both Macedonians and Albanians ranked power-PO as the most important value (Rank 1) and 

ranked benevolence-BEN as value with minimum importance (Rank 10). There is no significant 

difference between the two subsamples in the ranking of the two following values as well: 

Achievement-ACH (Rank4) and Security–SEC (Rank 9) (Table 5). 

The values such as tradition-TRA (t=2.508, p<0.05) and conformity-CON (t=2.594, p<0.05) are 

significantly higher ranked by Macedonians, whilst hedonism-HED (t=2.627, p<0.01)  and 

stimulation- STI (t=3.790, p<0.01)  are significantly higher ranked by the Albanians (Тable 5). 
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If we compare these results with those gained in the research conducted in year 2000, we can 

conclude that during the last decade values have drastically changed. 

According to the results in 2000, the most preferred value for both groups was conformity -CON 

(М=4.55, SD=0.525, Rank 1), at the least chosen was stimulation -STI (М=2.87, SD =10, Rank 10). 

In the research made in year 2000, power-PO was ranked as ninth in the scale from 1 to 10 (М=2.91, 

SD =0.93), and benevolence-BEN was ranked at fifth place (М=4.14, SD =4.14) (Арнаудова, 2000, 

p.102). We can conclude that power move significantly up compare to other values. 

 

Table 6. Parameters of  four dimensions in relation to ethnicity 

Group Statistics   

  

Ethnicity N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean t p 

Conservation Mkd 78 7.0965 1.8197 .2060        2.085 <0.05* 

Alb 57 6.3323 2.2893 .3032 

Oppenes_change Mkd 78 7.1794 2.4894 .2819 

-3.023 < 0.01** 

Alb 57 8.3654 2.0604 .2729 

Self_trans Mkd 78 3.6359 1.5097 .1709 -1.293 >0.05 

Alb 57 3.9937 1.6422 .2175 

Self_ench Mkd 78 9.1110 2.0526 .2324 0.305 >0.05 

Alb 57 8.9951 2.2683 .3004 

  

* p < 0.05             ** p < 0.01 

Table 6 presents the results of the estimation of the respondents according to their gender that it is 

directed to the verification of the second hypotheses: 

 

Table 7: Basic parameters about the value structure of future teachers in relation to the gender  

  

 Gender N M SD t -test p Rank 

UNI 

Male 39 2,07 ,795 

-,370 >0.05 

8 

female 96 2,13 ,883 8 

BEN Male 39 1,73 ,824 ,540 >0.05 10 
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* p < 0.05 

Most preferred values among all respondents, male and female is power-PO (Rank1), and the least 

chosen is benevolence-BEN (Rank10). Two compared subsamples have equal ranks for power-PO 

(Rank 1), stimulation -STI (Rank 2), hedonism-HED (Rank 3), self-direction (Rank 7), universalism -

UNI (Rank 8), security-SEC (Rank 9) and benevolence-BEN (Rank 10). (Table 6) 

 Statistical difference of the responses in relation to gender is significant only in comparison of 

the means of male and female students regarding the power- PO (t=2.447, p<0.05). Although both 

groups ranked power as the first value, mean of the female is statistically higher than mean of the 

male students.  

According to these results, we reject the second hypotheses about the significant statistical difference 

in value hierarchy of students in relation to their gender.  

 

 

 

 

 

 

Female 96 1,65 ,875 10 

TRA 

Male 39 2,34 ,867 

-,651 >0.05 

6 

Female 96 2,45 ,849 5 

CO N 

Male 39 2,47 ,829 

-,352 >0.05 

5 

Female 96 2,52 ,776 4 

SEC 

Male 39 1,90 ,870 

,397 >0.05 

9 

Female 96 1,83 ,946 9 

PO  

Male 39 3,53 1,230 

-2,447 <0.05* 

1 

Female 96 4,07 ,994 1 

ACH 

Male 39 2,50 1,049 

,420 >0.05 

4 

Female 96 2,42 ,860 6 

HED 

Male 39 2,73 1,069 

,185 >0.05 

3 

Female 96 2,69 1,122 3 

STI 

Male 39 2,86 1,181 

,723 >0.05 

2 

Female 96 2,70 1,012 2 

SD 

Male 39 2,18 ,936 

-,398 >0.05 

7 

Female 96 2,24 ,839 7 



 

339 
 

Table 8: Basic parameters about the value structure of Macedonians according to their gender 

    

Values Gender N M SD Std. Error Mean Rank t p 

UNI 

Male 23 2.04 .741 .15450 8 

-,048 >0.05 

Female 55 2.04 .877 .11822 8 

BEN 

Male 23 1.61 .679 .14163 10 

,113 >0.05 

Female 55 1.59 .873 .11767 10 

TRA 

Male 23 2,42 .778 .16215 6 

-1,050 >0.05 

Female 55 2.63 .843 .11364 3 

CON 

Male 23 2.61 .839 .17487 3 

-,348 >0.05 

Female 55 2.68 .705 .09509 2 

SEC 

Male 23 1.96 .794 .16551 9 

,616 >0.05 

Female 55 1.83 .896 .12074 9 

PO 

Male 23 3.78 1.106 .23062 1 

-1,740 >0.05 

Female 55 4.23 .815 .10996 1 

ACH 

Male 23 2.58 1.139 .23752 5   

Female 55 2.50 .811 .10937 4 ,318 >0.05 

HED 

Male 23 2.59 1.135 .23660 4 

,482 >0.05 

Female 55 2.45 1.033 .13931 5 

STI 

Male 23 2.72 1.397 .29122 2 

1,037 >0.05 

Female 55 2.38 1.045 .14092 6 

SD 

Male 23 2.20 .925 .19285 7   

Female 55 2.21 .795 .10721 7 -,015 >0.05 

 

 The results are similar if we analyse separately values of Macedonians in relation to gender. 

Most preferred values both to male and female Macedonians is power -P (Rank 1), and the lowest 

ranked is benevolence -BEN (Rank 10). Male and female students have also equal rank for self-

direction -SD (Rank 7), security-SEC (Rank 9) (Таble 8). 

In the research made in 2000, most preferred values for Macedonians was conformity-CON (М=4.47, 

SD =0.523, Rank 1), and the last on the ranking list were: tradition-TRA (М=2.93, SD =0.674) and 

power-PO (М=2.93, SD =0.878). 
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Table 9: Basic parameters about the value structure of Albanians according to their gender  

Values Gender N M SD Std. Error Mean Rank t p 

UNI 

Male 16 2.12 .890 .22244 8   

Female 41 2.24 .888 .13872 7 -,454 >0.05 

BEN 

Male 16 1.92 .993 .24822 9   

Female 41 1.73 .883 .13793 10 ,655 >0.05 

TRA 

Male 16 2.22 .995 .24883 6   

Female 41 2.20 .802 .12528 8 ,077 >0.05 

CON 

Male 16 2.27 .799 .19982 5   

Female 41 2.32 .826 .12906 5 -,201 >0.05 

SEC 

Male 16 1.81 .989 .24725 10   

Female 41 1.83 1.020 .15934 9 -,060 >0.05 

PO 

Male 16 3.16 1.338 .33454 1   

Female 41 3.85 1.169 .18250 1 -1,830 <0.05 

ACH 

Male 16 2.39 .930 .23244 4   

Female 41 2.33 .922 .14399 4 ,246 >0.05 

HED 

Male 16 2.94 .964 .24098 3   

Female 41 3.01 1.170 .18270 3 -,247 >0.05 

STI 

Male 16 3.06 .772 .19298 2   

Female 41 3.13 .791 .12350 2 -,313 >0.05 

SD 

Male 16 2.15 .981 .24535 7   

Female 41 2.30 .901 .14070 6 -,560 >0.05 

 

 Albanian students, both male and female endorse power-PO with Rank 1. The lowest rank 10 

by female students got the value benevolence-BEN and for the male students, security is at the last. 

Male and female subsample in Albanian stratum have no difference in ranking of power-PO (Rank 1), 

stimulation-STI, (Rank 2), hedonism-HED (Rank 3), achievement-ACH (Rank 4) and conformity-

CON (Rank 5) (Table 9) 

For Albanian students in 2000, most preferred values was also conformity-CON (М=4.81, SD 

=0.438), and with the lowest rank was stimulation-STI (М=2.20, SD =0.976) (Арнаудова, 2000, 

p.105).  
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4. Conclusion and discussion 

1. Both Macedonians and Albanians ranked power-PO as the most important value (Rank 1) and 
ranked benevolence-BEN as value with minimum importance. 

2. The values such as tradition-TRA (t=2.508, p<0.05) and conformity-CON (t=2.594, p<0.05) 
are significantly higher ranked by Macedonians, whilst hedonism-HED (t=2.627, p<0.01)  
and stimulation- STI (t=3.790, p<0.01) are significantly higher ranked by the Albanians; 

3. Most preferred values both to male and female students is power-PO (Rank 1), and the lowest 
ranked is benevolence -BEN (Rank 10).  

4. There is no significant statistical difference in values hierarchy of students in relation to their 
gender. 

5. During the last decade values hierarchy of students have drastically changed. Students 
much more endorse the group of values for self-enhancement like power, achievement 

and hedonism than the self-transcendence. We can conclude that power move 
significantly up compare to other values. In the research made in 2013 power is in the 
first place (М=3.91, SD=1.098, Rank 1) compare to ninth place in the research made 

in 2000 (М=2.91, SD =0.93, Rank 9). 
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The quality of university teacher educational process: 

student’s perceptions 

Otilia Clipa, “Stefan cel Mare” University, Suceava, Romania
2
 

Problem Statement: The didactic process in university is a very challenging topic in scientific literature in science of 

education. 

Purpose of Study: The main objectives of the paper are to investigate the roles and the methods of teacher education 

process from the perspective of the students. 

Research Methods: The investigative part is done through the survey about some aspects of the educational process in 

Higher Education. The questionnaire was consisted of 72 items. The sample comprises students from Stefan cel Mare 

University from Bukovina County (ROMANIA). 

Findings: The students consider the educational process is depending on some factors (educational level, program of study 

and performance). In terms of the gained results we have described the perception of students about the educational process 

and specific methods of teaching. 

Conclusions: The results obtained after the quantitative and qualitative analysis help to figure out more clearly the roles and 

the ideal methods for educational process in Higher Education. The final data helps to build a better system for teaching in 

university education and for the optimizing the quality of the teaching process.  

The gained data were correlated with the data derived other research with a same topic. 

Keywords: teacher’s methods, university teaching, perceptions of students  

1 Introduction 

The matter of higher quality is a recently approached subject in literature. Quality in academic 

teaching has many factors on which depend: the quality of the teaching process, research as well as 

the activities suggested to the community they belong to. In a age where the topic about the higher 

educational process in brought into discussion more and more and the society is more interested in 

educational services quality and the society accounts the efficiency of the public money investment, 

the quality an assessment of the didactic and research activity of the academic teacher becomes one of 

the universities ‘primordial objectives (Romainville, M., 1999; Byrne, M şi Flood, B., 2003).  

The subjects that deal with academic teachers’ assessment became very interesting for the 

specialty literature abroad. The defining and assessment of the academic teachers’ play an important 

role in decision making in higher education system. The students ‘assessments along their training are 

the ones giving feedback about the teachers ‘achievements. Many researches revealed that there are 

significant relations between the students attitude towards teachers achievements ‘assessments and 

their system success (Hofman and Kremer, 1980; Marsh, 1984, 1987; Douglas and Carroll, 1987; 

Chen and Hoshower, 2003). Students ‘assessments might be: formative (in the case of an immediate 

feedbacks to the teacher having a quick impact in teaching practice) and summative (the ones useful 

especially for the management and administrative decision making – for a promotion, contests on 

certain positions and prizes awarding or to calculate the wage index). Elton Lewis (1996, p.35) 

discussing the matter of the higher education teaching quality underlined that we can distinguish 

between an efficient teaching and an excellent one (it involves many dimensions then competence). In 

order to put into practice the terms, the author lists the criteria by which one could assert if the 
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teaching is part of the above mentioned categories. Thus, the criteria for an efficient teaching would 

be: 

- organizing (lecture planning, preparing for it, time management, meeting the objectives); 
- presentation (clarity, knowledge about the subject, presentation abilities); 
- relating (being enthusiastic about the subject, empathy towards the students, their 

involvement, sense of humor); 
- general assessment (meeting the objectives, encouraging learning); 
- Students ‘assessment (self-reflection, assuming feed-back, using inter-assessments).  

As for the level of an excellent teaching: 

- The highest level of ability; 
- Reflexive practitioner; 
- Innovative teacher; 
- curricula designer; 
- lecture organizer; 
- researcher in higher education pedagogy; 
- Leader or member of the teaching departments.  
For both categories the academic teacher has to be able to choose the methods which he 

considers compatible with the taught subject and the university’s needs. What is interesting at the 

level of excellence in teaching is that the focus is on the ability of being a reflexive trainer, of 

knowing both the taught subjects and the best method to do it, to be able to access questions that 

relate to meta-cognition and meta-assessment. The author underlines as well that the teacher should be 

innovative and a researcher in academic field didactic. Another American author, K. Bain asserts that, 

after studying 15
th

 years of research results on exceptional teachers, excellence in teaching is proved 

to take place when the didactic action exerts “a sustained, substantial and positive influence on the 

student’s way of thinking, acting and sensing” determining thus an exceptional learning which means 

“both the student’s intellectual and personal development” (2004, pp. 189-190).  

The direct students’ assessments as well as their academic results are the most used 

way of assessing teaching process quality (Biggs, 1999). The researches on what students 

think to be a qualitative teaching process, the multiple assessed aspects, prove to be valid, 

capturing multidimensional aspects having an acceptable level of exactness (Marsh, 1987; 

Wachtel, 1998; Byrne and Flood, 2003). There are also other researches which prove that 

these assessments comprise a lot of subjectivity (Cashin, 1993; Feldman, 1993; Wachtel, 

1995) and are misused by the institution (Stringer şi Finlay, 1993). The specialty literature 

underlines, as well, that the students are not able to assess all the aspects linked to the faculty 

and teacher achievements (Cashin, 1983; Centra, 1993; Seldin, 1993). Thus, it is revealed that 

“the students can’t be asked to judge if the lecture materials are up to date ot if the professor 

knows very well the lecture’s information” (Seldin, 1993). In another paper (Nasser and 

Fresko, 2002) are also inventoried the faculty’s perceptions on the students values and it is 

considered that „their assessments are influenced by many external factors (the lecture, 

teacher, students characteristics) which make many of the assessments to be considered 

nothing else then an assessment of the teacher’s popularity” (2002, p.188). 

a)The students experience and level of understanding make the assessments invalid from this 
point of view. That’s why; it is a problem to create systems of assessments which could meet their 
needs to assess the teacher’s (Treall şi Franklin, 2000, p. 95).  

All these arguments can be real, but we have to take into account that, especially for the 

students that train to be teachers the exercise is a very useful one. If the teacher is to embrace a 
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demagogic behavior, it does not mean that in different conditions he won’t be the same, since 

assessment I nothing but a catalyst for triggering behavior. Higher education teachers are very mature 

and aware of their role and will not be influenced to a great extent. The teachers’ assessment reaches 

of course his personality, but as we assess the personality of the education subjects, this can influence 

the educator too. Therefore, the assessment by the “educational partners” is both in their advantage 

and necessary. 

 Reflections on the assessment by the students: 

 The results can be taken into account, but the year of study, average and grade at the 
assessed subject and eventually the presence at school have to be mentioned; 

 The questionnaires must be anonymous for the data to be real; 
 The questionnaires have to be pre-tested, phased and validated; 
 The data have to be known and analyzed by the teacher; 
 Data analysis should influence the teachers future activity; 
 It should not represent a possible error determining factor in student assessment; 
 They should be done periodically in order to improve or maintain the teaching process 

quality. 

However, students’ assessments may have many aims: 

1. To support a formative feedback to the faculties about teachers’ achievements; 

2. In order to be summative the assessment should give a degree of the teachers’ 
achievements for management decisions; 

3. As an information source for the students in lectures selection; 
4. As a data source for the research on teaching process within high education 

system.  

We can conclude that the purpose of assessment should be to perfect the quality of 

teaching performance, in relation to the institution's mission and objectives, to reflect that by 

the quality of students achievements and, hence, the university’s. There are numerous 

bibliographic references referring to teachers’ assessment, which are outlining ways (Seldin, 

1997; Silvermanm 2001 Alemoni, 1999; Wachtel, 1998 Ludlow, 2002 and 2005) and the 

methods by which the performance of the academic teacher could be measured (Gadamer, 

1979; Cuban, 1998; Darling-Hammond, 2000; For Landsheere, 1996; Friedus, 1998; Rennert-

Ariev 2005, Dumitriu C, 2005).  

2. Methodology  

2.1 Participants  

The participants in this study were 214 students from Science of Education Faculty, Stefan cel 

Mare University of Suceava who were attending a course from teacher training in some fields and the 

students who were preparing to become teachers for primary and preschool education. The students 

from Level I - Teaching Training Program represented 69% while the ones from Level II represented 

almost 25%. Level I from Teacher Training Program is the first module for students to follow Teacher 

Training Course in order to become teachers for Gymnasium for some fields. They chose the Course 

for teaching their specialty for secondary school students. The Level II is the module for High School 

and University.  
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The mean of age is 25,76 years and the median is 23 years. The percentages for category of 

ages are represented in the following graphic: 

 

Figure 1 Category of age 

  The participants are in a percentage of 48,60% from the urban area and 51,40% from the rural 

areas. This weight can be explained by the fact that there is a need for professional training especially 

in rural areas and are more students who taught in villages and want to be qualified teachers. 
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Figure 2 Distribution in terms of residence 

 

The mean of marks is 8.68 and the median is 8.68. A great percentage of the marks are in the 

range of 8.00 and 10.00 (75%) and a small percentage are comprised in the range 6,00- 8.00 

(25%).The percentages for category of mean are represented in the following graphic: 

 

 

 

 

 

2.2 Instruments and procedure  

The instrument used to assess the quality of teaching process in higher education in terms of 
teacher training was a questionnaire. It had 72 items with closed answers. Each item is assessed on a 
scale from „1” – „completely disagree” to 5 – „completely agree”.  

