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The importance of administrative law and state
administration in the statal construction
Rëndësia e së drejtës administrative dhe administratës shtetërore në ekzistencën e shtetit

Dardan VUNIQI, Ph.D.
University "Ukshin Hoti" Prizren, Kosovo

Abstract

One of the first generally accepted definitions of the subject of administrative law was proposed
by R. Prunty. According to him, the subject of administrative law is the public relations of
managerial nature, directly related to the performance by state agencies of specific executive and
administrative tasks, namely, the constant and direct management of economic and culturalpolitical construction.
State administration is one of the key components of state construction and is the process of
implementing state executive power as a means of functioning of any social community. The
category of state administration is conceptualized as the activity of the state (public authorities)
aimed at creating conditions for the fullest possible realization of the functions of the state, the
fundamental rights and freedoms of citizens, the harmonization of various interest groups in
society, and between the state and society, ensuring public development with appropriate
resources. State administration is the practical, organizing, and regulating influence of the state
(through the system of its structures) on the public and private life of people for ordering,
preserving, or transforming it, based on its domineering power. State administration is the process
of implementing authoritarian governance through the formation and implementation of a system
of state executive bodies at all levels of the administrative and territorial division of the country,
which uses a combination of methods, mechanisms, methods of power influence on society. As
for public administration, according to the UN glossary, public administration has many
definitions. Public administration is the centralized organization of the implementation of public
policies and programs, as well as the coordination of staff activities. Other specialists in the field
of state administration determine that public administration is connected with the
implementation of laws and other norms adopted by the legislative bodies of the state. Still, others
argue that public administration is used in managerial, political, and legal theory and is a
procedure for carrying out actions by the legislative, executive, and judicial branches of
government to implement state regulations and provide services to the public.
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According to the UN, public administration has two closely related meanings:
1) a holistic state apparatus (policies, rules, procedures, systems, organizational structures,
personnel, etc.) that is financed from the state budget and is responsible for managing and
coordinating the work of the executive branch of government, and its interaction with other
interested parties in states, society and external environment;
2) management and implementation of the whole complex of state measures that are related to
the implementation of laws, decisions of the government, and management related to the
provision of public services. To finalize this abstract , what we need to do is to analyze the necessity
of proper legislation in the public administration to accomplish the state meaning as a regulator
of the society.
Keywords: Administrative law, state administration,bureaucracy, organizational structures

Abstrakt

Një nga përkufizimet e para të pranuara të së së drejtës administrative u propozua nga shkencëtari
R. Prunty. Sipas tij, subjekt i së drejtës administrative janë marrëdhëniet me publikun e natyrës
menaxheriale, të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen nga ana e agjencive shtetërore të detyrave
specifike ekzekutive dhe administrative, përkatësisht, menaxhimit të vazhdueshëm dhe të
drejtpërdrejtë të ndërtimit ekonomik dhe kulturo-politik.
Administrata shtetërore është një nga komponentët kryesorë të ndërtimit të shtetit dhe është
procesi i zbatimit të pushtetit ekzekutiv shtetëror si mjet i funksionimit të çdo bashkësie
shoqërore. Kategoria e administratës shtetërore konceptohet si veprimtaria e shtetit (autoritetet
publike) që synon krijimin e kushteve për realizimin sa më të plotë të funksioneve të shtetit, të
drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve, harmonizimin e grupeve të ndryshme të interesit në
shoqëri, dhe midis shtetit dhe shoqërisë, duke siguruar zhvillimin publik me burimet e duhura.
Administrata shtetërore është ndikimi praktik, organizues dhe rregullues i shtetit (përmes sistemit
të strukturave të tij) në jetën publike dhe private të njerëzve për urdhërimin, ruajtjen ose
transformimin e tij, bazuar në fuqinë e tij dominuese. Administrata shtetërore është procesi i
zbatimit të qeverisjes autoritare përmes formimit dhe zbatimit të një sistemi të organeve
ekzekutive shtetërore në të gjitha nivelet e ndarjes administrative dhe territoriale të vendit, i cili
përdor një kombinim të metodave, mekanizmave, metodave të ndikimit të pushtetit në shoqëri.
Sa i përket administratës publike, sipas fjalorit të OKB -së, administrata publike ka shumë
përkufizime. Administrata publike është një organizatë e centralizuar e zbatimit të politikave dhe
programeve publike, si dhe koordinimi i aktiviteteve të stafit. Specialistë të tjerë në fushën e

3

administratës shtetërore përcaktojnë se administrata publike është e lidhur me zbatimin e ligjeve
dhe normave të tjera të miratuara nga organet legjislative të shtetit. Megjithatë, të tjerët
argumentojnë se administrata publike përdoret në teorinë menaxheriale, politike dhe juridike dhe
është një procedurë për kryerjen e veprimeve nga pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor për
të zbatuar rregulloret shtetërore dhe për të ofruar shërbime për publikun.
Sipas OKB -së, administrata publike ka dy kuptime të lidhura ngushtë:
1) një aparat shtetëror holistik (politika, rregulla, procedura, sisteme, struktura organizative,
personel, etj, që financohet nga buxheti i shtetit dhe është përgjegjës për menaxhimin dhe
koordinimin e punës së degës ekzekutive të qeverisë, dhe ndërveprimin e tij me palë të tjera të
interesuara në shtete, shoqëri dhe mjedis të jashtëm;
2) menaxhimi dhe zbatimi i të gjithë kompleksit të masave shtetërore që lidhen me zbatimin e
ligjeve, vendimeve të qeverisë dhe menaxhimit në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike.
Për të finalizuar këtë abstrakt, ajo që duhet të bëjmë është të analizojmë domosdoshmërinë e
legjislacionit të duhur në administratën publike për të arritur kuptimin shtetëror si rregullator i
shoqërisë.
Fjalët kyçe: E drejta administrative, administrata shtetërore, burokracia, strukturat organizative
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Abstract
The current research study was conducted in Islamabad to measure the impact of internal migration
on the socio-economic wellbeing of sampled families who moved from District Ghizer, Gilgit-Baltistan.
In the case of highland regions of Pakistan, especially the Gilgit-Baltistan, most of the people are in a
search for suitable options in the well-settled regions across Pakistan to relocate there for a number
of reasons. Among others, better educational and health facilities, good job opportunities, investments
in a business and other related activities are the main reasons which serve as pulling factors for the
aspirant individuals and families. In most of the cases, the internal migration can profoundly affect the
life aspects of people since their objectives are very clear; elevate their socio-economic well-being. For
them staying back at origin is not a good choice as it could not only ruin their future but at the same
time it could be disastrous for their next generations. The researchers proceeded this research study
by identifying the relevant respondents in various locations across Islamabad through the social
mapping and referral method in which the people from the same origin helped in finding suitable
respondents from the same origin. At the later stage, the qualitative research techniques were used
to collect data from concerned respondents. Key Informant Interviews (KIIs) and In-Depth Interviews
(IDIs) were used to get detailed information from the respondents about the process of migration and
their wellbeing in a post-migration scenario. At this stage the selection of respondents was made
through the systematic random sampling with a selection criterion of: a) they have been moved to
Islamabad from District Ghizer, Gilgit-Baltistan, and b) have spent at least last five years in Islamabad,
before the time of the interview. The Human Capital model was used to see the impact of internal
migration on the well-being of the selected community. The results of the current research revealed
that the internal migration was induced by some selective pushing as well as puling factors. In addition
to pulling factors mentioned above, there were number of pushing factors for the people who initiated
internal migration, i.e. lesser educational and health facilities, hazardous environmental conditions,
lesser opportunities to earn, shortfall of electricity, and one session agriculture production. The
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majority of the respondents mentioned that in the post-migration scenario, they were fully satisfied
with their situation as their socio-economic position was substantially improved.
Keywords: Internal Migration, Well-being, Human Capital Model, Ghizer, Gilgit-Baltistan, Pakistan.

INTRODUCTION
The internal migration has widely been studied and associated with some situations which push people
to move to better locations for their socio-economic well-being. In the broader perspective, the
internal migration could be conceptualized as a movement of people, either temporary or permanent,
from one region to another within a specific state, country or delimited territory. In case of Pakistan,
internal migration is considered as the movement from one administrative district to another district
(Ahmed & Sirageldin, 1993; Irfan, 1986). Over the years number of social scients have studied the
wellbeing and majority of them had a concesus that it is a multi-dimensional concept which covers
about eight aspects of individual life. Gassmann et al. (2013:7) defined wellbing as “a multidimensional state of personal being comprised of both self-assessed (objective) and externally
assessed (subjective) positive outcomes across eight realms of opportunity: education, physical health,
nutrition, emotional health, material living standards, housing, protection, and information and
communication.” For the current study some very important components such as education, health,
income, material living standards, housing etc. of wellbeing were taken to be examined.
The human migration is a social phenomenon where people move from rural to urban and urban to
rural to find new jobs, transfer of jobs, education, and health-care (Todaro, 1996). Internal migration
is not a new phenomenon in the context of Pakistan, people are always on the move within delimited
boundary of Pakistan since its creation as a separate country. After the independence of the
subcontinent, migration rate increased about six times in Pakistan from 1951 to 1998 (Khan & Shehnaz,
2000). The reason of high migration is rightly explained by the theory of migration that, “people
migrate from less opportunity to high opportunity areas” (Khan, Shehnaz & Ahmed, 2014). The most
common perception among researchers is that the majority of migrants belong to the higher-class
because they could afford the migration cost. But in contrary to that perception, the poor families also
migrate, so that they can change their livelihood patterns. Migration depends on pull and push factors.
When it comes to the push factors; many undesirable natural and man-made factors are involved,
which push the people from the origin to new destination. In such circumstances, there is no further
delay for people to leave their birth place and move to somewhere else. Secondly, when it comes to
the pull factors, it becomes the desire of people to migrate from the origin to the specific destination.
The pull factors for any migration could be educational, health and job; start a new business and
socialization of their children can be done in modern ways (Lee, 1966).
In Pakistan, internal migration is characterized by open access and laissez fair policy. People have the
free will to relocate themselves if they are unable to access quality job, education, health and
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accommodation. In some cases, especially in the case of hilly areas, the relocation could also be related
to the hazardous environment in addition to the other socio-economic categories of pushing factors.
In such areas the agriculture and other economic activities are very limited. Small businesses and
agricultural activities are annexed with the climatic conditions and normally such economic activities
are on the rise during summer season. The earnings of people are not sufficient which could help them
fulfill their livelihoods during the whole year. So, for such people internal migration could be one
option which helps them sorting alternate options to boost their economic positions and make it
possible for their families to live very competitive life while accessing quality education, health and
other facilities in relatively more settled regions across Pakistan such as Islamabad, Rawalpindi, and
Karachi.
Internal migration is affected by the unemployment rate, differences in salaries, and expectations
attached to the destinations (Khan & Shehnaz, 2000). Therefore, people migrate from rural to urban
to search jobs, education and business (Ijaz, 2016). Similar determinants affect the internal migration
in Pakistan, where people migrate internally from one administrative district to another based on their
own human capacity. When it comes to the economic migration, number of females migration is
comparatively very low. One of the studies in Pakistan, Khan & Shehnaz (2000:698-699) showed that
94% women are non-economic migrants. Irfan et al. (1983) stated that in the internal migration the
distance is another determinant of migration. The country’s economic and social development is
interrelated to the migration process. The internal migration enhances the economic development
process of the country which boosts the circulation of money in the markets. Similarily, Saeed et al.
(2016) mentioned that there is a strong relationship between internal migration and circulation of
money in the country. So, the process of internal migration could be associated with the growth of the
income of the selected families.
Beyond the above determents, the individual’s migration decision from rural to urban is the rational
capital investment that changes the migrants’ economic conditions in the form of new or better jobs,
substantial earnings and other related benefits. The evidences from previous studies, such as Khan
(1997) showed that decision of migration has positively related to human capital development.
According to Khan (1997) migration is a human capital investment if money is spent on education,
health, and real estate. Internal migration can be categorized into economic and non-economic
migrations. If migrants identified the transfer job, find a new job, doing business and education, all of
these covered in the category of economic migration. On the contrary, migrations also take place for
marriage, health, to accompany with family members or husband in the case of females; it is
considered as non-economic migration. A study showed that in Pakistan about 59.5% males and 94%
females have migrated for non-economic reasons (Khan & Shehnaz, 2000:698). In many cases, female
are migrating due to marriage, accompany with husband or family members and health care. In major
cases, migration is connected with the economic growth. Irfan (1986) stated that due to economic
migration, human capital circulates among the workers, which increases the earning level of the
individual or the households. The Human Capital Model in migration’s decision acknowledged that the
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migrant’s family tried to maximize the livelihood opportunities and acquires maximum techniques and
skills through education (Ahmed & Sirageldin, 1994).
Internal migration reduces the poverty burden, less pressure on the village land, provide opportunities
for young unemployed villagers who are associated with the framings profession (Khan, 2017). Other
than that, migrants at destination facilitate their relatives and other family members in cities or living
with them (Yang, 2004). Apart from this, the migrants indirectly participate in community development
activities in origin through financial assistance, in the form of donations, charity, and other material
support. Similarly, the migrants at destination support their villagers through scholarships to needy
students, hostels arrangements for both male and female students and arranging career guidance
programs for the newcomer students. These migrants also send money back to their family members
in the villages, which is the solitary source of villager’s income. The villagers use this money for farming
purposes, start a new business, and invest in children’s education and health care. The internal
migration strengths the women’s role in villages in the absence of the husband. According to Aysha et
al. (2018) women take care of their children, taking part in the community development work and
agricultural activities. In the context of Pakistan, the role is well defined for both genders; men are a
bread winner, and custodians of the family, women are responsible for raising children, preparation of
foods, and engage the household work. The absence of husband gives the space for the women to take
the counterpart roles and responsibilities (Muller et al., 2014; Saeed et al., 2016).
In Pakistan, internal migration has not yet received the analytical and policy attention that it deserves.
Due to this reason the urban planners are facing difficulty in policy makings in the urban areas. The
urban policy making needs research and analysis based on the ground realities. However, the
unplanned urban policies give birth to many other social issues, i.e. to build pressure on state
institutions, housing problem, market price fluctuation, increase transport cost, increase in the prices
of real estate and issues of drinking water and sanitation (Nasir, Akram & Hussain, 2012). In spite of
the urbanization and industrial development, the cities are not in a position to absorb the large number
internal migrants. Consequently, many migrants are forced to live in the suburbs and mostly in urban
slums or Kachi Abadis, where they face many issues including health, education, clean drinking water,
sanitation, hygienic food and frequent breakdown of electricity and they lived in deprived ways. They
cannot go back to their hometown, because the conditions at origin are worse than in the destination
cities. So, the migrants tried to adjust themselves in these Kachi Abidies in Islamabad (Nasir Akram &
Hussain, 2012). In Islamabad, there are twenty-one (21) Kachi Abadis, which are located within the
main city area, where approximately 13,521 families are settled and more than 80,000 people are
living (Hussain, 2014). In the context of migrants from District Ghizer, not a single family was living in
these Kichi Abidis of Islamabad. However, most of these migrants of District Ghizer were settled in G9, G-10, G-11 & G-14 sectors and the large number of migrants was settled in newly established “Prince
Town” in Barakahu, where almost fifteen families were residing.
The District Ghizer of Gilgit-Baltistan is particularly exposed to the adversities of climate changes. Most
of them largely depending on agriculture, small businesses and natural resources for their livelihoods.
When these adversities are coupled with the lack of finances, socio-political and institutional
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incapacities; the people have only option left that is migration from mountainous regions to cities
(Kreutzmann, 2006). The people of Ghizer are increasingly relying on internal migration, rural-tourban, often temporary and seasonal to enhance their livelihoods. Many studies, such as Gioli &
Scheffran (2014) and Settle (2011) asserted that environmental change is one of the vital indirect
causes of internal migration. Migration is the ex ante adaptive strategy in which people themselves
take the decision to migrate purely in line with the rationality expressed in the Human Capital Model.
One of the important and basic needs is electricity, which is wholly depending on the flow of water.
During the winter season, the flow of rivers decreases and at some point it freezes, which breakdowns
the electricity supply in winter season. The small scale businesses are entirely dependent on the
electric power. The breakdowns of electrical power inversely affect such businesses and the livelihoods
of mountain people in the native lands. To overcome these issues, and to achieve macro-level goals,
the inhabitants of Ghizer migrate towards cities along their families (Settle, 2011).
Research Question
What is the impact of the internal migration on the socio-economic well-being of the Ghizer families
in Islamabad?
Research Objectives
The specific objectives of the study were as under:
To explore the factors behind internal migration from the District Ghizer, Gilgit-Baltistan to Islamabad,
Pakistan.
To study the impact of internal migration on their families’ income, children’s education health, and
socialization.

THEORETICAL FRAMEWORK
It is considered in the academic circles that first time it was Arthur Lewis, who introduced the notion
of “Human Capital” in 1954 to study migration process. The human capital model of migration focuses
on the individual’s decision to migrate, based on the output/return in monetary terms (Khwaja, 2002).
The migration process is divided into two categories, economic migration (i.e. finding new jobs,
transfer of jobs, education, and business) and non-economic migration includes (i.e. health, marriage,
accompany to family or husband). According to Khan & Shehnaz (2000) the migration for economic
purposes is a capital investment, where an individual takes decision of migration based on the cost
benefit analysis, prior to migration from the origin to destination. The capital investments pay back to
the migrant in destination at the complete length. The migration decision had been positively linked
to human capital, which embodied the individual self (Glaseser et al., 2001). The human capital model
in the migration process explains that the migrant families tried to maximize their livelihood
opportunities and acquire maximum skills and techniques through formal and informal education
(Ahmed & Siragelddin, 1994).
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The migration process is not only linked with human capital, but it is also closely related to social capital
formation among the migrants. Where the migrants create bonds, interaction, and formation of
institutions to promote and facilitate the migration process in the destination (Putnum, 1995). The
migrants use their human and social capital to promote and utilize their earnings, which leads to the
economic development and enhances the working capabilities of migrants (Putnum, 2000; Bodenhfer,
1967). To use the social capital, these migrants facilitate their relatives and friends to migrate to their
new places, where the destination people provide them initial food, shelter and other related facilities,
which promote the migration process internally or internationally. Khan (2017:174) clearly identified
the role of social and kinship networks in expediting the process of migration from Gujrat to various
parts of the world through such mechanisms.
The Human Capital Model has documented the average gains that accrue from moving from one labor
to another. It is also suggested that increasing cities offer not just employment opportunities, but a
vast array of consumption opportunities for housing to cultural life (Glaseser et al., 2001). These cities
offer more than employment opportunities and equalities allow households to meet other demands
than increasing their return to labor (Chen & Rosenthal, 2008; Cassairino, 2004; Morrison & Clark,
2011).
The Human Capital Model focused on the individual decision making to move to gain the expected
outcomes at the destination (Kan, 2000; Khwaja, 2002). In most of the cases the output or the
expectation is associated with the economic gains, that is higher salary, increase in the marginal
productivity; minimize the cost and maximized the profit or gain (Nakosteen and Westerlund, 2004;
Boheim and Taylor, 2007; Mare and Timmins, 2003). Finally, The Human Capital Model stated that the
output is more related to the age and technical skills. The young age between 25 to 35 is considered
as a more productive age (Yankow, 1999; Blackburn, 2010). So the internal migration increase human
capital investment (Kan, 2000).

METHODOLOGY
For the current research study, qualitative research technique was used to collect data to see the
impact of internal migration on the socio-economic well-being of the sampled families in Islamabad.
The large number of families from District Ghizer were migrated to Islamabad during the last two
decades. Initially, the researchers identified the respondents through the referral methods/social
mapping of Islamabad city. In the later stage, the researchers selected respondents through systematic
random sampling technique. For that purpose, selection criterion was set with following two
conditions; i.e. a) respondents must be belonging to the District Ghizer prior to migration to Islamabad,
and b) the respondent must have spent at least five years in Islamabad with their families before the
time of interview.
The researchers selected thirty (30) household heads through the systematic random sampling.
Approximately, there were eighty families, who was currently living in Islamabad at the time of
fieldwork. After devising the open-ended interview guide, the researchers conducted in-depth
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interviews (IDIs) with the head of households. The researchers divided the interview guide into two
sections. The first section consisted of demographic information and the socioeconomic status of the
households, i.e. demographic information, household income, children’s education and health, nature
of jobs and rent of the houses. The second section included the questions related to the
religious/cultural patterns of the migrants’ children, that’s how the migration has affected the religious
and cultural patterns of those children.
Specific themes were drawn from the collected data. Explanations and interpretations were done to
explore the issue at length. The themes were divided into different headings (sub-themes). The
interpretation of all interviews was done in a systematic way under the specific headings. The findings
were presented through systematic paragraphs to comparing with existing literature and theoretical
framework.

Figure 1. Map of Gilgit-Baltistan, Pakistan
Source: Survey of Pakistan

RESULTS AND DISCUSSIONS
This section is based on the systematic analysis and interpretations of the findings of the field research.
Migration is categorized into economic (education, business, and job) and non-economic (Health,
accompanying family or husband). Additionally, the migration has both positive aspects, i.e. Increase
household income, children’s better education, health improvement, better job and transferred job)
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and negative aspects (living far away from cultural norms, absent from religious practices, deviating
norms and values). The data trends showed that the majority of the households are enjoying better
lifestyles, earning high incomes, increased marginal productivity and children are in good private
schools. So, the overall situation of such families, who were moved to Islamabad with their families
from the District Ghizer was improved tremendously.
REASONS BEHIND INTERNAL MIGRATION
When we look at the geographic landscape of the District Ghizer, the most of the land of this region is
covered with high mountains. On the other hand, the social landscape depends on the geography of
the region. Since, there are few opportunities to earn through agriculture, business, and government
jobs, the people of this region are mostly remain in hand to mouth situation, when it comes to their
earnings. The families in this region, if they could face such challenges, prefer to move to the other
regions. Islamabad is one of the major options for them, since it can provide them with all the
accessories they wanted in their life.
Being the backward region of Pakistan, the District Ghizer lacks financial, social, political and
institutional capacity, which only leave the option of internal migration to their habitat. One of a
respondent sheds light on reasons of migration, “Ghizer is a very cold area. We had the option of only
a single season crops because of the cold nature of the environment. In addition to this, it was very
difficult for us to run a small business, which were insufficient to fulfill children’s education, health and
other related expenses. In order to meet these expenses, I had migrated to Islamabad, along with my
family members. I shifted my dry fruit business from Gilgit to Islamabad. Here the marginal output is
comparatively higher with minimum cost, as compared to my hometown.” Similarly, Kreutzmann
(2006), the District Ghizer is particularly, exposed to the adversities of climate change, as people are
largely depending upon agriculture, and natural resources, accompanied by lack of financial, sociopolitical and institutional capacity to cope up. Due to these reasons, people were forced to migrate
and approach to Islamabad.
Mostly, the working class moved from low wages, and low productivity areas of higher wages and
higher production areas, based on the assumption of well functioning wage market. The most
affordable places for highland people (especially the people of District Ghizer) are Karachi, Islamabad
and Rawalpindi, where, they have social and kinship networks. These were the closest-relatives who
helped them initially, provide them with food and accommodation. One of the respondents explained
the importance of networks (Social Capital), “My brother, and I were doing rent a car business, since
2001. He came to Islamabad with his family members and settled his business. But later, he also
created some opportunities for me and asked me join him in Islamabad. I also shifted my family in
Islamabad and later on I shifted my business from Gligit to Islamabad. We are now living a happy life
with full access to all luxuries in life.” Levis (1954) mentioned that in most of the cases the close-relative
at destination make the travel plans and settlement of their coming relatives mush easier as they are
much supportive in this process.
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INTERNAL MIGRATION AND HOUSEHOLD INCOME
The finding of the data showed that the income levels of migrant families were increased and relaxed
their poverty burden. As a consequence, migrant families started spending more resources on
education, health care utilities, and luxury products. A forty-three-year-old head of household stated
that “I have done my Master’s Degree in Management Technology and Computer Science with
specialization in Technology-Based Monitoring and Evaluation (M&E). Initially, I started working with
Aga Khan Rural Support Program (AKRSP) for about years, but couldn’t earn enough money for my
family. Later on, I moved to Islamabad during 2001 and now I’m working in an international non-profit
organization as M&E specialist and my monthly income is about Pakistani Rupees (PKR.) 400,000 and
my wife is also working as a lecturer in a private college. We have purchased a house in G-14 sector in
Islamabad and living a very happy life. This all has happened in my life because the right decision of
the migration from hometown to Islamabad.Similar views were expressed by Rasul et al. (2012) that
migration from rural to urban areas has changed the living styles of the people completely. It has
provided the initiators with all the luxuries in their lives which was totally inaccessible for them in post
- migration scenarios.
Similarly, Khan, Shehnaz & Ahmed (2014) also mentioned that the migration from less opportunity
areas to higher opportunity areas increased the migrants’ household income in the post-migration
scenario. Another respondent stated that “I did Matriculation from Government High School No.1 of
Gigot, at the age of 18 years. At that time my father was owning only one jeep which he rents out to
the tourists and our family’s living was purely depending on it. After my degree I started my career
working with my father, but soon after I purchased a tractor and then sold it and subsequently earned
some profit. Later on, we shifted to Islamabad and started a new business of rent-a-car service
between Gilgit and Islamabad. Now, we are earning a handsome amount of money and living a very
satisfactory life here.” In most of the cases, the process of internal migration enhanced the economic
development process, maximize the skills, improve job related techniques and minimize the burden of
poverty (Saeed et al. 2015; Khan & Shahnaz, 2000; Khan, Shahnaz & Ahmed, 2014). The discussion with
the heads of households further clarified that migrants are now in a better position as compared to
their past life.

INTERNAL MIGRATION AND CHILDREN’S EDUCATION AND HEALTH
The data revealed that internal migration has a positive impact on migrant children’s education. Most
of the respondents stated that migration is one of the boosting effect to increase income levels, which
gives them the opportunity to spend more money on their children’s education (Khan & Shahnaz,
2000). One of the respondents mentioned about impact of internal migration in the education of their
children in the following way: “The choices for quality education were impossible for our family during
our stay in the native place, where specific courses were taught, i.e. Science and Art. Although, the Aga
Khan Education Services of Pakistan (AKES’P) has established many schools in the district Ghizer andis
providing quality education to both male and female students. But, I need advance level education like
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A-Levels and O-Levels education for my children, which was impossible in the place of origin. In the
place of destination there are many more options of quality education, and on the other hand, home
based-tutors with vast experiences are available in the affordable prices at the doorsteps”. The
investment in education is an asset and human capital gain for the migrant families. The evidence from
the literature showed that decision about migration and investment in education has a positive
relationship with human capital development (Khan & Shahnaz, 2000).
The Human Capitalist Model in migration decision stated that families tried to maximize their
livelihood opportunity and acquired maximum jobs skills and field related techniques through
education which is considered as capital investments (Ahmed & Sirageldin, 1994; Khan & Shehnaz,
2000; Sjaatad, 1992; Khan, 1997). From the above referenced researches it was confirmed that the
migrants’ children were getting the quality education only because of the internal migration as it made
it very easy for their families to spend more money on them. One of the respondents mentioned that
“In Islamabad the private schools are accessible for them as these were unavailable at the origin. So,
their decision to move over here made their lives more comfortable for their children to have the more
competitive educational opportunities.” Almost all of the parents were agreeing that the internal
migration has positively affected the educational career of their children.
In addition to the education of the children, there was a positive impact of internal migration on the
health of the families as well. Migration has a positive impact on individuals' access to health resources
in the metropolitan cities (Norredam et al., 2011). The physical health status of migrant population
was significantly better than rural residents (at area of origin) but not significantly better than urban
residents. However, the association between migration status and psychological health is statistically
significant. Similarly, the migrant socioeconomic status had a positive correlation with both physical
and psychological health conditions (Zhang et al., 2015; Chukwuedozie et al. 2006). One of the
respondents stated that “I’m a retired from the Pakistan Army, I have three children. One of my male
children had as issues with his left side of the body which was paralyzed by birth. Some of the doctors
suggested to consult specialized doctors in Agha Khan Hospital in Karachi. But it wasn’t easy for me to
afford that much expensive treatment. Later on, I consulted one of the Pakistan Army’s hospitals in
Rawalpindi, which had given us the free of cost treatment as being a former member of the Armed
Forces. After that incident, we decided to shift to Islamabad as it wasn’t easy for us to stay in Ghizer
and face any other unforeseen incident of the same nature. After shifting to Islamabad soon after that
I started the job as a Security Officer in one of the security agencies. The health of my child is improving
now and the rest of the children are now attending good schools.
Similarly, Dodd et al. (2017) and Chukwuedozie et al. (2017) stated that the internal labor migration
can be contributed to an improvement in health care, a decline in the related health issues. On the
other hand, the income levels of the migrants increased and it directly effected the health conditions
(LaLonde & Topel 1997). Similarly, one of the respondents mentioned that, “My wife suffered from the
Asthma during 2001. We continuously consulted different doctors in Gilgit and were unable to find the
cure for her. Later on, my elder got a job in Islamabad and then we shifted over here. We consulted a
doctor in one of the private hospitals in Islamabad and now her health is improving day-by-day.” One
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can find many positive impacts of internal migration on the health of families who initiate it (Zhange
et al., 2015; Dodd et al., 2017; LaLonde & Topel, 1997).

INTERNAL MIGRATION, RELIGIOUS AND CULTURAL PRACTICES
In addition to the positives impacts of internal migration on the families there were some negative
consequences as well. The results of the current research showed that the migrant families were very
satisfied in the context of the financial and educational aspects of their lives in the post-migration
scenario. But they were very concerned about cultural and religious aspects of life of their children. At
origin, these kids were very cohesion with the religious and cultural activities, but when they moved
in Islamabad they are shifting their ideology away from such practices. Now they are encountering a
fusion of multicultural practice and consequently they started their own cultural practices. Since their
socialization agents are now diversified. We had to come across a blend of multicultural flavor which
influences their thinking patterns.
One of the respondents said that: “I have my own house in Barakahu, Islamabad and enjoying all the
life comforts, but still disturbed about my children as they are being alienated from their own
forefathers’ culture. We missed our own culture and the children, even don’t know about our family
traditions and customs”. The majority of the parents were cautious about their children as they left
their traditional culture. They adopted new ways of life, which is a concern for the parents. Another
respondent added that “The internal migration has changed our lifestyle in every aspect; economically,
socially, politically and culturally. Our children are sadly going away from the homeland’s culture. They
do not even pay Salam and greet properly to the guests and relatives. Our children are less focused on
their religious education and practices, which not only affects their morality, but also alienated them
from their traditional lifestyle.”
On the other hand, the migrant women are facing many problems in Islamabad regarding their selfrespect, honor, and their dignity. One of the respondents stated that “In Gilgit-Baltistan women have
a great honour and respect in the workplace but the situation is totally different in Islamabad. I have a
good job and earning three times more than the earnings in Gilgit-Baltistan. I’m supporting my family
members, but at the same time I’m not confronted with my honor and self-respect. In the morning
time I had to face many problems in public transports and public places where we faced harrowing
environment which hurts our self-respect in many ways”. In the case modern cities where being part
of workforce, women are always prone to the harassment as they had to interact with men
counterparts at public and workplace.
According to Bhugra & Beacker (2005) usually women face many problems in the cities where they
encounter harassment in public place especially during travel. When women migrate within the
country they are inept to seek work independently and additionally they are unable to report about
the abusive and harassment behavior of their colleagues in the offices (Ahmed, Akram & Hussain,
2012). During current research some of the respondents also mentioned about such advances of
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harassment towards them by their colleagues but they were unable to get justice in such situation.
Many of the women who face harassment don’t report it to the authorities and their families.

(I)
Interna
l
Migrati
on

(II)
Improvements
in Socioeconomic
Well-being

(III)
A.
Improved
Families’
Income,
Education, and
Health
B.
Negative
Consequence
for
Religious
and
Cultural
Practices

Figure 2. The Impact of Internal Migration on Well-being

CONCLUSION
Internal migration has both positive and negative impacts for the individuals. It is very common for the
internal migrants to improve their economic position after the migration. But this improvement in
economic position could possibly associate positively with the educational and health facilities for the
families who move. In the case of the current research the economic position of the migrant families
was substantially improved because of migration and this was very much in line with The Human
Capital Model. The migration not only made it possible for the initiators to get access to quality
education and health service, but at the same time it provided them with a chance to enjoy a better
lifestyle at destination. In addition to this there was some negative effect of migration on the children
in such families as they were going away from the traditional life style, cultural and religious practice
which were iconic for these families of origin. Children of migrant families were now mingled with
children from the multicultural background and their orientation about the cultural and religious
practices was changing. Although, their families were very active in keeping them intact with their own
culture but change was very much there in the life of these children. Many of these children were more
inclined towards the social media and their interactions with their families were on the lower side.
From the above mentioned narrative we can conclude that internal migration has some benefited for
the families who initiated that in terms of improved economic position, access to the quality education
and health, but at the same time some negative aspects can also be observed in terms of a shift in the
religious and cultural practice of the children.
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Öz
Covid-19 salgınının arz, talep ve dış ticaret dengesinde yarattığı şok 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana
küresel ekonominin en yüksek seviyede değer kaybetmesine zemin hazırlamıştır. Covid-19 salgının yol
açtığı ekonomik daralma hemen hemen bütün ülkelerde hissedilirken, Türkiye uygulamış olduğu hızlı
ve genişletici politikaların etkisiyle 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan birkaç ülkeden birisi olmuştur.
Salgın kaynaklı ilk negatif şokun etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde %9,9 küçülen Türkiye ekonomisi,
özellikle imalat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2019 yılına kıyasla %1,8 büyümüştür. Nitekim 2020
yılında küresel ekonominin %4 değer kaybedeceği beklenirken, bu kaybın daha çok turizm sektöründeki
resesyondan kaynaklanacağı ortaya konmaktadır.
2020 yılında küresel ekonomide %3,5; uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ise %8,5 daralma
yaşanmıştır. Covid-19’un dış ticaret üzerindeki etkisi üzerine yapılan tahminler ülkeler ve ülke
gruplarına göre faklılık göstermekle birlikte, ticaret kaybının %10 ile %32 arasında olacağı
belirtilmektedir. Buna karşın 1929 Büyük Buhran ve 2008 Küresel Krizle karşılaştırıldığında salgın
kaynaklı ticari çöküşün toparlanma süreci daha erken başlamıştır. 2020 yılının Mayıs ayıyla birlikte dış
ticarette toparlanma trendine geçilmiştir.
Bu çalışmada, Covid-19 salgınına ilişkin teorik ve istatistiki bilgiler verildikten sonra salgının temel
makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri ortaya konacaktır. Salgın-dış ticaret ilişkisi açıklanırken
etkinin boyutunun ülkelere göre farklılık gösterip göstermediği açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 salgını, dış ticaret, Türkiye ekonomisi.
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Abstract
The shock created by the Covid-19 epidemic in the balance of supply, demand and foreign trade paved
the way for the highest depreciation of the global economy since World War II. While the economic
contraction caused by the Covid-19 epidemic was felt in almost all countries, Turkey became one of
the few countries that closed 2020 with positive growth, with the effect of the rapid and expansionary
policies it has implemented. The Turkish economy, which shrank by 9.9% in the second quarter of 2020
due to the first negative shock caused by the epidemic, grew by 1.8% compared to 2019, especially
due to the developments in the manufacturing sector. As a matter of fact, while it is expected that the
global economy will lose 4% in value in 2020, it is revealed that this loss will mostly stem from the
recession in the tourism sector.
3.5% in the global economy in 2020; There was an 8.5% contraction in international trade in goods and
services. Although the estimates on the impact of Covid-19 on foreign trade differ according to
countries and country groups, it is stated that the trade loss will be between 10% and 32%. On the
other hand, when compared to the Great Depression of 1929 and the Global Crisis of 2008, the
recovery process of the epidemic-induced commercial collapse started earlier. As of May 2020, a
recovery trend started in foreign trade.
In this study, after giving theoretical and statistical information about the Covid-19 epidemic, the
effects of the epidemic on basic macroeconomic indicators will be revealed. While explaining the
epidemic-foreign trade relationship, it will be explained whether the size of the effect differs according
to the countries.
Keywords: Covid-19 epidemic, foreign trade, Turkish economy.

1. GIRIŞ
2019 yılının Kasım ayıyla beraber dünya, gerek sağlık açısından gerekse de sosyo-ekonomik açıdan yeni
bir düzene sürüklenmiştir. Covid-19 pandemisinin1 hızlı, beklenmedik ve büyük ölçekli genişlemesi
küresel çapta sağlık ve ekonomik açıdan bir krize zemin hazırlamıştır. 13 Kasım 2021 itibariyle dünyada
toplam 253.286.613 vaka bildirilmişken, hastalığa yakalanan bu kişlerden 5.105.502’i hayatını
kaybetmiştir. Bu pandemik hatalıktan en çok etkilenen ilk on ülkenin vaka sayısı, vaka yoğunluğu ve
vefat sayısına ilişkin istatistikler Tablo 1’de ortaya konmaktadır.

1

Covid-19, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir (Sağlık Bakanlığı,
2021).
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Tablo 1. Covid-19: Vaka Sayısı, Vaka Yoğunluğu ve Vefat Sayısı
Vaka Sayısı

Vefat Sayısı

Nüfus

(milyon kişi)

(bin kişi)

(milyon kişi)

ABD

47.435

783

333.649

14,3

Hindistan

34.426

463

1.398.495

2,4

Brezilya

21.941

611

214.620

10,2

İngiltere

9.487

143

68.372

13,8

Rusya

8.993

253

146.020

6,1

Türkiye

8.364

73

85.576

9,7

Fransa

7.261

118

65.470

11,0

İran

6.027

128

85.458

7,0

Arjantin

5.304

116

45.761

11,5

İspanya

5.047

88

46.779

10,7

Ülkeler

Vaka Yoğunluğu

Kaynak: Worldometers, 2021.

Tablo 1’e göre, Hindistan vaksa sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alırken, vaka yoğunluğu
açısından diğer ülkelere kıyasla daha iyi bir değere sahiptir. Bu durumun yaşanmasının en önemli
nedeni nüfus sayısıdır. Nüfusun fazla olması vaka yoğunlu değerinin düşük katkı sağlamaktadır. Ancak
Hindistan’da insanların ilçe bulma konusunda ciddi sorunlar yaşadığı ve ilaçaların karaborsa
piyasasında işlem gördüğü belirtilmektedir. Söz konusu ülkede Delta1 veya B1617 adıyla biline
varyantın Ekim ayından itibaren yayılması sağlık alanındaki durumu alarm seviyesine çıkarmıştır. Diğer
yandan vaka yoğunluğuna göre en kötü göstergeye ABD’de yaşanmaktadır. ABD’nin salgınla mücadele
kapsamında nispetene geç harekete geçmesi bu durumun yaşanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bununla
birlikte son dönemde artan vaka ve vefat sayınların temelinde Delta varyantı yer almaktadır.
Çin’de ortaya çıkan virüs, günümüzde sağlık ve ekonomik açından önemli bir küresel tehdite
dönüşmüştür. Bu çalışma, Covid-19’un temel makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkisinin
1

Delta veya B1617, Hint varyantı olarak bilinen Covid-19’un bir türüdür. Delta varyantının yayılım hızının çok yüksek olduğu ve aşılı bireylere bile
bulaşabileceği belirtilmektedir (Centers for Disease Control and Prevention, 2021).
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araştırmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünün ardından ikinci bölümde salgının ekonomik göstergeler
üzerindeki etkisi incelenecek, daha sonra üçüncü bölümde salgınla mücadele kapsamında ülkelerin
hayata geçirdikler politikalar özetlenecektir. Çalışma sonuç ve değerlendirme bölümüyle
tamamalanacaktır.

2. Covid-19 ve Temel Makroekonomik Göstergeler
Covid-19 ekonomiler de hem arz hem de talep şoklarına bağlı ciddi sorunların yaşanmasına neden
olmuştur. Bu etkileri ortaya koymak adına; fiyat istikrarı, büyüme ve dış ticaret göstergeleri üzerinden
analiz yapmak ortaya çıkan sorunların görülmesi adına önemlidir.
2.1. Covid-19 ve Fiyat İstikrarı
Covid-19 döneminde talep kaynaklı gelişmeler deflasyon tehlikesini gündeme getirmiştir. Pandemi
koşullarında bazı mal ve hizmet türleri için talep ortadan kalkmıştır. KOBİ’lerin kapsanmasının işsizliği
artırması ve finansal piyasalarda ortaya çıkan endişe ortamı enflasyon üzerindeki baskıyı arttırmıştır.
Nitekim KDV gibi mali uygulamalar tüketici fiyatlarındaki düşüş eğilimini hızlandırmıştır.
Covid-19’un Türkiye, ABD ve Çin ekonomilerde enflasyon oranları üzerindeki etkisi Şekil 1’de ele
alınmaktadır.
14,00
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12,15

11,84

11,86
10,94

10,56

10,50 9,26
8,55

7,00
5,4
4,5

4,5

2,10

2,30

5,2
4,3

3,8

3,50

3,3

3,0
1,70

1,80

2,50

2,30
1,50
0,30

0,00
Eylül’19

Ekim’19
ABD

Kasım’19

Aralık’19

Ocak’20

Şubat’20

Çin

Mart’20

Nisan’20

Türkiye

Şekil 1. Covid 19 ve Enflasyon Oranları
Kaynak: Ulusoy ve Civek, 2020: 2629-2633.
Şekil 1’den de görüldüğü üzere salgının en şiddetli hissedildiği 2020 yılının Ocak ayında ABD
ekonomisinde enflasyon oranı %2,5 seviyelerinde iken; Nisan ayında %0,3’lere gerilemiştir. Enflasyon
oranlarındaki bu düşüşün temelinde talep üzerinden ekonomik daralma ve petrol fiyatlarının düşmesi
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yatmaktadır. Aynı dönem aralığında Türkiye’de Covid-19’un yaratmış olduğu kapanma tedbirleri
enflasyon oranının %12,5’ten %10,9’a düşmesine neden olmuştur. Tedarik zincirinin kesintiye
uğramasına bağlı olarak fabrika ve iş yerlerinin atıl kapasite ile Çin’de benzer eğilimlerin yaşanmasına
zemin hazırlamıştır. Üretim yapısındaki bu aksaklıklar Ocak-Nisan döneminde enflasyon oranında
%2,1’lik gerileme yaşanmasına kaynaklık etmiştir.
2.2. Covid-19 ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
Covid-19’un yaratmış olduğu arz ve talep şokları eksik istihdam, uluslararası ticaret maliyetlerinde artış,
seyahat hizmetlerinde düşüş ve turizm talebinin azalması nedeniyle GSYH değerlerinde düşüşe neden
olmuştur. Bu dönemde küresel ekonominin %4 değer kaybedeceği beklenirken, bu kaybın daha çok
turizm sektöründeki resesyondan kaynaklanacağı ortaya konmaktadır.
2020 yılında Covid-19’dan kaynaklanan GSYH kayıpların seçilmiş ülke grupları ve ülkelere göre dağılımı
Tablo 2’de özetlenmektedir.
Tablo 2. Covid 19 ve GSYH Kayıpları
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Ülke Grupları

GSYH Kaybı (%)

Düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler

4,8

Gelişmiş ülkeler

6,5

Yükselen ekonomiler

7

Yüksek gelirli ülkeler

3,7

Latin Amerika

8,5

Avrupa

3,8

Dünya

6,7

Ülkeler

GSYH Kaybı (%)

Çin

4,3

Kamboçya

6,5

Malezya

4,2

Tayland

6,2

Vietnam

4,4

Ülke Grupları

GSYH Kaybı (%)

Kanada

3,1

İngiltere

3,4

Rusya

4,0

Kaynak: World Bank, 2021 ve Statista, 2021.

Covid-19 salgının yol açtığı ekonomik daralma hemen hemen bütün ülkelerde hissedilmiştir. Tablo 2
incelendiğinde, ülke grubunda en büyük kaybın Latin Amerika ve gelişmiş ülkelerde yaşandığı
görülmektedir. Ülke bazında değerlendirildiğinde ise Tayland ve Kamboçya’da ekonomik küçülmeler
dikkat çekmektedir. Söz konusu ülkelerde turizmin ekonomi içerisinde yüksek bir paya sahip olması bu
düşüşün temel belirleyici olmuştur. Salgın nedeniyle kısıtlamaların getirilmesi 2020 ılında turist
sayısında %69 düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş, yiyecek, içecek, perakende, iletişim ve ulaşım gibi sektörleri
doğrudan etkilemiştir. Bu ve benzeri gelişmeler Covid-19 döneminde turizm sektörünüden
kaynaklanan GSYH’deki kaybın büyüklüğünü 4 trilyon dolara ulaştırmıştır (UNCTAD, 2021).
Covid-19 döneminde pozitif olarak büyüme sağlayan ülkelerde bulunmaktadır. Türkiye, pandemiden
ciddi ölçüde etkilenmesine rağmen 2020 yılında pozitif ekonomik büyüme kaydeden birkaç ülkeden
birisi olmuştur. Salgın kaynaklı ilk negatif şokun etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde %9,9 küçülen
Türkiye ekonomisi, özellikle imalat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2020 yılında %1,8 büyümeyle
Çin'in ardından en yüksek büyüme kaydedebn ikinci ülke olmuştur (OECD, 2021). Bu dönemde mali
teşvikler ve düşük faizli kredi imkanlarıyla birlikte ortaya çıkan hızlı parasal genişlemeye gidilmesi
büyümenin altındaki itici güç olmuştur.
2.2. Covid-19 ve Dış Ticaret
Salgının yayılmasını yavaşlatmak için birçok ülke insanlara ve işletmelere çeşitli kısıtlamalar
geliştirmiştir. Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları küresel ekonomiye büyük yük getirmiştir.
2020 yılında küresel ekonomide %3,5; uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ise %8,5 daralma
yaşanmıştır. Salgın kaynaklı ticaret ve çıktı hacimlerindeki bu düşüşün 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en
yüksek seviyede olduğu belirtilmektedir (OECD, 2021). Dış ticaretteki kaybın ürün ve sektör bazında
faklılık gösterdiği ortaya konmaktadır. Salgının ekonomik maliyetinden hizmet ticareti daha büyük
etkilenmiş, böylece ekonomik toparlanma bu alanda daha uzun sürmüştür. Mal ticaretinde ise yakıt,
uçak, araba ve çelik ticaretinde düşüş yaşanmıştır. Buna karşın koruyucu ekipman, ve gıda ürünleri
ticaret hacminde artış kaydedilmiştir.
Teorik olarak Covid-19’un uluslararası ticareti çeşitli yolları etkilemesi beklenmektedir. Salgının
yayılması önlemek amacıyla çeşitli önlemlerin alınması üretim kaybını besleyerek ihracat arzında
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düşüşe neden olacaktır. Fakat ihracat üzerindeki net etki iki unsura bağlıdır (Hayakawa ve Mukunoki,
2020):
• İç talebin azalması üretim hacmindeki düşüşten büyük olursa, yurtiçinde tüketilmeyen mal fazlası
ihracat pazarına yönlendirilecektir.
• Uzaktan çalışma yöntemi üretkenliği artırarak pozitif etki yaratabilecektir. Buna karşın Covid-19,
emek yoğun sektörlerde verimlilik üzerinde negatif etki doğurabilecektir.
Covid-19’un ithalat üzerindeki etkisi ise toplam talepteki düşüşe bağlıdır. Kazanç kayıpları yeterinde
karşılanmadığında toplam talepteki düşüş kaçınılmazdır. Bu durumda tüketiciler özellikle
“ertelenebilir” nitekilikte olması nedeniyle dayanıklı mal grubuna yönelik taleplerini etlemeyi tercih
edeceklerdir. Bununlar birlikte geleceğe ilişkin belirisizlikler maske gibi çeşitli mal gruba yönelik talebin
hızlanmasına katkı sağlayabilecektir. Diğer yandan komşu ülkelerden yapılan ihracatın azalması “ikame
etkisi” yaratarak ihracat fırsatına dönüşebilecektir (Hayakawa ve Mukunoki, 2020).
2020 yılının ikinci yarısında %5,3 küçüldükten sonra 2021’de hızlı bir toparlanma sürecinin ardından %8
artış göstermiştir. Tablo 3’de, mal ticaretinin 2017-2022 yılları arasındaki değişimine yer verilmektedir.

Tablo 3. Covid 19 ve Mal Ticaretinin Değişimi (%)
İhracat
Ülke
Grupları

2017

2018

2019

2020

2021*

2022*

Avrupa

4,1

1,9

0,6

-8,0

8,3

3,9

Afrika

4,7

2,7

-0,5

-8,1

8,1

3,0

Asya

6,7

3,8

0,8

0,3

8,4

3,5

Orta Doğu

-2,7

4,7

-2,5

-8,2

12,4

5,0

CIS

3,9

4,1

-0,3

-3,9

4,4

1,9

İthalat

Avrupa

3,9

1,9

0,3

-7,6

8,4

3,7

Afrika

-1,7

5,4

2,6

-8,8

5,5

4,0

Asya

8,4

5,0

-0,5

-1,3

5,7

4,4
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Orta Doğu

1,1

-4,1

0,8

-11,3

7,2

4,5

CIS

14,0

4,1

8,5

-4,7

5,7

2,7

Toplam

4,9

3,2

0,2

-5,3

8,0

4,0

* 2021 ve 2022 rakamları tahmini değerlerdir.
Kaynak: WTO, 2021.

Dünya Ticaret Örgütü, 2020 yılında mal ticaretinin %9,3 değer kaybedeceğini öngörmüştür. Tablo 3’den
de görüldü üzere, 2020 yılında mal ticareti %5,3 küçülmüştür. Aşının bulunması ve kısıtlamaların
giderek hafifletilmesi daha düşük bir ticaret kaybının yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte
salgın döneminde petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıt ticaretinde %35 değer kaybına yol açmıştır.
Üstelik aynı dönemde seyahat hizmetleri ticareti %63 düşüş göstermiştir.
Covid-19’un dış ticaret üzerindeki etkisi üzerine yapılan tahminler ülkeler ve ülke gruplarına göre faklılık
göstermekle birlikte, ticaret kaybının %10 ile %32 arasında olacağı belirtilmektedir. Ülke ve ülke
gruplarına göre dış ticarette daralmanın yüzdesi ve süresine ilişkin istatistikler Tablo 4’te
özetlenmektedir.
Tablo 4. Dış Ticarette Daralma Yüzdesi ve Süresi
İhracat
2008-2009
Ülke Grupları

Daralma Yüzdesi

2020

Daralma Seresi

Daralma Yüzdesi

Daralma Seresi

ABD

-24

6

-31

3

Japonya

-40

6

-22

5

Çin

-27

5

-14

2

Dünya

-20

6

-19

5

Euro Bölgesi

-18

7

-30

2

Yükselen Asya
Ülkeleri

-21

6

-13

5

Doğu Avrupa

-21

6

-9

3
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Latin Amerika

-15

10

-26

2

Afrika ve Orta Doğu

-13

5

-17

2

İthalat
2008-2009
Ülke Grupları

Daralma Yüzdesi

2020

Daralma Seresi

Daralma Yüzdesi

Daralma Seresi

ABD

-24

7

-16

5

Japonya

-20

5

-11

2

Çin

-26

7

-10

2

Dünya

-19

8

-1

5

Euro Bölgesi

-17

10

-18

3

Yükselen Asya
Ülkeleri

-25

7

-16

5

Doğu Avrupa

-42

8

-15

4

Latin Amerika

-28

10

-28

4

Afrika ve Orta Doğu

-15

11

-5

4

Kaynak: Meijerink vd., 2021.

1929 Büyük Buhran ve 2008 Küresel Krizle karşılaştırıldığında salgın kaynaklı ticari çöküşün toparlanma
süreci daha erken başlamıştır. 2020 yılının Mayıs ayıyla birlikte dış ticarette toparlanma trendine
geçilmiş olup; Mayıs ayında mal ticaretinde %7,9 oranında artış kaydedilmiştir.
Türkiye’de pandemi döneminde ihracatta düşüş yaşanırken, ithalat artmaya devam ederek cari
işlemler açığı giderek büyümüştür. 2019-2020 yıllarında Türkiye’de gerçekleşen ithalat ve ihracat
rakamlarına Tablo 5’te yer verilmektedir.
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Tablo 5. Türkiye’de İhracat ve İthalat Rakamları
2019

2020

İhracat

133 milyar ABD doları

118 milyar ABD doları

İthalat

154 milyar ABD doları

156 milyar ABD doları

Fark (Dış Ticaret Açığı)

21 milyar ABD doları

38 milyar ABD doları

Kaynak: Çakmaklı vd., 2021.

Türkiye’de ihracat rakamları 2020 yılının Mart ve Nisan aylarındaki düşüşün ardından Haziran ayıyla
birlikte tekrar yükselmeye başlamıştır. Salgın döneminde kredi genişlemesiyle birlikte ithalattaki artış
eğilimi devam etmiştir. Böylece dış ticaret açığı, 2019-2020 döneminde 17 milyar ABD doları artarak 38
milyar ABD dolar olmuştur.