The items referred to the: 

- The reasons for their choice for pshycho-pedagogical training in 
order to become teachers, 
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- Their opinion on the teaching hours quality,  
- Their perception on practical courses quality,  
- Their opinion regarding the assessment done by the teachers within 

the teacher training module.  
The variables involved in the research were: student’s performances, measured by the average of all 
marks obtained in teacher training course and area of residence. The students’ age was used as an 
independent variable too, for the comparison of the scores obtained by the subjects at different 
subscales.  

The questionnaire was applied after they graduate the psycho-pedagogical training module (May, 

2014) in order to have sincere, genuine answers, to have a more accurate picture on teacher training 

quality. The graduates responded to the questionnaire after going through all the pshycho-pedagogical 

training module to have an overview on the teaching process quality, and to act in order to improve 

various weak points that may appear within this training.  

 

2.3. The research hypothesis and analysis  

The research objective consists in the identification of the student’s perceptions upon the 

quality of university educational process and their relation with a specific dimension. 

Hypothesis 1: the student’s perception upon quality of theoretical course differs in terms of 

performance, area of residence and ages. 

Hypothesis 2: the ICT use status depends on the field of study  

The data processing was done by SPSS 17.0 for Windows Programme. The statistical data used 

were: 

1. The frequency analysis for the samples composition visualization, the mean and median for 
the academic performance (the average for the teacher training course) and the average for the 
age  variable; 

2. The T test for pair samples method to study the influence of the academic performance and 
ages variables on the quality of theoretical courses variable (hypothesis 1 and hypothesis 2); 

3. The Coefficients of Correlation r Pearson in order to prove the relation between ages and 
academic performance and some aspects regarding theoretical course teaching.  

 

2.4. Results   

Hypothesis 1: the students’ perception upon quality of theoretical course differs in terms of 

performance, area of residence and ages. 

In order to prove the students perception on the quality of the theoretical courses depending 
on the age, we applied the t test for independent plots, dividing the subjects into two groups by age, 
using the median test (Med=23). Based on the statistic analysis resulted (table 1) it was noticed that 
there are significant differences depending on the age, regarding the perceptions upon interactive 
course (intensified lecturer) [t (212) = 3.011, p  0.05]. Thus, the students who are over 23 years old 
have significant better scores at the perceptions regarding the use of interactive curse as compared to 
the students that are less then 23 years old (the difference is 0,480).   
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Table 1 The t test results of comparison between the averages at the perception upon interactive 
course depending on the age variable 

 age N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
t df p 

Interactive course  
 23 117 3.97 1.125 0.104 3.011 212 ,003 

> 23 97 3.49 1.200 0.122    

 

Depending on the residence for our sample we did not find significant differences for our plot 
in any of the theoretical courses aspects. 

 Significant results were found in the perception of students on different aspects of courses 
teaching and the level of academic performance which we calculated in relation to the median of 
grades value within the teacher education module (Med = 8.68). Thus, students who have great 
achivement believe significantly more that the teachers from the psycho-pedagogical module provide 
clear explanations to students questions, relate to the already acquired information, present clearly the 
objectives and skills, use the interactive lecture, demonstrations and applications or practical 
examples, summarize information at the end of the lecture, ask students questions to verify the 
understanding of issues taught, uses PowerPoint or Prezi presentations in order to support the 
presented information and provides handouts for the students. Students with academic performances 
value the quality of theoretical information teaching, especially the above mentioned aspects. The 
great achievements and their assessments are directly correlated, so that the obtained grades are due to 
the fact that they understood most of the information, and their assessments are significantly more 
positive than those who were not able to obtain higher scores at assessments. In the table below we 
can notice significant data for the above information: 

 

Table 3. The T test results of comparing the averages of some aspects about teaching the 
theoretical course depending on the academic performance  

 
Academical 
performance  

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df p 

Provides clear answers to students 

questions 

 8.68 107 4.02 1.009 0.098 3.225 212 .001 

> 8.68 107 3.50 1.341 0.130    

Makes correlations to already 

acquired information 

 8.68 107 4.02 1.019 0.098 3.329 212 .001 

> 8.68 107 3.48 1.341 0.130    

Presents the lecture’s objectives and 

skills  

 8.68 107 3.91 1.051 0.102 2.925 212 .004 

> 8.68 107 3.44 1.275 0.130    

Encourage students to attend the 

course by formulating questions and 

interventions  

 8.68 107 4.06 0.979 0.095 3.009 212 .003 

> 8.68 107 3.59 1.273 0.123    

Uses interactive lecture   8.68 107 3.98 1.064 0.103 2.822 212 .004 
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> 8.68 107 3.53 1.254 0.121    

Uses within lecture demonstrations 

and applications, actual examples  

 8.68 107 4.11 0.984 0.095 4.100 212 .001 

> 8.68 107 3.45 1.354 0.131    

Gives feed back to the students  

 8.68 107 4.01 1.051 0.102 3.706 212 .001 

> 8.68 107 3.40 1.331 0.129    

Questions the students in order to 

check the understanding of the 

taught issues 

 8.68 107 4.07 0.929 0.090 3.440 212 .001 

> 8.68 107 3.54 1.305 0.126    

Uses  PPT or PREZI presentations 

in oder to support the presented 

informations 

 8.68 107 3.89 1.058 0.102 3.240 212 .001 

> 8.68 107 3.34 1.407 0.135    

Provide students with handouts  

 8.68 107 4.21 0.959 0.093 3.152 212 .002 

> 8.68 107 3.68 1.425 0.138    

 

The results prove the existence of some significant positive correlations between 
performance, ages and the perceptions of some aspects of theoretical course. We find the positive 
correlation between performance and time valuing to explain topics (r = 0.266, p  0.01), performance 
and the correlation with the acquired  information (r = 0.275, p  0.01) and the performance and 
accurate presentation of course objectives and developed competences (r = 0.216, p  0.05) 
references recommendation (r = 0.212, p  0.05), encouraging students to actively participate in the 
course (r = 0.221, p  0.01), uses interactive methods (r = 0.208, p  0.01), uses demonstration and 
actual examples (r = 0.312, p  0.01), reformulates and asks questions to check students' information 
understanding (r = 0.243, p  0.05), uses schemes by means of teaching aids (r = 0.243, p  0.01) and 
emphasize the innovative character of the course (r = 0.263, p  0.01). 

The students with high academic achievements consider that the teachers organized the 
lecture interactively, with further explanation, using demonstration and actual examples, explanations, 
encouraging student participation in teaching, while the students with poor results considered 
significantly that these things happen to a smaller extent. These positive correlations can be explained 
by more involvement of the students with better outcomes and by appreciating teachers' teaching 
efforts. 

The results prove the existence of some significant positive correlations between ages and the 
perceptions of some aspects of theoretical course. We find the positive correlation between ages and 
the lecture’s efficient management (r = 0,196, p  0.05), ages and providing accurate explanations to 
the students (r = 0,140, p  0.05) and clear course objectives and competences presentation (r = 0,154, 
p  0.05), encouraging active students participation within the lecture (r = 0,136, p  0.05), uses 
interactive lecture methods (r = 0,218, p  0.01), reformulates and asks students questions to check 
information acquirement  (r = 0,198, p  0.05), uses graphics by means of teaching aids (r = 0,198, p 
 0.05) and emphasize the innovative course character (r = 0,134, p  0.05).   

The more experienced students believe that teachers organize the lecture interactively, 
provide further explanation, use demonstration and concrete examples, explanations, encouraging 
students participation in the teaching process while younger students consider that these things happen 
to a smaller extent. These positive correlations can be explained harnessing the positive items they 
receive as learning experiences and by appreciating teachers teaching efforts. 
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Hypothesis 2: the student’s perception upon quality of applicative course and the assessment methods 

differs in terms of performance, area of residence and ages. 

To verify this hypothesis we applied the T test for independent plots dividing the subjects into 
two groups depending on the age, using the median test (Med=23). The data from the statistical 
analysis proved that the students older than the median estimated that the seminars were organized 
significantly better than those of younger ages. This means that those who have more experience 
appreciate actual applications quality, the numerous primate examples they receive in their pedagogic 
training. The results may be studied in the table below: 

 

Table 4 The t test results of comparison between the averages at the perception upon applicative 
course depending on the age variable 

 age N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
t df p 

Efficiently organizing of the 
seminar work 

 23 117 4.01 1.126 0.104 2.673 212 ,004 

> 23 97 3.57 1.290 0.131    

Use role play  
 23 117 3.71 1.204 0.111 3.243 212 ,001 

> 23 97 3.12 1.438 0.146    

Provides actual examples  
 23 117 4.07 0.971 0.090 3.978 212 ,001 

> 23 97 3.71 1.251 0.127    

 

Depending on the residence for our sample we did not find significant differences for our plot 
in any of the theoretical courses aspects. 

Significant results were found regarding the students perception on different seminars 
teaching aspects and academic performance level which we calculated in relation to the median marks 
value of the teacher education module (Med = 8.68). Thus, the students who have better achievements 
considered significantly more that the teachers from the psycho-pedagogical module recommend to 
the students an adequate bibliography, using examples for a better understanding of the taught subject, 
using modern methods (case study, role play), use examples and the workload bring more application 
the the acquired information. The students who have higher marks along their educational training 
appreciate the fact that teachers made efforts to adjust the lectures  to the students educational 
requirements which proves that they considered the better marks to bethe result of the lectures quality 
too.  

In terms of the methods and assessment forms as a result of the statistical studies we 
concluded that for the years of experience as well as for the residence there are no signifiant statistic 
differences. 
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For those better within the teaching process the assessment is a significantly more 
relevant process for the taught subjects, has enough time to solve the problems, average 

subjects, marks are given in terms of  criteria presented beforehand and give grades in a 
correct and transparent manner.  

Table 5 The t test results of comparison between the averages at the perception upon evaluation 
process regarding the academic performance variable 

 Performance  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
t df p 

Communicate the assessment 
standards and criteria  

 8.68 107 4.09 0.967 0.093 2.655 212 ,004 

> 8.68 107 3.67 1.323 0.126    

Topics are relevant to the 
lecture content  

 8.68 107 4.05 1.013 0.986 2.860 212 ,004 

> 8.68 107 3.58 1.353 0.131    

Provides the required time to 
solve the test  

 8.68 107 4.06 0.998 0.998 2.733 212 ,004 

> 8.68 107 3.62 1.329 0.129    

Give grades in a correct and 
transparent manner 

 8.68 107 4.42 1.017 0.098 4.119 212 ,001 

> 8.68 107 3.50 1.550 0.150    

 

Matters on the issue of academic didactic activity assessment 

o It is interesting that the teaching skills assessment, although it has the largest weight is 
practically realized only by contests. For example, if the case of an exam for junior assistant or 
assistant the contest provides a practical test, a seminar presentation while an assistant professor is set 
to deliver a lecture on a topic determined by the Commission. The competition for lecturer and 
professor does not provide a practical part for teaching process training. Furthermore, the link of the 
professor with the seminars is rather less. A. Cosmovici reminds of the way they run the business in 
higher education during the inter-war period. The Professor used to organize with the assistant 
seminars during which there were discussed very interesting issues. Some of these could be carried 
out with graduate students who had issues to be debated. Christopher Simionescu tells how Petru Poni 
in order to give exam to be promoted to Professor had to support four hard thesis and four lectures 
before the committee. Later, under the 1933Regulation, the applicant must provide a presentation of 
the principal works and support a public symposium, then, he had to present two public lectures (with 
topics suggested 24 hours ahead), including two seminars.  

o  It is assumed that the number of publications is a guarantee for the quality of the teaching 
activities, but it was found that the correlation between variables is r = 0.12, which means that it is 
statistically insignificant and that assumption holds many errors. This shows that there have to be 
found different ways to assess teaching skills. Within the study Academic Assessment, the authors 
(Miclea, M. Oprea, D.) list several evaluation methods, having as a source "The Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching, 1994”.       

Depending on the frequency of use there are presented following methods: 

1.  Lecture assessment by students; 
2.  Self-assessment or self statement; 
3.  Assessment from the colleagues for the programs, exams and other lecture materials; 
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4.  Assessment, from the colleagues of class teaching; 
5.  Proofs of the students interest for the taught lecture (ex. Class attendance, the number of 

the students enrolled to the course etc.); 
6.  Students opinions; 
7.  Consultations assessment by the students; 
8.  Proofs of the students professional success; 
In the same list there can be introduced another criterion, that of encouraging the research 

initiatives or their presentation by the students or the organization of training activities that are not in 

the curriculum. For example, the teacher could assist the student during the research preparation, but 

also in their presentation in the context of national and international events. Or it may involve in 

organizing informal activities (scientific meetings, exhibitions, thematic trips).  

It can be said that between the teacher's teaching skills and students' individual performances 

there are correlations. The correlation, however, are necessary, but not enough. That is, increasing 

didactic skills can lead to students’ motivation towards research, but does not guarantee that. The 

correlations range from r = 0.10 to 0.40 (Centra, 1993), and the relationship between the teacher’s 

assessment and training performance is r = 0.45 (Cohen, 1981). This means that the teacher’s training 

determines incentives for the student's training. Of course this can be demonstrated by term 

assessments of academic teachers. The academic trainers who have completed university pedagogical 

training courses determine higher factors for the assessment of excellence in teaching, but also for the 

research too. Perhaps the features that determine a teacher to improve its knowledge are the ones 

motivating for research too;  

Formative competence becomes increasingly important due to the increased impact of 

information means (digital libraries, educational software, and electronic courses) that take its 

informative function. The teacher is no longer the major knowledge source, but he is the one who 

forms, uses and synthesizes information, guides the student's personality fulfillment. The formative 

competences are the more important as the maturity and students’ age is more diverse. If the 

continuous training will be done by the universities, than the students are adults who have special 

educational needs.  
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Abstract 

Proverbs are the most concise and effective statements that implicitly reflect a culture’s 

mentality about various phenomena or events. In this respect, proverbs have an important 

function in terms of passing on a culture’s shared consciousness to its future generations. In 

this study, the perspectives resulting from the Turkish proverbs’ reflections on various 

dimensions of education are examined. For this purpose, a search was conducted by using the 

Turkish Proverbs and Idioms Dictionary to find out the proverbs related with education. 

Then, all the proverbs were interpreted and classified under 10 themes by using the 

“analogical analysis” method. These themes include the following: The importance of 

education, objectives of education, the role of parents in child education, time to start 

education, the characteristics of learning, learning environment, learning methods, the 

responsibilities of students, the qualities of teachers, and administration. The study concludes 

that proverbs offer an important perspective in understanding certain educational phenomena.  

 

Key Words: Turkish proverbs, education, content analysis 

 

INTRODUCTION 

Proverbs are the most concise and effective statements that implicitly reflect the 

mentality of a societal culture about a variety of phenomena and events. In these concise and 

effective statements, there is an intensity of feeling and thinking that is attributed by the 

ancestors about certain situations. For this reason, some people use a proverb to explain a 

situation instead of talking about it at length. 

Proverbs have an important function in terms of carrying on the perspective of a 

societal culture (shared consciousness) to its future generations. Indeed, in the Turkish 
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proverbs, people are advised to benefit from the experience of their ancestors (“A car’s rear 

wheel passes from the same place that its front wheel goes”), because each advice of the 

ancestors relies on an actually experienced or witnessed event. Therefore, not listening to the 

messages of the proverbs would almost be the equivalent to not minding about the God 

(“Those who do not recognize the ancestors also do not recognize Allah (the God)”), and the 

people and communities in these circumstances are believed to suffer at large (“Those who do 

not obey the ancestors’ words are dismissed”).  

In short, proverbs are not told “to be simply written and put on the shelves, but to be 

complied” by the people (Taşdelen, 2000, p. 123). This study was conducted from this point 

of view and examined the perspectives resulting from the Turkish proverbs’ reflections on 

various dimensions of education.  

 

METHODOLOGY 

This study was conducted at three stages. In the first stage, a search was conducted by 

using the Turkish Language Institution’s (2012) Turkish Proverbs and Idioms Dictionary to 

pick out the proverbs related with education. In the second stage, all the proverbs were 

classified under 10 themes by using the “analogical/metaphorical analysis” method. These 

themes include the following: The importance of education, objectives of education, the role 

of parents in child education, time to start education, the characteristics of learning, learning 

environment, learning methods, the responsibilities of students, the qualities of teachers, and 

administration. In the third stage, expert opinion was consulted to increase the validity and 

reliability (trustworthiness) of the codes and themes (the interpretations made about the 

proverbs).  

 

FINDINGS AND INTERPRETATION 

The Importance of Education 

According to the proverbs, it is crucial that societies educate their future generations 

because by this way they will not be concerned about their future and they will always feel 

that they are safe (“Sow the good seeds, do not worry about the food”). 

Objectives of Education  

1. Eliminating the ignorance and stupidity in the society. In proverbs, ignorance 

and stupidity have never been regarded as pleasant and constantly reviled because the 

ignorant (stupid, foolish) people always have the difficulty of understanding and grasping a 

thing (“It is more difficult to tell a word to an ignorant than to make a camel jump over a 
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ditch”) and could do evil to their closed ones for they cannot estimate the results of their 

behaviors (“A wise person’s hostility is better than a stupid person’s friendship”). 

2. Raising smart and knowledgeable people in the society. Proverbs have put a 

great influence to one’s being wise, sensible and knowledgeable. Mind has been regarded as 

one’s biggest helper in his/her life (“Mind is a person’s wealth”) and knowledge has been 

conceptualized as the real wealth of one’s life (“A rich person’s wealth is in his/her case 

while a scholar’s wealth is in his/her mind”).  

3. To develop critical thinking. In proverbs, the importance of critical thinking and 

the need of societies for critical thinkers are consistently highlighted. For example, a person 

should not speak a word or do a job without thinking well about its result (“Do not stick your 

hand in every hole because there might be a snake or serpent there”) because it will not be 

possible to return back to the same situation even we regret a lot (“Last repentance does not 

help”). 

4. To bring up industrious (productive) individuals in the society. In proverbs, 

hard-working is constantly praised and laziness is constantly reviled (“Poverty is not a 

shame, but laziness is a big shame”). Also, the more a person works, the more he/she gets rid 

of bad/evil thoughts out of his/her mind (“Rivers do not become contaminated”). 