SONUÇ ve DEĞERLENDIRME
Covid-19 pandemisinin hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayılması ekonomik açıdan arz ve talep şokunun
yol açtığı bir krize yol açmıştır. 13 Kasım 2021 itibariyle dünyada toplam 253.286.613 vaka
bildirilmişken, hastalığa yakalanan bu kişlerden 5.105.502’i hayatını kaybetmiştir. Salgının yayılmasını
önlemek amacıyla karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli önlemlerin alınması talep, arz ve
uluslararası ticaretin aksamasına neden olmuştur. Bu ve benzeri gelişmeler küresel ekonominin
daralma sürecine girmesine zemin hazırlamı olup; 2020 yılında küresel ekonomi %6,7 küçülmüştür.
Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan yavaşlama ve piyasalarda ortaya çıkan belirsizlikler ülke
ekonomileri zor durumda bırakmıştır. Buna karşın Türkiye, salgınlar mücadele konusunda hızlı harekete
geçerek faiz oranlarını düşük tutulması ve kredi büyümesine gitmesi ekonomini işleyişi hızlandırmıştır.
Böylece Türkiye, uyguladığı başarılı politikalar neticesinde politikalar neticesinde 2020 yılını %1,8
oranında pozitif büyümeyle kapatarak, salgın dönemini pozitif büyümeyle kapatan birkaç ülkeden birisi
olmuştur. Aynı dönemde İspanya %11 küçülürken, Almanya’daki daralma %4,9 olarak açıklanmıştır.
COVID-19 pandemisinin dış ticareti oldukça olumsuz etkilemiştir. İhracat üzerindeki etkilere
bakıldığında gerek ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı önlemler ve arzın daralması, gerekse talep daralması,
küresel ekonomide ihracatın azalmasına yol açmıştır. Bununla birlikte ithalat hacminde de azalış
yaşanmıştır. Ancak ithalattaki daralma ihracattaki daralmadan daha az olmuştur. Bu durum ihracatın
ithalatı karşılama oranını azaltması nedeniyle ülkeler açısından olumsuz bir durum olarak
değelerlendirilmektedir. Nitekim Türkiye ekonomisi için de benzer eğilimler kaydedilmiştir. 2019-2020
döneminde ihracat azalmasına rağmen, ithalatta artış görülmüştür. Böylece dış ticaret açığı, 2019-2020
döneminde 17 milyar ABD dolar artarak 38 milyar ABD dolar seviyelerine çıkmıştır.
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Mangır (2021) tarafından yapılan çalışmada da ortaya konduğu gibi aşağıda belirtilen önlemler Covid19 salgınının ekonomik maliyet etkilerini baskılamıştır:
• Faiz oranlarının düşürülmesi,
• Kredi genişlemesinin sürüdürmesi,
• Hane halkına sağlana gelir desteğinin devam ettirilmesi,
• Digital ticarete önem verilmesi,
• Yerli ve milli üretim sürecinin yaygınlaştırılması,

• Sağlık turizmine yöneli yatırımlara hız kazandırılması,
• Kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi.
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Herşey Dâhil Sistemde Kullanmadıklarını İade Al
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DİNÇ

Öz
Konaklama işletmeleri için Her Şey Dahil Sistem: , konaklama, yiyecek-içecek, rehberlik, eğlence ve
diğer tüm otel ürün ve aktivitelerini içeren tek fiyat uygulamalı geceleme programına denir. İlk 1950
lerde İspanya sahillerinden Mayorka’da uygulamaya başlanmış ve daha sonra Club Meditarranean
işletmeleri tarafından yaygın şekilde uygulanmaya başlamış bir sistemdir. Zaman içerisinde sistemin
sıkıntıları ortaya çıkmasına rağmen hiçbir ülke ve işletme bu sistemden dönüşü göze alamamıştır.
Bu çalışma; herşey dahil sistemden kopamayan ancak bu sistemin sıkıntılarının da farkında olan işletme
ve müşterilere; her ikisini de yani herşey dahil ve alakart sitemleri bir arada uygulama imkanı
sunmaktadır. Bu sistem sayesinde müşteriler herşey dahil sistemi doyasıya yaşarken diğer tarftan
sadece kullandıkların ödeyerek kullanmadıklarını ödeme zorunluluğundan kurtulmaktadırlar. Sunulan
bu teknik; turisti herşey dahil yüzünden otel hapisinden kurtaracak, ülke ve yöre güzelliklerini görmeye
vesile olacak, yerel mutfakları tatma şansı verecek, müzeleri gezmesine, yöre tarihi ve doğasını
yaşamasına aracılık edecektir. Aslına bakılırsa tatilcilerin büyük bir kısmı ucuz diye tercih ettiği, "her
şey dahil" sistem nedeni ile daha kısıtlı ve pahalı tatiller yapmaktadırlar. Çünkü dilediği yere
gidememekte ve kullanmadıklarını da ödemektedirler. Bu formattan çıkıldığında her bir tatilcinin daha
ucuza; sevdiği yiyecek, içecek, mekan ve yerleri deneyimlemesi söz konusu olabilecektir. Bu sistem terk
edilmeden spesifik tatil keyfi yaşamaları mümkün gözükmemektedir. Turist ürününü özgörce –maddi
kaygı taşımadan seçebilecek ve bu sayede tatilden aldığı haz daha büyük olacaktır. Kullanmadıklarını
iade al sistemi tatili: yemek, içecek, deniz, kum ve güneş dışına çıkartabilecek önemli bir sistemdir . Bu
sistem ile turistin gördüğü, tattığı, gezdiği ve deneyimlediği ürün sayısı artacak, daha renkli ve geniş
yelpazede bir tatil keyfi yaşayacaktır.
Çalışma herşey dahil sistemin esnetilmiş bir türü olma özelliğindedir. Herşey dahil sistem bu şekli ile
turiste kendini daha özgür hissettirecek ve aldatılmışlık hissini de ortadan kaldıracaktır. Bu sistem
sayesinde müşteriler, kullanmadıklarını ödemeyecek, İşletmeler de yiyecek ve içecek giderlerinden
tasarruf sağlayacaktır. Bu sistemin bir diğer avantajı da turiste kendini tatilde ve hayatta hissettirmesi
ve gereksiz tüketilecek içki ve yemekten onu uzak tutarak sağlıklı kalmasına vesile olmasıdır. Tüm
bunların yanında bir diğer özelliği çevrede bulunan işletme ve turistik ürünlere yaşam hakkı tanımasıdır.
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AMACI:
Herşey Dahil sistemde konuklar; kullanmadıkları ürünlerinde ücretini öderken işletmelerde kontrolsüz
ve bilinçsizce tüketilen pek çok ürüne büyük bütçeler ayırmaktadırlar. HERŞEY DAHİL SİSTEMDE İADE
AL yöntemi bu sıkıntıları gidermiştir. Bu yöntemin amaçları:
-

Konukların kullanmadığı hizmetler için ödeme yapmalarını önleyerek daha uzun yada daha
ekonomik tatil yapmalarına imkan tanımak,
Konaklama hizmeti sunan işletmenin giderlerini kontrol altına almak
Çevre işletme vb turistik unsurların turizmden maksimum pay almalarını sağlamak.

YÖNTEMİN UYGULANMASI
Sistemin uygulanması pek çok şekillerde yapılabilir. Bu sistemi küçük büyük tüm konaklama
işletmelerinde basit yöntemlerle uygulanabilir. Uygulama ya tüketim ünitelerinin (restoran, bar)
girişlerine konacak bir turnike ile yada satış bankosu, standı, yemek büfesi vs girişine konacak kişi
tanıma sistemleri ile yapılabilmektedir.
Kişi Tanıma işlemi aşağıdaki yöntemlerden bir yada bir kaçı ile yapılabilir.
1. Yüz ve göz tanıma
2. Çip kartlı Bileklik
3. Parmak okuyucu
Yukarıda belirtilen yöntemler ile ürünlerin müşteriye sunumu yapılırken müşterinin neleri tükettiği ve
neleri tüketmediği de kontrol altına alınmış olacaktır. Sistem uygulaması müşterinin çok fazla
sıkıştırılmaması, sıkılmaması, rahatsız edilmemesi, bekletilmemesi, külfet ve angarya yüklenmemesi
esası ile yapılmalıdır. Aksi taktirde faydadan çok zarar getirebilir. Hizmetler kontrol yada tasarruf
sağlanacak diye zorlaştırılmamalı sistem akıcı bir şekilde uygulanmalıdır.
Ayrıca müşteri her tükettiği ürün için çip okutmamalı sadece işletmede yada tüketim birimlerinde
bulunduğunu göstermek için kısıtlı sayıda yada zaman aralığında okutmalıdır. (sabah, öğle, akşam, gece
gibi)
Eğer öğünlerde yada hizmetlerin tüketiminde bulunmamış ve çip kaydı bulunmuyorsa bunlar çıkışta
hesabından düşülmeli kendisine iade yapılmalıdır. Bununla ilgili yiyecek ve içecek birimlerinin üretim
kapasitelerini ayarlayabilmeleri için de müşterilerin bir gün önceden resepsiyona katılmayacakları;
öğünleri, aktiviteleri ve hizmetleri bildirmeleri sağlanmalıdır. Daha sonra bunların denetimleri
çiplerinden yapılabilir.

İADELER:
Öğün iadesi
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Alkol iadesi
Hizmet iadesi (spor salonu, sauna vb)
Aktivite (konser, tiyatro)
Diğer
İadeler müşterilerin işletmeye maliyetleri esasına göre yapılmalıdır. Örneğin 5 yıldızlı bir otelde yaklaşık
10 avro olan günlük yiyecek içecek maliyeti o gün işletmenin hiçbir ürününü tüketmeyen müşteriden
düşülebilir. Hangi hizmet için ne kadar iade yapılacağı işletme tanıtım klavuzlarında, kataloglarda,
insertlerde web sayfalarında ve işletme içi iletişim birimlerinde (anons, kapalı devre yayın vb) sık sık
duyurulmalıdır. Başta bu uygulama işletme için çok büyük bir gidermiş gibi gözüksede aslında işletme
ile alakalı olan bir durum değildir. Çünkü bu gider hiç işletmenin kasasına değmeden tedarikçi firmalara
giden meblağdır. işletme burdan zarar görmeyecek tam tersine fayda sağlayacaktır. Daha az personel
daha az enerji gideri, daha az hizmet vb. gibi. İadeler işletme kapasitesi yeterli ise tatil uzatması şeklinde
de yapılabilir.
Bu uygulamanın işletmeye bir diğer faydasıda talep gören ve görmeyen ürün ve hizmetlerin cinsini
miktarını ve çeşidini belirleyebilmesidir. Bu istatistiği elde eden işletme üretim planlamasını daha
bilinçli yaparak öngörülemeyen pek çok zayiattan kurtulmuş olur.
Sistemin bir diğer faydası: çevre işletme ve turizm ürünlerine yönelik talep artışları sağlamasıdır. Tüm
yöre işletmelerinin şikayet ettiği herşey dahil sistem bu sayede ister istemez TÜKETİLENLER DAHİL
sistemine dönüşecektir. Böyle olunca da turist tüketimlerinin bir kısmını dış mekanlara
kaydırabilecektir. Turistin otel dışına gitmesi; nakliye, market, restoran, büfe, müze, AVM giderlerini
yükseltecek bu da ülkeye daha çok döviz girişi sağlayacaktır .
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Impacts of halo effect in the recruitment and selection
proces
Ph.D. Magdalena ŚCIGAŁA
Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Faculty of Management and Logistics,
Poland

Abstract
In the article the author describes the influence of cognitive biases such as an appearance halo effect
in the human resources management. The purpose of this article is to describe the appearance halo
effect and its consequences in the recruitment and selection process. The author checks if appearance
influences the evaluation of candidates’ competences, traits. The conclusion of the study is that people
tend to make an appearance halo effect, even if they see only photo of a person. There is a tendency
to allow an appearance impression of a person to influence the ratings of a person’s competencies
connecting with workplace, like for example being efficient, adaptable, entrepreneurial. speaking
foreign languages, being cooperative, independent, reliable. The study shows that photo attached to
CV or application may distort the decisions in the CV screening and pre-selection process and gives the
candidate unequal chances.
Keywords: halo effect, attractiveness halo effect, cognitive bias, recruitment and selection process

INTRODUCTION
Although the sentence “don’t judge a book by its cover” is something what people have been hearing
since their childhood, they consequently make judgments of others based on their appearance. In most
social situation people use cognitive heuristics, that are quick, simple rules that let them find the
solution, decide, form beliefs, opinions. In many situations people form automatically, unconsciously,
and uncontrollably opinion, and make the decision based on it. In psychology there are many wellknown cognitive biases that influence people’ judgments and behaviours. Scholarships in psychology
describe the halo effect, especially the appearance halo effect that influences social interaction,
perceiving others, making opinion etc. This type of bias happens in every situation of making the
evaluation. One of such situations is judging and selecting candidates in the recruitment and selection
process.
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In this article the author considers whether the appearance of a person influences the evaluation of
professional competencies and personality traits of person. The purpose of this article is to describe
the appearance halo effect and its consequences in the situation of evaluation people for hire reason.

Literature Review
Take the right employees on is important for organization for many reasons: performance,
effectiveness, costs, and image. Firstly, when there is a person- organization and person- work fit, the
employee feels stronger satisfaction, the organization engagement, the quality of work, loyalty to
organization, the effectiveness of the person are higher, and employee stays in the organization for
longer period.1 Secondly, the cost of wrong hiring decision are estimated as about 15-30% of
employee’s potential first year earning (it is up to 4 months’ salary).2 These costs consist of the
onboarding cost of wrong candidate, poor performing employees and supervising them by others
employees, cost of productivity, and even sometimes cost of next recruitment- selection process.
Finally, the organization pays for wrong hiring decision by its image. Such mistakes influence and
weaken brand of organization as an employer. For all these reasons preparing and conducting the
recruitment and selection process, and carefulness of non-making mistakes are so important.
The recruitment and selection process consist of four steps at least. If the organization has a vacancy
or plans for hiring new employee, it is necessary to define requirements. Then organization must
attract potential candidates, look for them on the labour market. These two steps belong to
recruitment process. Recruitment is the process of attracting prospective employees and stimulating
them to apply for a job in an organization. If it works and candidates apply, the process of selection
starts. Selection is choosing the best candidate, right person, the most appropriate for the job the
organization offers. Selection is the process of picking individual who has relevant qualifications to fill
job in an organization. This step is based on getting and analysing candidates’ results in tests (practical
skills test, personality questionnaire, test for intelligence or aptitude), in-person interviews or
Assessment Centre. The purpose of selection process is to check, compare results of candidates and
pick this candidate who is the most appropriate according to the requirements that were defined on
the first step. Finally, the process finishes with job offer, in the moment when the chosen candidates
is hiring. After, the process of onboarding begins. Onboarding is in some way the continuation of
recruitment and selection process in whole strategy of Human Resources Management.
Recruiters can make a mistake on each of four steps of this process. Incorrect job description and
requirements could attract wrong candidates. Recruiters could prepare and use wrong recruitment
tools that don’t check these candidates’ competencies the organization is looking for. Finally, they can

11

J. Czarnota- Bojarska, Dopasowanie człowiek- organizacja i tożsamość organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2010.
2
D. Sturt, 3 ways to weed out a bad job candidate, 13.09.2016, https://insiders.fortune.com/3-ways-to-weedout-a-bad-job-candidate-ee365294c331, accessed: 18.10.2021.
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make a wrong decision in the selection process. Wrong decisions could be consequences of different
types of mistakes that occur in the situation of assessment.
There are two types of results of mistakes that recruiters can make in the recruitment and selection
process. First type is based on choosing the inappropriate candidate to the next step of selection
process. Second type is when the appropriate candidate is rejected from the selection process. Both
these types of results are shown on the Figure 1.

FIRST TYPE OF MISTAKE
choosing the inappropriate
candidate to the next step of
selection process

SECOND TYPE OF MISTAKE
rejection the appropriate candidate
from the selection process

Figure 1. Types of mistakes that are made in the recruitment and selection process
source: adapted from Padzik, 2013.

Results of rejecting appropriate candidates and choosing inappropriate candidates could happen due
to preparing wrong selection tools (with poor relevance or reliability index) or due to cognitive biases
that recruiters make during the process of candidates’ assessment. Only cognitive biases are the issue
of consideration in this article. Cognitive biases are typical mistakes made during process of making
the decision. The cognitive biases are weakly visible for the decision maker unless the decision maker
is conscious of such human tendency. There are plenty of cognitive biases described in psychology,
typical for situation of evaluation of others, facts, making decision. These biases are not only the
consequence of lack of knowledge, rather lack of time, motivation, information.1
Among all cognitive biases made during decision process, the most common ones that recruiters make
during the recruitment and selection process are:2
halo effect- the tendency to allow an overall impression of a person or a particular outstanding
trait to influence the total rating of a person.
primacy effect- the tendency to focus on first or primary impression formation and
underestimating following facts.

1

Psychologia biznesu, ed. B. Rożnowski, P. Fortuna, PWN, Warszawa 2020, p. 175-179.
Own choice based on: D. Kahneman, Thinking fast and slow, Penguin Books, New York 2021; T. Tyszka, Decyzje.
Perspekywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, p. 110-126.
2
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recency effect- (opposite to primacy effect) the tendency to recall items that were presented
at the end; the last piece of information impacts stronger on the impression formation.
contrast effect- the tendency to evaluate candidate in comparison to the others, especially the
last one or next one.
physical attractiveness stereotype- the tendency to estimate the candidate influenced by
his/her physical appearance.
the impact of subjectivity – the tendency to estimate candidate competences under the
influence of beliefs, expectations, experience.
framing effect- the tendency to make a decision influenced by the way how facts were
presented for example the order of presenting facts or words could influence the final decision.
first impression bias- the tendency to overestimate the piece of information that create the
first impression.
stereotyping- using fixed, simplistic overgeneralizations about a group of people (based on sex,
age, education etc.).
anchoring effect- the tendency to rely on one piece of information that was presented and
consequently interpreting other received information according to it.
fundamental attribution error- the tendency for observers and judges (for example recruiters)
to underestimate situational influences and overestimate dispositional influences upon
candidates’ behaviour.

The situation of assessment is complicated because cognitive biases are relating to each other. For
example, physical attractiveness stereotype can be just the halo effect. It happens in the situation
when the attractiveness is unconsciously treated by the recruiter as the most influencing on
candidates’ evaluation. And it affects evaluation in different dimensions for example, professional
competences. The halo effect is also a type of anchoring effect when the recruiter relies only on one
piece of information and ignore other facts. Generally, these separate type of biases in special
conditions lead to the same result because the mechanism works similarly. Cognitive biases are made
unconsciously. It means that if the person is conscious of them, knows the mechanism, is careful of
making the decision, will be probably less inclined to make such an error.
The impact of halo effect is seen in every situation connected with making evaluation. The halo effect
has 100 years history, it was firstly described by Edward Thorndike in 1920. Although its nature is well
known, this type of mistake is still made by people in the situation of creating opinion of others. The
hallo effect is one of the most common cognitive attribution biases. Its mechanism is quite simple. It
is the tendency to allow an overall impression of a person or a particular outstanding trait to influence
the total rating of a person, or just a rating on separate, different dimensions. For example, overall
impression could be created by gender, race, age, nationality (it is classical type of stereotyping). Of
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course, the most common is influence of such outstanding traits as academic background, experience
in company with good market position. The halo effect can easily shape the perception, can
unconsciously influence the assessment. There are described two types of halo effect. First type is
when a single positive attribute of a person can induce a positive thought toward every aspect of that
person. It is called „aureole effect”. Second, opposite type is when a single negative trait of a person
can induce a negative impression of a person. This type is named „devil effect” or „horn effect”. Both
are dangerous, but the second one leads to too strict assessment while the first one to higher scores
in evaluation. Comparing them to two types of mistakes made in recruitment and selection process
(presented on the Figure 1), we can realize that:
the aureole effect could lead to choose the inappropriate candidate to the next step of selection
process, while
the devil effect could lead to reject the appropriate candidate from the selection process.
Special type of cognitive bias is the halo effect based on the appearance, especially on the
attractiveness. The attractiveness halo effect is very common and has a lot of implications in
workplace. Appearance of a person influences perception of success, competencies, hiring, promotion,
and salary in the organization. There are several studies concerning this issue, that inspired the author
of the article. For example, M. Parrett checked how strong is the effect of beauty in the salary. His
research was based on the tipping data of restaurants. Parrett discovered that more attractive waitress
earned annually in tips nearly $1261 more than their unattractive collaborators.1 Moreover, N. Rule
and N. Ambady discovered that perceptions of competences and leadership ability from the faces of
female CEOs were correlated with their professional financial success.2 F. Moore, D. Filippou and D.
Perrett described the positive relationships between perceived intelligence and facial attractiveness.
In their study the attractive individuals were attributed with positive personality traits. The
attractiveness halo effect could influence such a dimension of a person as intelligence, intellectual
abilities.3 Interesting simulation of selection process was done by Randy K. Chiu and Richard D.
Babcock.4 Researchers checked if human resources management specialist were influenced by the
attractiveness bias in evaluating short-listed candidates for an entry-level trainee position. There was
a positive correlation between facial attractiveness and evaluation of work experience and workrelated skills. HRM specialists tend to think that those candidates who were facially attractive had
more appropriate, desirable work experience and were more competent in their job skills. The study

1

M. Parrett, Beauty and the feast: examing the effect of beauty on earning using restaurant tipping data, ”Journal
of Economic Psychology”, 49, 2015, p. 34-46.
2
N. Rule, N. Ambady, She’s got the look: inferences from female chief executive officers' faces predict their
success. „Sex Roles”, 61, 2009, 644-651.
3
F. Moore, D. Filippou, D. Perrett, Intelligence and attractiveness in the face: Beyond the attractiveness halo
effect. ”Journal of Evolutionary Psychology”, 9(3), 2011, p. 205-217.
4
R. K. Chiu, R. D. Babcock, The relative importance of facial attractiveness and gender in Hong Kong selection
decisions, “International Journal of Human Resources Management”, 13 (1), 2002, p. 141-155.
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on attractiveness shows that there is a strong attractiveness halo effect in all areas of human
judgement.

MATERIALS and METHODS
The purpose of the research was to check if appearance influences the evaluation of candidates’
competences, traits. The study was done in 2020-2021 between students of business psychology. Data
was collected firstly in paper, and then because of covid pandemic they were collected online. Finally,
285 participants took part in the study. For reason I explain later in the paper, the size of the sample
was smaller, 271 results were included.
The procedure of the research was simple. All participants got two photos of woman with a list of
competences. Half of participants got firstly the photo of Mrs X and later the photo of Mrs Y while the
other half got photos in the reverse order. There was no situation that participants saw both photos
at the same time.
The photos of Mrs X and Mrs Y are in the Figure 2. All participants were asked to check off these
competencies, traits from the given list that characterized in their opinion Mrs X or Mrs Y. There were
twenty-two traits, dimensions of image, competencies on the list: dynamic/ energetic, pull out of social
relation, mean, entrepreneurial, optimistic, pessimistic, helpless, determined, speaking fluently
foreign languages, satisfied, tired, analytical thinking, well organized, precise, cooperative,
independent, relaxed, adaptable, high conflict person, stressed, efficient/qualified, reliable.
Participants didn’t have to estimate how strongly specific trait characterize Mrs X or Mrs Y, just only
indicate which of them describe Mrs X and Mrs Y. In fact, both Mrs X and Mrs Y were the same person.
The answers of participants who discover that fact (n=14), weren’t included.

Figure 2. Mrs X (on the left) and Mrs Y (on the right)
Source: own resources
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RESULTS
Percentage of participants’ positive responses for Mrs X and Mrs Y are compared in the Table 1 and
Figure 3.
Table 1. Image dimensions of Mrs X and Mrs Y according to participant responses
IMAGE DIMENSION:

Mrs X

Mrs Y

dynamic, energetic

7%

75%

pull out of social relation

53%

4%

mean

38%

17%

entrepreneurial

20%

75%

optimistic

32%

86%

pessimistic

46%

3%

helpless

26%

12%

determined

34%

70%

21%

54%

satisfied

14%

80%

tired

78%

11%

analytical thinking

39%

39%

well organized

54%

74%

precise

61%

43%

cooperative

28%

63%

independent

18%

54%

relaxed

2%

37%

adaptable

6%

47%

high conflict person

8%

16%

stressed

30%

11%

efficient/qualified

17%

66%

reliable

15%

42%

speaking fluently foreign
languages

Source: own resource
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100%

Mrs X

90%

Mrs Y

86%

80%
70%

80%
78%

75%

75%

74%

70%

60%

66%

61% 63%

50%

54%

53%

39%
39%

38%

30%

26%
20%
17%

10%

7%

4%

47%

43%

3% 12%

30%

28%
21%
14% 11%

42%

37%

34%

32%

20%

54%

54%

46%

40%

18%

16% 17% 15%
2% 6% 8% 11%

0%

Figure 3. Image dimensions of Mrs X and Mrs Y according to participant responses
Source: own resource

DISCUSSION
The biggest differences between evaluation of Mrs X and Mrs Y are visible in dimensions connected
with emotional state such as: pull out of social relation, optimistic, pessimistic, satisfied, tired, stressed,
dynamic/energetic, relaxed. It seems to be logical because such states are read from people’ faces.
Although, there are surprising, meaningful differences in dimensions connected rather with the quality
of work, such as: efficient/ qualified, adaptable, entrepreneurial. There were also differences between
both woman in other dimensions on which it is extremely difficult to evaluate without having any type
of contact with the candidate. To such dimensions belong surely: speaking foreign languages, being
cooperative, independent, reliable. It is interesting that there are no differences in evaluation of
candidates’ analytical thinking skills. The same number of participants indicate analytical thinking as a
skill, that characterize both, Mrs X and Mrs Y.
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The conclusion of the study is that people tend to make an appearance halo effect, even if they see
only photo of a person. There is a visible tendency to allow an appearance impression of a person to
influence the ratings of a person competencies connecting with workplace.

CONCLUSION
The physical appearance of a candidate influences the evaluation. The appearance seems to be a
beneficial characteristic in making opinion of others. It is recognized in the recruitment and selection
process, promotion decisions in the organization. It is known that attractiveness affects first
impressions in job interviews and causes first impression bias. Moreover, impression made only by
candidate’s photo can be responsible for inducing the appearance halo effect. For this reason,
recruiters should think over if photos attached to candidates’ CVs are useful. The study of the author
shows that photo attached to CV or application may distort the decisions in the CV screening and preselection process and gives the candidate unequal chances.
Even experienced managers, recruiters, psychologist may not be able to avoid the appearance halo
effect. Because of it, all the time recruiters should be taught and trained about cognitive biases that
influence their assessment and decisions. Preventing from making these mistakes and providing the
high quality of recruitment and selection process is the responsibility of those who teach, train and
counsel others on employment tools. Even though total avoiding cognitive biases isn’t possible, people
who are more conscious of them are more careful in the process of evaluation.
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Abstract
The problem of this study was inadequate communication between teachers, parents and students in
discussing sex related issues and problems. The objective of the study were to: investigate the level of
awareness of secondary school students on issues related to sex, Investigate the perceptions of
teachers, parents and students on the teaching and learning of sex education in schools, Investigate
the communication methods used by teachers and parents in communicating sex-related issues with
students, Identify the challenges that the teachers, parents and students face in communicating sex
related issues, Suggest ways through which communication between teachers, parents and students
on sex issues can be improved. The assumption of the study was that teachers, parents and students
frequently share information related to sex. The study adopted a mixed-method research design. In
collecting the data, 300 students, 50 teachers and 50 parents participated in this study. Data were
collected using open-ended and close-ended questionnaires for teachers, parents and students. This
study use both the qualitative and quantitative research design to analyze the data. The data were
presented in tables and graphs using percentage and frequencies. The significance of this study was
that the findings would provide proper communication skills to discuss sex-related issues between
teachers, parents and students. Findings indicated that most of the students have exposed to sex
education. This type of education is done in higher classes of school. Findings also shows that the
positive attitude and behavior among parents and teachers. Findings shows that teachers and students
wants the teaching aids like video, audio, clips etc kind of communication method to discuss sex
education. And parents want the discussion method to discuss sex-related issues. Findings also shows
that teacher, parents and student face many challenges and barriers to discuss sex-related issues. They
faces many challenges like lack of time, lack of facilities, shyness, religious boundaries, cultural values,
lack of adequate training for teachers, parents busy in daily routine, negative attitude of teachers and
parents. To improve communication between teachers, parents and students the study suggest the
following method: Open class discussions, use of debates based on sex topics, incorporating sex
education with the curriculum, availing resources like books and other visual aids, more time to be
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created and sensitizing the parents and the community in general on the need to encourage the
children to be open in discussing sex- related issues.
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Abstract
This article sheds light on the various strategies to teach mathematics and whether they are employed
or not. The study investigates the employed mathematics-teaching strategies in Arab schools in
northern Israel, and the hindrances that prevent teachers from applying diverse effective strategies in
their classrooms. The researcher follows the qualitative approach based on in-depth interviews and
recommendations of previous studies and observation to obtain the maximum benefits and give
accurate qualitative results based on interviews, from Arab schools in northern Israel who study in six
different schools. Teachers assert that employing the different innovative strategies are vital and
efficient in teaching mathematics, but there are many handicaps that prevent teachers from exploiting
them including, amongst others, the imposed duties to complete the entire amount of loaded study
material during the semester, as well as the lack of available tools to computerize classes and teaching
process in general, the lack of building tangible tools, and the low proficiency level of some teachers.
The results of the interviews showed that technology is rarely employed in teaching mathematics – if
ever, as well as innovative and modern strategies. The study concludes that the heavy burden of
teaching mathematics should be lightened to allow space for creativity in teaching strategies, as they
need more time to be employed. In addition, for mathematics to be understood properly, the teaching
process should be interesting to attract students. Besides this, the suggested strategies are
advantageous to be applied in the teaching process.
Keywords: Teaching mathematics, Conceptual method, Innovative method.
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Abstract
Since the 1990s, Russian-speaking Koreans (Koryo Saram) began to actively move from the former
republics of the USSR to the Republic of Korea. Most of them were labor migrants. After 2007, their
flow has seriously increased, areas of compact residence in large South Korean cities have emerged.
Currently, the largest and most famous settlement communities are located in Ansan (Gyeonggi
Province), Gwangju (Jeolla-namdo Province), as well as in the Seoul Dongdaemun Market area. The
city of Gimhae (Gyeongsangnam-do province) becomes a new center as well. These areas received the
name "Koryoin maeul" in South Korea (고려인 마을). The problem of integrating of the incoming
migrants into South Korean society is a serious problem for the South Korean authorities. CIS ethnic
Koreans have difficulties in learning Korean language and South Korean culture, in legal employment,
obtaining medical care and special education. South Korean government attract NGO activists to solve
these tasks, allocating funds to support projects related to the adaptation and integration of Koryo
Saram in South Korean society. The success of this approach is demonstrated by NGO working in
Gwangju and Ansan. The NGO's activities allow ethnic Koreans of the community to integrate into
South Korean society, while preserving their specific features and traditions, as well as South Korean
citizens of the district can expand their ideas about the world and develop a tolerant attitude towards
other groups within a multicultural society. But there is still no unified position among the ethnic
Koreans from the CIS countries living in the Republic of Korea regarding full integration into South
Korean society.
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Öz
Bu çalışma TÜBİTAK 2237-A programınca desteklenmiş ve çevrimiçi ortamda 6 gün devam eden bir
etkinliğin değerlendirmesini içermektedir. Etkinlikte özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma,
ilköğretim matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve sınıf eğitimi alanlarında görev yapan ve
farklı disiplinlerde çalışmaları bulunan uzman eğitmenler yer almışlardır. Hazırlanan bilimsel etkinliğe
sınıf eğitimi lisans programında öğrenim gören 30 aday katılmıştır. Belli kriterler doğrultusunda eğitime
kabul edilen adaylar eğitim boyunca çalışmalara aktif olarak katılmışlardır. 6 gün boyunca adaylara
çocuk edebiyatı ve eğitim, bibliyoterapinin tanıtılması, çocuk kitaplarının kullanım alanları,
bibliyoterapiye uygun kitap seçme, bibliyoterapi niteliğinde özgün bir öykü yazma ve yazılan öyküleri
dijital ortama aktarma konularında uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimler sonunda elde edilen
ürünler projenin web sitesinde erişime açılmıştır. Adaylara sunulan eğitimler çevrimiçi odak grup
görüşmeleri yoluyla adaylarla yapılan görüşmelere göre değerlendirilmiştir. İlgili değerlendirmeler
sonunda programa katılan adaylar; eğitimlerin kendilerine mesleki anlamda yarar sağladığını, sadece
farkındalık oluşturma düzeyinde değil uygulamaya geçecek beceriler kazandırma noktasında da etkili
olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca süreç içinde farklı disiplinlerde çalışmaları olan alan
uzmanlarından eğitim almanın çocuk edebiyatına farklı bir bakış açısı kazandırma anlamında fayda
sayladığını bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar 6 günlük programın çok yoğun olduğunu, sürecin
daha geniş bir zaman dilimine yayılması gerektiğini, bireysel çalışmaların daha fazla ön plana çıkarılması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda hem proje koordinatörüne hem de proje destekleyicisi
kuruma yönelik öneriler sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: bibliyoterapi, kitapla destek, sınıf öğretmeni adayları.
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Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
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GİRİŞ
Bibliyoterapi, genellikle psikoterapiyle bağlantılı olarak kullanılan ve bir tedavinin parçası olarak
okumayı içeren bir terapi şeklidir (Hynes, Heynes-Berry ve Heller, 2011). Farklı bir okuma tekniği olan
bibliyoterapide kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, depresyon, fobiler gibi çok daha derin
kökenli sorunların yanısıra kardeş kıskançlığı, okul korkusu veya akran zorbalığı gibi konular da ele
alınabilmektedir (Ilogho vd., 2020). Bu kapsamda bibliyoterapi niteliği taşıyan kitaplar kişinin
rahatlamasını sağlayan roman, şiir ve kurgu tarzında da olabilir veya kişinin kendi kendine yardımcı
olmasını kolaylaştıran diğer eserler de kullanılabilir (Eumi Yim ve Choi, 2014). Bibliyoterapi tekniği yurt
dışında yıllardır uygulanmaktadır. Hatta uygulama alanı oldukça geniştir. Sağlık personelleri,
öğretmenler, din adamları ve danışmanlar tarafından bibliyoterapi sık bir biçimde kullanılmaktadır
(Doll ve Doll, 1997). Özellikle küçük yaş gruplarındaki çocukların duygularını ve sıkıntılarını daha rahat
ifade edebilmelerini sağlamak için edebi türdeki eserler rahatlama amacıyla kullanılabilmektedir
(mcCullis ve Chamberlain, 2013). Bu kullanımda çocuklara ya da gençlere ilgili konu kapsamında
kitaplar okutulmakta ve kitaptan hareketle kendi duygularını açığa çıkarmaları istenmektedir. Ancak
küçük yaş gruplarında çocuğun kitabı kendisi değil öğretmeni veya ebeveyni okumakta, bu şekilde
rahatlama süreci başlamaktadır. Bibliyoterapi sadece psikoloji alanında çalışan uzmanlar tarafından
kullanılıyor gibi algılansa da farklı disiplinlerde farklı amaçlarla kullanılabilmektedir.
Ülkemizde bibliyoterapi niteliğinde okul çocuklarına veya öğretmen adaylarına yönelik yürütülmüş
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak bibliyoterapinin tanıtılması konusunda henüz yeni
adımlar atılmaya başlanmıştır (Gökbulut ve Alkış Küçükaydın,2020). Yurt dışında ise bibliyoterapinin
öğretilmesi ve uygulanması konusunda ciddi adımlar mevcuttur. Mesela matematik kaygısının
yenilmesinde (Furner ve Kenney, 2011), üstün yetenekli çocukların mükemmeliyetçilik duygularıyla baş
etmelerinde (VanTassel-Baska ve Little, 2011), çocukların korku ya da kaygıyla ilgili duygularının
dışavurumunun kolaylaştırılmasında (Suvilehto, 2016), özel gereksinimi olan çocuklara kendi
problemlerini çözme noktasında olumlu deneyimlerin kazandırılmasında (Iaquinta ve Hipsky, 2006),
kişisel sorunları olan çocuklara bu sorunu yaşayan tek kişinin sadece o olmadığının gösterilmesinde
(Forgan, 2002) ve çocukların yaşadıkları endişeleri belirleyip olumsuz duygularıyla baş etmelerinde
(Lucas ve Soares, 2013) bir destek unsuru olarak bibliyoterapi kullanılmaktadır. Sosyal problem çözme
yaklaşımı olarak da düşünülebilecek olan bibliyoterapide çocuk kitapları yardımıyla çeşitli sorunların
çözümü gerçekleştirilmektedir. Çocukluğa özgü korku ya da kaygıların gün yüzüne çıkarılması ve
çocuğun duygularını açığa vurarak rahatlaması problemlerin çözümü noktasında olumlu bir deneyim
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde de bu tekniğin tanıtılması ve ilgili adımların neler
olduğunun uygulamalı bir şekilde öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili tekniğin tanıtılması adına
TÜBİTAK’a sunulan ve kabul edilen bir projeden elde edilen deneyimlerin sunularak teknik ve teknik
öğretimi ardından alınan geri dönütler paylaşılmıştır.
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YÖNTEM
Bu çalışmada öğretmen adaylarına yönelik gerçekleştirilen bir etkinlikle ilgili aday görüşleri alınmış ve
bu çerçevede betimsel tarama gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışmanın araştırma grubu TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı
kapsamında “Sınıf Öğretmeni Adayları Kitaplarla Destek Olmayı Öğreniyor” adlı projeye katılan 30 sınıf
öğretmeni adayından oluşmuştur. Adaylar 13 farklı üniversiteden kadın-erkek dağılımına dikkat
edilecek biçimde seçilmiştir. Adayların seçiminde akademik not ortalamasına dikkat edilmiş,
üniversiteler arasında adil bir dağılım yapılarak gönüllüler arasından seçilmesine özen gösterilmiştir.
Bu kapsamda kitap okumaya ve yazmaya yönelik ilgisi olan adayların belirlenmesine çalışılmış ayrıca
proje kapsamında yer aladığı için belli bir teknoloji okuryazarlığı seviyesi üzerinde olan adayların
seçimine dikkat edilmiştir.
Etkinlik Kapsamı
Etkinlik, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olup 2-7 Ağustos 2021 tarihlerinde çevrim içi olacak şekilde
gerçekleştirilmiştir. İlgili bu eğitimde, çocuk kitaplarının çocuğun rahatlaması ve iyileşmesi noktasında
nasıl kullanılabileceğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Dolayısıyla kitapla
iyileşme süreci hakkında hem teorik hem de beceri amaçlı uygulamalı eğitimlerin verilmesi
hedeflenmiştir. Çevrimiçi ortamda 6 günde toplam 36 saatlik bir bilimsel programda özel eğitim,
rehberlik ve psikolojik danışma, ilköğretim matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve sınıf eğitimi
alanlarında görev yapan ve farklı disiplinlerde çalışmaları bulunan uzman eğitmenler yer almışlardır. 6
gün boyunca adaylara çocuk edebiyatı ve eğitim, bibliyoterapinin tanıtılması, çocuk kitaplarının
kullanım alanları, bibliyoterapiye uygun kitap seçme, bibliyoterapi niteliğinde özgün bir öykü yazma ve
yazılan öyküleri dijital ortama aktarma konularında uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimler sonunda
elde edilen ürünler projenin web sayfasında (https://kitaplarladestek.blogspot.com/) paylaşılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Etkinliklerin tamamlanmasının ardından son gün adaylarla çevrim içi odak grup görüşmeleri yapılmıştır.
Bu kapsamda adaylarla 3 grup halinde ayrı ayrı görüşme gerçekleştirilmiş ve tüm görüşmeler kayıt
altına alınmıştır. Görüşmede adaylara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:
İlkokulda bibliyoterapinin…
kullanılmasının gerekliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?
Bibliyoterapinin öğrencilerinizin kaygı ve korkuları üzerinde olabilecek etkisini birkaç cümle ile ifade
ediniz.
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Yaptığınız çalışmalarda grup olarak çalışmak ve birlikte ürün oluşturmanın avantaj ve dezavantajları
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Katılmış olduğunuz bu proje kapsamında sunulan eğitimlerin size;
mesleki olarak katkısının neler olduğunu düşünüyorsunuz?
bakış açısı sunma bakımından katkısının neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Size sunulan bu eğitimi (deneyimleriniz, eğitim sürecine ilişkin faaliyetlere yönelik görüşleriniz, eğitmen
yeterliği ve o gün için etkinliklerin yeterliliği) bizim için değerlendirebilir misiniz?
Adaylardan alınan cevaplar yazılı ortama aktarılmış ve içerik analizi kullanılarak temalara ulaşılmıştır.

BULGULAR
Öğretmen adaylarına yöneltilen sorular doğrultusunda alınan cevaplardan elde edilen yanıtlar analiz
edilmiştir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla sunulmuştur. Buna göre ilk olarak
ilkokulda bibliyoterapinin kullanımının gerekliliği sorulmuştur. Bu kapsamda öğretmen adaylarının
tamamı bibliyoterapinin ilkokulda kesinlikle kullanılması gerektiğini kimileri de zorunlu bir ders
kapsamında adaylara sunulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Adaylardan alınan örnek cevaplar şu
şekildedir:
“Çocuk toplumun bir parçasıdır. Haliyle sorunları da olacaktır. Bu yüzden bu sorunların çözülmesi için
bibliyoterapi kullanılmalı. Çocukların algıları bizimkinden çok farklı. Onların birçok şeyi fark etmesi
bazen yanlış yöne kaydırabiliyor. O yüzden doğru kitapları seçmek çok önemli. O yüzden eğitim
fakültelerinde bibliyoterapinin öğretilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum” (Nadir)
“Hayatta olan mücadelemizde asıl olan hayattaki duruşumuzdur. Çocuklar kitaplarla hayatı öğrenmeye
devam ederler. O yüzden Bibliyoterapi kesinlikle kullanılmalıdır. Bundan daha bir hafta önce
bibliyoterapinin ne olduğunu bilmiyordum. Eğitim sayesinde öğrendim. Çok maliyetli ve çok zaman alıcı
bir şey de değil. O yüzden ilkokulda bibliyoterapi kullanılmalıdır diye düşünüyorum” (Dilay)
Görüşmenin ikinci sorusu bibliyoterapi kullanırken dikkat edilmesi gereken unsurların ne olduğuyla
ilgilidir. Bu konuda adayların verdikleri cevaplardan ulaşılan temalar Şekil 1’de sunulmuştur. Buna göre
öğretmen adayları her kitabın çocuk için uygun olmadığını belirtmiş, sınıf ortamında bibliyoterapi
kullanırken çocuğu küçük düşürücü davranışlardan uzak tutmak gerektiğini ifade etmişlerdir.
Çocuğa uygun kitabın seçilmesi
Kitabın içeriğine dikkat edilmesi
Çocuk gerçekliğinin çok iyi öğrenilmesi
Çocuğa yönelik kitap seçiminde çocuğun afişe edilmemesi

Şekil 1. Bibliyoterapi uygulamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar
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Bibliyoterapi kullanımıyla ilgili olarak adaylara aynı zamanda bibliyoterapinin öğrencilerin kaygı ve
korkuları üzerindeki olası etkilerinin ne olabileceği sorulmuştur. Adayların verdikleri cevaplar bu
konuda farklılık göstermiştir. Adaylar bibliyoterapi ile çocukların kaygı ve korkularının azalabileceğini
düşünmektedirler. Ancak kimi adaylara göre sınıf ortamında tüm gruba yönelik tek bir kitabın seçilmesi
çocuğa fayda yerine zarar verebilir. Adaylardan alınan örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:
“Çocuk, kitaptaki karakterle özdeşim kurarak kaygısını giderebilir. Ona umut verecektir bu durum. Kaygı
ve korku azalacak. Olaylara karşı daha saki yaklaşacaktır.” (Büşra)
“Bireysel olarak değil de sınıfa yönelik olarak çocuk kitabı okunuyorsa çocuk rencide olmadan. Sınıf
içinde kendi problemini çözebilir.”(Emin)
“Tek bir kitapla çocuğun iyileşeceğini düşünmüyorum. Derse yönelik kaygı bile artabilir. Ona uygun
değilse kitap çocuğun canı sıkılabilir. O yüzden sınıfa değil de bireysel olarak kitabın okunması
gereklidir. Sonuçta tüm sınıf akran zorbalığına veya şiddete maruz kalmıyor. O yüzden diğer çocukların
sıkılmasının önünde geçmek için kitapların bireysel olarak okunması gereklidir.” (Özlem)
Görüşmede adaylara grup olarak çalışmanın avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu sorulmuştur. Bu
doğrultuda ulaşılan yanıtlar aşağıda sunulmuştur (Tablo 1). Alınan cevaplara göre grupla çalışmanın
avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğundan da bahsedilmiştir. Adaylar grubun anonimliğinin
baskın olması sebebiyle kendi yaratıcılıklarının önüne geçildiğini düşündüklerini de belirtmişlerdir.
Genel olarak farklı insanlarla ve farklı fikirlerle tanışma açısından katkıları olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo 1. Grupla çalışmanın adaylar açısından avantaj ve dezavantajları
Yeni biriyle ortak çalışma yapmayı öğrenme
Avantajları

Anlama ve anlatma yeteneğinin gelişmesi
Farklı üniversitelerden birinin evine çevrimiçi
ortamda misafir olma

Dezavantajları

Ortak hareket etme zorunluluğu
Aşırı mütevazı olma ve buna bağlı zaman kaybı

Görüşmenin son sorusunda öğretmen adaylarına eğitimi genel olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Bu
kapsamda öğretmen adaylarından olumlu ve olumsuz görüşler alınmıştır. Olumlu görüş kapsamında
adaylar çocuk edebiyatına farklı bir bakış açısı geliştirdiklerini, öğretmen olmanın sorumluluğunu daha
fazla hissettiklerini, eğitmenlerin gerçekten alanında uzman oldukları ve eğitimi doyurucu bulduklarını
ifade etmişlerdir. Adayların olumsuz olarak belirttiği en önemli görüş, grup çalışmasının baskın olması
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yönündeydi. Adaylar projede daha çok bireysel yazım çalışmasının olacağını ümit ettiklerini ancak grup
çalışmasının yapılmasının kendileri açısından olumsuz bir durum olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca
adaylar bibliyoterapi yazımında konunun kendileri tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Yine zamanın yetmediğini çevrim içi şekilde yürütülmesine bağlı olarak yorgunluğun da arttığını
belirtmişlerdir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bibliyoterapi, her yaştan tarafından kullanılabilecek oldukça etkili bir yöntem olarak bilinmektedir.
Dolayısıyla bireysel veya küçük gruplar halinde de yürütülebilmektedir. Günümüzde bibliyoterapi,
çocuklarda saldırganlığı azaltmak, stresi yönetmek ve sosyal ilişkileri geliştirmek için de
kullanılmaktadır (Sullivan ve Strang, 2002).Dolayısıyla çocuğa fayda sağlayacak bir teknik olarak
bibliyoterapinin öğretmen adaylarına öğretilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK
destekli bir etkinlik ile 6 gün boyunca öğretmen adaylarına bu alanda çalışmalar yapan kişiler tarafından
eğitimler verilmiştir. Adaylara sunulan eğitimler dâhilinde odak grup görüşmesi yapılmış ve etkinlik
değerlendirilmiştir. Genel anlamda adaylar etkinlik konusunda olumlu görüşler belirtmişlerdir. Ancak
pandemiye bağlı olarak projenin çevrim içi yürütülmesi ve adayların uzun saatler bilgisayara bağlı
olarak etkinliğe katılmaları birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bu durum takım
çalışmalarından alınan zevki azaltmış gözükmektedir. Ayrıca çevrim içi sürece bağlı olarak ders
saatlerinin uzaması planlamada ufak değişikliklere yol açmış bu durum öğretmen adayları açısından
olumsuzluk olarak algılanmıştır. Adaylardan alınan olumlu ve olumsuz görüşlere bağlı olarak bu türde
yapılacak çalışmalar için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:
Çevrim içi projelerde katılımcıların seviyesi dikkate alınarak günlük eğitim saati azaltılarak daha geniş
bir zaman dilimine yayılabilir.
TÜBİTAK’ın bu tür projeler için belirtmiş olduğu zaman diliminin kısıtlı olduğu dikkate alınarak gruplar
bölünebilir. Günlük ders saati aynı kalarak öğrenciler ikiye bölünebilir ve katılımcılara günün diğer yarısı
etkinliklerle ilgili ödevleri yapma zamanı olarak ayrılabilir. Bu durumda eğitmenlerin gireceği etkinlik
saati artmış olacaktır.
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Investigating barriers and providing in-service training
Solutions in Iranian organizations
Dr.Omid RADWEYSI
Iran

Abstract
Evaluation of any training program should give us sufficient information about employee behavior, and
the need for change in the organization, It should be noted that the training program offered was able
to provide goals, in terms of costs incurred, and benefits achieved. Training as a process of developing
skills, habits, knowledge, attitudes and increasing the effectiveness of employees in their current
position, and preparing for future goals is one of the goals of the organization. This is a practical study
and the method of data collection is descriptive. The statistical population included employees,
managers and professors. Data were collected through sample selection and questionnaires.
Descriptive statistics were used to measure the main indicators for evaluating the effectiveness of
training courses. Also, the collected data on effectiveness evaluation showed that the level of learning
response, organizational behavior needs to be improved. The study showed that effective evaluation
requires improvement through optimization of designed training, redefining training, providing
adequate funding according to individual needs, organizational job and the use of continuous
evaluation.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin seçili sektörlerdeki ihracat rekabet gücünün belirlenmesi ve dünya
piyasasında Azerbaycan ile ihracat uzmanlaşma düzeylerinin bir karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaç
doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ihracat benzerliği 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015,
2016-2020 olmak üzere dört dönemin verileri esas alınarak araştırılmıştır. Bu veriler, Birleşmiş Milletler
tarafından oluşturulan Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasında yer alan SITC Revize 3’e göre ele
alınmıştır. SITC Revize 3’e göre ticarete konu olan mallar on gruba ayrılmıştır. Veriler incelendiğinde
Türkiye’den Azerbaycan’a 2005 yılından 2015 yılına kadar ticaret hacmindeki yükselme dikkat
çekmektedir. 2005 yılından 2015 yılına kadar ihracat %296 artış gösterirken ithalatın artış soranı
%31’de kalmıştır.
Bu çalışmada Finger – Kreinin ihracat benzerlik indeksi kullanılmıştır. 0 ile 100 arasında değer alan bu
indeksin 100’e yakın olması ülkeler arsındaki ihracat benzerliğinin ve ülkelerin uluslararası ticarette
rekabetinin yüksek olduğunu gösterir. Bunun aksine indeksin 0’a yaklaşması ise ülkelerin ticaret
rekabetlerinin zayıf olduğunu gösterir. Çalışmada yapılan hesaplama sonuçlarına göre 0' a yaklaşan
indeks değerleri Türkiye - Azerbaycan ülkeleri arasında ihracat benzerliğinin giderek azaldığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Ticaret Hacmi, İhracat Benzerliği İndeksi

136

Abstract
The aim of this study is to determine Turkey's export competitiveness in selected sectors and to make
a comparison of export specialization levels with Azerbaijan in the world market. For this purpose, the
trade volume and export similarity between the two countries were investigated based on the data of
four periods: 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020. These data are handled according to SITC
Revision 3, which is the revision of the Standard International Trade Classification (SITC) established
by the United Nations in 1988. According to this system, the goods subject to trade are divided into
ten groups. When the data is examined, the increase in the trade volume from Turkey to Azerbaijan
from 2005 to 2015 draws attention. While exports increased by 296% from 2005 to 2015, the rate of
increase in imports remained at 31%.
In this study was used the export similarity index of Finger – Kreinin. The fact that this index, which
takes a value between 0 and 100, is close to 100 indicates that the export similarity between countries
and the competition of countries in international trade is high. In contrast, the approach of the index
to 0 indicates that the trade competition of the countries is weak. According to the calculation results
made in the study, index values approaching 0 show that the export similarity between Turkey and
Azerbaijan is gradually decreasing.
Keywords: Turkey, Azerbaijan, Trade Volume, Export Similarity Index

GİRİŞ
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, ekonomik ilişkiden öte, milli birlik ve kardeşlik duyguları ile başlamış,
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir ” diyerek
vurguladığı gibi kardeş ülkeler olmamız sebebiyle her anlamda güçlü ilişkiler içinde olduğumuz bir
ülkedir. Aynı şekilde Azerbaycan tarafından Haydar Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz” söylemi ile de
kardeş ülke olma vurgusu güçlü bir şekilde yapılmıştır. Uluslararası arenada birbirini destekleyen iki
ülke olarak Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de güçlendirilmeye çalışılmış ve bu
bağlamda karşılıklı olarak işbirlikleri gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden
Azerbaycan, yeni oluşumun verdiği etkiyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken Dağlık Karabağ sorunu
da ekonomik ilerlemeyi engelleyen bir unsur olmuştur. Azerbaycan, sosyalist ekonomik sistemin
getirdiği içe kapalılık neticesinde ekonomik ve teknolojik anlamda yetersiz olmasından dolayı sahip
olduğu yer altı kaynakları, petrol ve doğal gaz rezervlerini işlevsel hale getirememiştir (Durmuş, 2018:
2576). Bu sıkıntılı süreçten geçmenin en iyi yolu kuşkusuz petrol ve doğalgaz rezervlerini işlevsel hale
getirmek ve bunun için uygun teknolojiyi sağlamaya çalışmaktır. Bu konuyu stratejik zorunluluk olarak
değerlendiren dönemin Cumhurbaşkanı Elçibey Azerbaycan ekonomisinin kalkındırılması için
Rusya’dan bağımsız bir arayış içerisine girmiştir (Aydın, 2018: 47). Bu konuda yapılan çalışmalardan biri
de Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattının hayata
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geçirilmesi süreci olmuştur. Azerbaycan’ın gerek zengin enerji kaynaklarına sahip olması, gerekse
Türkiye için Orta Asya’ya açılan köprü olabilme potansiyeli ülkeyi Türkiye’nin Kafkasya politikasında
önemli bir konuma getirmiştir (Baghirova vd., 2017: 303). Ayrıca Türkiye de enerji kaynaklarının diğer
ülkelere dağıtılması konusunda Azerbaycan için stratejik önemde bir ülke konumundadır. Türkiye
Azerbaycan’ın petrol ve doğalgazının diğer ülkelere taşınması sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı bu amaca hizmet eden
iki önemli hat olma niteliği taşımaktadır. Azerbaycan zengin yer altı kaynaklarını kullanarak elde ettiği
gelirlerle birlikte hızla gelişme seviyesini yükseltmiş bu gelişme devletin teknoloji yatırımlarını da
etkilemiştir (Allahverdi, 2018: 80). Gelişen teknoloji yatırımlarıyla birlikte ülkede yer altı zenginliklerinin
etkin olarak kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler yapılan anlaşma ve protokollerle
sağlamlaştırılmaya çalışılmış, bunun için her iki ülke de kararlı olduğunu göstermiştir. Bu anlaşmalardan
en yeni imzalanan anlaşma Tercihli Ticaret Anlaşması 25.02.2020’de imzalanmış (Tablo 1), 31369 sayılı
Resmi Gazete’ de 19.01.2021’de yayınlanmıştır. Bu anlaşmada amaç şu şekilde belirtilmiştir:
1. Anlaşmada yer alan 15 ürün grubunda tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife
dışı engellerin ve tarife benzeri engellerin kaldırılması,
2. Taraflar arasında ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi,
3. Taraflar arasında elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması,
4. Taraflar arasında ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli
ortamın yaratılması.

Tablo 1: İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller
Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

9.02.1994

27.06.1997 / 23032

Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari
6.11.2007
İşbirliği Programı ve İcra Planı

20.01.2012 / 28179

Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

27.04.2013 / 28630

6.11.2007

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 25.10.2011

02.05.2013 / 28635

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Arasında Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem 16.09.2019
Protokolü ve 1. Eylem Planı

03.01.2020 / 30997

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret 25.02.2020
Anlaşması

19.01.2021 / 31369

Kaynak: Ticaret Bakanlığı (2020); Yıldız, Y. (2021).
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Dünya Ticaret Örgütü’yle ilişkisi gözlemci statüsü rolü ile 1997 yılında başlayan Azerbaycan, 2004
yılından günümüze Dünya Ticaret Örgütü ile üyelik görüşmelerine devam etmektedir (Bulut, 2007: 60).
Azerbaycan’ın Türkiye, Rusya, Ukranya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan,
Moldavya ve Belarus ile serbest ticaret anlaşmaları ile ticaret hacmini arttırmaya çalışmaktadır (ITA,
2021).
TİM 2021 Raporuna göre Azerbaycan ihracatı 2011 yılında 26,5 milyar dolardan 2021 yılında 13,7 milyar
dolara yükselmiş olup en fazla ihracat yapılan ülke 4,2 milyar dolar ile İtalya ardından 2,6 milyar dolar
ile Türkiye olmuştur. Azerbaycan’ın dünyaya ihracatında önde gelen ürünleri arasında enerji, altın ve
tarım ürünleri yer almaktadır.
Türkiye’nin ise 1995 yılında kurulan Dünya Ticaret Örgütünün kurucu üyesi olup uyguladığı ticaret
politikaları sonrası dünya ticaretinden aldığı pay 1980'de % 0,14’ten 2021 yılında % 1.01’e
yükseltmiştir. Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre (2021) ihracatta en büyük paya 15,9 milyar dolar ile
Almanya, ikinci sırada ise 10,1 milyar dolar ile ABD sahiptir. En fazla ihracat yapılan ürün grupları ise
motorlu araçlar, demir-çelik, makine ve cihazlar, tekstil ve plastik ürünleridir.
Türkiye ve Azerbaycan’ın dünya ihracatındaki rekabet üstünlükleri incelendiğinde Azerbaycan’ın
hammadde yoğunluğuna karşın Türkiye’nin daha fazla üründe rekabet gücü olduğu görülmektedir
(Erkan ve Alakbarov, 2018: 64).
Küreselleşmeyle birlikte artan ticaret ülkelerin pazar büyüklüklerinin artmasına ve küresel pazarda
benzer ürünleri üreten ülkelerin rekabetinin zorlaşmasına neden olmaktadır.
Finger ve Kreinin (1979) yılında formüle edilen ihracat benzerlik endeksi ülkelerin ortak bir pazarda
ihracatının benzerliğini ortaya koyarak bu ülkelerin rekabet durumunu ortaya koymaktadır.
Bu çalışmanın birinci bölümünde araştırmanın kapsamı, amacı ve yöntemi ortaya konulduktan sonra,
ikinci bölümde literatür taramasına yer verilmiştir. İkinci bölümde analiz sonuçları ile üçüncü bölümde
genel değerlendirme ve sonuç kısmı yer almaktadır.