The Role of Parents in Child Education 

In proverbs, an important role is given to families in raising up the future generations 

because children usually get their first training from their parents (“Melon grows from its 

roots”) and this training constitutes the basis of their education (“Baby birds make whatever 

they see at the nest”). In this context, it is important for parents to be a good role model for 

their children because children often tempt to do what they see from their parents (“A 

yeanling climbs where the goat climbs”). 

Time to Start Education 

Proverbs put a great importance to the time to start a child’s education because, like 

each work, education should also be done in its convenient time (“Everything has its 

convenient time, even the cock crows on time”). According to the proverbs, child education 

should start as early as possible (“A tree can only be bend when it is seedling”). 

The Characteristics of Learning 

1. Learning is a difficult and laborious process (“There is no blessing without any 

suffering”). On the other hand, if a learner is decided, he/she can overcome all the difficulties 

he/she encounters during the learning process (“However the mountain is high, there is 

always a way that goes beyond it”). 
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2. Learning is a process that requires labor and effort (“There is no meal without any 

labor”). Indeed, “(Even) socket cannot be swallowed without chewing.” 

3. Learning is a process that occurs slowly and gradually (“The ladder is climbed step 

by step”). For this reason, in order to be able to digest information and make learning 

meaningful in the mind, individuals should progress without rushing in the learning process.  

4. Learning is a process unique to each individual because each learner has a different 

learning style (“Every individual eats yogurt in a different way”). 

5. Learners should be made willing for and motivated towards learning because 

without an intrinsic desire and motivation no successful learning can be achieved (“If there is 

no love, there is no relationship”). Indeed, in some cases, the learner even may face some 

unintended consequences (“Involuntarily eaten food can upset either stomach or head”). 

6. Learning is a process which occurs in accordance with a specific purpose. Thus, for 

a quality learning a preparation should be done (“The biggest bread is made through the 

biggest dough”). 

7. Learning is not an activity that is performed at once, but rather is a process that 

requires repetition on the topic being studied (“Little drops of water can make a lake”). 

Learning Environment 

Learning takes place in a certain environment which has two important aspects: 

physical and social. The physical dimension is one of the significant determinants of what, 

how, and how much will be learned. Therefore, those who wish to perform a learning activity 

(i.e., learners) must be equipped with the necessary equipment (tools) (“A horse cannot be 

caught with an empty bag”). The social dimension, on the other hand, has a significant impact 

on the development of personality of the students because we create our personalities 

according to our communications and interactions with others (“Tell me your friend, I will tell 

you who you are”). 

Learning Methods 

1. Learning through play. Play is the most natural way of children’s learning because 

they do not wear out of playing games (“Fools do not wear out of weddings, children do not 

wear out of playing”). 

2. Learning with consultation. People should always consult whether or not they 

know a thing well because “One’s mind could be superior to another one’s mind”. 

3. Learning by field trips. Compared to people who work very hard or live long, those 

who travel and see different cultures can be considered more knowledgeable (“The one who 

lives long does not know as much as the one who travels”). 
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4. Learning through observation (by seeing). However a person tries, it is difficult for 

him/her to become fully familiar with a job if he/she does not see the finesses of the job from 

an expert (“A person cannot perform an art without seeing it from its master”). 

5. Learning by doing-experiencing. Learning should be carried out in real-life 

situations and students must be active in the learning process (“A dog cannot learn swimming 

unless it falls into the water”). 

6. Learning through trial and error. The student learns a lot of things by trial and 

error (“Children grow by falling down and getting up”). 

7. Learning through query (asking questions). The main goal of education is to teach 

students the ways of accessing information (i.e., how to learn) (“Not knowing is not a shame, 

not keeping learning (not asking) is a shame”). Therefore, students must learn to ask 

questions because they can learn all the details of a subject (topic) by asking questions about 

it (“Baghdad can be found by keeping asking”). 

8. Learning through investigation. Learning requires a careful investigation and 

before beginning a work (with a covered eye) every aspect of that work should be 

investigated thoroughly. Thus, learners should be conscious about for which information they 

would get with which purpose and from whom/where they would get it (“A bee knows from 

which blossom to collect honey”). 

9. Learning through writing. No matter how knowledgeable a person can be, he/she 

should write down the information that he/she does not want to forget since he/she is not able 

to keep everything in his/her mind (“A scholar may forget, but a pen does not forget”). 

10. Collaborative learning. In order for people to be successful, they should come 

together and help each other for different tasks and learning cannot be left out of this situation 

(“Two hands make sound while one hand cannot”).   

11. Learning through intuition. Just how a visually impaired person tries to 

understand something (that he/she does not see) by sensing, some of our learning occurs 

through intuition (“A blind does not see, but can sense”). 

12. Learning through discussion. The main purpose of the discussion method is to 

uncover all the aspects of a subject and to ensure a compromise on the issue (“Water cannot 

become purified without blurring”). 

The Responsibilities of Students 

1. The student should be respectful to the teacher and should not pretend 

himself/herself as upper than the teacher (“Do not step the almighty ones, not even they 

become a bridge for you”). 
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2. The student should know how to listen, listen a lot but speak only when it is 

necessary (“Listen much, speak little”). 

3. The student should take the teacher as an example/role model and must follow 

his/her way (“Where the head goes, the foot goes there too”). 

4. The student must be active in the learning process because people cannot learn on 

behalf of someone else (“A river digs its hollow itself”). 

5. The student should value every piece of information and must learn it without 

making a good/bad distinction because the real value of knowledge can be understood only 

when it is needed (“A cardigan’s value is understood in the rain”). 

The Qualifications of Teachers 

1. The teacher must be experienced in teaching (“The master’s hummer is (worth) a 

thousand gold”). In fact, everyone who sees himself/herself as an expert is unreliable because 

he/she could endanger our goods or lives (“Anyone who submits his/her head to an 

inexperienced barber, he/she should always carry a piece of cotton in his/her pocket”). 

2. The teacher should care about his/her profession because those who underestimate 

the work they do cannot be successful in their profession (“The ones who contempt their art 

hook a bag in their throat”). 

3. The teacher must be soft-spoken because with flattering words students' 

stubbornness can be stopped and the teaching process can be made enjoyable (“Pleasant 

words make people listen whereas unpleasant words make them yawn”). 

4. The teacher should be tolerant because students can make mistakes anytime (“A 

human is a servant, so he/she can make mistakes”) and errors (for those who know to take 

lessons from them) at the same time provide a learning opportunity too (“Every failure  is a 

way to learning”). 

5. The teacher should take into account students’ individual differences because the 

students in class are different from each other (“Each of the five fingers is a different one”), 

and each learner has his/her own specific attributes (uniqueness) (“The human is every kind, 

the ground is vein and vein”). 

Administration 

In the proverbs, being an administrator is seen as an important virtue. Therefore, each 

educational institution must have a good administrator because the employees (i.e., teachers) 

in the institution (school) will behave in the way that the administrator acts (“The fish stinks 

from its head”). Thus, those who will be elected or appointed as an administrator need to 

know management well (“The arc (and arrow) should be given to its shooter”). The other 
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important thing is that every institution of education must have only one administrator 

because in case of multiple administrators, disputes may come across in the institution (“Two 

captains sink a ship”). 

 

DISCUSSION 

In this study, Turkish proverbs about education were interpreted and classified under 

10 themes. The results of this study draw attention to a few important points: 

1. The most important goal of Turkish educational system is to raise individuals in the 

society as people who can think critically. This general purpose is also strongly emphasized 

in the other products of the Turkish spoken culture (in jokes). For example, an image of 

Nasreddin Hodja who rides his donkey on the inverse brings to the fore a critical thinking 

approach in the interpretation of the events in the world from different perspectives and 

understanding of life in reverse (Özdemir, 2010).  

2. The learning features described in this study based on the Turkish proverbs are to a 

great extent in parallel with the international learning principles discussed in the literature. 

For example, Shuell (1990) argues that learning is an active process that slowly occurs at 

certain stages. Similarly, according to Alexander, Schallert, and Reynolds (2009), learning is 

often performed consciously and is intertwined with our human structure (i.e., our personal 

features play a critical role in what and how we learn). 

3. The learning methods described in this study based on the Turkish proverbs are at 

the same time conceptualized and implemented as current learning approaches today. For 

example, games are stated to be of vital importance for a child’s physical, cognitive, social, 

emotional, and language development (Girmen, 2012). In the same way, through field trips 

teachers help the teaching process take place out of certain borders by allowing the 

examination of certain assets of events or situations in the real world (Bozdoğan, 2012). 

4. The student/teacher roles discussed in this study based on the Turkish proverbs, at 

the same time, point to the student and teacher qualifications that are required for the 

construction of modern educational systems. For example, the Theory of Multiple 

Intelligences which has recently played an important role in shaping the Turkish education 

system requires "students' individual differences" to be addressed from the perspective of 

eight different intelligences (Saban, 2010). 
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CONCLUSION 

In conclusion, it can be said that the Turkish proverbs offer a perspective consistent 

with the principles of the contemporary pedagogy in the conceptualization of the educational 

phenomenon and its relevant dimensions. Hence, an analysis of the Turkish oral culture’s 

other products such as idioms, fairy tales, folk songs, lullabies, riddles and stories can be very 

helpful in better understanding and sharing of the Turkish educational thinking.    
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Summary 

Development of intercultural competences in the educational process, especially in higher 

education, is most often achieved through the extra-curricular activities, in the form of trainings, 

seminars, informal types of education, etc. Such activities are especially significant for the students 

because precisely this issue isn't sufficiently covered in the mandatory subject programs as part of the 

study programs of the Faculties that teach the future educators.  

In every multiethnic society, great importance should be given not only to the profess ional 

preparation of each future educator, but also to the strengthening of the capacities and developing of 

the competences that will allow firstly for the personal acceptance and acceptance of the Other, as a 

precondition for their inclusion in the mandatory educational practice and pedagogical work with the 

upcoming generations of pupils. The development of the psycho-social skills and obligations of the 

future educators of this type is achieved through content that is implemented through the extra -

curricular activities with the students for example: the educational system and the treatment of 

multicultural, acceptance and development of self -respect and respect for the Other, possible ways of 

resolving conflict situations, integration of the marginalized groups in the educational environment 

and finding mechanisms for non-violent communication. 

The subject of the research refers to the influence of the content in the extra -curricular 

activities with the students, regarding their intercultural competences.  The aim of the research 

concerns the ways and the possibility for development of intercultural competences, as a significant 

competence of the students. The methodology, methods and techniques applied during the course of 

the research were: the method of analysis (analysis of content and structural analysis), the descriptive 

method and the method of comparison, as well as the techniques of analysis of pedagogical 

documentation, observation and surveying. 

On the basis of the received results, it can be concluded that: 

 The extra-curricular activities represent a successful structure for developing of 

intercultural competences; 

 The development of intercultural competences depends on the content that is 

systematically analyzed through discussions with the students; 

mailto:lenad@fzf.ukim.edu.mk
mailto:sofija.arnaudola@fzf.ukim.edu.mk
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 The students' opinions for intercultural competences depend on the application of the 

content of this type during their informal education; 

 Intercultural competences can be developed  in an environment in which subjects from 
various ethnic and religious backgrounds participate;  

 The content that treats issues connected to the intercultural competences provides for 
overcoming the existing prejudices. 

Key Words:  Intercultural education, intercultural competences, extra-curricular activities, higher 

education 

 

Introduction 

 

There exist defined values through which the significance of the intercultural 

competences of an individual is demonstrated. Such include: self-awareness and self-

evaluation, self-respect, respect for the Other, comparison, exchange and identification of 

similarities and differences, intercultural structure, language and development of concepts, 

movement and identity of national groups and minorities, and philosophy of the world, 

religion, ideology and value systems. 

The literature abounds in attitudes and views that fundamentally determine the 

intercultural competences. All the definitions are mainly directed towards defining them as a 

set of systems that encompass belief and behavior, acceptance and value, as well as 

encouragement and training. But this inherently pulls along a process which begins with self-

introduction (self-fulfillment as a process of personal development, personal judgement and 

assessment, getting to know the other side of oneself, i.e. behavior towards other people). 

"The process of awareness starts from the individual, who learns about multi-culture, and the 

essence, forms, elements and characteristics of one’s own (and the other’s) religion and 

religious affiliations."3 In addition, the comparisons, identifications, similarities and 

differences explain a very important process in terms of placing significance upon what is 

different from us. In this same domain the need arises for comparison, with the aim of 

understanding and determining the ideological, political, and economic factors of the 

individual, the group, the society, and the country. The process of comparison refers to the 

comparison of the factors that create the identity of an individual, group, community, or 

society. In the same process, through the exchange of mutual value and social systems (of a 

group, country, etc.), the interest for recognizing Otherness is increasing. Therefore, the 

                                                                 
3
 http://unesdoc.unesco.org 
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impediments for multi-cultural development (of the individual, group, society) are viewed as 

an opportunity for personal enrichment. All this results in tolerance, openness, and 

acceptance in a multi-cultural society, reducing the ethnic and cultural distance, respect and 

showing significance or coming to the proper judgement and evaluation of a different social 

system, a different language, culture and a different identity. 

Identity, except for personal attributes, also demonstrates group attributes or portrays 

specific membership, which is socially built. Identity can be: cultural, intercultural, 

individual, physical, political, collective, national, social, familial, sexual, and ethnic. 

According to their nature, students are all different, but they are also different according to 

their features, which they have been building until they enter higher education, yet it is 

expected that they develop and change these features in a positive direction through the 

numerous activities and content from this field. Such an approach obliges the staff that works 

in education to have dual responsibility: first, to eliminate the personal stereotypes and 

prejudices, and then to dedicate additional attention to strengthening the students’ feelings of 

belonging and self-confidence (self-evaluation).   

 

The link between intercultural competences and higher education 

 

When discussing the competences of the students, especially regarding the 

intercultural competences, the dilemma exists as to whether, on the one hand, they are 

already formed, since it concerns people who have by then formed their own attitudes, 

values, and judgements, or on the other hand, higher education has the ability to develop 

them even further and if need arises, to change them and turn them into real competences. If 

the aim of education is to prepare the students for an active and successful life in their society 

and abroad, then emphasis has to be put on critical thinking and mutual respect, different 

viewpoints and perspectives in teaching, and developing skills for working with information 

inside the framework of the faculty and outside its borders, as well as on directing students in 

an intercultural society. 

"Higher education is obliged even more and more to create a climate of mutual 

respect, to help students build positive relationships, to solve conflicts, and to develop skills 

for solving group problems. In the midst of all this, they are encouraged to be included in 

discussions and interactions with other students of different ethnic, cultural, and language 
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groups, and altogether to build understanding."4 Consequently, they are included in numerous 

curricular and extracurricular activities, such as seminars and trainings that cover content 

from this area and will be able to instigate the students to delve into issues which might not 

be fully covered in their curriculum. The following sections of this work will cover beneficial 

and positive practices, which through a variety of content and activities aim for students to 

develop intercultural competences that will be of great significance for them both as future 

educators and as citizens of a democratic society. 

 

Content and activities that develop intercultural competences in higher education 

A group of third-year students from the Institute of Pedagogy, at the Faculty of 

Philosophy, in Skopje, attended seminars (covering content from several areas) for the 

duration of two sessions. Then they had the opportunity to put into practice and implement 

their newly-acquired and further-developed competences in educational institutions, where 

together with a group of pupils they worked on projects that covered topics connected to 

multiculture and interculture. 

The trainings in conflict transformations were in the form of seminars. The topics of 

these seminars were conflicts in the society, as well as conflicts in groups and communities. 

Interpersonal conflicts were not part of the seminars, but the participants were in the position 

to examine their own prejudices and stereotypes, their issues and weaknesses, and to work on 

their strong suits. 

The aims of the trainings were: 

- Understanding the conflicts; 

- Developing skills needed for conflict transformation; 

- Creating space for reconciliation; 

- Personal reflections of the prejudices and stereotypes; 

- Development of the individual, as well as empowerment; 

- Exchange of experience; 

- Sharing knowledge.  

 

                                                                 
4 Batelaan, P. (2004), Interkulturalni odgoj i obrazovanje u 21. Stoljeću: Naučite živjeti zajedno, Zbornik radova Međunarodne naučne 

konferencije Interkulturalne perspective, Zagreb: IGI, 7 
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The methods that were used during the trainings were of active and participative 

character, which meant participation of each student; thus, they were all motivated to talk 

about their opinions, to take initiative and be responsible. The students were motivated to be 

more responsible for the process, but the trainers kept their role in the structuring of the 

process. 

The trainers included more thematic-oriented interactions during these trainings, and 

learning through experiential engagement on an intellectual and emotional plane. 

Methodology of the research 

The subject of the research refers to the influence of the content in the extracurricular 

activities with the students, regarding their intercultural competences. The aim of the research 

concerns the ways and the possibility for development of intercultural competences, as a significant 

competence of the students. The methodology, methods and techniques applied during the course of 

the research were: the method of analysis (analysis of content and structural analysis), the descriptive 

method, and the method of comparison, as well as the techniques of analysis of pedagogical 

documentation, observation and surveying. This research covered a total of 152 students from 

University Ss Cyril and Methodius-Skopje, Faculty of philosophy-Institute of pedagogy and State 

University of Tetovo-Facilty of philosophy.  

The expected results refer to the following: 

 The extracurricular activities represent a successful structure for the developing of 

intercultural competences; 

 The development of intercultural competences depends on the content that is 

systematically analyzed through discussions with the students; 

 The students' opinions for intercultural competences depend on the application of the 

content of this type during their informal education; 

 Intercultural competences can be developed in an environment in which subjects from 

various ethnic and religious backgrounds participate;  

 The content that treats issues connected to the intercultural competences provides for 

overcoming the existing prejudices. 

 The research implemented the quantitative and qualitative approach, using the research 

technique of surveying to come to relevant information. The questionnaire for students was structured 

with several questions, such as Have your goals and expectations been fulfilled from this training? 

What did you like during this training? Which topics were useful for you? What did you not like 
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during the training? Do you think that your personal knowledge has been changed as a result of this 

training? What do you think you have learned and what do you think you can use from the topics?  

This research covered a total of 152 students from University Ss Cyril and Methodius-Skopje, Faculty 

of philosophy-Institute of pedagogy and State University of Tetovo-Facilty of philosophy, in 5 cities 

Skopje and Tetovo. 

Analysis and interpretation of the received data 

    Have your goals and expectations been fulfilled from this training? 