1. Araştırma Kapsam, Amaç ve Yöntem
Bu araştırmanın amacı Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin ikili ticaretini incelemek ve iki ülke arasındaki
ihracat benzerliğini analiz etmektir. Bu amaçla iki ülke arasındaki ihracat ve ithalat verileri 2001-2015
yılları beş yıllık dönemler halinde ve 2016-2020 arası dönem ise yıllık olmak üzere değerlendirmeye
alınmıştır. İhracat benzerliği endeksi ise söz konusu 2005-2020 dönemi içerisinde yıllık olarak
hesaplanmıştır. Her iki ülkenin ihracatta ve ithalatta ağırlığı olduğu mal grupları belirlenmiş ayrıca
ülkelerin dış ticaret verileri yıllar içerisindeki değişimlerle birlikte değerlendirilmiştir. İki ülkenin ihracat
benzerliği ihracat benzerliği endeksi kullanılarak ölçülmüş ve yıllar içerisindeki artış ve azalış oranları
değerlendirilmiştir.
Çalışmada ülkelerin 2001-2020 yıllarına ait ihracat ve ithalat verileri kullanılmıştır. Bu veriler, Birleşmiş
Milletler tarafından yayınlanmış olan Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (Standard International
Trade Classification-SITC) SITC Revize 3’e göre ele alınmıştır. Sınıflamanın yapısı 0’dan 9’a tek haneli
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rakamlarla kodlanmış 10 bölümden oluşmaktadır (TÜİK, 2021). Malların kodları ve isimleri Tablo 2’de
gösterilmiştir. Revizyon 3’e göre oluşturulan veriler Birleşmiş Milletler Comtrade veri tabanından
alınmıştır. Çalışmada iki ülkeye ait ihracat ve ithalat verileri 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 20162020 olmak üzere dört dönemde incelenmiştir.
Tablo 2: SITC-Rev. 3 Listesi
Kod

Mal Grupları

0

Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri

1

İçkiler ve tütün

2

Akaryakıt hariç yenilmeyen hammadde

3

Mineral yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen ürünler

4

Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar

5

Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri

6

Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar

7

Makine ve ulaştırma araçları

8

Çeşitli mamül eşya

9

SITC’de sınıflandırılmamış eşyalar

Kaynak: Comtrade (2021)
Ülkelerin benzerlik hesaplamaları, Finger ve Kreinin (1979: 905) tarafından geliştirilmiş olan ve eşitlik 1
ile hesaplanan ihracat benzerlik indeksi kullanılarak yapılmıştır. İhracat benzerliği indeksi, a ve b
ülkelerinin veya ülke gruplarının ihracatının c ülkesi ile benzerliğini ölçmektedir. c ülkesi olarak iki
ülkenin dünyaya olan ihracatı esas alınarak analiz gerçekleştirilmiştir.
𝑆(𝑎𝑏,𝑐) = {∑𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 [𝑋𝑖(𝑎𝑐) , 𝑋𝑖(𝑏𝑐) ]} 100

(1)

S(ab,c) : a ve b ülkelerinin c pazarındaki ihracat benzerlik indeksi
Xi(ac) : a ülkesinin c pazarındaki i malının toplam ihracattaki payı
Xi(bc) : b ülkesinin c pazarındaki i malının toplam ihracattaki payı
İhracat benzerliği endeksi 0 ile 100 arasında bir değer alır ve 100’e yakın olması ülkeler arasındaki
ihracat yapısının benzerliğinin yüksek olduğunu dolayısıyla rekabetin yüksek olduğunu, 0’a yakın olması
ise benzerliğin ve rekabetin az olduğunu gösterir. Bu indeks ile aynı zamanda ülkelerin ihracat
yapılarındaki benzerliğin zaman içinde nasıl değişme gösterdiği de incelenebilir (Erkan, 2012: 108).
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2. Literatür Taraması
Çeşitli ihracat benzerlik endeksleri kullanarak literatürde farklı yıllar, sektörler ve ülkeler için yapılan
birçok çalışma söz konusudur.
Çakmak (2005), Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan’ın cam endüstrilerinin AB
piyasalarındaki rekabet gücünü incelediği çalışmasında ülkeler arasındaki ihracat benzerliği ve rekabet
güçlerini araştırmak için ihracat benzerliği indeksi ve açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler indeksini
kullanmıştır. Çalışma 1995-2002 yıllarında SITC Rev. 3’e göre hazırlanmış mal grupları içerisinde
işlenmemiş düz cam kapsamına giren alt ürün mal gruplarını incelemeye almıştır. Türkiye ile her bir
Doğu Avrupa Ülkesinin AB piyasasına yaptıkları ihracatın benzerliğini ihracat benzerliği indeksi ile
hesaplayan çalışmada ihracat yapısı Türkiye’ye en çok benzeyen ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğu, 2002
yılında ise Polonya’nın daha yüksek bir indeks oranına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Macaristan
ise Türkiye ile ihracat yapısı en az benzeyen ülke olarak çalışmada yer almıştır. AKÜ indeksi hesaplama
sonuçlarına göre ise, Türkiye’nin Macaristan’a karşı tüm alt ürün gruplarında üstünlüğü olduğu
belirtilmiştir.
Kalaycı (2013), Rusya Federasyonu ile Türkiye’nin ticaretteki açmazlarını incelediği çalışmada dış
ticarette ülkelerin karşılaştırmalı olarak üstün oldukları ürünleri belirlemek amacıyla Açıklanmış
Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksini (AKÜ) kullanarak Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak avantaja ve
dezavantaja sahip olduğu ürünleri belirlemiştir. Aynı çalışmada endüstri içi ticareti ölçmek için Grubel‐
Lloyd Endeksi’ni kullanmış hangi ürünler arasında endüstriler arası ticaretin söz konusu olduğunu
açıklamıştır. Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun dış ticaret benzerliğini ölçmek için ihracat benzerliği
indeksini kullanan Kalaycı, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun dış ticaret yapısı bakımından
benzerliğinin çok düşük düzeyde olduğunu ve benzerliğin giderek azaldığını saptamıştır. Çalışmada iki
ülkenin uluslararası pazarlara sattıkları temel ürünler birbirinden çok farklı oldukları, bu farklılığın
sonucunda da ihracat benzerliği indeksinin düşük çıktığını belirlemiştir.
Sarıçoban ve Kösekahyaoğlu (2017) ticaret sonrası verilerle rekabet gücünün ölçülmesine yönelik
yapılan çalışmalarında literatürde kullanılan indeksleri değerlendirmişlerdir. Çalışmada içerisinde
ihracat benzerliği indeksi olan toplamda 14 indeks incelenmiş, indeksler kullanılarak rekabet gücünün
arttırılabileceği değerlendirilmesinde bulunulmuştur. Ülkelerin, sektörlerin ve firmaların avantaja
sahip oldukları ürün gruplarını belirleyerek bu ürün gruplarındaki ihracat ve rekabet güçlerini
artırabilmelerinin mümkün olduğunu söyledikleri çalışmada küresel rekabetin oluşturulması ve
geliştirilmesi açısından ülkeler arasında yapılan bu analizlerin gerekliliği vurgulanmıştır.
Erkan ve Batbaylı (2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi ülkelerin ihracat
performanslarının ve rekabet profilinin çıkarılması amacıyla yaptıkları çalışmada Türkiye ve KEİ üyesi
ülkelerin sektörel bazda ihracat benzerliklerini ölçmek için ihracat benzerliği indeksini kullanmışlardır.
Bu amaçla Türkiye ve KEİ üyesi ülkelerin 2000, 2007, 2014 yılları arası ihracat verileri kullanılmış,
Türkiye ile en çok benzerliği bulunan ülkelerin Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan olduğu,
en az benzerliğin ise Arnavutluk, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan ülkelerinde görüldüğü sonucuna
varılmıştır. Çalışmada ayrıca ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerini bulmak amacıyla Balassa ve Vollrath
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indeksini kullanılmış, KEİ bölgesindeki ihracatta karşılaştırmalı üstünlüklerin daha çok hammadde,
emek ve sermaye yoğun ürünlere dayandığı tespit edilmiştir.
Bang ve Tuo (2013) yaptıkları çalışmada Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri (ASEAN) arasındaki ticari
ilişkiyi bu ilişkinin rekabet mi entegrasyon mu olduğu konusu çerçevesinde ele almıştır. Çalışmada Bang
ve Tuo, ihracat benzerliği indeksi yanında ticari entegrasyon ve düzenli pazar payı modelini de
kullanmıştır. İhracat benzerliği indeksi hesaplamaları için, 2001-2010 yılları verileri kullanılmıştır.
Analiz sonuçlarında, Filipinler ve Çin arasındaki benzerliğin dört ülke içerisinde daha fazla olduğu,
bununla birlikte ihracat benzerlik indeksinin genel olarak düşük seyrettiği ortaya çıkmıştır. En düşük
benzerliğin Endonezya ile Çin arasında gerçekleştiği görülmüştür. Ticari entegrasyon analizi için 20052011 yıları değerlendirilmiş, düzenli pazar payı modelinde ise yıllar ikişer yıllık değerlendirmeyle ele
alınmıştır. Çalışmada rekabetin azaldığı entegrasyonun ise arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Wang ve Liu (2015) yaptıkları çalışmada 2007 - 2013 yıllarında Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari
benzerliği ölçmek amacıyla ihracat benzerliği indeksini kullanmıştır. Çalışmada dünya pazarını, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerin pazarlarını hedef pazar olarak seçmişler ve AB ile Çin arasındaki ihracat
benzerliğini dünya pazarı, ABD pazarı ve Hindistan pazarı olmak üzere üç pazarda hesaplamışlardır.
Genel olarak ihracat benzerliği indeksinin tüm pazarlarda AB ve Çin için yüksek olduğu, ihracatın benzer
bir yapı gösterdiği görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre, ABD pazarında AB ile Çin arasındaki ihracat
benzerliği indeksi bahsedilen yıllar itibariyle U şeklinde bir eğim çizmekte ve son yıllarda artış eğilimine
girmiş bulunmaktadır. Wang ve Liu, ABD pazarında Çin ve AB arasındaki ihracat rekabetinin arttığını,
Çin ve ABD’den dünya pazarına yönelik ürünler arasında rekabetin şiddetli olduğunu ancak son yıllarda
rekabetin derecesinde gevşeme görüldüğünü, Hindistan pazarında ise ticari rekabet gücünün azaldığını
ve ticari tamamlayıcılığın artışı yönünde bir eğilim gösterdiğini belirtmiştir.
Aulia vd. (2020) Endonezya’nın Hindistan cevizi yağı rekabeti ve ihracat benzerliğini işlediği
çalışmasında Filipinler ve Malezya ile olan ihracat benzerliğini ihracat benzerliği indeksini kullanarak
2001-2006, 2007-2012, 2013-2017 olmak üzere üç döneme ayırmıştır. Bu amaçla ham Hindistan cevizi
yağı ve Hindistan cevizi yağı türevleri olarak iki mal grubunda analiz yapan çalışmada, ham Hindistan
cevizi yağı için indeks zamanla azalırken türevleri için artmıştır. Bu üç ülkenin Hindistan cevizi yağı
endüstrisinde birbirlerine rakip oldukları görülmüştür. Ayrıca rekabet gücünü görmek açısından
çalışmada AKÜ indeksi 2001-2017 yılları arasında değerlendirilmiş, Hindistan cevizi yağı rekabetinde
tüm dünyada Endonezya, Filipinler ve Malezya’nın pazar payının dünya ortalamasının üstünde olduğu,
bu ülkelerin dünya düzeyinde bir rekabet gücüne sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışmada bu
analizlerle birlikte ayrıca hızlanma oranı ve ticaret uzmanlık endeksi analizleri de yapılmıştır.
3. Analiz Sonuçları
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkileri incelenirken ihracat, ithalat verileri 2005-20102015 yılları için ele alınmış ve 2005-2010, 2005-2015, 2010-2015 yılları arası artışlar gösterilmiştir.
Ayrıca 2016-2020 yılları arasındaki veriler yıllık olarak verilmiş, artışlar ise ilk yıldan son yıla olacak
şekilde hesaplanmıştır. En çok ihracat ve ithalat yapılan mal grupları ise verilerin yıllara göre
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dağılımında baz alındığı şekilde verilmiştir. İhracat benzerliği indeksi hesaplaması yapılırken ise 20012020 yılları arasındaki 20 yıllık indeks değerleri hesaplanmıştır.

Tablo 3: Azerbaycan ve Türkiye Arasında 2005-2010-2015 Yıllarında Gerçekleşen Dış Ticaret Hacmi ($)
2005-2010
Artış

2005-2015
Artış

2010-2015
Artış

194%

296%

35%

-7%

31%

41%

1.735.114.030

407%

578%

34%

2.449.299.688

125%

206%

36%

2005

2010

2015

İhracat

528.075.637

1.550.478.726

2.092.206.859

İthalat

272.256.267

252.524.579

357.092.829

Ticari Açık

255.819.370

1.297.954.147

Dış
Ticaret
800.331.904
Hacmi

1.803.003.305

Kaynak: https://comtrade.un.org/data internet sitesinden alınan verilerle yazarlar tarafından
oluşturulmuştur.

Tablo 3’te 2005, 2010, 2015 yıllarına ait Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan ihracat ve ithalat rakamları
verilmiş ayrıca yıllar itibariyle artış oranları yüzde olarak gösterilmiştir. Türkiye’den Azerbaycan’a
yapılan ihracatta 2005 yılından 2015 yılına kadar geçen dönemde ihracattaki %296 oranında yüksek bir
artış göze çarpmaktadır. Bu dönemde dış ticaret hacminde %206 oranında bir artış görülmektedir. İki
ülke arasındaki ticaretin bu dönemlerde artışa geçtiğini ve yine bu dönemlerdeki (2005-2010-2015)
Azerbaycan’a en çok ihracat ettiğimiz mal grubunun işlenmiş mallardan, aynı dönem ithalatımızın da
mineral yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen ürünlerden oluştuğu görülmektedir (Tablo 4).

Tablo 4: Azerbaycan’a Olan İhracat Ve İthalatımızın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
2005

2010

2015

İhracat

6

6

6

İthalat

3

3

3

Kaynak: Comtrade (2021)
İki ülke arasındaki ikili ticaretin 2016 sonrası dönemi incelendiğinde, 2005-2015 yıllarındaki büyük artış
oranları olmamakla birlikte 2016 yılından itibaren ihracatımızda sürekli bir artış olduğu görülmektedir.
2016 yılından 2020 yılına kadar Azerbaycan’a yapılan ihracatımız %50,3 oranında artış göstermiştir.
Azerbaycan’dan yapılan ithalatımız ise 2016 yılından 2020 yılına kadar %25,2 oranında artmıştır. Bu
dönemlerde toplam ticaret hacminde %45,5 oranında artış gerçekleştiği görülmektedir.
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Tablo 5: Azerbaycan ve Türkiye Arasında 2016-2020 Yılları Arası Gerçekleşen Dış Ticaret Hacmi ($)
2016

2017

2018

2019

2020

Artış

İhracat

1.387.885.891

1.476.522.123

1.701.927.224

1.788.396.648

2.085.574.069

50,3%

İthalat

328.043.925

384.145.665

408.427.975

411.021.557

410.710.278

25,2%

Ticari Açık

1.059.841.966

1.092.376.458

1.293.499.249

1.377.375.091

1.674.863.791

58,0%

Dış Ticaret
Hacmi

1.715.929.816

1.860.667.788

2.110.355.199

2.199.418.205

2.496.284.347

45,5%

Kaynak: https://comtrade.un.org/data internet sitesinden alınan verilerle yazarlar tarafından
oluşturulmuştur.

İki ülke arasındaki ihracat ve ithalattaki mal gruplarına bakıldığında ise 2016 yılında işlenmiş mallar
ihracatımız en çok ihraç ettiğimiz mal grubunu oluştururken, 2017-2018-2019 ve 2020 yıllarında bu mal
grubunun yerini makine ve ulaştırma araçlarının aldığı görülmektedir. 2016 yılında Azerbaycan’dan en
çok ithal ettiğimiz ürün grubunu mineral yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen ürünler
oluşturuyorken 2017 ve 2018 yılında işlenmiş mallar, 2019 ve 2020 yıllarında ise akaryakıt hariç
yenilmeyen hammadde oluşturmuştur.

Tablo 6: Azerbaycan’a Olan İhracat Ve İthalatımızın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
2016

2017

2018

2019

2020

İhracat

6

7

7

7

7

İthalat

3

6

6

2

2

Kaynak: Comtrade (2021)

İhracat benzerliği indeksi 2001 yılında %10,1 iken, 2005 yılına kadar her yıl artış göstermiş, 2001’den
2005’e toplam artış oranı %144,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu yıllar arasında ihracat benzerliği indeksi
ortalama %16,1 seviyesinde kalmıştır. 2006 yılından 2007 yılına doğru indeks yükselmişken 2007
yılından sonra benzerlik oranı düşmüştür. 2006-2010 yılları arasında ihracat benzerliği indeksi ortalama
%13,8 iken, 2011-2015 yılları arasında ortalama 12,1 seviyesinde kalmıştır. 2016 yılından sonra ihracat
benzerliği indeksinin ortalama değeri %13,4 seviyesindeyken bu yıllarda indeksin en düşük olduğu yıl
2018, en yüksek olduğu yıl ise 2020 olmuştur. Bu değerler bize iki ülke arasında ihracat benzerliğinin
az olduğunu dolayısıyla iki ülke arasında ihracatta bir rekabet olmadığını göstermektedir. Bunun sebebi
iki ülke arasındaki ihraç edilen mal grupları arasındaki farklardır. Azerbaycan petrol ve doğalgaz
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yönünden zengin bir ülke konumunda olduğu için ihracatının büyük bir kısmını listede 3 numaralı mal
grubu olarak sınıflandırılan mineral yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen ürünler
oluşturmaktadır. Toplam ihracatın bu üründeki payı, 2019 yılında %90,7 iken 2020 yılında %87,2 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise ihracatımızın büyük kısmını başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar,
makine ve ulaştırma araçları ve çeşitli mamul eşya oluşturmaktadır. Küresel piyasada birbirine rakip
olmayan Türkiye ve Azerbaycan ekonomik ilişkilerini güçlendirerek ihracat yapılarının farklı olması
durumunu bir avantaja çevirmelidir. İki ülke arasında gerçekleşenden daha fazla ticaret potansiyeli
vardır ve bu potansiyel ticaret hacimlerini arttırarak değerlendirilebilir.
Tablo 7: Türkiye Azerbaycan İhracat Benzerlik İndeks Değerleri
2001

2002

2003

2004

2005

Artış

Ortalama

10,1%

12,8%

14,4%

18,5%

24,6%

144,2%

16,1%

2006

2007

2008

2009

2010

Artış

Ortalama

18,3%

22,6%

8,6%

10,7%

8,9%

-51,3%

13,8%

2011

2012

2013

2014

2015

Artış

Ortalama

10,0%

11,4%

13,1%

11,6%

14,6%

45,7%

12,1%

2016

2017

2018

2019

2020

Artış

Ortalama

14,0%

12,2%

11,4%

13,8%

15,5%

10,6%

13,4%

Kaynak: https://comtrade.un.org/data internet sitesinden alınan verilerle yazarlar tarafından
oluşturulmuştur.

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmada Azerbaycan ile Türkiye’nin ikili ticaretinin analizi yapılmış ve iki ülkenin ihracat benzerliği
indeksi hesaplanmıştır. İki ülkenin dış ticareti incelenirken 2005-2010-2015 yılları beşer yıllık dönemler
halinde değerlendirilirken, 2016-2020 arası yıllarda yıllık olarak değerlendirme yapılmıştır. Veriler
incelendiğinde, Türkiye’den Azerbaycan’a 2005 yılından 2015 yılına kadar ticaret hacmindeki yükselme
dikkat çekmektedir. 2005 yılından 2015 yılına kadar ihracat %296 artış gösterirken, ithalatın artış oranı
%31 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ithalatında 2016 yılına kadar mineral yakıtlar ilk sırada yer
almıştır. 2017 ve 2018’de başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar, 2019 ve 2020’de akaryakıt hariç
yenilmeyen hammadde yer almıştır.
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İki ülkenin ticari yapılarındaki benzerliği hesaplamak için İhracat Benzerliği İndeksi kullanılmış, 20012020 yılları arasındaki indeks değerleri incelenmiştir. Bu şekilde hem yıllık olarak indeks değerleri
hesaplanırken hem de beşer yıllık dönemler halinde ortalama değerler ve artış oranları
değerlendirilebilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ihracat benzerliğinin en yüksek olduğu dönem 20012005 arası dönem olmuş, ihracat benzerliği indeksi beş yıllık ortalaması %16,1 olarak gerçekleşmiştir.
2016-2020 döneminde indeksin ortalama değeri %13,4 olurken artış oranı %10,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bu değerler bize iki ülke arasında ihracat benzerliğinin az olduğunu dolayısıyla iki ülke
arasında ihracatta bir rekabet olmadığını göstermektedir. Bunun sebebi iki ülke arasındaki ihraç edilen
mal grupları arasındaki farklardır. İhracat benzerliği indeksi sonuçları bize küresel piyasada iki ülkenin
rekabet içinde olmadığını, ihraç edilen mal gruplarının farklı olmasından dolayı benzerliğin düşük
olduğunu göstermektedir. Bu veriler ise iki ülkenin ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu, farklı mal
gruplarındaki üstünlüğün iki ülkenin ticareti açısından olumlu sonuçlar doğurmaya müsait olduğunu
göstermektedir.
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Abstract
Mathematics education has an important role in the development of creative thinking, making sense
of the physical and social environment, and gaining knowledge and skills. Geometry is one of the
important sub-learning areas of mathematics education, which is used in disciplines such as science
and art in daily life. In addition to these important aspects of geometry, it is seen that most students
find it unattractive, and students' geometry success is low in national and international exams. In this
context, in this study, it is aimed to examine the results of the 25-question geometry achievement test
developed by the researcher according to the geometry achievements in the high school curriculum of
the science high school students, who are the students with the highest scores in the high school
entrance exam in our country. The survey model, which is one of the quantitative research methods,
was used in the study. The sample of the study was chosen by the purposeful sampling method, and
the study group consists of 244 students studying in three science high schools affiliated to the Ministry
of Education in the city center of Diyarbakır in the fall semester of the 2020-2021 academic year. The
data of the study were obtained from the answers given by the students to the geometry achievement
test. The results obtained from the answers given by the students to the geometry achievement test
were analyzed with the SPSS package program. As a result of the research, it was found that the
average of the geometry achievement test consisting of 25 questions of Science high school students
1

Bu bildiri Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DUBAP) Koordinatörlüğünce ZGEF.20.006 nolu yüksek
lisans projesi kapsamında desteklenmiştir.
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was 12.65. According to this result, it can be said that science high school students have an upper
average with a very small difference from half the number of questions in the geometry achievement
test and they have half the achievements of the high school geometry curriculum. In addition, in the
results obtained from the geometry achievement test, a significant difference was found between the
science high school, which received the highest score in the province, and the other two science high
schools, according to the entrance exam scores from schools to high schools.
Keywords: Geometry, Geometry Success, Science high school students

1.Giriş
Kendine özgü sistematik bir mantığa sahip olan matematik gündelik yaşantımızın vazgeçilmez
unsurlarından olup diğer bilim dallarının öğrenilmesinde de önemli bir araçtır (Laurens, Batlolona, F.A.,
Batlolona, J.R. ve Leasa, 2018). Günlük yaşamda, bilim ve sanat gibi disiplinlerde kullanılan matematik
eğitiminin önemli alt öğrenme alanlarından biri geometridir (National Council of Mathematics Teachers
[NCTM], 2000). Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan matematiğin sezgisel ve görsellik yönünü
temsil eden geometri öğrencilerin sezgi, tahmin, görselleştirme, akıl yürütme ve problem çözme ve akıl
yürütme becerilerinin gelişmesinde önemli bir role sahiptir ( Pesen, 2003; Kutluca ve Zengin, 2011).
Günlük hayatımızda geometri, mühendislikte, mimarlıkta ve diğer bilim dallarında, problem çözmede
ve matematiksel model oluşturmada sürekli kullanılan matematiğin alt öğrenme alanıdır (Aksu, 2005:
26). Matematiğin cebir, sayılar ve işlemler gibi diğer alt öğrenme alanlarına geometri görselleştirme
katarak uygulama alanı bulmakta ve bu durum geometriyi matematik öğretim programlarında önemli
kılmaktadır (Sherard,1981). Ülkemizde de geometri alt öğrenme alanı olarak matematik öğretiminde
ilkokuldan başlayarak matematik programları içinde önemli bir yer bulmaktadır. Ülkemizde Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB]’ in ilkokuldan liseye kadar matematik programları incelendiğinde geometrinin önemli
bir yere sahip olduğu görülmektedir.
Geometri öğretiminde birbiriyle bağlantılı iki amaç bulunmaktadır. Bu amaçlar öğretim programında
bulunan kazanımların öğrencilere kavratılması ve öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini
geliştirmektir (Baykul, 2014). Geometri öğretimi temeli ilkokuldan başlayarak oluşturulması
gerekmektedir. Geometri öğretimi ilkokuldan başlayarak yeterince kavratılmadığında ileriki öğretim
dönmelerinde bu dala bağlı ve matematik öğretimine bağlı diğer konuların kavratılmasında sıkıntılar
yaratmaktadır. Ülkemizde geometrinin öğrenciler tarafından anlaşılmadığı da bilinen bir gerçektir
(Yılmaz, Keşan ve Nizamoğlu, 2000).
Ülkemizde yapılan tüm araştırmaların ve sınavların sonuçlarını incelediğimizde her öğrenim
kademesinde geometri başarısının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada
Ülkemizde Liselere giriş sınavında en yüksek puana sahip öğrencilerden oluşan Fen Lisesi öğrencilerinin
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lise müfredatındaki geometri kazanımlarına göre araştırmacı tarafından geliştirilen 25 soruluk geometri
başarı testi sonuçlarını incelemek amaçlanmaktadır.
2. Yöntem
Fen Lisesi öğrencilerinin geometri başarısını MEB 2018 matematik ortaöğretim müfredatı geometri
kazanımlarına göre incelemeyi amaçlayan çalışmamızda nicel araştırma desenlerinden tarama modeli
kullanılmıştır. Geçmişte ya da günümüzdeki var olan bir durumu dışarıdan müdahale etmeden ve
etkilemeden bulunduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşıma tarama modeli denir (Karasar,
2009, s. 77). Çalışma yapılacak okullar amaçlı örneklem (Baki ve Gökçek, 2012) yöntemi ile seçilecektir.
Amaçlı olarak seçilen okulların seçilme nedeni çalışma yapılacak okulların Diyarbakır il merkezinde ilde
en yüksek liselere giriş puanına sahip devlet Fen Lisesi öğrencilerden oluşmakta olmalarıdır. Bu liselere
ait 2020 yılı liselere giriş taban puanları Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’nin (480,189), İMKB
Fen Lisesi’nin (463,019), Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ‘nin (462,980) şeklindedir.
Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bulunan Rekabet Kurumu Cumhuriyet
Fen Lisesi bünyesinde okumakta olan 60 12. Sınıf öğrencisi, Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi
bünyesinde okumakta olan 101 12. Sınıf öğrencisi ve Sur ilçesinde bulunan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
bünyesinde okumakta olan 83 12. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 244 öğrenci
katılmıştır. . Araştırmada veriler araştırmacı tarafından MEB 2018 ortaöğretim matematik müfredatı
geometri kazanımlarına göre geliştirilen 25 soruluk geometri testi kullanılarak toplanmıştır. Geometri
başarı testinden toplanan veriler Statistical Package for social Sciences (SPSS) istatistik programıyla
analiz edilmiştir. Veriler için normallik testi yapıldıktan sonra SPSS programının Ortalama, standart
sapma, frekans, yüzde teknikleri ve okullar arasında geometri başrı testi sonuçlarına göre anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek için SPSS programının tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova)
tekniği kullanılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmada çalışma grubuna ait geometri başarı testi betimsel bulguları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubuna ait Geometri Başarı Testi Betimsel Bulguları

Cumhuriye
t Fen Lisesi
Vali Aydın
Arslan Fen
Lisesi
İMKB Fen
Lisesi
Toplam
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15,45

Standart
Sapma
3,67

Standart
Hata
0,47

Min. Doğru
Sayısı
7

Max. Doğru
Sayısı
21

83

12,18

4,43

0,48

3

21

101

11,38

4,43

0,44

2

21

244

12,65

4,54

0,29

2

21

N

Ortalama

60

Tablo 1’ deki değerler incelendiğinde öğrencilerin geometri başarı testi ortalamaları Cumhuriyet Fen
Lisesinde 15,45, Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde 12,18, İMKB Fen Lisesinde 11,38 olarak görülmektedir.
Toplamda geometri başarı testine verilen en düşük doğru cevap sayısı 2, en yüksek cevap sayısı ise 21
dir.
Okullar arası Varyansların homojen dağılıp dağılmadığının belirlenmesi için uygulanan Levene’s testi
bulguları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Okulların Geometri Başarı Testi Levene’s Testi Bulguları

Geometri
Başarı Testi
Toplam Puan

Levene
İstatistik

df1

df2

Sig.(p)

2,270

2

241

,105

Tablo 2 incelendiğinde Okulların geometri başarı testi Levene’s testi bulgularına göre p = 0,105 > 0,05
olduğu için varyanslar homojen dağılıma sahiptir.