 Regarding this question, 92% of the participants answered that their expectations have been 

fulfilled from the training, while the rest of the students (8%) replied that their expectations have been 

fulfilled to some extent. 

 What did you like during this training? 
 

Graph 1: 

 

 

 According to the data shown in the graph, it can be seen that the participants mostly like the 

activities that were used during the training: the exercises and the workshops (73%). The relationships 

and the ways of communication with the trainers was mentionable for 42% of the students, the 

energizers for 35%, the whole organization of the training, the hotel and the topics for 31% of the 

participants. For 23% of them, the friendship between the students was what they liked. Everything 

regarding the training, the trainers and the food was mentionable for 15% of the students, the methods 

of learning and the communication in the group for 7%, and the rest of the issues mentioned here are 
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covered through 3%: the freedom, possibility for discussion and debates, the dynamics in the group, 

the gained experience, learning new things which are useful for their future, the positive energy in the 

group, space for creativity, great cooperation with the colleagues, gaining more practical skills, work 

in small groups, having the possibility to hear new things from trainers from abroad, the training 

agenda, listening to each other and how to react towards conflict, not commenting on others’ 

opinions, having an active role in the activities, and dissolving the prejudices. 

 It needs to be mentioned that this was an open-ended question and the students had a chance 

to choose all the things they liked. 

 Which topics were useful for you? 

 

Graph 2: 

 

 According to the data shown in the graph it can be noticed that the students perceive 

everything about the training as useful for them (with 58%), while 38% of them mentioned 

the topic of prejudices as being useful. 31% of them stated the topic of conflict, 19% of them 

mentioned perception and stereotypes, 8% of them noted the activities for team building, 

communication and conflict management, and only 4% of them stated trust building and 

differences. 

 

 What did you not like during the training? 

 Most of the students (19%) motioned that they did not have enough time for rest, the last two 

days of the training had a lot of theory (mentioned by 12% of the students), the short duration of the 
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training for 7%, and the reactions of some colleagues towards personal opinions and starting early in 

the morning for 3% of the students. 

 Do you think that your personal knowledge has been changed as a result of this 

training? 

 The students had the opportunity to choose from a scale from 1 to 5; where 5 is “my opinion 

has been completely changed” (31% of the students), 4 means “it has been changed to some extent” 

(65% of the students), 3 means “I have no specific opinion about this question” (3% of the students) , 

2 means “my opinion has only slightly been changed ”, and 1 means “it has not changed at all” (where 

we did not get any answers).  

 

 What do you think you have learned and what do you think you can use from the 

topics? 

 

 During the training I learned that I do not have to persuade other people of my own 

ideas, thoughts and beliefs. I should be an active listener and make sure that my body 

language is proper because the body language portrays 70% of what I want to say. I 

can freely use the energizers, since everything I teach in the future is to make it more 

interesting and creative for the students. 

 I learned a lot of things that I did not know before, I enriched my knowledge and the 

topics will be useful for my future. 

 I like the exercises, energizers and mediation. 

 How to successfully solve conflicts if they arise. 

 I think that I learned a lot for each topic that we covered during the training and I 

think that they will be very useful for my future. 

 Yes, I learned a lot about mediation and the training was very good. 

 I learned about everything we worked on. I think that I can use the activities in my 

future professional as well as private life. 

 I did not learn many new things, but I got a chance for practical activities and 

discussion. 

 During the training I learned many new things and all the topics were useful for us. I 

can now even further use the knowledge about energizers or the activities from this 

advanced training. 

 I learned many new things during the training that can be of help for my future. 
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 To perceive the things from a different angle and to implement many creative and 

educational things in the educational process. 

 Information for conflicts and managing conflicts, and to actively listen to the others 

without interrupting them. 

 Everything that was mentioned during the training can be used. 

 The topics that we were working on during the training will be very useful, to respect 

the person for what they are and not because of their ethnic identity.  

 Using different approaches in the realization of the lectures, and I will try to 

remember what is good to have proper relationships in life. 

 Well I think I learned what it means to communicate well; I have learned how to 

manage conflicts better and how to be a mediator. 

 I have learned many things and how to manage different situations. 

 I can use the warm-up games and the knowledge. I have learned more about each 

topic and I have enriched my knowledge.  

 I learned so much more about these topics, about being a mediator and I believe that I 

will use all this in practice. 

 We gained many new things that can be used for the future. 

 I think that all the topics were very useful and I learned things that I hope I will use in 

my future life. 

 I gained a lot of knowledge connected with conflicts and how to manage conflicts if I 

found myself in these situations; how to make a team of different people. Everything 

is useful for further life. 

 I learned a lot, the exercises are great to use in a class with pupils, for everyday life 

and even with friends. 

 All the topics were useful for the future. 

 We learned a lot! In a non-formal way we gained very important experience, which 

we can use in the future. 

 

Conclusion 

 The data that were collected and analyzed show positive results for the students who attended 

the seminars. A larger part of the students’ aims and expectations, which were set at the very 

beginning, were met. The students expect that their knowledge is now even more enriched and 
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expanded, especially since this area is rarely systematically transmitted to them in their formal 

education. 

 A high percentage of the students were satisfied with the choice of content and activities that 

were presented to them, and it is precisely this attitude that leads towards their more active inclusion. 

The opportunity for each of them to discuss a particular viewpoint directly influences an exchange of 

experiences and knowledge, moving towards the formation of their personal intercultural 

competences. 

 In addition, the students noted that this training was largely useful for them, and in the open-

ended section of the questionnaire they described numerous skills, abilities, and competences that they 

had acquired. It is of importance to also mention that the intercultural competences will directly 

influence the professional and pedagogical competences. 

 In conclusion, it can be noted that the students from the level of higher education feel the need 

for analysis and implementation (of both theoretical and practical type) of the content from this area. 

They accept the intercultural competences as a requirement in the social context in which they live 

and move forward professionally. It would be a good idea for such practices of extracurricular 

activities to become part of the study curriculum in higher education. 
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Abstract 

Knowledge of the language of the broader environment presents an extraordinary benefit, and 

the process itself can start from the earliest school age. The research issues that are covered in 

this work are the didactic aspects of the implementation, organizational ordering, and 

coverage of Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary education. 

Special emphasis is put on the manner and coverage of the realization of the elective subject 

Albanian Language in the nine-year primary education. This issue is studied from the aspect 

of examining the program foundations of the subject in question, the didactic qualities of the 

textbooks, and the opinions of the participants in the educational process. The research 

resulted in several conclusions that can positively influence the strengthening and 

development of the teaching of this specific subject. Generally, they come down to the 

existence of positive opinions from the participants of other ethnicities, the need for 

strengthening and reprogramming the textbooks, as well as the programs themselves. Such 

research provides possibilities for expansion and addition from the aspect of the organization 

and realization of Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary 

education in those classes with other languages of instruction. 

Key words: multicultural education, teaching plans and programs, textbooks, elective 

subject, integrated teaching 

 

1. Introduction 

 

 The pedagogical-didactic problems connected to the issue of learning the Albanian 

language in primary education in the Republic of Macedonia represent a multidimensional 

pedagogical phenomenon. They seek special coverage on the level of pedagogical aspects, as 

well as on the level of social conditions and predispositions. These two aspects are closely 

related. Hence the effective pedagogical-didactic support is put in the spotlight of a much 

larger phenomenon: living in a multicultural society.  

 Multiculturalism, among other things, also means mutual communication between 

different ethnic entities. This is the reason for using language as a fundamental means for 

communication. Lack of knowledge of the language of the “Other” presents an impediment 

for higher development of both cultures, while at the same time it prevents the possibility for 

everyday effective contacts on both the personal and professional plane. Undoubtedly in R. 

Macedonia, there are environments where only one of the languages is exclusively spoken, it 

being either the Macedonian, Albanian, or Turkish language. Precisely this is an opening 

standpoint for an extensive debate as to how to overcome the language barriers without 

hurting the national and personal feelings of all the parties included, no matter what their 

ethnic belonging is. For this aim, there have been made attempts at conquering this situation 

through bilingual pre-school groups, but taking into consideration the sample of pupils 

included in the process, we are in fact discussing “a drop in the ocean”.  

 The realistic situation is that in this day, when the issue in question regards the two 

languages of greatest coverage in the country (Macedonian and Albanian), there exists so-
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called “silent talk”. This brings about the need for introducing the Albanian language as an 

elective subject in the non-Albanian classes. R. Macedonia is a ground for many ethnicities, 

one of them being the Albanian people, with their distinctive cultural color, tradition, and 

language. We are living in a dynamic world, being enveloped in a multitude of changes and 

tendencies for a better future for the younger generations, so if the past regarded many things 

as being absurd, the present day thrives on competition which appears in every step and every 

aspect of life. 

 Thus, the question arises: What would be the ideal solution in a general framework? 

If the stereotypes, such as “I don’t care what other people think” or “I’ll never learn the 

language of the Other”, are neglected, then the solution to the problem lies in all the pupils 

(as potential social movers) developing their capacities for using the two languages of 

greatest coverage in the country. Simply stated, this process should start at the very beginning 

of one’s educational path, in a variety of ways; through different curricular and 

extracurricular models. It is possible that it be reciprocal, at the start of the educational 

process; or as a mandatory subject. There is also the possibility for the languages to be 

studied as elective courses in the regular curriculum, which is a relatively optimal option, 

since the belonging and national feelings are an integral part of one’s personal dignity and the 

dignity of their family. Each of these models has its own advantage s and drawbacks, 

above all viewed through the lens of the pedagogical-didactic aspect. 

 In the Constitution of the Republic of Macedonia and the Law for Primary Education 

there is a basis for developing a curriculum with teaching curricula for the nine-year primary 

education. Setting out from the analysis of the primary education in R. Macedonia, as well as 

the mandatory education in other countries of the European Union, there has been constructed 

a proposal for redefining the developmental goals, and including a new teaching curriculum 

and teaching programs for the primary schools, which promise to improve the content, 

organization, and quality of the primary education. These suggested changes have taken into 

consideration the achievements in the fields of science and education, the recommendations 

of the Council of Europe and other international organizations, and especially the curricula 

and experience in the primary mandatory education in Austria, the United Kingdom, 

Germany, France, Denmark, Finland, Sweden, Slovenia, Croatia, and other countries. 

Particular attention has been paid to the experiences acquired via the developmental research 

and innovations done in teaching in a large number of primary schools in R. Macedonia. 

Therefore, with all the acquired experience in the previous years it became necessary to seek 

a model for development of primary education, and for the transformation of the primary 

schools in accordance with the developmental goals, the new teaching plans, and the other set 

solutions for the already established educational system. 

 This decade has also seen a determination for expanding the model of the nine-year 

mandatory primary education, which has been moving forward in conformity with the 

developmental characteristics of the pupils in their separate developmental stages, such as is 

the case with R. Slovenia and other developed EU countries. It is well known that Macedonia 

is a multicultural country. The contemporary conclusions and tendencies point to the fact that 

the organization of the teaching should be increasingly oriented towards the individual 

possibilities of the pupils, i.e. the different forms of differentiation. It is also considered that 

with a differentiated approach towards the organization of the teaching and its adaptation to 
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the interests and abilities of the pupils, the contradictoriness between the size and depth of the 

teaching content and the limited possibilities of the pupils will be overcome. 

 

 

2. Methodology of the Research 

 

 The subject of this research is Albanian Language as an elective subject in the nine-

year primary education, analyzed from the aspect of: 

 The knowledge and tasks of Albanian Language as an elective subject in the nine-year 

primary education; 

 The program ordering of the teaching regarding the subject of Albanian Language as 
an elective subject in the nine-year primary education; 

 The didactic shaping (designing) of the textbooks of Albanian Language as an elective 

subject in the nine-year primary education; 

 Aspects of the didactic competences of the teachers of Albanian Language; 

 Views and opinions of the pupils, teachers, administrative staff, and principals 

regarding Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary 
education. 

 

 

3. Research Goals and Character 

 

 The main goal is to analyze the didactic aspects of the realization, organizational 

ordering, and coverage of Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary 

education, as well as the manner and coverage of the realization of the elective subject. 

 

 

4. Research Tasks 

 

 To examine the program ordering of Albanian Language as an elective subject. 

 To examine the didactic components of the textbooks of Albanian Language as an 

elective subject in the nine-year primary education. 

 To examine the opinions and views of the teachers who teach Albanian Language as 
an elective and mandatory subject in the teaching process. 

 To examine the opinions and views of the pupils who have chosen Albanian 
Language as an elective subject. 

 To examine the opinions and views of the administrative staff and principals 

regarding Albanian Language as an elective subject. 
 

 

5. Research Hypotheses 

 

5.1. General Hypothesis 

 It is thought that the subject Albanian Language as an elective subject in the 

multicultural teaching is realized in optimal didactic conditions, expressed through the 
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program ordering, the didactic values of the textbooks, and the existence of positive opinions 

from the teachers themselves. 

 

5.2. Auxiliary Hypothesis 

 It is thought that: 

 The textbooks of Albanian Language as an elective subject, directed for multicultural 

teaching, have been designed in accordance with the contemporary didactic standards. 

 The pupils have positive views towards learning the Albanian language as an elective 

subject in the nine-year primary education. 

 The teachers have positive views towards the realization of Albanian Language as an 
elective subject in the nine-year primary education. 

 The administrative staff and principals have positive views regarding the realization 

of Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary education. 
 

 

6. Research Variables 

 

 Independent variables: The didactic values of the textbooks of Albanian Language as 

an elective subject in the multicultural teaching. 
 

 Dependent variables: Opinions and views of the teachers and pupils, the teaching, as 
well as the manner of organization of the teaching. 

 

 

7. Research Methods, Techniques, and Instruments 

 

 This research applies the method of theoretical analysis and the descriptive method. 

The method of theoretical analysis is used during the analysis of the value of the textbooks of 

Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary education, with the 

application of the descriptive method and the theoretical illustration of the different aspects 

that refer to the realization of the program and organization of the teaching of the elective 

subject: Albanian Language as an elective subject in the multicultural teaching. 

 While on the one hand, the descriptive method is used for the analysis of the content 

(documentation) of the textbooks, on the other hand, the surveys from the interviews were 

used to research the teachers and pupils. 

 The nature of the subject of research directs us towards several techniques: surveying, 

with the goal of examining the opinions of the teachers, an evaluation scale, and content 

analysis on the didactic values of the textbooks. As instruments, there was used an evaluation 

protocol, containing questions of an open and closed type. 

 The research itself has a qualitative and quantitative character. The qualitative 

approach is used for the analysis of the didactic components of the textbooks, while the 

quantitative approach examines the survey questions. In addition, regarding the instruments 

that are specially designed for the research, there can be mentioned a check list for evaluation 

of the textbooks, and evaluation scales designed for the pupils. The comprehensive collected 
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data and their interpretation provide for description of the state of the teaching programs, the 

process of their realization, as well as a qualitative and quantitative approach, the didactic 

components of the textbooks, research of the program ordering, and examining the views of 

the administrative staff and principals through interviews, teachers (partially), and a 

qualitative approach of examining the views of the pupils. 

 

 

8. Research Sample 

 

 This research covered primary schools from 4 cities: 6 schools from Kicevo, 3 schools 

from Gostivar, 13 schools from Tetovo, and 9 schools from Skopje. 

 In these schools the Albanian Language has been learned as an elective subject. The 

research surveyed 105 teachers, who were randomly chosen in order to hear the views and 

opinions regarding the teaching of Albanian Language as an elective subject in the nine-year 

primary education. It included a total of 146 pupils between Grades VI and VIII, who had 

chosen Albanian Language as an elective subject; 105 teachers who had been teaching 

Albanian Language as an elective and mandatory subject in the curriculum; as well as the 

administrative staff (7 school pedagogues, and 7 psychologists), and 7 principals. 

 This sample is adapted in accordance with the conditions of the the field. 

 

 

9. Discussion   

 

 Multiculture and integrated education are significant segments of the present 

programs for advancing and perfecting the teaching. A specific element that needs to be 

mentioned is Albanian Language as an elective subject in the non-Albanian classes. For that 

reason this research analyzes the didactic apects of the realization, organizational order, and 

coverage of Albanian Language as an elective subject in the nine-year primary education. 

The subject of this research is to state the current situation regarding the status of Albanian 

Language as an elective subject. The following research elements have been chosen (because 

of their significance): the curricula, being state documents; the didactic quality of the 

teaching process; the teaching content and its potential concerning the development of the 

interest for learning Albanian Language in the nine-year primary education in R. Macedonia; 

and the didactic competences of the teachers of Albanian Language. 

 According to the principle of understanding the “Other” and multiculturalism, the 

content, methods, and activities that are being offered to the pupils in school should promote 

tolerance and mutual respect of the differences as values, and should provide the acquisition 

of knowledge and skills for better understanding and respect of the “Other”. According to this 

principle the multicultural nature of the Macedonian society requires primary education to 

promote the development of values for pupils’ cooperation, respect of differences between 

people and their culture, language and traditions, while at the same time the school is held 

responsible for expanding pupils’ consciousness about their cultural background and for 

instigating the interest to be introduced to the cultural heritage of the other communities.  
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 Establishing electiveness in school facilitates the solution to several didactic issues, 

which further depend on how successfully the teaching will be organized and realized. 

Albanian Language is among the offered elective subjects for pupils in primary school. This 

research focuses its attention on this particular phenomenon, which is nearly wholly 

pedagogically untouched. Stating the current situation should allow for advancing, 

strengthening, and more efficiently acquiring the Albanian language, treated as an elective 

school subject. This can bring about conclusions that will serve as a basis for conceptualizing 

the optimal models.  

 A principally significant point, from a pedagogical point of view, is the issue of the 

didactic constellation of the whole process. It is here that textbooks, with their qualitative 

value, carry the primary didactic importance. The textbook itself still takes up a noteworthy 

place in the educational process, and it represents one of the means for acquiring knowledge 

and easily consuming terms and information. It should be noted that there are yet other, 

alternative “sources” that are being implemented, such as the contemporary approaches to 

educational technology. This has special meaning in the process of developing the language 

skills of one’s native language and the languages of the other communities.  

 The role of the textbook, viewed didactically, is to classify the teaching and 

systematic contents, in accordance with the pedagogical needs and the educational function 

of the school. In this sense it is inherently clear that the textbook represents one of the sources 

of knowledge and a teaching means that is being used for achieving the educational goals in 

both the teaching and learning process. The textbook allows the pupil to reach the standards 

of knowledge, and to instigate the development of one’s abilities: regarding the cognitive 

area (from understanding, application of knowledge, analysis, synthesis, to evaluation); the 

affective area (from the development of one’s abilities for accepting and including values, to 

the formation of opinions); and the psychomotor area (from instigating the pupil with 

prepared activities to acquire skills, to independent evaluation of practical work). In regards 

to the nature of the subject and the contents, a textbook can be offered, or a didactic set, 

containing several parts (a textbook, workbook, practicum, i.e. pratical activities, or other 

teaching means). In contemporary practice, aside from the textbook, it is recommended that 

there also be published a methodological teacher’s book. The textbook should be of 

multimedia character, founded on the latest ICT changes in the world, which at the same time 

represent additional contributors for a more wholesome, more interesting and more 

contemporary shaping of the content, as well as for fulfilling the pupils’ affinities (digital 

transmitters of information, monographies, dictionaries, etc.). The textbook should be 

structured in accordance with the multidisciplinary concept of the teaching and the factual 

conditions in which the precise teaching is taking place. The concept of the textbook is 

defined by the general conditions for preparation of textbooks for primary and secondary 

education, which state that every textbook: 

 Should be in close connection to the defined aims of the curriculum for a certain 
subject, and fulfill the general and precise aims of each and every thematic unit; 

 Should follow the contemporary achievements of the specific scientific field and the 
accepted (suitable) terminology, as well as to be a synthesis of several pedagogical, 

psychological, methodical, and didactic elements, whose interrelatedness is 
correlative, complementary, and dynamic; 
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 Should be adapted to the pupils’ age (following their developmental characteristics, 
and the language and writing style be clear and understandable); 

 Should strengthen the educational component and the positive outlook towards 
knowledge, and should further develop their civil and national identity, 

multiculturalism, gender equality, etc. 
Concerning the curriculum goals, the textbooks have developed teaching content from all the 

program areas: Language, Literature and Reading, Writing and Expression, and Media 

Culture in Primary Education 

 

 The concluding results from the research on a global scale can be structured into few 

segments, in accordance with the elements of the research, which end in tangible suggestions 

for a didactic consequence of the process: 

 The Programs for learning Albanian Language in the nine-year primary education are 

well structured and organized. The curricula include educational goals that partially 
promote multiculturalism and respect towards ethnic differences, but not as 

comprehensively. In order to provide better implementation of the principles of 
multiculturalism in practice, there should be included content that will further 

promote interaction through representing the other ethnicities, as a part of the same or 
different situations. This means that there exists a need for redefining the content 
according to the needs of the pupils for easier acquisition and understanding of the 

Albanian language. The contents of all the program areas are covered: language, 
literature and reading, writing and expression, and media culture. In the integrated 

planning there can also be included suitable content from the other subjects, through 
which pupils learn about words and their functions, enrich their word bank, enhance 
proper speech and their written expression. When planning the curriculum, different 

weight is placed on the program contents, the set goals, the given deadline for 
realization, and the levels of achievement, being a basis for the planning of the 

teaching process. The successful application of the various methods, notwithstanding 
the personal efforts of the teacher, requires curricula that explicitly stress the 
contemporary approaches in teaching. 

 Comparing the curriculum of Albanian Language, as an elective subject, with the 

other curricula, it can be stated that there are many elements that are lacking, yet are 
of great importance for contemporary and effective teaching. This will bring about 
better pupil achievements and fulfilling of the established goals. Therefore changes 

are forced to happen in the existing curriculum, in which aside from the general goals, 
there is a need for defining the concrete goals of every program area, the terms that 

the pupils must acquire from the content, activities and methods, which will provide 
an orientational frame for the teacher to shape the teaching process and to construct 
quality planning (global, thematic, monthly, daily), yet at the same time to accomplish 

the set goals. The curriculum does not describe the didactic recommendations, as a 
direction for successful fulfillment of the teaching process. In order for the teaching 

goals and contents to be realized in the realm of assessment (diagnostic, formative, 
macro-summative, and summative), the teaching means, the teaching conditions for 
the realization of the whole process, the teaching staff, and the expected results, are 

all interconnected and provide coherence. 
 There is a need for redefining the curricula of Albanian Language as an elective 

subject. The research states that during the previous year a new curriculum for Grade 
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VI has been created, but that curriculum is not available in the schools as well as on 
the web site of the Bureau for the Development of Education. This also covers a 

textbook for Grade VI (in the framework of the program), which has undergone slight 
changes or modifications of the textbook of Grade V. 

 The textbooks for Albanian Language (elective) in the nine-year primary education 
are not quite equivalent to the curricula. If the curricula describe learning through 

listening, practice, and writing, then it is sensible of them to contain activities for 
easier acquisition and learning, but unfortunately this is the case with a small part of 
the content. The texts do not correspond to the curricula contents and the terms that 

are covered. For example, when review tasks are given, there is no variety of tasks of 
different levels and types. 

 

 As they are textbooks for pupils who have come into contact with the Albanian 

language for the first time, there is lack of activities as well as other supplementary materials: 

among others, materials of visual or auditory type, and workbooks. In addition, illustrations 

are lacking. The textbooks are not very well designed, and they are neither attractive nor 

motivating for the pupils. Regarding the textbooks of Grade V and VI, they partially fulfill 

the didactic concepts of what a good textbook is, in terms of instigating the acquisition of 

new knowledge. The textbooks of Grade VII and VIII are not compatible to the pupils’ age 

level since they are too long and do not attract any additional motivation on their part. 

 The pupils’ views regarding their interest in Albanian Language as a subject have 

shown the experience to be extremely positive and acceptable. This works well for the 

requirements of revising and strengthening the didactic components of the textbooks of 

Albanian Language as an elective subject. In other words, the methodological-didactic 

standards that are specific to learning another language are required to be fulfilled. 

 In addition to the previous statement, the teachers’ views, most of which convey a 
positive attitude towards the elective status of the subject in the nine-year education, 

also work well for the whole experience. However, a significant number of teachers 
agree that the curriculum and the textbooks need to undergo changes, in order to 
coincide with the pupils’ age and interests, and to satisfy the didactic standards. 

Moreover, teachers are of the same opinion that they need additional educational 
training. 

 The concept of the teaching programs for the elective subject Albanian Language, in 
the nine-year primary education contains certain irregularities that refer to the 

existence of non-uniform criteria in their structure. The content should evolve around 
a methodological-didactic concept, which would contain contemporary approaches to 
working. In addition, there should also be contained a methodological handbook for 

each separate grade in which the teachers teach. At the end of this analysis, it should 
be worthwhile to also mention the insufficiency of multicultural topics, or lack 

thereof, as significant characteristics for the society in which we live, so as to provide 
a model that would promote multiculturalism. 
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 This research offers possibilities for further expansion and broadening from the aspect 

of the organization and realization of Albanian Language as an elective subject in the nine-

year primary education in the Republic of Macedonia. 
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Öz 
Küreselleşme sürecinde haber pazarının da az sayıda dev medya kuruluşunun kontrolüne geçmesi, 
haberlerde homojenleşme eleştirilerini beraberinde getirmiştir. Ancak, haberlerin homojenleştiği 
iddiasının doğru olmadığı, zira bütün haberlerin hedef kitleye uygun şekilde seçildiği, tanımlandığı ve 
düzenlendiği yolunda görüşler de bulunmaktadır. Bir diğer görüş, medyadaki küreselleşmenin 
haberler üzerinde belli bir etkisinin bulunduğunu, ancak bu etkinin sınırlı olduğunu savunmaktadır. 
Konuyla ilgili tartışmaların oluşturduğu kuramsal çerçeveden yola çıkan bu çalışmada ise, yabancı 
haber kaynaklarına bağımlılığın yerli medya kuruluşlarının olaylara ilişkin kendi politik tutumlarını 
yansıtmasını etkileyip etkilemediği sorgulanmaktadır. Çalışma, 2014 Haziran ayının ilk yarısında Irak 
ve Şam İslam Devleti adlı örgütün Irak’ın Samarra, Musul ve Tıkrit şehirlerini işgal etmesiyle 
başlayan Irak krizinin farklı ülkelerdeki gazetelerde hangi çerçevelerden sunulduğunu ve bu 
çerçevelerin yerli-yabancı kaynak değişkenine bağlı olarak bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Araştırma örneklemini oluşturan gazeteler, Türkiye, Suudi Arabistan, 
Pakistan ve İsrail’de yayınlanan sırasıyla Hürriyet Daily News, Arab News, Dawn.com ve Haaretz’tir. 
Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen araştırmanın birinci aşamasında bu dört gazetede yayınlanan dış 
kaynaklı haber sayısının toplam haber sayısına oranı ve Irak krizine ilişkin haberlerde kullanılan yerli 
ve yabancı kaynakların oranları tespit edilmiştir. İkinci aşamada, aynı gazetelerin Irak kriziyle ilgili 
haberlerinde kullandıkları çerçeveler, üçüncü aşamada ise aynı haberlerdeki çerçevelerin yerli ve 
yabancı kaynaklara bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 
yerli medya kuruluşlarının kendi bölgelerinde yaşanan olaylarda bile küresel haber ajanslarına bağımlı 
oldukları, ancak yine de olaylara ilişkin kendi politik tutumlarını yansıtabildikleri tespit edilmiştir. Bu 
sonuç, medyadaki küreselleşmenin haberlerde homojenleşme yarattığı savının doğru olmadığı, 
haberlerin seçme ve düzenleme yoluyla domestikleştirildiği yolundaki görüşü desteklemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Medya, Haber Ajansı, Homojenleşme, Çerçeve  
 
 

LOBALISATION OF NEWS: AN ANALYSIS ON THE NEWS ABOUT THE IRAQ CRISIS 

 

Abstract 
With the globalization of media, the global news market has been dominated by a small number of 
media conglomerates, which has led towards the critiques of globalisation and homogenisation of 
news. However, some scholars challenge to this argument, claiming that all news are selected, 
defined and organised in a way judged to be appropriate for the intended audiences, while some 
others claim that the globalisation of media has an effect on the news, but to a limited extent. Based 
on the theoretical framework built by such discussions, this paper questions whether the dependence 
of local media organisations on foreign news sources has any effect on the reflection of the political 
positions of the local media organisations about events. This study attempts to discover the frames 
used by newspapers in different countries in their coverage of the Iraq crisis that started with the 
seizure of Samarra, Mosul and Tıkrit by the Islamic State of Iraq and the Levant in the first half of 
June 2014. The newspapers used as the sample of the research are Hürriyet Daily News, Arab News, 
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Dawn.com and Haaretz based in Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, Pakistan and Israel, 
respectively. The research comprises three stages, first of which seeks to find out the ratio of the 
news supplied by foreign resources to the total number of news covered by the newspapers, and the 
ratio between the foreign and local resources of the news on the Iraq crisis covered by the 
newspapers. The second stage discovers the frames used by the newspapers in the news about the 
Iraq crisis, and the third one explores whether the frames discovered in the second stage vary by 
foreign and local news sources. The research has revealed that the local media organisations are 
dependent on the global news agencies even for the events occurring in their own region and that 
they can however reflect their own political positions on the events. This result supports the 
argument that the globalisation of media has not caused a homogenisation effect on the news, 
instead the local media organisations domesticizes the news in their selection and edition processes.  
Key Words : Globalisation, Global Media, News Agency, Homogenisation, Frame 
 

Giriş  
Kanadalı iletişim bilimci Marshall McLuhan, altmışlı yıllarda ortaya attığı “küresel köy” 

kavramıyla elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın küresel bir köye dönüşeceğini 
anlatmak istemiştir. Gerçekten de, yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan uydu yayıncılığı 
sayesinde, aynı televizyon programları dünyanın çok farklı yerlerinden izlenebilmeye başlanmış, yine 
aynı dönemde kullanıma giren internet, iletişimde ve bilgi paylaşımında zaman ve mekân sınırlarını 
ortadan kaldırmıştır. Ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişmelerin yolculuk sürelerini kısaltması da 
ülkeler ve kıtalar arasındaki insan ve eşya dolaşımını artırmıştır. Tüm bu gelişmelerle birlikte girilen 
yirmi birinci yüzyılda ise, ülkeler arasındaki coğrafi sınırların önemi azalmış ve dünya, bir ucundan 
diğerine kolayca ulaşılabilen küresel bir köy haline gelmiştir. 

Anthony Giddens (1990), küreselleşmeyi, dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin, çok 
uzaklardaki olayların ve yerel oluşumların birbirini biçimlendirdiği ve uzak yerleşimlerin birbirine 
bağlandığı bir şekilde yoğunlaşması olarak tanımlamıştır (64). Uzak yerleşimleri birbirine bağlayan 
güç ise medya ve iletişim teknolojileridir. Küreselleşme sürecinde kritik bir role sahip olan medya, bir 
yandan dünyayı “küresel bir köy” haline getirirken, bir yandan kendisi de küreselleşmiş ve medya 
kuruluşları az sayıda dev medya şirketine dönüşmüştür.  

Medyanın küreselleşmesi, Cees J. Hamelink’in (2002) ifadesiyle, öncelikle, yeni gelişen 
küresel medya pazarında ticaret yapan medya üretim ve dağıtım şirketlerinin bütün dünyaya 
yayılmasını ifade etmektedir. Küresel medya pazarında, yalnızca büyük ölçekli ve bütünleşik 
şirketler, yani medya sektörünün birçok kolunu birleştiren medya devleri etkili bir şekilde faaliyet 
gösterebilmektedir (36). Günümüzde, bütün küresel medya sistemi, Time Warner, Disney, 
Bertelsman, Viacom, Tele-Communications INC, News Corporation, Sony, Seagram, General 
Electric and Philips gibi az sayıda şirketin egemenliğindedir (Matos, 2012).  

Ağırlıklı olarak ABD kökenli olan dev medya şirketlerinin dünyanın dört bir yanına bilgi, 
haber ve eğlence olarak ulaşan medya içeriklerinin üretim ve dağıtımındaki rolü, küreselleşmeyle 
medya arasındaki ilişkinin sorgulanmasına neden olmuştur. Küreselleşmenin kültürel hegemonyaya 
ve tek tipleşmeye yol açtığı yönündeki iddialardan yola çıkan bu sorgulamanın önemli bir parçasını 
ise haberler oluşturmaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ve küreselleşmeyi mümkün kılan gelişmeler, haber 
üretim ve dağıtım süreçlerini de etkilemiştir. Artık, dünyanın bir noktasında yaşanan bir olay 
elektronik medya tarafından neredeyse eş zamanlı olarak haberleştirilip tüm dünyaya 
yayılabilmektedir. Haberlerin siyasi ve ekonomik karar süreçlerindeki ve toplumsal algının 
şekillenmesindeki rolü dikkate alındığında, medyadaki küreselleşmenin, daha az sayıda medya 
kuruluşundan çevre ülkelere doğru tek yönlü, birbirine benzer, dahası homojen haberlerin akışına 
işaret edip etmediği sorusu önem kazanmaktadır.  

1. Kuramsal Çerçeve 
1980’de UNESCO tarafından yayınlanan ve MacBride Raporu olarak da bilinen “Birçok Ses, 

Bir Tek Dünya” adlı raporda, enformasyon akışında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler aleyhine 
bir dengesizliğin bulunduğuna ve bu dengesizliğin giderilmesinin önemine dikkat çekilmiştir (36). 
Aradan geçen otuz yılı aşkın sürede iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin haber akışını 
kolaylaştırması az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelen haber miktarını artırmışsa da, bu 
dengesizliğin Batı merkezli uluslararası haber ajansları lehine devam ettiğini söylemek mümkündür.  
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Günümüzde çoğu gazete özellikle dış haberlerde uluslararası haber ajanslarından gelen 
haberlere bağımlı durumdadır. Şule Yüksel Özmen’in (2013) ifadesiyle söylenirse, haber toplama ve 
dağıtma işleminin yüksek maliyeti nedeniyle küresel alanda faaliyet gösteren haber ajansları 
kurulmuştur. Uluslararası haber ajansları, küresel bir hizmet ağına sahip kuruluşlardır. Dünyanın dört 
bir yanında temsilcileri ve büroları vardır. Günün 24 saati abonelerine haber ve haber malzemesi 
ileten bu haber ajansları, dünya haber trafiğinin ortalama yüzde 80'ini yönlendirmektedir (137).  

Uluslararası haber ajansları, 150 yılı aşkın bir süredir uluslararası haber toplama ve 
dağıtımının çekirdeğini oluşturmaktadır (MacGregor, 2013: 35).

  
Bugün, küresel haber pazarı İngiltere 

merkezli Thomson Reuters, Fransa merkezli Agence France-Presse (AFP) ve ABD merkezli As-
sociated Press’in (AP) egemenliği altındadır. Bugün haber ajansları küresel güçler haline gelmiştir. 
Örneğin, Thomas Reuters’ın 100’ü aşkın ülkede 57,800 personeli bulunmaktadır. 2013’teki yıllık 
geliri ise 12.5 milyar dolardır (thomsonreuters.com).  