Okullar arasında geometri başarı testi sonuçlarına göre farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek
Yönlü Varyans Analizi (Anova) testi kullanılmıştır. Testin sayısal değerleri aşağıda Tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3. Okullar arası Geometri Başarı Testi Anova Testi Bulguları

Anova

Gruplar
arası
Grup içi
Total

Kareler
toplamı
650,002
4379,080
5029,082

Df
2
241
243

Kareler
ortalama
325,001

F

Sig.(P)

17,886

,000

18,170

Tablo 3 incelendiğinde Okullar arası geometri başarı testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir. ( p = 0,00 < 0,05). Bu farklılığın tespiti için post-hoc testlerden Scheffe testinden
yararlanılmıştır. Testin sayısal değerleri aşağıda Tablo 4’ te verilmiştir.
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Tablo 4. Okullar arası Geometri Başarı Testi Scheffe Testi Bulguları
Okul (I)

Okul (I)

Fen Vali Aydın Arslan
Fen Lisesi
İMKB Fen Lisesi
Vali Aydın Arslan Cumhuriyet
Fen
Fen Lisesi
Lisesi
İMKB Fen Lisesi
İMKB Fen Lisesi
Cumhuriyet
Fen
Lisesi
Vali Aydın Arslan
Fen Lisesi
Cumhuriyet
Lisesi

Ortalama Fark
(I-J)

Standart Hata

Sig.(p)

3,26938*

,722

,000

4,06386
-3,26938*

,694
,722

,000
,000

,79458
-4,06386*

,631
,694

,454
,000

-,79458

,631

,454

Tablo 4 incelendiğinde geometri başarı testi sonuçlarına göre Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ile İMKB Fen
Lisesi arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. ( p = 0,454 > 0,05) Bu iki okul arasındaki 0,631
ortalama fark rassal nedenlerden kaynaklıdır. Cumhuriyet Fen Lisesi ile Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı fark bulunmuştur. ( p = 0,000 < 0,05) Benzer şekilde
Cumhuriyet Fen Lisesi ile İMKB Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı fark
bulunmuştur ( p = 0,000 < 0,05).

4. Sonuç
Fen Lisesi öğrencilerinin geometri başarısını MEB 2018 matematik ortaöğretim müfredatı geometri
kazanımlarına göre incelemeyi amaçlayan çalışmamızda okullar ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde Van
Hiele geometrik düşünme testi ortalamaları Cumhuriyet Fen Lisesinde 16,68, İMKB Fen Lisesinde 13,78,
Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde ise 14 olarak bulunmuştur. Okullar arasında Van Hiele geometrik
düşünme testi yönünden Anova testi bulguları incelendiğinde Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ile İMKB Fen
Lisesi arasında anlamlı fark olmadığı, ilde liselere giriş sınavında en yüksek puanla öğrenci alan
Cumhuriyet Fen Lisesi ile Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ve İMKB Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi
lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir.
Ayrıca çalışma grubundaki Fen Lisesi öğrencilerinin 25 sorudan oluşan geometri başarı testi
ortalamalarının 12,65 olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre de Fen Lisesi öğrencilerinin geometri başarı
testinin soru sayısının yarısından çok küçük bir fark ile üst ortalamaya sahip olduğu ve lise geometri
müfredatı kazanımlarının yarısı kadar kazanıma sahip oldukları söylenebilir.
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Сегодня, система образования нашей страны, перешла на обновлённое содержание
образования, требующая от педагогов активного внедрения эффективных методов
преподавания, способствующих формированию навыков «широкого спектра» необходимых для
жизни в современных условиях. Важным элементом является наличие «сквозных тем» между
предметами как внутри одной образовательной области, так и при реализации межпредметных
связей. А спиральное построение образовательных программ, позволяет выстроить логический
переход, от простых идей до более сложных, т.е. ученики могут применять знания изучая
последующие темы. Интеграция знаний различных предметов и наук, позволяет учащимся
расширять горизонты своих навыков.
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Использование дистанционного обучения потребовало от нас совершенно нового подхода,
который бы способствовал создать условия для формирования творческого мышления и
повышения учебной мотивации школьников. Использование интегрированного подхода к
обучению с использованием разных учебных дисциплин, которые, на первый взгляд кажутся
несовместимыми, позволяет сформировать полную картину мира и его закономерностей в
целом.
Наш опыт показывает, что в первом классе эффективнее интегрировать такие предметы как:
математика, познание мира, естествознание, самопознание, художественный труд. Только
обучение грамоте и познанию мира утомляют ребёнка и развивают у него отрицательные
эмоции. А задача учителя именно в том, чтобы с первых дней учёбы в школе, у ребенка не
угас интерес к учению. Чередование вышеперечисленных предметов поддерживает интерес
ребёнка к процессу познания и активизирует его деятельность.
Понятно, что главной особенностью сегодняшнего интегрированного онлайн урока является то,
что такой урок строится на основе одного предмета, который является главным. Остальные,
интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять
сущность изучаемого предмета, понять связь с реальной жизнью. Интеграция предметов в
современной школе - реальная потребность времени.
Для успешной реализации этого обучения вам потребуется:
Проанализировать программу школы по различным учебным предметам.
Определить темы позволяющие интегрировать их с другими предметами.
Объединить их с позиции ведущей идеи и\или ведущих положений;
Познакомиться с психологическими и дидактическими основами протекания интеграционных
процессов.
Определить связи между сходными элементами знаний.
Изменить последовательность изучения тем, если в этом есть необходимость;
При планировании урока, выделить главные и сопутствующие цели обучения.
Моделирование урока, наполнение его только тем содержанием, которое поддерживает
главную цель.
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Наблюдение за реализацией позволило нам понять, что в любом процессе существуют
«скрытые» элементы, о которых мы узнаем только в процессе.

Сильные стороны
Повышают мотивацию, формируют
познавательный интерес

Повышают уровень обученности и
воспитанности учащихся
Способствуют формированию целостности
научной картины мира

Позволяют систематизировать знания
Способствуют снижение перегрузок учащихся

Дозирует домашнее задание

Слабые стороны
Страх педагогов перед неудачей
Тайм - менеджмент (учителя должны строго
соблюдать регламент урока, тщательно
продумывать каждый этап онлайн урока и
время, отводимое для работы).
Отсутствие
интегрированных
материалов и ресурсов.

учебных

Отсутствие методических рекомендаций по
проведению
интегрированных
онлайн
уроков.
Отсутствие нормативного документа
Использование
обучения

традиционных

средств

Получить обратную связь одновременно по
двум и более предметам

Компетенции
использования
информационно-коммуникационных
технологии

Формируют общеучебные умения и навыки

Отсутствие
единой
образовательной
платформы для обучения школьников

Благодаря этому педагоги, также работают дистанционно, в паре, и даже если в определённый
момент ведущую роль играет один педагог, второй не должен сидеть в тени. Он либо готовится
к следующему этапу, либо наблюдает за работой помогать. Многие привлекают учащихся к
подготовке интегрированного онлайн урока, заранее предлагая им подготовить часть материала
и во время эфира предоставить слово учащемуся. Это позволит вовлечь учащихся в
самостоятельное обучение.
Знание и применение идей предложенных Б. Блумом в таксономии образовательных целей,
приобретает особое значение и в этом процессе обучении. Интеграция предметов и наук
позволяет не только приобрести знания, но и развивать навыки высокого порядка,
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направленные на умение ученика применять, расширять, оценивать и анализировать
информацию, т.е. детализировать изученный материал, разделить на отдельные его
составляющие, определить их взаимосвязь.
В результате, это позволит сформировать высокообразованную, интеллектуально развитую
личность
с
целостным
представлением
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов. Интегрированный
онлайн урок это одна из форм организации дистанционного обучения, способствующая
повышению интереса к знаниям, самостоятельности, возможности сотрудничества учителей и
учащихся, способ устранения формализма в подходе к изучаемому материалу.
Использование интеграции предметов в системе дистанционного образования позволяет
решить задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. Любой
успешно реализуемый педагогический опыт заслуживает внимания, так как только обмен
знаниями между коллегами, позволит расширить рамки образовательного пространства для
самообучения и саморазвития.
В статье рассмотрены проблемы интеграции учебных дисциплин в рамках дистанционного
обучения начального,основного и общеего среднего образования.
Отсутствие образовательных программ начального,основного и общего среднего образования
и образовательных платформ интегрированных уроков, отражающиеся на качестве системы
образования в целом.
В статье также приводятся обоснование необходимости пересмотра образовательных учебных
программ и подготовке будущих педагогов для преподования интегрированных уроков, что
позволит сформировать
высокообразованную, интеллектуально развитую личность
с
целостным
представлением
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов.

Ключевые слова: система образования, интегрирация предметов, учебные программы,
дистанционное обучение, Таксономия Б.Блума, подготовка педагогических кадров.
Keywords: education system, integration of subjects, learning programs, distance learning, B. Bloom's
Taxonomy, teaching staff training.
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Abstract
Soft skills have become a subject of increasing interest in lifelong learning. The development of these
skills is intended to enable and enhance personal development, participation in learning and success
in employment. The assessment of soft skill is therefore widely practiced, but there is little in the way
of research or evidence on how well this assessment is conducted.
The purpose of this article is to discuss the importance of soft skills in the context of higher education
of the foreign language learning classroom alongside defining the concept of soft skills and offering
possible ways of grouping these skills. Furthermore, the paper aims to propose models of
implementing these skills in English as a foreign language learning in teaching situations and activities
which will facilitate the application besides with the need of embedding them in study programs.
The findings reveal that teachers should be provided with pedagogical activities, techniques and
methods that contribute to the diversity of teaching and learning by developing soft skills. This implies
that teaching should be shifted from lecturing to learning through work techniques that foster
activism, collaboration, critical thinking, imagination, creativity and emotion in students.
Keywords: soft skills, EFL classroom, model activities.
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Öz
Teknoloji alanındaki gelişmeler matematiği öğretme biçimini yeniden şekillendirmiştir. Teknoloji
çağına ayak uydurmak için matematik eğitiminde de yazılımlardan faydalanmak gerekmektedir.
Matematik eğitiminde kullanılan yazılımlar arasında en çok GeoGebra tercih edilmektedir. Ara yüzünün
kullanımının kolay ve ücretsiz olması GeoGebra’yı kullanıcı dostu yapmaktadır. Ayrıca GeoGebra’nın
matematik kavram yanılgılarını gidermede faydalı bir yazılım olduğu görülmektedir. Bu çalışmada
Türkiye’de matematik eğitimi alanında yayımlanan ortaokullarda GeoGebra ile ilgili yapılan bazı
çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle TRdizin indeksinde yayımlanan makaleler
incelenerek 2017-2021 yılları arasında yayımlanan 11 makale değerlendirmeye alınmıştır. Makalelerde
ağırlıklı olarak geometri konuları çalışılmıştır. Makalelerde daha çok GeoGebra’nın başarıya,
öğrenmeye ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Genellikle GeoGebra ile ilgili yapılan makalelerde nicel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Geogebra’nın öğrencilerin akademik
başarılarında olumlu etkisi olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, günlük hayatla öğrenmeyi ilişkilendirdiği,
keşfetme fırsatı sunduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: GeoGebra, Matematik Eğitimi, Ortaokul
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GİRİŞ
Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin önemi her alanda vurgulanmaktadır. Matematik öğrenimi ve
öğretimi içinde teknolojiden faydalanılmaktadır. Matematikte kullanılmak üzere birçok yazılım
geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak Cabri, Cinderalle, Geometr Sketcpad gösterilebilir. Ancak bu
yazılımların ücretli olması nedeniyle herkese ulaşamamaktadır. GeoGebra’nın ücretsiz olması, ara
yüzünün kullanışlı olması onu diğer yazılımların önünde tutmaktadır. GeoGebra 2001 yılında Salzburg
Üniversitesi’nde Avusturyalı Markus Hohenwarter tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi sonucu
ortaya çıkmış Java tabanlı bir dinamik matematik yazılımıdır (Hohenwarter ve Lavicza, 2007; Preiner
2008). GeoGebra ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her seviyesi için geometri, cebir, tablo, grafik,
istatistik ve calculusu kolay bir arayüzde birleştiren (Lavicza, Hohenwarter, Jones, Allison, & Dawes,
2010). ABD ve Avrupa’da birçok yazılım ödülü alan dinamik matematik yazılımıdır. 2006 yılında
Avusturya Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda ve üniversitelerde kullanılmak üzere ücretsiz olması
desteklendi. 2007 yılına gelindiğinde ise Uluslararası GeoGebra Ensitüsünün kurulmasıyla tüm dünyada
kullanılmaya başlamıştır (Yiğit- Koyunkaya, 2016). 190 ülkede 62 dile çevrilen GeoGebra öğretmenler
ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır (Hohenwarter & Fuchs, 2004; Lavicza, 2014). 85 ülkede
153 GeoGebra ensitüsü kurularak oluşturulan matematik materyallerini paylaştırmak amaçlanmıştır
(Lavicza, 2014). Ülkemizde de Ankara ve İstanbul GeoGebra Enstitüleri bulunmaktadır. Geometri ve
Cebir arasında bağlantı kurması, kullanıcı dostu bir ara yüzünün olması, Türkçe diline de çevrilmiş
olması, ücretsiz olması GeoGebra’nın avantajları arasında sayılmaktadır (Dikovic, 2009). GeoGebra,
cebir ve geometride karşımıza çıkan birçok denklem ve şeklin aslında statik olmadığını, bu denklem ve
şekillerin sonsuz sayıda türevlerinin olabileceğini dinamik bir şekilde görmemize katkıda bulunmaktadır
(Yiğit-Koyunkaya,2016).
Yapılan bu çalışmayla ülkemizde GeoGebra ile ilgili ortaokul kademelerinde yapılan tr dizin de
yayımlanan bazı makalelerin yapıldıkları yıl, yayınlandığı dergi, örneklemi, araştırma yaklaşımı ve
deseni, veri toplama araçları, veri analiz programları, araştırma konusu ile akademik başarı ve tutuma
yönelik araştırmaların sonuçlarına göre dağılımları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
GeoGebra ile ilgili ortaokul kademelerinde yapılan makalelerin incelendiği bu araştırma içerik analizi
yöntemi ile incelenmiştir. İçerik analizi, daha önceden yayınlanmış eserlerin belirli ölçütler
çerçevesinde sistematik bir şekilde incelendiği bilimsel bir yöntemdir. İçerik analizleri genel olarak
meta-analiz, meta-sentez ve betimsel içerik analizi olmak üzere üç başlık altında ifade edilebilir.
Betimsel içerik analizi, diğer içerik analiz türlerinden farklı olarak derinlemesine, yorumlayıcı ve
istatistiksel bir bakış açısıyla değil de genel bir görüntü sunmaktadır (Çalık ve Sözbilir, 2014; Dinçer,
2018).
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GeoGebra, ortaokul ve matematik eğitimi anahtar kelimeleriyle aranan bu makalelerin dahil edilme
kriterleri şunlardır: 2017-2021 yılları arasında ülkemizde yapılmış ortaokul kademesinde uygulanmış
olmasıdır. Dergilerin TR Dizinde taranmasıdır. Bu kapsamda 11 makale incelenmiştir.

BULGULAR
Tablo 1. Makalelerin Yıllara ve Tr Dizin’de Yayımlanan Dergilere Göre Dağılımı
Dergi adları
Başkent
Unıversity
Journal of Education
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Teknoloji
Journal of Computer
and
Education
Research
Karadeniz
Sosyal
Bilimler Dergisi
SDU
International
Journal of Educational
Studies
Turkish Journal of
Computer
and
Mathematics
Education
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi Dergisi
Üstün
Zekâlılar
Eğitimi ve Yaratıcılık
Dergisi

2021
X

2020

2019

2018

2017

X
X
X

X
X

X

X

X

Makalelerin yıllara ve Tr Dizin’deki dergilere göre dağılımı incelendiğinde en fazla 2021 ve 2019
yıllarında yayımlandığı görülmektedir.
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Tablo 2. Makalelerin Örneklem Sınıfına Göre Dağılımı
Dergi adları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dergisi (KEFAD)
Başkent Unıversity Journal of Education

5. sınıf

6. sınıf

Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Teknoloji
Journal of Computer and Education Research
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
SDU International Journal of Educational
Studies
Turkish Journal of Computer and Mathematics
Education
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi

7. sınıf
X

8. sınıf

X
X
X
X
X
X
X
X

Makalelerin örneklem sınıfına göre dağılımına bakıldığında en fazla 7. sınıflarla çalışılırken 5. sınıflarla
çalışılmadığı görülmüştür.
Tablo 3. Makalelerin Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı
Dergi adları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD)
Başkent Unıversity Journal of Education
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Teknoloji
Journal of Computer and Education Research
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
SDU International Journal of Educational Studies

40’dan küçük

40’dan büyük

X
X
X
X
X

Turkish Journal of Computer and Mathematics
Education
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

X

Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi

X
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40
X

X

Makalelerin örneklem büyüklüğüne göre genellikle 40 dan küçük örneklem sayıları ile çalışılmıştır.

Tablo 4. Makalelerin Araştırma Yaklaşımlarına Göre Dağılımları
Dergi adları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Başkent Unıversity Journal of Education
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Teknoloji
Journal of Computer and Education
Research
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Nitel
Yaklaşım
X

Nicel
Yaklaşım

Karma
Yaklaşım

Belirtilmemiş

X
X
X
X
X

SDU
International
Journal
of
Educational Studies
Turkish Journal of Computer and
Mathematics Education
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık
Dergisi

X
X
X
X

Makalelerin araştırma yaklaşımlarına göre dağılımına göre makalelerin yaklaşık yarısı nicel yaklaşım ile
yazılmıştır.
Tablo 5. Makalelerin Araştırma Desenlerine Göre Dağılımı
Dergi adları

Durum
çalışması
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
X
Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Başkent Unıversity Journal of
Education
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Teknoloji
Journal of Computer and
X
Education Research
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Deneysel

Örnek olay Eylem
incelenmesi
Araştırması

Diğer

X
X
X

Karadeniz
Sosyal
Bilimler
Dergisi
SDU International Journal of
Educational Studies

X

Turkish Journal of Computer
and Mathematics Education
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve
Yaratıcılık Dergisi

X

X

X
X

Makaleler ağırlıklı nicel yaklaşım olduğundan deneysel desen kullanılmıştır.

Tablo 6. Makalelerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı
Dergi adları
Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dergisi (KEFAD)
Başkent Unıversity Journal
of Education
Eğitim ve Bilim
Eğitim ve Teknoloji
Journal of Computer and
Education Research
Karadeniz Sosyal Bilimler
Dergisi
SDU International Journal of
Educational Studies
Turkish Journal of Computer
and Mathematics Education
Mehmet
Akif
Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve
Yaratıcılık Dergisi
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Test

Gözlem

Çalışma Yaprakları

Diğer

Belirtilmemiş

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

Makalelerin veri toplama aracında ağırlıklı olarak test kullanılmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada 2017-2021 tarihleri arasında yayımlanan 11 farklı dergide ortaokullarla yapılan çalışmalar
incelenmiştir. Makalelerin yıllara göre dağılımına baktığımızda en fazla 2019 yılında makale
yayınlanmıştır. Makalelerin örneklem sınıfında en çok 7. sınıflarla çalışıldığı görülmüştür. Bunun sebebi
öğrencilerin bu yaşlarda soyut işlemler dönemine geçerek ispat yapma yeteneklerinin gelişmeye
başlaması olabilir. Makalelerin örneklem büyüklüğüne göre dağılıma bakıldığında en az 18 kişi ile en
fazla 65 kişi ile çalışılmıştır. Makalelerin yarısı nicel yaklaşım ile çalışılmıştır. Nicel yaklaşım
benimsendiğinden araştırma desenleri genellikle yarı deneyseldir.
Makaleler incelendiğinde genellikle geometri konularının incelendiği görülmektedir. Bunun sebebi
GeoGebra nın ara yüzünün geometrik şekiller içermesi olabilir. Geometri dışında diğer ortaokul
öğrenme alanları sayılar ve işlem, cebir, olasılık ve ölçme ve veri işleme gibi konularla çalışmalar
yapılabilir. Matematiksel problemlerin ispatı ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Daha çok çalışma
yapılabilir.
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Öz
Mobil cihazlar internet kullanımının yaygınlaşması ve hızının artması ile birlikte mobil cihaz kullanımı
ve mobil uygulamalar da artarak hayatın her alanına girmiş durumdadır. Her yaştan bireyler tarafından
mobil teknolojiler kullanılmasının sonucu olarak da mobil uygulama ortamlarının gün geçtikçe kullanımı
artmış ve uygulama ortamlarına sürekli olarak yeni uygulama ve programlar yüklenmektedir. Bu
nedenle bireylerin mobil uygulama ortamlarını ne şekilde ve nasıl kullandıklarının incelenmesi de önem
arz etmektedir. Bu çalışmada bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını
kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesinin Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde öğrenim gören 151 önlisans öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmada Uğur ve Turan (2016) tarafından geliştirilen “Mobil Uygulama Kabul
Modeli Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerin mobil
uygulama ortamlarını orta düzeyde kabul ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf
düzeyi ve cinsiyetleri açısından sadece ölçeğin “Özel Normlar” boyutunda anlamlı farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bir diğer sonuç ise Mobil veri kullanan
öğrencilerin wi-fi kullanan öğrencilere göre “kullanıma yönelik tutum” ve “algılanan fayda” boyutunda
mobil uygulama ortamlarını daha çok kabul ettikleridir. Ayrıca ölçeğin “Özel Normlar”, “Davranışsal
Niyet” ve “Algılanan Fayda” boyutlarında öğrencilerin mobil uygulama ortamlarını kullanım sürelerine
göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mobil uygulama, mobil ortam, bilgisayar teknolojileri
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GİRİŞ
Teknoloji insanların ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyip gelişmektedir (Bacanak, Karamustafaoğlu, Sacit
ve Köse, 2003). Bu ilerleme hayatın her alanında kendini yaygın bir şekilde göstermekte, bunun sonucu
olarak da bilgisayarlar, internet, mobil cihazlar, otomasyon sistemleri günlük yaşamın bir parçası haline
gelmiş bulunmaktadır. Günlük hayatımızda kullandığımız bu bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin
kontrol edilmesi ve yönetilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Alanyazında bu tür teknolojilerin bir
iletişim ağı üzerinden yönetilmesi (Internet of Things - IoT) nesnelerin interneti olarak
isimlendirilmektedir. Nesnelerin interneti insan dokunuşuna ve veri girişine ihtiyaç duyulmadan
teknolojik cihazların ve makinelerin kendi aralarında bilgi alışverişi yaptığı bilgi depoladığı ve elde ettiği
bu bilgiler ile karar verdiği bir ağ yapısı olarak tanımlanabilmektedir (Aktaş, Çeken ve Erdemli, 2016).
Diğer bir ifadeyle nesnelerin interneti, kontrol edilmesini ve yönetilmesini istediğimiz cihazların
yazılımlar sayesinde görevlerini yerine getirmesine imkân sağlar (Görkem ve Bozuklu, 2016). İnternetin
hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte hemen hemen her yaştan bireyler tarafından kullanılan mobil
cihazlar ve mobil uygulamalar günlük hayatımızda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Özelliklede zaman
ve mekân kavramından bağımsız olarak internetin mobil cihazlarda kullanımı gün geçtikçe artmıştır.
Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazların kullanımının artması ile birlikte bu cihazlar için gerekli
olan programların kullanımında mobil uygulamalar sayesinde gerçekleşmektedir. (Koşar, 2018). Mobil
uygulamalar her yaştan bireyler tarafından kullanılmakta özelliklede gençler mobil uygulamalar ile
farklı farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.
Gençler internete bağlı kalma, iletişim, eğlence, sosyal medya uygulamalarında varlıklarını hissettirme,
dijital oyun oynama isteklerini her zaman ve her yerde rahatlıkla karşılaması açısından mobil cihazları
kullanmaktadırlar (Yavuz ve Tarlakazan, 2018). Ayrıca mobil cihazlar doğal afetlerin zararlarından
korunma, sağlık, eğitim gibi alanlarda da kullanılmaktadır (Ağca ve Bağcı, 2013). Sağlık alanında da
mobil uygulamalar geçmişten beri süregelen sağlık yöntemlerine destekleyici bir etki sağlamaktadır
(Kopmaz ve Arslanoğlu, 2018). Eğitim alanında da mobil cihazlar ve uygulamalar yaygın olarak
kullanılmaktadır. Öğrenme esnasında öğrenciler ve öğretim elemanları mobil cihazlardan
yararlanmaktadır (Pan ve Akay, 2016). Sosyal medya da mobil cihazların vazgeçilmez kullanım
alanlarından biridir. Sosyal medya kullanımında en etkin sebepler sosyal etkileşim ve iletişim, tanıma
ve tanınma, bilgi edinme olarak tespit edilmiştir (İşman ve Özdemir, 2018). Mobil cihazlar sosyal
medyanın yanında özelliklede dijital oyunlar içinde kullanılmaktadır. Gençler dijital oyunlarda günlük
bazen 15 saat gibi vakit harcayıp, oyun esnasında yemek yemeği bile unuttuklarını, yakınları ile iletişimi
azalttıklarını, akademik sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifade etmişlerdir (Yalçın ve Bertiz,
2019).
“HootSuite” ve “We Are Social” tarafından yayınlanan "Digital in 2021" raporunda Türkiye’de Ocak
2021 itibari ile 65.80 milyon internet kullanıcısının var olduğu ve 60 milyon kişinin sosyal medyayı aktif
kullandığı ve sosyal medyada günlük harcanan vaktin 2saat 57 dakika olduğu yer almaktadır. Mobil
İnternet kullanıcı sayısı 62,19 milyon, mobil telefon kullanımı oranı %97,7, akıllı telefon kullanım
oranının ise %97,2 ve internet trafiğinin %70,5’sinin mobil cihazlardan olduğu görülmektedir. TÜİK
2020 Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonucunda hanelerde bilişim teknolojileri
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bulunma oranları %16,7,’unda masaüstü bilgisayar, %22’ünde tablet bilgisayar %36,4’sinde taşınabilir
bilgisayar, %99,4’sinde cep telefonu, %33,8’inde internete bağlanabilen TV bulunmaktadır. TÜİK son
üç ay içinde bireylerin yaş grubuna ve cinsiyetine göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 2020
sonuçlarında 16-24 yaş arası en yüksek oranı oluşturmaktadır. Bu sonuçlar ile daha önceki yılların
sonuçlarına bakıldığında mobil cihazların kullanımının devamlı olarak arttığı ve genç nüfusun bu artışta
daha etkin olduğu görülmektedir. Akıllı telefonlarda kullanılan uygulamaların hayatı kolaylaştırdığı
kadar akıllı telefonların bireylerde bağımlılık oluşturduğu gözlemlenmiştir (Aktaş ve Yılmaz, 2017).
Gençler için akıllı telefonlar neredeyse yaşamın kendisi olmuştur (Onursoy, 2019). Gençlerin bu akıllı
telefonlar ile neredeyse tüm yaşam alanlarını dijital dünyada sürdürmektedirler. Sosyal medya ve
internet erişimi akıllı telefonları gençlerin bir parçası haline getirmiştir (Demir ve Akpınar, 2016). Yüz
yüze iletişimde başarısız olan gençlerin sosyal medya ve internet aracılığıyla bu noktadaki eksikliklerini
giderdikleri görülmektedir. İnterneti sadece vakit geçirmek için kullanan bireylerin oranının genel
kullanım oranı açısından değerlendirildiğinde yüksek bir oran bulgusuna ulaşılmıştır (Durmuş, Günay,
Yıldız, Timur, Balcı ve Karaca, 2018). Gençler can sıkıntısı ve vakit geçirme konusunda mobil cihazlara
yönelmektedirler. Alanyazında mobil uygulamalar, akıllı telefonlar, mobil uygulama bağımlılığı
alanlarında çalışmalar bulunmaktadır. Işık ve Kaptangil’in (2018) akıllı telefon kullanımı üzerine yaptığı
bir çalışmada sosyal medya kullanımı ile akıllı telefon bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki tespit
etmiştir. Ertemel ve Pektaş’ın (2018) üniversite öğrencilerinin mobil bağımlılık üzerine yaptığı
çalışmada gençlerin telefon bağımlılık düzeyinin daha fazla olduğu, en çok instagram ve youtube
kullandıkları görülmüştür. Gençlerde bağımlılık düzeyinin yaşlılara göre fazla olmasının etkenlerinden
biride teknolojik cihazları yaşlılardan daha etkin kullanmalarıdır.
Her yaştan bireyler tarafından mobil teknolojiler kullanılmasının sonucu olarak da mobil uygulama
ortamlarının gün geçtikçe kullanımı artmış ve uygulama ortamlarına sürekli olarak yeni uygulama ve
programlar yüklenmektedir. Bu nedenle bireylerin mobil uygulama ortamlarını ne şekilde ve nasıl
kullandıklarının incelenmesi de önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı bilgisayar teknolojileri
bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kullanma durumlarının incelenmesidir. Bu amaçla
aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
Öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kullanma durumları nasıldır? Öğrencilerin mobil uygulama
ortamlarını kullanma durumları öğrenim gördüklerini sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine, öğrenim
gördükleri program türlerine, mobil uygulamaları indirme ortamlarına, mobil uygulama ortamlarını
kullanım yıllarına ve kullandıkları mobil işletim sistemine göre farklılaşmakta mıdır?