Az sayıda haber ajansının küresel haber pazarını elinde tutması, haber seçimi ve sunumundaki 
çeşitliliğin azaldığı, dolayısıyla haberlerin homojenleştiği ve küreselleştiği yolundaki eleştirileri de 
beraberinde getirmiştir. Haberlerin küreselleştiğini savunan Christopher Paterson ve Oliver Boyd-
Barrett gibi araştırmacılara göre, medya kuruluşlarının küresel alt yapısı ve haber sağlayıcılar 
arasındaki karşılıklı bağlantılar haber içeriğini etkilemekte ve homojenleşmiş haberlerin tüm dünyaya 
yayılmasına neden olmaktadır. İş süreçlerinin standartlaşması ve haber çıktılarının 
McDonaldlaştırılması

5
, bu haber sağlayıcılar üzerinden gerçekleştirilmekte ve Batının politik ve 

ekonomik çıkarlarına uygun hale getirilmektedir (Clausen, 2003a: 106). 
Aralarında Simon Cottle (2000), Ingrid Volkmer (2002) ve Lisbeth Clausen’in (2003b) de 

bulunduğu bazı araştırmacılar ise, haberlerin homojenleştiği savına karşı çıkmaktadır. Clausen’e 
(2003b) göre, teknolojilerin evrensel nitelik kazanması ve dış haberlere uluslararası haber ajansları 
üzerinden ulaşılması nedeniyle haber programlarının içeriğinin benzer olduğu iddiası doğru değildir 
(110). İletişim stratejilerinin evrensel özelliklerine rağmen, haberler, özgün ulusal ortamda anlam 
yaratacak unsurlar içermektedir. Uluslararası haber iletimi hem “evrensel” hem de “özgün” unsurlar 
içermektedir. Evrensel unsurlar küresel formatları ve türsel uzlaşımları, özgün unsurlar ise, ulusal 
medya kuruluşlarındaki kültürel temaları, aktörleri ve iletişim stratejilerini ifade etmektedir. Belli 
özgün unsurları seçme ve küresel enformasyonu yerel bir çerçeveye uyarlama süreci 
“domestikleştirme” olarak anılmaktadır (Clausen, 2003b: 14). Daha önce Gurevitch v.d. tarafından 
kullanılmış olan domestikleştirme kavramı, bir çerçeveleme sürecini ifade etmekte ve bu süreçte, 
haberler hedef kitleye uygun şekilde seçilmekte, tanımlanmakta ve düzenlenmektedir (Clausen, 2010: 
132).

 
 
Bu iki yaklaşımın yanı sıra, küreselleşmenin haberler üzerinde sınırlı bir etkiye sahip 

olduğunu ileri süren görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşün sahiplerine göre, ulus devlet eski 
statüsünü kaybetmiş olsa da hala belli bir role sahiptir ve medya kuruluşlarının içinde yer aldığı 
ortamı mevzuat yoluyla ya da sosyal ve kültürel açıdan etkilemeye devam etmektedir (Nossek, 2004: 
345). Böyle bir etki altında yaratılan ve “melez” olarak nitelendirilebilecek bu tür haberler hem yerel 
hem de uluslararası unsurlar taşmaktadır. “Melez” haberlerde, bir ülkedeki bir olay veya konu ele 
alınırken yayınlandığı ülkeyle doğrudan bağlantılı unsurlar da habere dahil edilmektedir (Clausen, 
2010: 132).    

Yukarıdaki tartışmalar, günümüz dünyasındaki farklı coğrafyalarda yaşanan iç savaşlar ve 
terör olaylarıyla birlikte ele alındığında, haberlerin hangi çerçevelerle sunulduğu, dolayısıyla yaşanan 
olaylara ilişkin okurlarda nasıl bir algı oluşturulmaya çalışıldığı daha da önem kazanmaktadır. 
Küreselleşmeyle birlikte, ülke sınırları içinde yaşanan birçok uyuşmazlık, terör olayı veya çatışma çok 
uluslu bir niteliğe bürünmüş, bu ise ilgili tarafların kendini dünyaya anlatma ihtiyacını artırmıştır. 
Kendi pozisyonunu gerekçelendirme, haklı gösterme ve kabul ettirme isteğini içeren bu ihtiyaç medya 
üzerinden giderilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada, uluslararası haber ajanslarından dünyaya yayılan 
haberlerin o haberleri kullanan yayın organlarında homojenleşmeye yol açacak şekilde mi yoksa 
yayın organının kendi pozisyonuna uygun bir çerçeveyle mi sunulduğu sorusu ortaya çıkmaktadır.  

 

                                                                 
5“McDonaldlaştırma” terimi, ilk kez George Ritzer (1996) tarafından, Amerikan tüketim kültürü ikonlarının, üretim süreci ve tüketim 
kalıplarının McDonald’s restoranlarında olduğu gibi franchising sistemiyle kültürel farklılıklar dikkate alınmadan farklı ülkelere aktarılması 

anlamında kullanılmıştır.  
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2. Irak Krizi 
Bu çalışmaya konu olan Irak krizi, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün, işbirliği 

yaptığı diğer güçlerle birlikte Irak merkezi hükümetinin güçlerine karşı bir saldırı başlatarak 5, 9 ve 
11 Haziran 2014 tarihlerinde sırasıyla Samarra, Musul ve Tıkrit şehirlerini ele geçirmesiyle başlayan 
bir süreci ifade etmektedir. Saldırı sonucunda Irak ordusu ülkenin güneyine doğru çekilmiş, Kürt 
Özerk Bölgesi güçleri ise 13.06.2014 tarihinde Kerkük’ün kontrolünü ele geçirmiştir. Haziran ayı 
bitene kadar Irak merkezi güçleri Ürdün ve Suriye sınırlarındaki kontrolünü kaybetmiştir. 10 Haziran 
2014’te Irak Başbakanı Nouri al-Maliki sıkıyönetim talebinde bulunmuş, ancak Irak 
Parlamentosu’nda bu yönde bir karar çıkmamıştır.

6
   

IŞİD güçlerinin 11-12 Haziran 2014 tarihlerinde Musul’da 49 konsolosluk personelini ve 28 
tır şoförü Türk vatandaşını kaçırması, Türkiye’yi de problemin taraflarından biri haline getirmiştir. 
Kaçırılan tır şoförleri 3 Temmuz 2014 tarihinde serbest bırakılmıştır. Bunun dışında, araştırmanın 
kapsadığı sürenin sona erdiği 9 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Irak krizinin seyrini önemli ölçüde 
değiştiren bir gelişme yaşanmamıştır.   

Yukarıda özetlenen Irak krizi konusunda farklı ülkelerin gazetelerinde yer alan haberlerin 
yerli-yabancı kaynak oranlarının ne olduğu, hangi çerçevelerle sunuldukları ve bu çerçevelerin haber 
kaynağının yerli veya yabancı olmasına bağlı olarak bir farklılık gösterip göstermediği soruları bu 
araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranmıştır:  

A.S.1. Irak krizi konusunda gazetelerde yer alan haberlerin yerli-yabancı kaynak oranı nedir? 
A.S.2. Irak krizine ilişkin haberler hangi çerçevelerle sunulmuştur?  
A.S.3: Irak krizine ilişkin haberlerde kullanılan çerçeveler yerli ve yabancı kaynaklara bağlı 

olarak bir farklılaşma göstermiş midir? 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı, yerli medya kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerde kullanılan 

çerçevelerin haber kaynağının yerli veya yabancı olmasına bağlı olarak farklılaşma gösterip 
göstermediğini, dolayısıyla, uluslararası haber ajanslarından dünyaya yayılan haberlerin yerli medya 
kuruluşlarının olaylara ilişkin politik tutumunu etkileyip etkilemediğini tespit etmektir. Bu 
doğrultuda, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İsrail’de yayınlanan birer gazetenin Irak kriziyle 
ilgili haberleri incelenmiştir. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İsrail’in seçilme nedeni, bu 
ülkelerin (araştırmanın yapıldığı sırada) Irak krizinin doğrudan bir tarafı olmamakla birlikte, krizin 
seyrinden dolaylı da olsa etkilenmeleri ve bu nedenle krize ilişkin politik bir tutum aldıklarının kabul 
edilmesidir. Türkiye, Irak’ın Türkiye’yle sınır komşusu olması ve IŞİD’in 77 Türk vatandaşını 
kaçırarak rehin alması nedeniyle krizin dolaylı bir tarafı konumuna gelmiştir. Basında Suudi 
Arabistan’ın IŞİD örgütünü desteklediği yönünde iddiaların bulunması nedeniyle, Suudi Arabistan da 
dolaylı bir taraf olarak kabul edilmiştir.

7
 Orta Doğu’daki jeopolitik dengelerin doğrudan etkilediği 

ülkelerden biri olması, krizin İsrail’i de dolaylı olarak ilgilendirdiği varsayımına yol açmıştır. Pakistan 
ise, ABD’nin Uzak Doğu’daki tek müttefiki olarak bilinmekte ve Irak merkezi hükümetiyle ilişkileri 
son on yılı aşkın bir süredir olumlu bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, Pakistan gazetelerinin krize 
ilişkin tutumunun örneklemdeki diğer gazetelerle karşılaştırılmasının anlamlı sonuçlar sağlayabileceği 
düşünülmüştür. Örneklemdeki ülkelerin Batılı ülkeler olmamasına dikkat edilmiş, böylece, ağırlıklı 
olarak Batı kaynaklı uluslararası haber ajanslarının Batılı olmayan ülkelerin gazetelerindeki etkisi 
tespit edilmeye çalışılmıştır.   

09.06.2014 tarihinde Google arama motorunda “English” ve “daily newspaper” anahtar 
kelimeleriyle yapılan aramalarda Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail ve Pakistan’da yayınlanan İngilizce 
gazeteler arasında ilk sırada görüntülendiği tespit edilen Hürriyet Daily News, Arab News, Haaretz ve 
Dawn.com gazeteleri araştırma örneklemi olarak kabul edilmiştir. Boyd-Barrett (2004: 29), savaş 
haberlerinin genellikle tek taraflı olduğunu, medyanın savaş haberlerini kendi ülkesinin bakış açısıyla 
ele aldığını, bu nedenle de hükümetin ve dış politika seçkinlerinin pozisyonlarını yansıtma eğiliminde 
olduğunu söylemiştir. Bu önerme doğru kabul edilerek, gazetelerin ülke içinde muhalif konumda olup 
olmadığı bu araştırmada göz ardı edilmiştir.  

                                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Northern_Iraq_offensive 
7 Nitekim, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Saud Al-Faisal 19.06.2014 tarihinde bir açıklama yaparak IŞİD’i desteklediği yolundaki iddiaları 

reddetmiştir. 
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Çalışmada yukarıda belirtilen üç araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Birinci araştırma 
sorusu, Irak krizine ilişkin haberlerdeki yerli-yabancı kaynağı oranına yöneliktir. Bu oranı tespit 
etmek amacıyla, dört gazetede 10.06.2014 ile 09.07.2014 tarihleri arasında, yani 30 günlük bir süre 
boyunca Irak kriziyle bağlantılı haberler taranmıştır. Tespit edilen 403 haberin metin ve 
fotoğraflarının kaynağı sorgulanmış, böylece, örneklemdeki her gazetenin Irak kriziyle ilgili 
haberlerinde kullandığı yerli ve yabancı kaynakların sayısal oranları ortaya çıkarılmıştır.  

Elde edilen verilerin gazetelerin tüm haberlerinde kullandığı yerli ve yabancı kaynak oranıyla 
karşılaştırılabilmesi amacıyla ikinci bir tarama yapılmıştır. Bu taramada ise, örneklemdeki gazetelerin 
ana sayfaları 10 Haziran 2014 tarihinden 28 Haziran 2014 tarihine kadar birer gün arayla (toplam on 
gün) taranmış ve bu gazetelerin hangi uluslararası haber ajanslarının haberlerine yer verdiği ve bu 
haberlerin gazetede yer alan toplam haber sayısı içindeki oranı tespit edilmiştir. Ancak, internet 
gazetelerindeki haberlerin sürekli güncellenmesi bu taramada elde edilen verilerin yalnızca gösterge 
amaçlı olarak kabul edilmesini gerektirmektedir.  

Yukarıda belirtilen her iki taramada da reklam, karikatür, blog, (haber metniyle birlikte 
verilenler dışındaki) video ve fotoğraf, (sayfanın başka yerinde yeniden verilmesi nedeniyle) en çok 
okunan/en popüler haberler köşesi, haberleştirilmemiş tweetter aktarımları ve köşe yazıları 
değerlendirmeye alınmamıştır. Haber fotoğraflarında ise yalnızca ana fotoğraf dikkate alınmıştır. 
Aynı haberde birden fazla kaynak belirtilmişse, her kaynak eşit birer veri kabul edilerek ayrı ayrı 
değerlendirmeye alınmıştır.  

İkinci araştırma sorusu, Irak krizine ilişkin haberlerin hangi çerçevelerle sunulduğuna 
ilişkindir. Çerçeveleme kuramının ana fikri, medyanın belli olayların belli kısımlarını veya 
özelliklerini daha görünür kıldığıdır. James W. Tankard’ın (aktaran Dimitrova v.d. 2005: 25, 26) 
ifadesiyle, haber medyasında çerçeveleme, haberlerin yayın kuruluşu tarafından seçilmesi, 
vurgulanması, dışlanması veya ayrıntılandırılmasından oluşan bir süreçle gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla, yayın kuruluşlarının haber merkezine gelen haberler ister yabancı ister yerel kaynaklı 
olsun, belli seçme, dışlama, vurgulama ve ayrıntılandırma işlemlerinden geçmekte ve izler kitleye 
belli çerçeveler üzerinden sunulmaktadır. Haberlerde okurların dikkatini en fazla çeken kısımların 
başlıklar ve ilk paragraflar olması (Weiss, 1988: 189) ise, haberlerin bu bölümlerinin hangi 
çerçevelerle sunulduğunun özel önem taşımasına neden olmaktadır. Bu varsayım doğrultusunda, 
araştırmanın bu aşamasında, örneklemdeki gazetelerde 10.06.2014 ile 09.07.2014 tarihleri arasında 
Irak krizi konusunda yer aldığı tespit edilen toplam 403 haberin başlığı ve ilk paragrafları üzerinde bir 
çerçeveleme analizi gerçekleştirilmiştir.   

Çerçeveleme analizinin uygulanmasında tümevarım yaklaşımı benimsenmiştir. Claes de 
Vreese (2005), tümevarım yaklaşımının, haberlerin önceden tanımlanmış haber çerçeveleri olmadan 
analiz edilmesi olduğunu ve bu yaklaşımda çerçevelerin analiz sırasında, materyale bağlı olarak 
oluşturulduğunu söylemiştir (53). Bu doğrultuda, 403 haberin başlıkları ve ilk paragrafları önce bir 
açık kodlamaya tabi tutulmuş ve Irak krizinin hangi yönlerinin görünür kılındığı ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra, bu açık kodlama sonucunda elde edilen veriler az sayıda kategoriye 
indirgenerek 403 haber yeniden taranmış ve hangi gazetenin hangi çerçeveye ne oranda yer verdiği 
tespit edilmiştir. Bu taramalarda, aynı haber biriminde birden fazla çerçeveye rastlandığında, bu 
çerçeveler eşit birer veri olarak kabul edilerek ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

Üçüncü araştırma sorusu, Irak krizine ilişkin haberlerde kullanılan çerçevelerin yerli ve 
yabancı kaynaklara bağlı olarak bir farklılaşma gösterip göstermediğine yöneliktir. Bu soruyu 
yanıtlamak üzere, gazetelerde kullanıldığı tespit edilen çerçevelerin kaynaklarına göre dağılımı 
yapılmış ve yerli-yabancı kaynaklar ile bu çerçevelerin kullanımı arasında anlamlı bir bağlantı olup 
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

4. Araştırmanın Bulguları 
A.S.1. Irak krizi konusunda gazetelerde yer alan haberlerin yerli-yabancı kaynak oranı nedir? 
10.06.2014 ile 09.07.2014 tarihleri arasında Irak kriziyle ilgili olarak Hürriyet Daily News’te 

137, Arab News’te 105, Dawn.com’da 77 ve Haaretz’de 84, dört gazetenin toplamında ise 403 haber 
yayınlanmıştır. Dört gazetenin tümünde Irak krizine ilişkin haber metinlerinde yabancı kaynak 
kullanımı oldukça yüksek düzeydedir. Toplamda, yüzde 74.5 yabancı, yüzde 19.3 yerli kaynak 
kullanılmıştır. En fazla kullanılan yabancı kaynak AFP’dir (%32.0). Onu sırasıyla Reuters (%27.0) ve 
AP (%14.8) izlemektedir. Ayrıca, dört gazete arasında Irak krizi konulu haberlerde en çok yabancı 
kaynak kullanan gazetenin Dawn.com (%95.8) olduğu tespit edilmiştir. Onu sırasıyla Haaretz 
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(%91,5), Arab News (%75), ve Hürriyet Daily News (%51.7) takip etmektedir. Hürriyet Daily 
News’in konuyla ilgili yerli kaynak kullanım oranının diğer gazetelerden daha yüksek olmasının 
IŞİD’in kaçırdığı Türk vatandaşlarıyla ilgili çok sayıda iç politika haberine yer vermesinden 
kaynaklandığı düşünülebilir.  

Gazetelerin Irak kriziyle ilgili haberlerde kullandığı ana fotoğraflarda ise, yabancı kaynaklı 
fotoğraf oranı yüzde 80.9, yerli kaynak kullanımı ise yüzde 7.1 olarak tespit edilmiştir. Haber 
fotoğraflarında en fazla kullanılan yabancı kaynak AP’dir (%29.9). Onu sırasıyla Reuters (%25.8) ve 
AFP (%23.6) takip etmektedir. Dört gazete arasında Irak haberlerinin fotoğraflarında en çok yabancı 
kaynak kullanan gazetenin Dawn.com (%97.6) olduğu bulunmuştur. Onu sırasıyla Haaretz (%92.4), 
Arab News (%78.3) ve Hürriyet Daily News (%67.9) takip etmektedir. Haber metinlerinde olduğu 
gibi, Hürriyet Daily News’in konuyla ilgili yerli kaynak kullanım oranının diğer gazetelerden daha 
yüksek olmasının IŞİD’in kaçırdığı Türk vatandaşlarıyla ilgili çok sayıda iç politika haberine yer 
vermesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak, gazetelerin zaman zaman metin bölümü yerel 
kaynaklı olan haberlerinde bile yabancı kaynaklı fotoğraflar kullanıldıkları görülmüştür. Örneğin, 
Hürriyet Daily News’te, 11 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan “Davutoğlu tweeted that precautions 
‘had been taken’ before ISIL raid on consulate” başlıklı haberde kullanılan Türk Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nın fotoğrafı Reuters ve 15.06.2014 tarihinde yayınlanan haber metni yerli kaynaklı 
“Threat to Turkmen area near Mosul ‘not to be underestimated,’ PM Erdoğan warns” başlıklı haberde 
kullanılan Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı AFP kaynaklıdır.   

Yukarıdaki veriler, dört gazetede yer alan Irak krizi konulu haberlerdeki yerli-yabancı kaynak 
oranlarını göstermektedir. Bu oranların, Irak krizi konusu dışındaki haberlerle benzerlik gösterip 
göstermediğini tespit etmek üzere ikinci bir tarama yapılmıştır. Bu tarama sonucunda, gazetelerin 
yabancı kaynaklı haberlerinin tüm haberler içindeki oranı, yabancı kaynaklara ayrıştırılmış olarak 
tespit edilmiştir. Dört gazetenin yabancı haber kaynağı kullanım oranı yüzde 11.6 ila 29.7 arasında 
farklılaşmaktadır. Dört gazete arasında en fazla yabancı kaynaklı haber kullanan gazete Arab News, 
en az kullanan ise Haaretz’tir. Bu gazetelerin en çok kullandığı yabancı haber kaynağının AFP 
olduğu, onu sırasıyla Reuters, AP ve Bloomberg’in takip ettiği görülmüştür. Taranan on günlük 
sürede, dört gazeteden yalnızca birinin ve bir kereye mahsus olmak üzere Bloomberg kaynaklı haber 
kullandığı tespit edilmiştir. Dört gazetenin ortalamasına bakıldığında ise, bu gazetelerin ana 
sayfasında yer alan haberlerin yaklaşık olarak beşte birinin (yüzde 21.5) yabancı kaynaklı olduğu 
belirlenmiştir. Gazetelerin haberlerde kullandığı yabancı kaynak oranının yüzde 21.5, Irak krizine 
ilişkin haberlerde kullandığı yabancı kaynak oranının ise haber metinlerinde yüzde 74.4 ve haber 
fotoğraflarında yüzde 80.9 olması, Irak krizi konulu haberlerde yabancı haber kaynaklarına 
bağımlılığın genel ortalamanın yaklaşık dört katı olduğunu ortaya koymaktadır. 

A.S.2. Irak krizine ilişkin haberler hangi çerçevelerle sunulmuştur?  
Dört gazetede Irak kriziyle ilgili olarak yer alan 403 haberin başlıkları ve ilk paragrafları 

üzerinde önce açık kodlamayla, daha sonra elde edilen bulgulardan yola çıkarak oluşturulan az sayıda 
kategori üzerinden gerçekleştirilen iki aşamalı bir tarama sonucunda, bu haberlerin “politik tutum”, 
“diplomasi”, “şiddet”, “ekonomik etki”, “iç politika” ve “diğer” olmak üzere başlıca altı çerçevede 
sunulduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevelere ilişkin açıklayıcı bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Hürriyet Daily News, Arab News, Dawn.com ve Haaretz’in Irak krizi konulu haberlerde kullandığı 

çerçeveler  

Çerçeve Açıklama 

P
o

li
ti

k
 T

u
tu

m
 

Irak 

hükümeti 

lehine 

Irak’ın toprak bütünlüğü, Irak ordusunun başarıları  

Irak ordusunun IŞİD’e karşı her türlü askeri girişimi 

Diğer ülkelerin askeri desteği ve askeri müdahale ihtimali 

Irak 

hükümeti 

aleyhine 

Irak ordusunun IŞİD’e karşı direnmemesi 

Irak merkezi hükümetinin mezhep ayrımına dayalı politikaları 

Irak parlamentosundaki işleyiş sorunları  

Diğer ülkelerin askeri müdahalesinin olmayacağı veya olmaması gerektiği 

ABD’nin Irak politikalarının başarısızlığı (ABD’nin Irak’a verdiği destek nedeniyle, ABD 

politikalarının başarısızlığına ilişkin haberlerin Irak hükümeti aleyhine haber olarak kabul 

edilmiştir.) 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin askeri ve ekonomik başarıları (Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi’nin Irak krizi sırasında Kerkük’ü IŞİD’in elinden alması ve bağımsızlığını ilan 
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edeceğini açıklaması, bu bölgenin Irak merkezi hükümetinin karşısında konumlanmasına 

yol açmıştır.) 

IŞİD lehine IŞİD’in askeri başarıları 

IŞİD 

aleyhine 

IŞİD’in uyguladığı şiddet 

IŞİD’in yol açtığı sivil mağduriyet 

IŞİD’e katılımların yargılamaya konu olması 

IŞİD’in rehinelere karşı fidye istemesi 

Diplomasi Üçüncü taraf ülkelerin krizle ilgili müzakereleri 

Şiddet Irak krizinden kaynaklanan, fakat tarafların herhangi biriyle doğrudan ilişkilend irilmemiş 

şiddet 

Ekonomik Etki Irak krizinin yol açtığı bir ekonomik etkinin olup olmadığı 

İç Politika Yerel politikacıların Irak krizine ilişkin açıklamaları 

Diğer  IŞİD’in halifeliğini ilan etmesi, uyulacak toplumsal kurallar getirmesi gibi diğer 

kategorilere dahil edilemeyen haberler. 

 
Tablo 1’de yer alan çerçevelerin tümü bir bütünün parçalarını oluşturmakla birlikte, “politik 

tutum” çerçevesi gazetelerin Irak krizine ilişkin pozisyonunu ortaya koyma açısından ana çerçeve 
olarak kabul edilmiş ve çözümleme esas olarak bu çerçeve üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ancak, 
politik tutum çerçevesine dâhil edilmiş olan, “Irak hükümeti lehine” çerçevesiyle “IŞİD aleyhine” 
çerçevesi, ayrıca “Irak hükümeti aleyhine”  çerçevesiyle “IŞİD lehine” çerçevesi aynı politik tutuma 
işaret ettiği kabul edilerek birleştirilmiş, dolayısıyla bu dört çerçeve iki çerçeveye indirgenmiştir.  

A.S.3. Irak krizine ilişkin haberlerde kullanılan çerçeveler yerli ve yabancı kaynaklara bağlı 
olarak bir farklılaşma göstermiş midir? 

Üçüncü araştırma sorusunu yanıtlamak üzere, Tablo 1’de belirtilen çerçevelerin önce 
gazetelere, daha sonra her gazetedeki yerli-yabancı haber kaynağına göre dağılımı tespit edilmiştir. 
Çerçevelerin gazetelere göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 2. Hürriyet Daily News, Arab News, Haaretz ve Dawn.com Gazetelerinde Yer Alan Irak krizi Konulu 

Haberlerde Yer Alan Çerçeveler 

   Çerçeve Hürriyet Daily News  Arab News Haaretz Dawn.com 

n % n % n % n % 

P
o

li
ti

k
 

T
u
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m

 

Irak hükümeti lehine + 

IŞİD aleyhine haberler 

51 38 41 37.2 43 48.2 43 53.7 

Irak hükümeti aleyhine + 

IŞİD lehine haberler 

30 22.3 44 39.9 36 40.3 26 32.5 

Şiddet 4 2.9 4 3.6 1 1.1 2 2.5 

Diplomasi 12 8.9 8 7.2 0 0 0 0 

Ekonomik Etki 10 7.4 8 7.2 0 0 5 6.25 

İç Politika 17 12.6 0 0 0 0 1 1.25 

Diğer 10 7.4 5 4.5 9 10.1 3 3.7 

Toplam  134 100 110 100 89 100 80 100 

 
Tablo 2, Hürriyet Daily News, Dawn.com ve Haaretz’te Irak hükümeti lehine ve IŞİD 

aleyhine haberlerin, Arab News’te ise Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine haberlerin daha fazla 
sayıda olduğunu göstermiştir. Dört gazete arasında bu iki tutum arasındaki oransal farkın en yüksek 
(%21.2) olduğu gazete Dawn.com’dur. Dolayısıyla, Dawn.com’da yer alan haberlerin Irak krizinde 
Irak hükümeti lehinde, IŞİD karşısında bir politik tutumu yansıtacak çerçevelerle sunulduğunu 
söylemek mümkündür.  

Tutum farklılığının en yüksek (%15.7) olduğu ikinci gazete Hürriyet Daily News’tir. Hürriyet 
Daily News, aynı zamanda Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine haber oranının (yüzde 22.3) en 
düşük olduğu gazetedir. Bu ise, Hürriyet Daily News’in Irak kriziyle ilgili haberlerinde Irak hükümeti 
lehinde ve IŞİD karşısında bir tutum aldığını ortaya koymaktadır. 

Söz konusu iki politik tutum arasındaki farklılık açısından üçüncü sırada yüzde 8.2 ile Haaretz 
gelmektedir. Haaretz’in bu tutumu, Irak krizinde IŞİD karşısında ve merkezi hükümet yanında bir 
politik tutuma sahip olduğu, ancak taraflardan her ikisine de açık bir destek vermediği şeklinde 
yorumlanabilir. 
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Dört gazete içinde Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine haberlerin daha yüksek olduğu tek 
gazete Arab News’tir. İki politik tutum arasındaki farklılık düşük (%2.7) olmakla birlikte, dört gazete 
arasında politik tutum farklılığı gösteren tek gazetenin Arab News olması anlamlıdır.  

Üçüncü araştırma sorusunu yanıtlamak üzere ikinci bir tarama daha yapılmış ve bu taramada, 
gazetelerde yer alan çerçevelerin yerli-yabancı kaynaklarına göre dağılımı tespit edilmiştir. Bu 
taramada, kaynağı belirtilmeyen haberler değerlendirmeye alınmamış, değerlendirme yalnızca 
kaynağı belli olan haberler üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Tarama sonucunda, Hürriyet Daily News’te yer alan Irak krizi konulu haberlerde kullanılan 
çerçevelerde yerli-yabancı kaynaklı haberler arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Gazetede yer alan hem yabancı hem de yerli kaynaklı haberlerde Irak hükümeti lehine ve 
IŞİD aleyhine haberlerin sayısı daha fazladır. İki tutum arasındaki fark ise yerli ve yabancı kaynaklar 
arasında önemli bir farklılık göstermemektedir (Yabancı: %16.2; Yerli: %19.3) 

Arab News’te yer alan Irak krizi konulu haberlerde kullanılan çerçevelerde yerli-yabancı 
kaynaklı haberler arasında küçük bir farklılık olduğu görülmüştür. Gazetede, yabancı kaynaklı 
haberlerde Irak hükümeti lehine ve IŞİD aleyhine (n=35), yerli kaynaklı haberlerde ise Irak hükümeti 
aleyhine ve IŞİD lehine (n=5) çerçeve kullanan haber sayısı daha fazladır. Ancak, gazetenin Irak krizi 
konulu haberlerinde ağırlıklı olarak (%75) yabancı kaynaklı haber kullanması, konuya ilişkin her iki 
farklı politik tutumun gazetede benzer bir ağırlıkla yer almasına neden olmuştur.  

Tarama, Irak krizi konusunda Dawn.com’da yer alan haberlerde kullanılan çerçevelerde yerli-
yabancı kaynaklı haberler arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğunu ortaya koymuştur. Gazetenin 
hem yabancı hem de yerli kaynaklı haberlerinde Irak hükümeti lehine ve IŞİD aleyhine haberlerin 
sayısı daha fazladır. Ancak, yerli ve yabancı kaynaklar arasında bu iki tutum açısından önemli bir 
farklılık gözlenmiştir. Yabancı kaynaklı haberlerde Irak hükümeti lehine ve IŞİD aleyhine haberlerin 
toplamdaki oranı ile Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine haberlerin oranı arasındaki fark yüzde 
15.0, yerli kaynaklı haberlerde ise aynı fark yüzde 50’dir. Dolayısıyla, bu gazetede, Irak hükümeti 
lehine ve IŞİD aleyhine bir politik tutumun yerli haberlerde daha açık bir şekilde ortaya konulduğunu 
söylemek mümkündür. 

Haaretz’de Irak kriziyle ilgili olarak yayınlanan bütün haberlerin yabancı kaynaklı olması 
nedeniyle, yerli-yabancı kaynaklı haberler arasında bir karşılaştırma yapılamamıştır.  

Dört gazetede Irak hükümeti lehine ve IŞİD aleyhine çerçeve kullanan haberlerin 134’ü 
(%85.3) yabancı kaynaklı, 23’ü (%14.6) yerli kaynaklıdır. Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine 
çerçeve kullanan haberlerin ise 105’i (%89.7) yabancı, 12’si (%10.2) ise yerli kaynaklıdır. Görüldüğü 
üzere, Irak krizine ilişkin iki farklı politik tutum arasında dört gazetenin toplamı bazında da yerli ve 
yabancı kaynağa bağlı olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır.  

Sonuç 
Bu makalede, haber kaynaklarının yerli ve yabancı olmasının haberlerde kullanılan çerçeveler 

üzerinde herhangi bir etki yapıp yapmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, Türkiye, Suudi 
Arabistan, Pakistan ve İsrail merkezli dört İngilizce gazetede Irak krizi konusunda yayınlanan 
haberler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Krizin patlak verdiği ilk günlerde başlayıp bir aylık süreyi 
kapsayan araştırmanın sonuçları aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

Dört gazetenin tümü Irak krizi konulu haberlerde ağırlıklı olarak yabancı kaynaklara bağımlı 
kalmıştır. Gazetelerin konuyla ilgili haberlerindeki yabancı kaynak oranı metin kısmında yüzde 74.5, 
fotoğraf kısmında ise yüzde 80.9’dur. Dahası, gazetelerin zaman zaman metin kısmı yerel kaynaklı 
olan haberlerinde bile yabancı kaynaklı fotoğraflar kullanıldıkları görülmüştür. Bu bulgular, Batılı 
olmayan ülkelerin kendi bölgelerindeki olaylara ilişkin haberlerde bile az sayıdaki Batılı haber 
ajansına bağımlı kaldığını açıkça ortaya koymaktadır.  

Dört gazete, ortalama yüzde 21.5 oranında yabancı kaynak kullanmaktadır. Dört gazete 
arasında en fazla yabancı kaynaklı haber kullanan gazete Arab News, en az kullanan ise Haaretz’tir. 
Bu gazetelerin en çok kullandığı yabancı haber kaynağı AFPdir. Onu sırasıyla Reuters, AP ve 
Bloomberg takip etmektedir. Aynı gazetelerin Irak krizine ilişkin haberlerde kullandığı yabancı 
kaynak oranı ise yüzde 74.4’tür. Bu ise, Irak krizi konulu haberlerde yabancı haber kaynaklarına 
bağımlılığın genel ortalamanın yaklaşık dört katı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Araştırma süresi içinde dört gazetede Irak kriziyle ilgili olarak yer alan 403 haberin “politik 
tutum”, “diplomasi”, “şiddet”, “ekonomik etki”, “iç politika” ve “diğer” olmak üzere altı ana 
çerçevede sunulduğu tespit edilmiştir. Ana çerçeve olarak kabul edilen politik tutum çerçevesinin dört 
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gazetede nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, dört gazete arasında, Irak hükümeti 
aleyhinde ve IŞİD lehinde tutum alan haber sayısı Irak hükümeti lehinde ve IŞİD aleyhinde tutum 
alan haber sayısından daha fazla olan tek gazetenin Arab News olduğu tespit edilmiştir. Diğer üç 
gazete arasında Irak krizinde Irak hükümeti lehinde ve IŞİD karşısında politik tutumunu en açık 
sergileyen gazetenin ise Dawn.com olduğu belirlenmiştir. Hürriyet Daily News’le ilgili bulgular, 
gazetenin Irak hükümeti lehinde, IŞİD aleyhinde bir tutum aldığı ve konuya ilişkin haberleri Irak 
hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine çerçevelerle sunmaktan özellikle kaçındığı izlenimi vermiştir. 
Haaretz’le ilgili bulgular ise, bu gazetenin, Irak krizinde IŞİD karşısında ve merkezi hükümet 
yanında, ancak her ikisine de açıkça karşı durmayan veya açık destek vermeyen mesafeli bir politik 
tutuma sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Dört gazetede Irak krizi konusunda yayınlanan ve kaynağı belirtilmiş olan haberlerde yer alan 
çerçevelerin yerli-yabancı kaynaklarına göre dağılımını tespit etmek üzere yapılan tarama, bu 
dağılımın gazeteler arasında farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ana çerçeve olarak kabul edilen 
“politik tutum” çerçevesi esas alınarak yapılan taramada, Hürriyet Daily News’te söz konusu çerçeve 
açısından yerli-yabancı kaynaklı haberler arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Gazetede yer alan hem yabancı hem de yerli kaynaklı haberlerde Irak hükümeti lehine ve IŞİD 
aleyhine haberlerin sayısı daha fazladır. İki tutum arasındaki fark ise yerli ve yabancı kaynaklar 
arasında önemli bir farklılık göstermemektedir (Yabancı: %16.2; Yerli: %19.3). Arab News’te ise, 
yerli ve yabancı kaynaklı haberler arasında politik tutum açısından küçük de olsa bir farklılığın 
bulunduğu tespit edilmiştir. Gazetede, yabancı kaynaklı haberlerde Irak hükümeti lehine ve IŞİD 
aleyhine, yerli kaynaklı haberlerde ise Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine tutum alan haber sayısı 
daha fazladır. Dört gazete arasında, politik tutum çerçevesi açısından yerli-yabancı kaynaklı haberler 
arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu tek gazete Dawn.com’dur. Gazetede yer alan hem yabancı 
hem de yerli kaynaklı haberlerde Irak hükümeti lehine ve IŞİD aleyhine haberlerin sayısı daha 
fazladır. Ancak, iki tutum arasındaki fark yerli ve yabancı kaynaklar arasında önemli bir farklılık 
göstermektedir. Yabancı kaynaklı haberlerde Irak hükümeti lehine ve IŞİD aleyhine haberlerin 
toplamdaki oranı ile Irak hükümeti aleyhine ve IŞİD lehine haberlerin oranı arasındaki fark yüzde 
15.0, yerli kaynaklı haberlerde ise aynı fark yüzde 50’dir. Diğer taraftan gazetenin Irak krizine ilişkin 
haberlerin yüzde 95,8’ini yabancı kaynaklardan almış olması, gazetenin konuya ilişkin politik 
tutumunu ağırlıklı olarak yabancı kaynaklı haberler üzerinden yansıttığını göstermektedir. Haaretz’de 
Irak kriziyle ilgili olarak yayınlanan bütün haberlerin yabancı kaynaklı olması nedeniyle, yerli-
yabancı kaynaklı haberler arasında bir karşılaştırma yapılamamıştır. 