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,
2005). Ayrıca alt amaçlar doğrultusunda ilişkisel tarama modellerinin de yararlanılmıştır.
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Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesinin Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde öğrenim gören 151 önlisans öğrencileri
oluşturmaktadır. Tablo 1’ de ulaşılan ve ölçeği geçerli sayılan öğrencilerin öğrenim gördükleri
programlar ile ilgili sayısal dağılımlar verilmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların Özellikleri
Değişkenler

f

%

1. Sınıf

116

76,8

2. Sınıf

35

23,2

Erkek

119

78,8

Kız

32

21,2

Öğrenim
Gördükleri Bilgisayar Programcılığı
Program Türleri
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

117

77,5

34

22,5

Mobil Uygulamaları İndirme Mobil Veri
Ortamları
Wifi

39

25,8

112

74,2

38

25,2

63

41,7

50

33,1

Mobil Cihazda kullanılan Android İşletim Sistemi
işletim sistemi
IOS

106

70,2

45

29,8

Toplam

151

100

Sınıf

Cinsiyet

Mobil
Uygulama 0-3 yıl
Ortamlarını Kullanım Süresi
4-6 yıl
6 yıldan fazla

Veri Toplama Aracı
Araştırmada Uğur ve Turan (2016) tarafından geliştirilen “Mobil Uygulama Kabul Modeli Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek toplam 32 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır. Bu faktörler; “Gereksinimler” 7
madde, “Özel Normlar ” 5 madde, “Kullanıma Yönelik Tutum” 6 madde, “Davranışsal Niyet” 6 madde,
“Algılanan Fayda” 5 madde ve “Performans Beklentisi ” 3 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada
uygulanan ölçeğin uygulama sonrası Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı . 914 olarak hesaplanmıştır.
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Verilerin Analizi
Verilerin analizi için ölçek geneli ve maddelerinin yorumlanmasında betimsel istatistiklerden
yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences) paket
programından yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Öğrencilerinin Mobil
Uygulama Ortamlarını Kullanma Durumlarını değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek için ortalama
değer üzerinden üç değerlendirme aralığı ve kriteri belirlenmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Durumlarını Değerlendirme Aralık ve Değerleri
Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme Aralığı

Düşük Düzey

1,00 – 2,33

Orta Düzey

2,34 – 3,67

İleri Düzey

3,68 – 5,00

BULGULAR ve YORUMLAR
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarının kabul durumlarını belirlemek ve farklı değişkenler açısından incelenmesi
başlıklar şeklinde verilmiştir.
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumları
Bilgisayar teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarına ilişkin puanlar Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3: Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarına İlişkin Puanlarının Betimsel
Sonuçları
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Alt Boyutlar

Χ

ss

Gereksinimler

4,13

,69

Özel Normlar

3,05

,96

Kullanıma Yönelik Tutum

3,07

,92

Davranışsal Niyet

3,86

,76

Algılanan Fayda

3,52

,93

Performans Beklentisi

3,86

,89

GENEL

3,59

,57

Analiz sonuçlarına göre meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarına ilişkin puanlarının genel ortalaması (3,59) olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre
öğrencilerin mobil uygulama ortamlarını kabul durumlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Ölçeğin
alt boyutları incelendiğinde ise “Gereksinimler” alt boyutu için (4,13), “Özel Normlar” alt boyutu için
(3,05), “Kullanıma Yönelik Tutum” alt boyutu için (3,07), “Davranışsal Niyet” alt boyutu için (3,86),
“Algılanan Fayda” alt boyutu için (3,52) ve “Performans Beklentisi” alt boyutu için(3,86) ortalama ile
meslek yüksekokulu bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarının Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için yapılan bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir.
Tablo 4: Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeylerine Göre Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul
Durumları
Alt Boyutlar
Gereksinimler

Özel Normlar

Kullanıma Yönelik Tutum

Davranışsal Niyet

Algılanan Fayda

Performans Beklentisi

Gruplar

n

Χ

Sd

1. Sınıf

116

4,09

,75

2. Sınıf

35

4,27

,41

1. Sınıf

116

2,95

,94

2. Sınıf

35

3,38

,96

1. Sınıf

116

3,02

,89

2. Sınıf

35

3,26

1,01

1. Sınıf

116

3,83

,75

2. Sınıf

35

3,97

,79

1. Sınıf

116

3,50

,93

2. Sınıf

35

3,61

,94

1. Sınıf

116

3,83

,89

2. Sınıf

35

3,96

,87

df

t

p

149

-1.386

168

149

-2.374

019

149

-1.359

176

149

-.942

.348

149

-.609

.544

149

-.750

.454

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarını kabul durumları ölçeğin “Özel Normlar” [t(149)= -1.359, p<.05] boyutunda
öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yapılan analiz sonucuna

171

göre araştırmaya katılan 2. sınıf öğrencilerinin (3,38), 1. sınıf öğrencilerine (2,95) göre Özel Normlar
nedeniyle mobil uygulama ortamlarını kabul ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçeğin
“Gereksinimler” [t(149)= -1.386, p>.05], “Kullanıma Yönelik Tutum” [t(149)= -1.359, p>.05],
“Davranışsal Niyet [t(149)= -.942, p>.05], “Algılanan Fayda” [t(149)= -.609, p<.05] ve “Performans
Beklentisi” [t(153)= -.750, p<.05] boyutlarında ise öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre
anlamlı bir farklılık görülmemektedir.

Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarının Cinsiyetlerine Göre İncelenmesi
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının cinsiyetleri açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan bağımsız
örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumları
Alt Boyutlar
Gereksinimler

Özel Normlar

Kullanıma Yönelik Tutum

Davranışsal Niyet

Algılanan Fayda

Performans Beklentisi

n

Χ

Sd

Bay

119

4,17

,65

Bayan

32

3,97

,79

Bay

119

3,17

,95

Bayan

32

2,62

,87

Bay

119

3,12

,96

Bayan

32

2,91

,75

Bay

119

3,92

,77

Bayan

32

3,66

,69

Bay

119

3,57

,97

Bayan

32

3,34

,73

Bay

119

3,87

,88

Bayan

32

3,82

,93

Gruplar

df

t

p

149

1.488

,139

149

2.959

,004

149

1.121

,264

149

1.734

.085

149

1.268

.207

149

.288

.774

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarını kabul durumları ölçeğin “Özel Normlar” [t(149)= 2,959, p<.05] boyutunda
cinsiyet durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yapılan analiz sonucuna göre araştırmaya
katılan bay öğrencilerinin (3,17), bayan öğrencilere (2,62) göre Özel Normlar nedeniyle mobil uygulama
ortamlarını kabul ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçeğin “Gereksinimler” [t(149)= 1,488, p>.05],
“Kullanıma Yönelik Tutum” [t(149)= 1,121, p>.05], “Davranışsal Niyet [t(149)= 1.734, p>.05], “Algılanan
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Fayda” [t(149)= 1.268, p<.05] ve “Performans Beklentisi” [t(149)= .288, p<.05] boyutlarında ise
öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.

Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarının Öğrenim Görülen Program Türüne
Göre İncelenmesi
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının öğrenim görülen program açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
yapılan bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 6’ de verilmiştir.
Tablo 6: Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Program Göre Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumları
Alt Boyutlar

Gereksinimler

Özel Normlar

Kullanıma Yönelik Tutum

Davranışsal Niyet

Algılanan Fayda

Performans Beklentisi
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Χ

d

117

4,13

,74

Bilgisayar
Destekli
Tasarım ve Animasyon

34

4,12

,47

Bilgisayar Programcılığı

117

3,13

,97

Bilgisayar
Destekli
Tasarım ve Animasyon

34

2,79

,87

Bilgisayar Programcılığı

117

3,14

,90

Bilgisayar
Destekli
Tasarım ve Animasyon

34

2,84

,94

Bilgisayar Programcılığı

117

3,90

,78

Bilgisayar
Destekli
Tasarım ve Animasyon

34

3,71

,65

Bilgisayar Programcılığı

117

3,58

,92

Bilgisayar
Destekli
Tasarım ve Animasyon

34

3,31

,93

Bilgisayar Programcılığı

117

3,93

,91

Bilgisayar
Destekli
Tasarım ve Animasyon

34

3,65

,79

Gruplar

n

Bilgisayar Programcılığı

f

t

p

149

.065

.948

149

1.840

.068

149

1.667

.098

149

1.317

.190

149

1.549

.124

149

1.622

.107

Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarını kabul durumları ölçeğin tüm alt boyutlarında öğrenim gördükleri program
düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarının Mobil Uygulamaları İndirme
Ortamlarına Göre İncelenmesi
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının mobil uygulama indirme ortamları açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için yapılan bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 7’ de verilmiştir.
Tablo 7: Öğrencilerin Mobil Uygulamaları İndirme Ortamlarına Göre Mobil Uygulama Ortamlarını
Kabul Durumları
Alt Boyutlar
Gereksinimler

Özel Normlar

Kullanıma Yönelik Tutum

Davranışsal Niyet

Algılanan Fayda

Performans Beklentisi

Gruplar
Mobil Veri
Wi-Fi
Mobil Veri
Wi-Fi
Mobil Veri
Wi-Fi
Mobil Veri
Wi-Fi
Mobil Veri
Wi-Fi
Mobil Veri
Wi-Fi

n

Χ

Sd

39

4,21

,58

112

4,10

,72

39

3,27

,87

112

2,98

,98

39

3,34

,91

112

2,98

,91

39

3,99

,79

112

3,82

,74

39

3,87

,78

112

3,40

,95

39

3,94

,73

112

3,84

,94

df

t

p

149

.883

.379

149

1.640

.103

149

2.115

.036

149

1.211

.228

149

2.796

.006

149

.628

.531

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarını kabul durumları ölçeğin “Kullanıma Yönelik Tutum” [t(149)= 2.115, p<.05] ve
“Algılanan Fayda” [t(153)= 2.796, p<.05] boyutlarında kullandıkları indirme ortamları düzeylerine göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yapılan analiz sonucuna göre araştırmaya katılan mobil veri
kullanan öğrencilerinin (3,34), wi-fi kullanan öğrencilere (2,98) göre Kullanıma Yönelik Tutum ve
araştırmaya katılan mobil veri kullanan öğrencilerinin (3,87), wi-fi kullanan öğrencilere (3,40) göre
Algılanan Fayda nedeniyle mobil uygulama ortamlarını kabul ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarının Mobil Uygulama Ortamlarını
Kullanma Sürelerine Göre İncelenmesi
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının mobil uygulama ortamlarını kullanma süreleri açısından farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analiz sonuçları Tablo 8’ de verilmiştir.
Tablo 8: Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kullanma Sürelerine Göre Mobil Uygulama
Ortamlarını Kabul Durumları
Alt Boyutlar

Gereksinimler

Özel Normlar

Kullanıma
Yönelik Tutum

Davranışsal
Niyet

Algılanan Fayda

Performans
Beklentisi

Mobil
Uygulama
Ortamlarını
Kullanma Süreleri

N

X

Ss

sd

0-3 yıl

38

4,02

,74

2

4-6 yıl

63

4,12

,68

148

6 yıldan fazla

50

4,22

,65

150

0-3 yıl

38

2,71

,89

2

4-6 yıl

63

2,93

,93

148

6 yıldan fazla

50

3,47

,90

150

0-3 yıl

38

2,94

,96

2

4-6 yıl

63

3,02

,82

148

50

3,24 1,00

0-3 yıl

38

3,65

,71

2

4-6 yıl

63

3,74

,78

148

6 yıldan fazla

50

4,18

,67

150

0-3 yıl

38

3,44

,87

2

4-6 yıl

63

3,33

,96

148

6 yıldan fazla

50

3,82

,87

150

0-3 yıl

38

3,73

,98

2

4-6 yıl

63

3,88

,77

148

6 yıldan fazla

50

3,95

,96

150

6 yıldan fazla

(1: 0 - 3 yıl, 2: 4 - 6 yıl, 3: 6 yıldan fazla)
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Anlamlı
Fark

F

p

,958

,386

8,668

,000

1,297

,276

7,183

,001

4,289

,015

3-2

,668

,514

Yok

Yok

3-1
3-2

Yok

150

3-1
3-2

Analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarını kabul durumları “Özel Normlar” boyutunda [F(2-148) = 8.668, p<.05],
“Davranışsal Niyet” boyutunda [F(2-148) = 7.183, p<.05] ve “Algılanan Fayda” boyutunda [F(2-148) =
4.289, p<.05] anlamlı bir farklılık göstermektedir. Anlamlı farklılık çıkan boyutlarda farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi yapılmıştır. Yapılan Tukey testi
sonucuna göre öğrencilerin mobil uygulama ortamlarını kullanma süreleri arttıkça Özel Normlar,
Davranışsal Niyet ve Algılanan Fayda nedeniyle mobil uygulama ortamlarını kabul ettikleri, tercih
ettikleri görülmüştür.

Öğrencilerin Mobil Uygulama Ortamlarını Kabul Durumlarının Mobil Cihazlarında Kullandıkları
İşletim Sistemine Göre İncelenmesi
Araştırma kapsamında bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil uygulama ortamlarını kabul
durumlarının mobil cihazlarında kullandıkları işletim sistemi açısından farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 9’ da verilmiştir.
Tablo 9: Öğrencilerin Mobil Cihazlarında Kullandıkları İşletim Sistemine Göre Mobil Uygulama
Ortamlarını Kabul Durumları
Alt Boyutlar
Gereksinimler

Özel Normlar

Kullanıma Yönelik Tutum

Davranışsal Niyet

Algılanan Fayda

Performans Beklentisi
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Gruplar

n

Χ

Andoid

106

4,09

,74

45

4,23

,55

106

3,03

,94

45

3,09

1,01

106

3,02

,93

45

3,19

,89

106

3,81

,75

45

3,97

,77

106

3,5434

,91

45

3,47

,98

106

3,83

,91

45

3,93

,82

IOS
Andoid
IOS
Andoid
IOS
Andoid
IOS
Andoid
IOS
Andoid
IOS

Sd

df

t

p

149

-1.127

.261

149

-.348

.728

149

-1.044

.298

149

-1.198

.233

149

.437

.663

149

-.632

.528

Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin mobil
uygulama ortamlarını kabul durumları ölçeğin tüm alt boyutlarında mobil cihazlarında kullandıkları
işletim sistemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada bilgisayar teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin mobil uygulama
ortamlarının kabul incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada yapılan analizlerin sonucunda öğrencilerin
mobil uygulama ortamlarının kabul düzeyinin orta düzeyde olduğunu görülmektedir. Diri ve Açıkgül
(2021) yaptıkları Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Mobil Teknoloji Kabul Düzeylerinin
İncelenmesi adlı çalışmasında lise öğrencilerinin matematik öğrenmede mobil teknoloji kabul
düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Saba ve Çelik (2018) bilgisayar ve öğretim
teknolojileri öğretmen adayları üzerinde yaptıkları çalışmalarında öğretmen adayları mobil
uygulamalara yönelik algılarının ve tutumlarının olumlu olduğunu belirtmekle beraber öğretmen
adaylarının bir kısmı mobil cihazların davranışsal niyet, altyapı ve internet erişimindeki problemler
sebebiyle mobil uygulamaların kullanılmasına yönelik tereddütleri olduğunu belirtmiştir. Elçiçek ve
Bahçeci (2015) meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında meslek yüksekokulu
öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek seviyede oldukları tespit etmekle beraber
öğrenim gördükleri bölümlere göre tutum düzeylerinde farklılıklar olduğunu sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, mobil uygulama ortamlarını kabul durumu sadece Özel
Normlar boyutunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Diri ve Açıkgül (2021)
yaptıkları çalışmalarında mobil teknolojiyi kabul düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından anlamlı
düzeyde farklılıkların olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bolat, Aydemir ve Karaman (2017) tezsiz yüksek
lisans yapan gönüllü 74 öğrenci üzerinden yaptıkları çalışmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre mobil
İnternet kullanım tutumlarının farklılaşmadığını göstermektedir.
Bu araştırmada kullanıma yönelik tutum ve algılanan fayda boyutlarında mobil uygulamaları indirme
ortamlarına göre mobil uygulama ortamlarını kabul durumlarında farklılık göstermiştir. Yıldırır ve
Kaplan (2019) mobil cihaz kullanan 1000 kişi üzerinde yaptığı çalışmada mobil uygulama kullanan
kişilerin algıladıkları faydanın onların mobil uygulama kullanımını yönelik tutumlarını olumlu yönde
etkilediğini ifade etmişlerdir.
Bu araştırmada öğrencilerin mobil uygulama ortamlarını kullanım süreleri arttıkça özel normlar,
davranışsal niyet ve algılanan fayda nedeniyle mobil uygulama ortamlarını kabul ettikleri tercih etkileri
görülmüştür. Uğur ve Turan (2015) lisans öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada akıllı telefon
kullanım süresi arttıkça, kişilerin mobil uygulamaları benimseme eğiliminin de artmakta olduğunu ifade
etmişlerdir.
Yeni yapılacak çalışmalarda daha geniş bir katılım ile tüm öğrenci evrenini temsil edebilecek çalışmalar
yapılabilir. Ayrıca araştırmanın katılımcılarını bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri
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oluşturmaktadır. Araştırma farklı bölüm öğrencileri üzerinde de yapılıp mobil uygulama ortamlarını
kabul durumları ölçülebilir.
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Abstract
Nature and biodiversity are of crucial importance to people. Albania is distinguished for its rich
biodiversity and landscape. The origins of this diversity lie in the geographic position, geological,
hydrological, relief and climate factors. Biodiversity policy and law have impact on different aspects of
policies and are crucial to our economic thinking and to building a more sustainable, local and global
society. Conserving biodiversity is not just about protecting species and habitats. It is also about
maintaining nature’s capacity to deliver the goods and services that we all need, and whose loss comes
at a high price. Loss of biodiversity requires a greater commitment to human factor, that these trends
slow down. Biodiversity policies will also need to be integrated to sectoral policies and be taken into
account in wider policy concerns. Biological and natural resources have great natural, scientific and
economic importance, but at the same time they are quite sensitive to intentional or non-human
interventions and development.
Today there is a constant threat to the natural environment and the impoverishment of biodiversity
in many areas. This is mainly due to the excessive use of land, river beds and coastal lines, excessive
agricultural, forestry and industrial activities, urbanization, infrastructure and mass tourism, often
uncontrolled and accompanied by serious air pollution, water and soil. This paper aims at identifying
the state of biodiversity in Albania in the context of approximation of the Albanian environmental
legislation with the environmental acquis and the measures taken by the Albanian authorities to
improve the situation in this sector of the environment.
Keywords: biodiversity, fauna, flora, natural habitats, ecosystems etc.

1. INTRODUCTION
Biological diversity otherwise known as biodiversity consists of the number of species in an ecosystem,
their gene content, as well as associations of different organisms at all levels of the food chain1, or
expressed differently biodiversity presents the life diversity on land and ecosystems natural varieties,
where they live. Live life on earth has different levels of diversity ranging from DNA, species,
1
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populations and ecosystems. According to scientific data around the world so far 1.75 million species
have been identified. But overall science estimates show that there are millions of unidentified species,
most of which are found in tropical countries (estimated to be over 5 million species).1
The term “biological diversity” was first used in 1968 by wildlife scientist and environmentalist
Raymond F. Dasmann. However, the term was widely used only after more than a decade, finding
common use in the field of science and environmental policy in the 1980s. It was Thomas Lovejoy who,
in the foreword to the Conservation Biology book, introduced the term to the scientific community.2
Since then, the term has been used among biologists, environmentalists, political leaders and
interested citizens. The UN 1992 Conference on Environment and Development (Earth Summit)
defined biological diversity as “variability among living organisms from all sources including, inter alia,
land, marine, other marine ecosystems and other aquatic ecosystems ecological complexes, where
they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems”. This
definition is used in the UN Convention on Biological Diversity, the international document defining
the biodiversity policy at global level.
The loss of biodiversity is considered the most serious environmental problem faced by people
alongside climate change. It is estimated that the course of this trend of threatening natural
ecosystems will pose a risk to the future of mankind and may have serious consequences in nature.
Although 14 years have passed since the signing of the International Convention for Biodiversity held
in Rio de Janeiro, where the main principles adopted were “preserving the vitality and biological
diversity of life on earth and rational use of natural resources”, the conservation problem of
biodiversity continues to be very pronounced today. According to the latest scientific data, since 1992
when the Rios Summit was held, about 11.4% of the untouched environments in the world have been
altered by humans.3 It is assumed that only in the last 50 years, human actions have changed the
diversity of life on the planet more than any other stage in human history. Data suggests that only in
the last 100 years, the extinction of man-made species has increased by about 1000 times.
Recent scientific assessments predict that, with today's deforestation rates within the next 25-30 years
will disappear to 10% of the known species on the planet. The consequences of this loss will also be
reflected in the world economy and social developments in general, given the fact that nearly 40% of
the world economy and 80% of human needs are met by biological resources.4 Biodiversity is protected
at international level through such instruments as: international agreements ratified by states or
different conventions, while at the national level through the undertaking of general measures
(protection of flora, fauna and natural habitats from damage), special measures (announcement under
the legal protection of natural heritage values) as well as their effective management.
1
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2. An Overview of the Biological Diversity in Albania
In Albania grow over 3200 species of high plants, about 4700 species of invertebrate animals and over
750 species of vertebrates. Over 200 plant species and over 90 animal species are rare and endangered
internationally. About 36% of the country's territory remains a great potential natural resource,
renewable with incalculable value.1 Within its territory there are marine ecosystems, coastal areas,
lakes, rivers, evergreen trees and shrubs, leafy forests, pine forests, alpine and sub-alpine pastures,
meadows and high mountain ecosystems.2 Albania is rich in forest and pasture resources. Forests and
pastures have a variety of species, formations and plant and animal communities. Approximately 60%
of pastures are alpine, sub-alpine and meadows. Forests and pastures have a high diversity of
mediterranean shrubs, oak forests, hillsides, mountain pines and animal communities. Along the coast
of the country there are many important ecosystems in the Mediterranean region, such as lagoons,
wetlands, sand dunes, river deltas, hydrophilous and hygrophilous forests. Lakes and rivers are also
important for the country's biological and landscape diversity.
In Albania there are about 30% of european flora and 42% of european mammals.3 The relief has
created conditions for the existence and protection of endemic and sub-endemic species. Coastal
lagoons and large lakes are important areas, especially for birds migrating in the winter. In that, every
year there are 70 species of water birds with a total population of 180,000 individuals in Albania during
the winter. Albania has a number of autochthonous livestock breeds and an important legacy to
protect and improve the production and quality of agriculture and livestock. In the hillsides, there are
more than 5 200 ha of 200-year-old natural woods with high value for animal and wildlife biodiversity
and recreational purposes. This area is most important for research and genetic resources.
The diverse flora of Albania accounts for about 30% of all European plant species in the country, where
about 3 200 species of flora and about 250 species have medicinal values, such as spices and aromatic.
As far as the fauna of the country is concerned, it is dominated by Eurasian, Holstein, Mediterranean
and Balkan elements.4 Albania's high forests maintain large mammalian communities such as wolf,
bear, rhubarb, goat, wild boar, chamois etc. About 756 beetle species are reported to date in Albania
and of them 70 species of mammals, 323 birds, 36 reptiles and 15 amphibians. Many of them are
endangered or threatened species. The inland terrain provides the habitat for large mammals like a
bear. Albania has a temperate Mediterranean climate that supports a unique array of birds, including
rare and endangered species such as Curious Pelican. In Albania there are 277 bird species of 48
families.

1
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In pursuance of the implementation of the provisions of the laws, the bylaws are drafted, which meet
the legal bases for special elements of nature. Among such documents is the list of flora and fauna that
are under protection and materialized with the publication of the Red Book of Albanian Flores and the
Red Book of Albanian Fauna. Protection of species of interest to be preserved is carried out through
the special provisions of the law on biodiversity and the law on the protection of wild fauna. The
biodiversity law at the same time contains provisions for invasive species and conservation measures
for species conservation. Achieving favorable conservation status for the species is sought through the
Biodiversity Law and the Law on Protected Areas that contain provisions for the protection of
biodiversity within and outside protected areas. Habitat protection is done through the provisions of
the law on protected areas on which the representative network of protected areas has appeared,
which serves to identify and create the NATURA 2000 ecological network. The Law on the Protection
of Wild Fauna provides protective provisions for important habitats for birds in general and migratory
birds in particular. Based on the national legal provisions all types listed in the Red List of Albania’s wild
flora and fauna, according to the various categories at risk of IUCN, enjoy special protection and can
not be included in the list of hunting species in the Republic of Albania. Currently, 405 species of wild
flora and 575 species of wild fauna are included in the Red List.
Since 2000, the Albanian Government has adopted the National Strategy and Action Plan for Nature
Conservation and Biodiversity, focusing on the establishment of the Pan-European ecological network,
the incorporation of principles of biological and landscape diversity into other economic sectors,
awareness raising and public participation, conservation of landscapes, coastal and marine
ecosystems, wetlands and grassland, grassland and agricultural, forest and alpine, and endangered
species. Since 1991, Albania is a party to more than 13 international conventions and environmental
agreements, including the Convention for the Protection of Biodiversity.1 Natural habitats, as well as
flora and fauna are under constant pressure and have suffered significant qualitative and quantitative
reductions. More and more species and habitats are under threat at varying degrees. Major negative
changes occur in settlements of agricultural holdings, forests and coastal areas. Most of the pressure
is exercised on biodiversity, especially in areas where land use for people's activities is intense.
The relief of Albania has created conditions for the existence and protection of a number of relic and
sub-endemic, endemic species.2 In Albania there are 27 species of endemic plants and 150 sub-species
of plants. A total of 160 plant species are sub-indigenous in Albania, Greece and the former Yugoslav
Republic of Macedonia. Among the paleoemendics belong relics of very early origins, such as Wulfenia
baldaccii, European Forsythia, Gymnospermium, Albanianetum, while from neoendemics can be
mentioned Lunaria telekiana, Crepis bertiscea, Petasites doerfleri, Leucojum valentinum subsp.
Vlorense, Aster albanicus subsp Paparistoi and others. Compared to flora, Albanian fauna is less wellknown and studied. It has a considerable number of endemic and relict species. Ohrid Lake is
distinguished as the most important in the country as far as fauna endemic: over 50 species known
1
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from this group in this lake and two species of fish (the Koran and Belushka) are endemic. The insects
known to date offer 16 relict types (11 hemipheres and 5 species of butterflies). Further recognition of
the country's fauna, in particular biospeleological studies, which are the first steps in our country, will
reveal new endemics in the country.