Yukarıdaki veriler göz önüne alındığında, örnekleme dahil edilen dört gazetenin Irak krizine 
ilişkin haberlerini ağırlıklı olarak üç Batılı haber ajansından elde etmekle birlikte, konuya ilişkin 
politik tutumlarında farklılıklar gösterdiği ve haber kaynağının yerli veya yabancı olmasının bu 
farklılaşma üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Yerli medya kuruluşlarının 
yabancı haber kaynaklarına bağımlı olduğu durumlarda bile kendi politik tutumunu yansıtabilmesi, 
medyadaki küreselleşmenin haberlerde homojenleşmeye yol açmadığı, haberlerin seçme ve 
düzenleme yoluyla domestikleştirildiği yolundaki görüşü desteklemektedir.   

Bu çalışmada, Irak krizine ilişkin haberlerin başlıkları ve ilk paragrafları içerdikleri çerçeveler 
üzerinden incelenmiştir. Ancak, başka bir çalışmada, farklı yerel medya kuruluşlarının aynı haber 
kaynağından aldıkları haberleri kendi politik tutumlarını yansıtmak üzere hangi düzenleme 
süreçlerinden geçirdiklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi konuya ilişkin birikime katkı 
sağlayacaktır.   
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Abstract 

Intending to improve the overall situation in FYROM, in the year 2010 Ministry for 
education and science in co ordinance with High Commissionaire for National Minorities of 
OSCE have produced National Program for integrated education. One of the main goals of 
the Program envisages “promotion of integration through mutual extra-curricular activities” 
of students in educational system in FYROM. This goal is addressing towards creating new 
programs for upgrading and developing inter-ethnic interaction in the frames of extra-
curricular activities, as well as creating appropriate conditions and possibilities for multi-
language communication and meetings. All of the above has created certain space for 
realization of lots of initiatives which should strengthen the intercultural dialogue in the 
country. In this paper we will present the most successful practices that evolved from the 
above mentioned initiatives and which have a purpose to create new cultural matrix, i.e. unity 
created by differences, throughout stimulating the intercultural dialogue and strengthening 
the relations between different cultures and ethnicities in the educational process. This so 
called cultural matrix should presume sub-summarized creation which accumulates the values 
of many cultures in one country.  

Methodology used in this research was document analyses and interviews with stakeholders 
from educational and cultural environment, while the methodological focus was oriented 
towards one model from Nansen dialogue Center.  
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Introduction 
 
Many theoreticians are facing problems when defining and understanding the term 
multiculturalism, which is pointing out that it is a complex and multilayer societal 
phenomenon that cannot be easily methodologically and theoretically defined. No matter if 
multiculturalism derives from the opinions of representatives from liberal theoreticians of 
multiculturalism and their acknowledgments of diversity and societal cohesion1, or from the 
opinions of the conservative critics of multiculturalism and their acknowledgments as a threat 
to national cohesion, or from other theoreticians which stand for liberalism which wouldn’t 
neglect the significance of cultural differences2, one thing is for certain - multiculturalism 
which isn’t understood as a tolerance or cultural diversity, but as a demand for legal 
acknowledgment of the rights of ethnical, religious or cultural groups, nowadays is 
established in most of liberal-democratic societies3 and it represents reality which should be 
taken in to account when creating societal, cultural and educational policy in the countries 
throughout the world.  
Multicultural education is a progressive approach for transforming education and it is 
confronting discriminatory policies and practices in education. It is based on ideals of social 
justice, educational equity, critical pedagogy and dedication in securing educational 
experiences which will help all the students to rich their full potential as students, as social 
aware and active people, both on local, national and global level. Multicultural education 
acknowledges that the schools are from crucial importance for establishing the basis of 
transformation of the societies and fighting discrimination. Therefore, the main goal of 
multicultural education is to influence on societal changes. Accomplishment of this goal is 
composed of three directions of transformation: self-transformation, transformation of the 
educational institution and transformation of the society4. 
Despite the different conceptualizations of multicultural education, some mutual ideals are 
representing the basis of their understanding: 
- Every student has to have equal opportunities for fulfilling its potential.  
- Every student has to be prepared to competently participate in the intercultural society. 
- Teachers have to be prepared to efficiently ease the learning process for every student, no 

matter how he/she is cultural similar or different from the others. 
- Schools have to be active participants in eliminating all kinds of oppression, first by 

elimination oppression in their own walls, and then producing active and aware students 
in the society. 

- Education has to have full orientation towards the student and to be inclusive for the 
voices and experiences of the students. 

- Teachers, activists and all others have to undertake more active role in reconsidering the 
educational practices and their influence on the learning process: methods of assessment, 
pedagogies, school psychologies and counseling practices, educational materials and 
books, etc. 

                                                            
1 Semprini, Andrea (2006): Multikulturalizam. Beograd: Clio 
2  Turner,  Terence  (1993):  Anthropology  and Multiculturalism: What  Is  Anthropology  that Multiculturalists 
Should Be Mindful of It?, Cultural Anthropology 8, 4: 411–429. 
3
 Fukujama, Frensis (2006): Identity, Immigration, and Liberal Democracy, Journal of Democracy ‐ Volume 17, 

Number 2, April 2006,   
4 Paul C. Gorski, P.C. (2010), The Challenge of Defining "Multicultural Education", Critical Multicultural Pavilion, 
(12.11.2011), http://www.edchange.org/multicultural/initial.html 
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For accomplishing these goals, multicultural education has need for school personnel which 
will be multicultural educated and capable for accepting and including the differences in 
educational process. Multicultural education demands severe reform of schools so it can 
lighten all the aspects of school community and organization. 
In that direction, in the past period the Government of Republic of Macedonia has undertaken 
legal initiatives which will inforce intercultural dialogue in accordance with multicultural 
context in the country. These steps created space for increasing the public and civic initiatives 
for changing and improving current situation. From the year 1991, until now, Republic of 
Macedonia undertook lots of legal changes, strategy documents, development programmes 
and measures, all in direction to improve the situation in education and enforce intercultural 
dialogue in different ethnic groups.  
All of that enabled opening of private and public higher education institutions where 
educational process can be realized on the languages of the minorities in the country, i.e. non-
official languages.5  
The Government of the Republic of Macedonia has established many legal acts which 
support the process of inclusion of vulnerable groups in education, especially the roma 
ethnical group, all in accordance with the Decade of inclusion of the Roma people6.  
The new “Concept of nine year elementary education”7, among others, is based upon the 
principles of: democracy, non-discrimination, multiculturalism, inclusion and partnership.   
Throughout the new Law for elementary education8 lots of measures are undertaken  for 
fulfilling the rights of the children for education and forbidding all kind of discrimination 
based on gender, race, color of skin, national, social, political, religious and societal 
belonging. This Law defines the main goals of elementary education, among which are these:  
- informing and expressing on the mother tongue,  
- education for mutual tolerance, cooperation, respecting the differences,  
- basic human freedom and rights.  
In 2010, Ministry of education and science of Republic of Macedonia, together with OSCE 
developed overall Government strategy for integrated educational system. The purpose was 
to “make significant and visible shift in the general approach in the educational system 
according to the multiethnic reality in the country, as a step towards accomplishing strategic 
goals of the country, where stability and inner cohesion are important as the good interethnic 
relations.”.9 
This policy main purpose is to make significant and visible shift in the general approach in 
the educational system according to the multiethnic reality in the country which is described 
by the Constitution of Republic of Macedonia and the appropriate legislative which arrives 
from the Ohrid framework agreement.10 The measures predicted in this last document are 
divided into five thematic groups.11 

1. Integration through mutual activities of students coming from different ethnical 
groups and including or strengthening mutual extracurricular activities of students on 

                                                            
5 Stenographic notes from the 58 meeting of the Assembly of Republic of Macedonia, 30th January, 1997.  
6 Decade for inclusion of Roma – Republic of Macedonia, Ministry for labour and social policy, November, 
2004.  
7 Concept for nine year elementary education, Ministry for education and science, Birou for development of 
education, 2007, Skopje.  
8 Law for primary education of the Republic of Macedonia, Official Gazette of Republic of Macedonia, n.103/08 
from 19.08.2008. 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
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different levels: in the schools, between different schools from the same municipality 
or throughout the country.  

2. Integration through increasing mutual understanding of the languages, which will 
increase the level of communication between people from different ethnic 
communities. One group of measures is pointed towards training the methodology 
teachers of second language, with accent of languages from smaller ethnic 
communities.  

3. Adjusting the educational plan and program, as well as the books, with special accent 
on history, geography and language books. Also, improving the mechanisms for 
approving and controlling the learning materials in schools.  

4. Increasing the qualification level of educational staff, with special accent on 
competences for integration in education.  

5. Management with schools in decentralized context.  
This document emphasizes the need for including regular consultation of all stakeholders 
which will come as a participative democratic corrective measure. 
 
One successful practice 
 
Nansen Dialogue Center’s “Model of Integrated and Bilingual Education” (NDC) is 
implemented in situations of increased initiatives for enforcing intercultural dialogue in the 
country, with special accent on education as an important factor in strengthening these 
processes. In the Republic of Macedonia lives population from different ethnic communities: 
Macedonian – which is majority, and the minorities – Albanian, Serbian, Turkish, Roma and 
Vlach. As in many other Balkan countries, in Republic of Macedonia coexist many cultures 
which have developed certain relation throughout the years. The rights and obligation of the 
citizens are regulated by the Constitution of the Republic of Macedonia as well by the other 
Legal acts. 
NDC Program is representing new redesign and is bringing new type of organization in the 
work of primary and secondary schools in which are integrated students from different ethnic 
communities. It is accomplished in extracurricular activities. Students spend more time 
together and follow the educational process (on their mother tongue) in the same school 
building and at the same time. This Program is not only promoting integration of students 
from different ethnic background, but integration of teachers as well. 
The global goals which this Program strives to accomplish are: 
- Deepening the constructive collaboration relations between students from different 

ethnic belonging;  
- Rasing awareness of the students for respecting the internal differences; 
- Overcoming the stereotypes and prejudges among students connected with their 

ethnic and cultural background;  
- Supporting tolerance towards differences from social, ethnic and cultural character; 
- Enabling students for constructive solving conflict situations in the groups; 
- Developing positive emotional climate in groups with heterogenic ethnic structure in 

order to sustain high index of group cohesion; 
- Expanding the active vocabulary of students with terms and cultural and social 

phrases of the non-mother tongue; 
- Strengthening the interaction, collaboration and trust between teachers and parents 

from different ethnic backgrounds; 
- Developing and supporting students talents and capabilities in accordance with their 

individual potentials; 
- Supporting students curiosity, originality as well as their creative potential; 
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- Developing logical, flexible, divergent and critical thinking of students. 
 
For accomplishment of these goals, there are several sets of contents in the areas of: 
mathematics, art, drama, surroundings, peace education, traffic, young researchers, ethnic 
education, etc. The main intention is to serve the teachers as a direction and platform upon 
which they can implement the realization.  
Educational process is organized in a way that certain contents with extracurricular character 
are placed in correlation with mandatory educational contents and represent their 
complementation.  
Bilingual component is the central pillar upon which are based all the program activities. 
After finishing the class schedule (which is realized on the mother tongue), students are 
involved in extracurricular activities on the grade level. Teachers work in tandems to form 
the extracurricular contents, which represent the basis for integrative processes in schools. 
During realizations of activities, teachers speak their mother tongue and are not translating or 
paraphrasing the questions, explanations, suggestions, etc., which enables the students to 
follow the educational process in two languages. 
This model, despite the active enrollment of students, has also a purpose to increase the 
participation of parents in educational process. Hence, special attention is dedicated to 
integration of parents through active inclusion in the realization of program activities. The 
Program for parents has several goals: 
- Improving the collaboration and trust of parents towards scools and teaching staff;  
- Promoting the active role of parents in creating, performing and evaluating curricular and 

extracurricular activities; 
- Supporting self-initiative of parents, especially the mothers as important factor in the 

overall child’s development; 
- Strengthening the collaborative relations between parents with different ethnic, religious 

and cultural background; 
- Upgrading life skills of parents as well as forming habits of their continuous self-

education; 
- Supporting the self-confidence of parents as well as supporting developing positive 

attitude towards other members of the group. 
 
 
Accomplishing the goals of the Program 
 
If the main purpose of multicultural education (according to Paul C. Gorski) is to influence 
on societal changes and transformation of the society through: self-transformation, 
transformation of educational institution and learning12, then NDC Program is fully 
accomplishing these demands. NDC model is based upon recognition, understanding and 
believing in cultural differences and surpassing the barriers which are the cause of interethnic 
conflicts. Organization of learning and the activities are set in a way that develops students 
awareness of the others/different cultural identities and gives every student a possibility to 
situate his/hers identity in that set of diversity. 
Self-transformation: NDC model doesn’t imply only process for acquiring knowledge of 
other culture. The process of learning about the culture of others, of their values and their 
understanding throughout letters and numbers (the most common method in regular teaching) 
usually is not enough, whether process of active enrollment isn’t included. NDC Program is 
                                                            
12  Paul  C.  Gorski,  P.C.  (2010),  The  Challenge  of  Defining  "Multicultural  Education",  Critical  Multicultural 
Pavilion, (12.11.2011), http://www.edchange.org/multicultural/initial.html 
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upgrading the knowledge of students by acquiring skills for approaching the other cultures. 
The culture exclusivity is placed in context of multicultural surroundings, which creates 
possibility for “fine” symbiosis of understanding and values about “SELF” and “OTHERS”. 
Connecting the one’s culture with cultures and values of “others” is the basic pillar upon 
which NDC model is being implemented. The process of transformation, produced by 
transformation dialogue is representing the final effect of the work. 
In the process of learning and teaching, individual and group presentation is practiced, which 
allows the weaknesses and strengths to be understood as mutual, and not individual. The 
competition, as a strategy in the process of performance is not representing competition 
between two different ethnic groups of students, but competition between students in mixed 
ethnic groups. That gives the students possibility for rivalry of individuals, and not 
representatives from ethnicities. In that way, possibilities for individual and collectivity 
development is created, respecting the others and interiorize the civic values by the students. 
The main tendency is students to crossover from the phrase “MY SELF” towards the phrase 
“US”, understood in multicultural context. 
Transforming the environment: NDC model is starting to transform from initiative to 
teaching model with clearly recognizable identity. Starting from initiative in the schools, it 
slowly transforming as a trade mark of the schools. This model is transforming into trade 
mark of the environment as well. The cooperation between NDC schools with teachers, local 
community and families is showing tendency for increased cooperation, with minor 
oscillations which have external character, and are not implication from the work of NDC 
Program. 
Inclusion: The NDC Model by itself contains strong inclusive component.  Democratic way 
of governance the teaching process by the teachers, prejudice released system of work and 
respecting the personality of every student (which are basic principles of work), allows every 
student to “find his self” and self-realize in that kind of surrounding. This implies to students 
who have difficulties with learning, students with cultural barriers, as well as for students 
with special needs. This last category of students is successfully integrated in everyday 
activities and show significant development of their skills. The progress is visible not only in 
the plan of socialization, but also in the learning plan. It is obvious that this model provides 
not only possibility to transform the tolerance and respect towards “the other” in general, not 
only ethnical different, which has remarkable meaning from the aspect of the students with 
special needs. 
Language: NDC Program shows great success in expanding the active vocabulary of 
students with cultural and social terms and phrases from the non-mother tongue. NDC 
Program has a purpose to eliminate the barriers for learning in other languages and with that 
to establish cultural dialogue. Despite the fact that NDC Program doesn’t have aspirations to 
teach students other language, this component has strong reflection on students. 
Collaboration and communication: Working in ethnic mixed groups is far more dynamic 
and shows active enrollment of group members with strengthened intercommunication. 
Students have developed collective spirit which allows critic to take constructive and 
integrative character. Collaboration is often transferred from the classrooms to the student’s 
homes. 
Communication between students is dynamic with no barriers. Students easily deal with 
teachers presentations on different languages and often react even before they get the 
instruction on their own language, which is implying that students have strengthened the 
vocabulary of the “other” language. That is why it is rare to have stagnation in the process of 
work. Intercommunication of students is very dynamic and tolerant. Students often 
communicate in their own language, although translation is available every time when there 
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is a situation for doing mutual activities. The global opinion is that in this type of 
communication there is curiosity and pleasure among students. 
 
Conflict solving: High degree of tolerance among students, teachers and parents indicates 
that NDC model is making significant success in the area of conflict prevention. Surpassing 
the possible reasons for conflicts based on ethnicity like: “not knowing the other”, culture 
exclusivity, disrespecting the “other”, weak collaboration, decreased level of tolerance, etc. 
are the best way to solve the conflicts. 
Motivation: Students show visible pleasure of what they have learned and worked in the 
framework of extracurricular activities. They gladly accept teachers initiatives and show 
readiness to actively participate in them. Proof of their motivation is their regular and active 
presence in the extracurricular activities. 
Activity goals: In general, the activity goals are clear, easily understood by the students and 
not very ambitious, and are often implemented with appropriate activities. Activity goals are 
set in a way that allows possibility to support students curiosity, originality and 
accomplishing their creative potential. This component is especially dominant in the work 
with children from primary education. 
Learning process: Learning process is being realized with understanding and doesn’t 
demand big effort for memorizing by the students. All the work is problem posed and is 
forcing the critic attitude of students. Learning is in concordance with the real life and 
extracts all the contents from it, which develops students’ initiative and creativity. That is 
creating quality basis for development of children’s talents and capabilities in accordance 
with their individual potential. NDC Programs for elementary education include new 
sections, like: “Little constructor”, “Acquaint your country” and “Art section”, while in 
secondary education there are sections like: “Me and the others”, “Nansen sport club” and 
“Ethno section”. 
In the Program activities, group form of work is dominant combined with some game 
activities. The pillar lies in the maieutics ground, i.e. all the knowledge is drawn from 
students’ experience and environment and is often connected with what students learn in 
regular teaching. Students are asked to think logically and develop flexibility towards things 
with emphasized tendency for developing divergent and critical thinking.  
Equipment and didactic materials: Classroom equipment and didactic materials are 
suitable to students’ age and the Program needs. Classrooms are additionally equipped with 
hand made things, which visually shows the multiethnic character of the group.  
NDC model for integrated education shows quality and produces positive effects on students, 
teachers and schools which promotes it to one successful story for strengthening intercultural 
dialogue in the field of education in the Republic of Macedonia. This model is original in the 
surroundings in which it is being implemented and represents initiative which completely 
communicates with State priorities in education. 
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