3. Factors of loss of diversity and the necessity of its conservation
There are many factors that cause species eradication, but the most notable are: increasing world
population, high levels of deforestation of forests, drying of wetlands, industrial development, global
warming, acid rain etc. As is well known, most of the natural resources in Albania are suffering from
pressures, are under constant threats, including tourism, illegal logging, uncontrolled hunting and
poorly managed recreational activities, erosion and land degradation, fires, mismanagement water
use, construction of hydropower stations, etc.1 Poor law enforcement and ineffective management in
practice remain among the major concerns of nature conservation and biodiversity in Albania. In
particular, have been neglected the laws: “On the Protection of Biodiversity”, “On Hunting”, “On the
Protection of Wild Fauna”, “On the Protection of the Plant of Medicinal Plants, Etera Natural and
Natural Resources” and “On Determination of Rules and Procedures for International Trade of
Endangered Species of Fauna and Wild Flora”.
Central and local structures that deal with the conservation and use of biodiversity elements such as
forestry services, protected area managers, Fisheries Inspectorate, and other stakeholders often lack
the knowledge, skills and sufficient means to enforce legal provisions in force or even worse than the
International Conventions and EU Directives on the Nature Conservation Field. The sustainable
management of natural resources in Albania is not yet properly integrated into national and local
policy.2 Among other things, this is because the involvement of local communities in decision-making
on nature conservation, the management of protected areas and the sustainable use of natural
resources has not been successful.
Currently, the country’s dire environmental situation shows the lack of effective implementation of
nature conservation and biodiversity policies, poor enforcement of legality, non-imposition of control
over territories, which easily lead to unnecessary conflicts and misunderstandings. Most vulnerable,
this situation is for local communities living in regions with high biodiversity in the country that need
income security and quality of life through the integrated and multifunctional use of natural resources
without affecting the survival of biodiversity elements. The quality of life and our future depends on
our ability to preserve the environment, air, water, forests and living things.

1
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Protecting and promoting nature, damaging and alienating it, maltreatment of habitats and species,
loss of biodiversity and ecosystem services, and climate change are known and present in our lives
more than ever. What is at risk is our survival and many other living things. A safe nature improves the
quality of life, health, productivity, growth of the economy, and provides an opportunity to witness
national and local environmental problems, to see and think about how to find solutions and how to
address these challenges.
Preserving biodiversity is important and indispensable for these reasons: preserving biodiversity is a
moral obligation to give successors a wealthy environment as we have inherited from our ancestors;
every living thing has the right to live, just as the man himself; living beings who have lived and evolved
in thousands of millions of years may soon disappear but can not be recreated; many plant species
have extraordinary health values, so their disappearance means the disappearance of this value;
natural biological processes are the best regulators of preserving the clean environment and life on
our planet; biodiversity and biological diversity of nature presents a high potential for the development
of tourism and recreation of a country; a country's economic development can be ensured through
the conservation and sustainable use of natural and biological assets and above all the life of humanity
on earth is dependent on biodiversity.1

4. Approximation of the Albanian environmental legislation with the environmental acquis
Modest progress can be reported in the field of nature protection.2 Proposed candidate areas in
Albania for the Emerald Network were accepted by the Bern Convention in December 2011. The rules
for the establishment of special protection zones on the Natura 2000 network were approved. Two
new management plans were developed for the national parks of Prespa and Shkodra. However, the
budget and human resources are not enough to protect and administer these areas properly. The
implementation of the legislation remains weak, meanwhile the preparatory work has begun for the
approximation and implementation of the EU legislation on nature and the establishment of the
Natura 2000 network.3
In the field of nature protection, the area of the protected area has increased by 0.75%, reaching
15.83%. Illegal activities such as hunting, tree cutting and illegal constructions in protected areas are
frequent and administrative capacities of the inspectorate to cope with these phenomena remain
weak.4 Parliament approved a change in the international trade of endangered species of flora and
fauna. Prior to issuing a commercial permit, consultations with the Flor and Flora Research Center
1
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should be conducted. Also, the National Agency for Protected Areas and the Agency for the Albanian
Coastal Area were established. Investments in hydropower plants must meet nature protection
obligations, in particular for protected areas and areas of high natural value, to be carried out in
accordance with the acquis, in particular with the Environmental Impact Assessment, the Water
Framework Directive and the Directives for Birds and Habitats.1
Based on the data of the report of the Ministry of European Integration, it was reported by the
responsible institutions that: for chapter 27 the Environment for the period January-December 2016
had planned 31 draft acts and realized 17, or 55%; 6 strategic documents and realized 1, or 17%, which
is not a very good situation. Also, in the European Commission's 2016 report for Albania it is noted that
the 2015-2020 Cross-Sectoral Strategy has not yet been adopted; and the Policy Paper on Biodiversity
Conservation 2020, was adopted in January 2016.2
At the policy level, a very sensitive point is the construction of hydropower plants, whose ecological
impacts have not been properly assessed to ensure compliance with the relevant EU legislation on
nature. The Environmental Impact Assessment legislation does not include in its annexes the
construction of hydropower plants, moreover within the protected areas. Not only that, but in the
process of impact assessment, not all conventions for nature conservation and biodiversity, ratified by
Albania so far, are taken into account. Albania should consider the cumulative impact of such
investments, such as hydropower plants in important landscapes, water resources, fauna and flora,
and ensure the development of a strong policy in their sustainable management.3
Regarding the approximation of Albanian legislation with the acquis communautaire, in the field of
nature protection, with regard to the Habitats Directive and the Wild Birds Directive, approximation is
estimated at 95%. In the area of nature conservation, Directive 1999/22/EC on the keeping of wild
animals in zoos (the ZOO Directive) has not yet come into being. In Albania, this directive has a partial
harmonization. The responsible structures in the Ministry of Environment for the protection of wild
fauna have drafted and approved by order of the Minister of Environment No. 182, dated 20.09.2016,
the regulation “On the treatment of wild fauna species in zoos or in other settings where individuals
are exposed to the public”. The regulation aims to protect wild fauna and to preserve biodiversity,
through inspection measures of the zoo activities in the territory of the Republic of Albania. With this
regulation, apart from the inspection which is not complete and well-defined, the issue of licensing is
not properly addressed. So this regulation does not meet the obligations and requirements of the ZOO
directive. It is suggested that licensing and inspection issues, as two important issues for the regular
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functioning of a wildlife retention facility, should be subject to a change to the law “On Wild Fauna”
and to supplement with the necessary by-laws.1
In addition to approximation, an important process for the effectiveness of implementing legal acts,
the adoption of subordinate and administrative acts, in compliance with legal provisions is very
important. Implementation and monitoring agencies of the Ministry of Environment, municipalities
and private and public entities that use natural resources have not done regular monitoring of how
the legal and sub legal acts for nature conservation and the monitoring of environmental rehabilitation
have been implemented for the activities, carried out by different subjects.2
The State Inspectorate for Environment and Forests has not conducted on-going inspections of private
and public entities, but also municipalities regarding nature conservation, especially protected areas,
hunting and wildlife conservation for abusive, inmate, embalming, using the environment, landscaping
and natural resources. Likewise, it was found that from these structures no action was taken to enforce
legality “On the definition of rules and procedures for international trade of endangered species of
fauna and wild flora”, “Wild fauna protection”, “For the pasture fund” etc. Concerning the protection
of medical, ethereal and tannery plants, it was found that the drafting of the breeding plans was
missing, their inventory was not carried out and the lack of data coverage in the national register,
according to the format approved by the Minister.
The environmental awareness of the public and the business community is not yet at the right level.
Education, information and communication is the first step in the process of social change that helps
understanding the importance of biological and landscape diversity and influences to change the
attitude of the public, behavior, taking responsibility and involvement in its defense.3 The role of
environmental nonprofit organizations, although growing significantly year after year, does not have
a proper impact on the country's public and political life. For this reason, civil society should be
encouraged to actively participate in policy making and in contributing to the fulfillment of Albania's
obligations under the Stabilization and Association Agreement by increasing their strength, role and
capabilities in the process of managing the protected area, law to fight corruption by undertaking joint
initiatives and actions aimed at protecting, promoting and managing natural resources.4
In the 2018 progress report, it is estimated that approximation to the acquis in the field of nature
protection is very advanced. However, effective protection of the designated protected areas should

1

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), Ruajtja e natyrës dhe e biodiversitetit kërkon përgjegjshmëri
gjithëpërfshirëse. Marrë nga adresa e internetit: https://www.mjedisisot.info/index.php/natyre/2974-ruajtja-enatyres-dhe-e-biodiversitetit-kerkon-pergjegjshmeri-gjitheperfshirese. (Aksesuar, më 15.04.2018).
2
Ibid.
3
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor mbështetur nga Komisioni Evropian përmes TAIEX- it, Strategjia
dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin 2011-2020 e Republikës së Kosovës, pg. 20.
4
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA), Ruajtja e natyrës dhe e biodiversitetit kërkon përgjegjshmëri
gjithëpërfshirëse. Marrë nga adresa e internetit: https://www.mjedisisot.info/index.php/natyre/2974-ruajtja-enatyres-dhe-e-biodiversitetit-kerkon-pergjegjshmeri-gjitheperfshirese. (Aksesuar, më 15.04.2018).
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still be guaranteed. Also, investments in the hydro power plant should be in accordance with the
nature and obligations of the defense.1

5. Conclusions
In the Republic of Albania, the process of integration into the European Union, being the largest
national target, is leading the agenda of the Albanian government. With the awareness that the
country's EU integration is the most efficient way for its rapid democratization, the government is
taking concrete steps to meet key reforms. The integration process is at an important moment,
requiring concretization, dialogue and partnership, and is working towards fulfilling the obligations
imposed. Cooperation must be multilateral, because the degree of success in the integration process
is measured by implementing reforms, involvement in decision-making of all key actors and fair
relations with international partners who have been assisting for years, professionally and financially.
In the field of biodiversity, in spite of the achievements and progress of our country, important
measures should be taken, in particular: assessing biological or environmental diversity and ecological
links between them in important natural ecosystems of the country; the definition of critical
boundaries and environmental quality indicators for the normal development of living things;
assessing ecological and ecotouristic capacities of important natural ecosystems that are used by
humans; improving forecasting and integrated assessment of natural and industrial risks; finding and
adapting eco-technologies for the observation, prevention, mitigation, adaptation, purification and
restoration of natural and human environments; the optimum organization of information on
biodiversity and the environment based on the latest information technology achievements; drafting
sustainable development plans and improving the legal framework; education and awareness on the
importance of preserving biodiversity in Albania; information and awareness of responsible persons,
decision-makers and policymakers, as well as the public from roundtables, seminars, conferences,
scientific publications, information etc.
The need to raise awareness about the importance of biodiversity is a sensible process, the benefits
and requirements of all involved parties, which have different degrees of education, adds to the need
for education and communication. Nature conservation and conservation is often not directly
understood by the private sector, what are the effects of their interventions on biodiversity and how
to manage them. Therefore it is vitally important to train all stakeholders for effective communication
on biodiversity management issues. The purpose of education, information and public participation is
to help achieve the objectives of the Biodiversity Strategy. Therefore, encourage and develop forms of
education at all institutional and non-institutional levels for all groups of citizens in the protection of
biodiversity and landscape diversity.

1

Komisioni Evropian, Dokument Pune i Stafit të Komisionit, Raporti i Progresit të Shqipërisë për vitin 2018,
Bruksel, SWD (2018) 151 final, pg. 87.
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The use and management of information in the field of biodiversity is considered as a very important
priority for Albania due to the lack of an organized and operational system in the country. Given, the
operational exchange and use of existing accurate information saves time, money and energy.
Regarding information, positive steps have been taken but not enough. In addition to the publication
of information materials, brochures, leaflets, written and electronic media do not have regular
information programs or sections on environment and biodiversity. Information is mainly done in cases
of ecological accidents, etc. but not in the form of regular information and prevention. Strategic actions
to be undertaken are: to develop public awareness raising campaigns on biodiversity with target
groups especially young people; cooperation with the media, publication of thematic publications
(brochures, posters etc.); raising professional expertise in the field of communication and information
of relevant institutions.
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Abstract
The present COVID-19 pandemic has caused a crisis on all levels of education. The century-old
monolithic delivery model which widely depends on physical structures has been disrupted globally.
The evidence for the vulnerability of the entire system risks to cause severe damage to an entire
generation of learners with lasting impacts on societies and economies.
In this disruptive environment, a group of global academics studies which options are existing to find
future-oriented answers to what supposedly forms a bifurcative environment whose outcome is
presently uncertain. The objective is to radically innovate the sector of higher education.
The research discussed in this paper is an interim ethnographic report. It investigates causes and
effects which includes latest technological advancements with reference to the contemporary learner.
They are digital natives and social media influenced. Gamification and learner-influenced content
which take place in an accessible and affordable virtual learning environment are findings which were
identified as solutions of impact. Technology-based higher education of contemporary relevance
delivering best quality and considers the needs of socialisation attempts to bridge the frequent
mismatch between graduates and employers. Affordability and accessibility are driving parameters of
the research project.
Keywords: Higher Education System, Bifurcation, Radical Innovation, Monolithic Teaching
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1. INTRODUCTION
In 2020, the COVID-19 crisis had become a disruptive factor for all levels of education. In 2021, the
situation has improved but speaking about normal educational delivery as before remains impossible.
How much longer the situation, which appears in waves between pandemic outbreaks and incidence
reduction, will last can presently not be predicted. Four consequential aspects became evident:
1. The COVID-19 outbreak demonstrates the high vulnerability of the present education system
globally.
2. The duration of the present crisis remains unknown, and there are reports that diseases being
deadlier are already emerging (Gill. 2021).
3. The exceptionally high impact which highlights inequalities of learners due to national
contexts, like levels of poverty, Internet access and related broadband width, accessibility, and
further social and economic contexts.
4. The unpreparedness of the established educational system which lacks effective contingency
planning and has technologically failed to adapt to new and shifted social realities.

The suggestion is that these criteria are already imposing serious handicaps. They are bearing a
substantial danger for widening the gap between learners from developed and emerging countries.
This poses risks for the global economic and social development, now and in the near future. On the
other hand, disruptive situations, like the ongoing global pandemic environment, are always offering
opportunities to introduce innovative solutions. Solutions, which may reduce gaps instead of widening
them. That this is no easy path. Simplistic approaches will fail to produce the necessary results.
The assessment of Horx is that the pandemic crisis means that the world is confronted with a global
bifurcation (2020). 'Global bifurcations occur when “larger” invariant sets, such as periodic orbits,
collide with equilibria. This causes changes in the topology of the trajectories in the phase space which
cannot be confined to a small neighbourhood, as is the case with local bifurcations. In fact, the changes
in topology extend out to an arbitrarily large distance (hence “global”)’ (Ferreira et al. n.d.:n.p.).
Supporting the view of Horx, in early summer 2020, a group of international academics had started to
research which solutions maybe possible to offer learners a new framework for education (2020). Best
possibly, it should include barrier free accessibility and reduce disruption to a minimum. In addition,
what the researchers evaluated as an already overdue general modernisation of education should be
embedded at the same time. The approach of the research group followed Christensen et al.’s and
Utterback’s findings concluding that radical contexts cannot be mastered by simplistic, i.e., marginal
improvements (2004, 1996). Radical contexts need radically new thinking and innovation on matching
levels.
The research (which is ongoing) concentrates on higher education. The findings have resulted in the
constitution of a radically innovative new university, the Global Virtual University Nyangani. The core
concept of the new university is based on the World Economic Forum’s framework of Higher Education
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4.0 (WEF1. 2020) and systemically connected with those expectations which the conceptual vision of
the new Industry 5.0 model formulates (Breque et al. 2021). In this understanding, the key
methodology of this paper adopts auto-ethnography due to both authors’ direct involvement in the
underlying research and the constitution of the new university.

2. Effective Disruption and the Danger of a Wicked Problem
In 2020, the COVID-19 crisis impacted on the established education system. Reports suggest that
globally 1.2 to 1.3bn children in 186 countries were out of school (WEF2. 2020, The Economist. 2020).
The IMF and the World Bank are highlighting that the pandemic will especially impact on developing
countries (2020). The Economist fears that the pandemic crisis can cause the closure of many
universities depending on fees (2020). For the OECD, Schleicher posits that ‘[t]his crisis has exposed
the many inadequacies and inequities in our education systems – from access to the broadband and
computers needed for online education, and the supportive environments needed to focus on
learning, up to the misalignment between resources and needs’ (2020:4). This is only a nutshell which
summarises the dilemma which the findings of the quoted but also other authors and researchers are
stating. As the problematic is multi-facetted, it owns multiple endogenous and exogenous links. Of
further importance is that the situation has global effects.
In systems thinking this means that a deep systemic problematic has come to the surface. One, which
is neither new, nor does it emerge unexpectedly. The real danger is that the inherent uncontrollability
has much potential to auto-convert into a wicked problem. ‘[Educational m]anagers are not confronted
with problems that are independent of each other, but with dynamic situations that consist of complex
systems of changing problems that interact with each other. I call such situation messes.’ (Ackoff cited
in Meadows. 2008:1).
Thus, we call the present “mess” a phenomenon of effective disruption. I.e., an exogenous threat (like
COVID-19) can disrupt the (education) system on global scale. This raises the next question, whether
there might exist other factors of possible future impact which could cause a comparable scenario?
Despite countermeasures it was so far impossible to fully restabilise the system to the state before the
pandemic impact. The instability and unpredictability mean for education on all its levels of learning
that a problem exists which cannot be ignored and must lead to systemic change through innovation
of impact. In a best-case scenario, such innovation prevents from that any effect can so easily repeat
an effective disruption. The resulting causal logic is that such existential and rapid systemic failure
caused by a radical and unpredictable root does not allow to counter with marginal approaches.
Understandably, unprepared and surprised, without suitable contingency plans, govern-ments,
educational institutions, and academics replied with the next possible, putting learning content online.
Many students have difficulties with such unfamiliar ways of learning. They are missing socialisation
with peers, are meeting unattractive learning content, nor are enough devices available in many
families which can cope with the new delivery of learning content. In addition, unexperienced
facilitators had not sufficient online knowledge to deliver studies effectively (cf. Cerego. 2020).
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Simplistic Power Points on often rudimentary online learning platforms were confusingly organised
and did not trigger engagement with the available online content. Our research group gathered
significant data on learners’ dissatisfaction in different countries on various continents. Chaotic
organisation, organisation a system’s key constituent, was among the key complaints. This emphasises
that the marginal cannot substitute radically changed contexts, and with reference to systems theory
again, proper organisation is an unavoidable prerequisite (cf. Christensen et al. 2004, Luhmann. 2016).
Morin’s statement of simplicity which is the opposite of complexity summarises the dilemma (2005).
As the often-difficult circumstances in which such crisis learning-management had to operate in
2020/21 demonstrated, the disruption became more and more effective. This allows to introduce a
further important factor of effective disruption in form of sequential impact. Students missing out on
learning are developing gaps in knowledge and capabilities. The development of social skills suffers at
the same time, when learning in isolated environments takes place. Depending on their age and
individual learning styles, these gaps can occur in hard factors, like learning in natural sciences and
languages. They can equally result in soft factors, such as social weaknesses, concentration on learning,
and the ability to integrate in teams. The realistic danger is that this impacts on a learner’s whole life
and due to the quantity of affected learners and the global extent on future societal and economic
progress.
This allows a first summary which summarises the multi-layered systemic problematic:
1. The problematic of technology: Internet access, broadband width, access to devices, sufficient
and also actual devices;
2. National inequalities depending on the state of development (e.g., availability of enough
power in the grid or access to domestic electricity);
3. Political and regulatory focus on a delivery model being dependent on physical presence in
buildings and the preferred use of physical material;
4. The frequent lack of a comprehensively developed virtual learning environment which allows
an effective delivery and can efficiently deal with virtual content;
5. Facilitators which are knowledgeable and experienced with the creation and delivery of
engaging online learning content;
6. Learners’ individual styles of studying and their personal structure regarding processes of
social interaction.

This forms six systemic key-layers to which add further ones. Nature and effect of all layers are
different but interdependent. They also own endogenous and exogenous roots which differ for the
various stakeholder groups involved. However, as systems theory holds, everything is connected with
everything. In the view presented so far that inevitably connects the system’s living (learners,
academics, parents, politicians, and so on) and non-living species (physical facilities, learning platforms,

194

technology, etc.). In our research’s objectives this connection makes it an ecosystem (cf. Clapham et
al. cited in Campbell et al. 1971, Moore. 1993). It means that an ecosystem’s characteristics strive to
achieve mutually beneficial outcomes. Even though ecosystems remain naturally imperfect, the
intended outcome is essential for the formation of a future generation.
Peter posits that problems can become so complex that they are demanding a high level of human
intelligence and deep information to only come to a level of being undecided about them (cited in
Conklin. 2008). If we extend this view on the wicked problem by using the equation that

Fragmentation

x

Wickedness

= Social Complexity

then there is the danger that what has emerged as learning crisis in the global education systems owns
significant elements of wickedness (Conklin. 2008). The resulting social complexity is constituted by
what we define as wickedness of individual layers on national often even further fragmenting federal
levels (e.g., in Germany and Switzerland) the three-tier academic levels, subject orientation, pathway
specialisation, degree recognition, etc. To this adds further fragmentation by access to education,
defined by money, spatial distance, different educational quality levels, social and ethnic backgrounds,
and much more.
The system’s complexity hence starts with rigid institutional regulations which are often widely
outdated. In our research on higher education, we found accreditation frameworks and other
regulations which, e.g., demand for institutional accreditation the existence of a physical library. In the
21st century, the regulated prerequisite of a physical library is questionable. Already in “normal” times
their acceptance has diminished which increases in times when disruptive impacts are closing physical
facilities. A next question is, why many cash-stripped institutions must afford a physical and an online
library? This sequential line is only one of many more demonstrating how complex the regulatory
environment is, and how outdated. Furthermore, contributing to the problematic’s wickedness,
regulations are not changed fast, and in addition, in such crisis times, they are unlikely a political top
priority. To dig a little deeper, ‘… the pain is caused by working on a special class of problems – wicked
problems – with thinking, tools, and methods that are useful only for simpler (“tame”) problems’
(Conklin. 2008:3). “Tame” opposes an unpredictable and uncontrollable virus. Simpler thinking can
manage normal times. A deep global crisis causes enormous complexities instead. I.e., the demand
must be the systemic reorganisation of education, in our case the academic level, to meet a radically
changing environment. One aspect of superior importance has not changed and creates another
wicked challenge: While students are struggling with gathering their knowledge, all kinds of employers
are needing high quality staff. I.e., the demand on qualification does not stop and must be met or an
economic and other recovery will become enormously challenging. Even more so, in times, when AI
and other forms of technological advancements are becoming drivers of future developments, and in
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the economy the shift to Industry 4.0 and then on to 5.0 and the concept of the rather different Circular
Economy are gaining pace.
An additional danger is the still existing belief that a return to pre-COVID-19 times will be possible. This
has found its contradiction with Horx (2020). He holds that the future has changed our existing
direction and he calls it a real bifurcation. The deep crises in which the world now is dissolves
established structures and justifies thinking in a new emerging order (2020). In systems thinking this
means no return to the status quo but the requirement to develop a different future organisation. If
there was still a doubt that the problematic is wicked, the many unknown variables in this equation
are of deep economic and social concern and expected effect.
Therefore, the conclusion our research group made was that amendments or adjustments are
insufficient and not forward leading. Radically new approaches and a thinking distant from the existing
status quo with its established structures must be applied. The risk that it might lead too far or over
stresses established regulations had to be accepted, because otherwise there is the even bigger risk of
aiming too short. The duration of the crisis remains unknown, the extent it might still develop, the
impact on societies and economies cannot be reliably predicted. The number of variables is high. They
are interdependent and interconnected. On the other side of the same game as before the crisis, there
is a whole generation which needs to be educated and brought to a level of knowledge and skills
enabling them to make their living in and develop the emerging post-bifurcative global society.

3. Methodology & Hypotheses
The research group developed four hypotheses as starting point for an in-depth investigation on
future-oriented and systemic innovation:
H1: COVID-19 is a global bifurcation changing the course of the world forever and thus
demands radical change (cf. Horx. 2020).
H2: The aftermath of the COVID-19 crisis will have long-lasting effects on students’ readiness
to study away from home or abroad (cf. study.eu. 2020).
H3: Technological advancements will replace physical infrastructures in higher education.
H4: Monolithic, teacher-led content delivery is the past and will be challenged by userdeveloped online tools for tutoring and learning (cf. Christensen et al. 2008).

With reference to established research methods, the positioning of these hypotheses must be carefully
related to an erratic context beyond human control. The standard procedure tests hypotheses by
verification and falsification. The line would then be to gather data on constituents’ experiences with
what exists and what their expectations on the future structure and/or its organisation are. Despite
that this line is of importance, it assumes an environment which can be controlled and is stable to at
least some extent. A bifurcative research context is challenging such process. An uncontrollable virus
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causes waves of infections, while global societies are reactively struggling to cope with the effects. It
cannot be predicted which future developments global societies will be confronted with, nor which
timeline this will have. I.e., what can replace the established system is opposed by the given
unpredictable parameters making data collection for what was and what should be rather unreliable.
Under the influence of these determining para-meters, the decision was not to follow what research
methods require as standard process. I.e., in a volatile environment, path-dependent data linked to a
disappearing past can too easily and increasingly become irrelevant. The supporting evidence can be
found by many online sources on other research and the media. If the assumption holds that the world
faces a bifurcation which leads to an emerging “new world”, then path-dependency bears the danger
to lead to wrong conclusions (cf. Horx. 2020).
Starting on what we called Ground 0 then means the conscious and informed (secondary data)
selection between what can be possible and what bears the danger to be irrelevant in a different
future. ‘Non-linear systems generally cannot be solved and cannot be added together. … Nonlinearity
means that the act of playing the game has changed the rules … That twisted changeability makes
nonlinearity hard to calculate, but it also creates rich kinds of behaviour that never occur in linear
systems’ (Gleick cited in Meadows. 2008:91).
These fundamental assumptions then mean for our research that linearity to the past is broken and
cannot be added together. Its importance and influence then is widely reduced and expected to blur
the validity of beliefs and experiences of the past with reference to a presently unpredictable, hence
unreliable – nonlinear – future systemic organisation. This cannot be without consequences for pathdependent data which can be gathered in times of an unfolding and ongoing bifurcation and addresses
a nonlinear future. In terms of established research methods, the entire context led to the
understanding that our research should be understood as experimental and in its continuation actionbased, too. (cf. Corey. 1953, cf. Glickman. 1990).
The chosen approach can be controversially discussed. But that was not our core concern, because it
was always clear that which findings our studies will be producing, they remain provisional in the given
volatile environment. While our investigations were (and still are) ongoing, the context in which they
took and take place changes. New lockdowns, new infection rates, another wave of hospitalisation,
and/or economic impacts – all is flux, no harmony (Kelly. 1997). In an unstable environment looking
for radically innovative ways to reboot a presently uncertain system, the rigid application of an
established method rooted in a disappearing past made little sense to us. Until the ground on which
such research is based regains solidity, empirical certainty remains distant. This mantra guides the
entire process, and all conclusions, suggestions, and findings should be evaluated in this light.
Furthermore, our approach does not challenge any other research which takes presently place. It only
questions the applicability of the standard form in our own context. Thus, the entire research
understands itself as auto-ethnography which allows to observe and evaluate what is happening in the
own dynamic environment, under the own given contexts, and which results this will produce.
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As referred to, there are additional elements of action research embedded. The three-tier process of
action research means fact-finding  taking action (adaptation and adjustment)  fact-findings about
the results (Lewin. 1947). All findings are permanently adapted and amended while new
reconnaissance is added to key categories, such as:
1. Regulations and compulsory legal compliance (which have roots in the past);
2. Technology for learning intensification and supporting online literacy;
3. The holistic and secure Virtual Learning Environment (from administrative to delivery
requirements);
4. Student expectations (which have roots in the past);
5. Expectations of module and course leaders, and supervisors (which are frequently pathdependent);
6. New modes of student engagement and retention (future-orientation);
7. Stable access to learning in complex handicapped environments.

Research starting from a consciously chosen Ground 0 which supposes that one key baseline must hold
needs to develop subcategories when they are emerging.
The applied baseline is that students must be able to access high-quality education for the many
through the technical minimisation of disruptive factors. It intends to produce knowledgeable and
skilled graduates meeting the demand of employers.

The underlying complexity is multi-layered. Knowledge and skills, e.g., are highly important, but are
falling short, if not accompanied by the development of social skills at the same time. Accessibility to
virtual studies can be completely disruption free in any lockdown, if there are enough devices, if there
is sufficient Internet speed for high(er) data volumes, and most basically, if there is electrical power to
go online. This demonstrates that a solution is not just made by the best possible content which is
provided by an outstanding virtual learning environment. It must respect the full picture. I.e., in some
parts of the world, having frequent power cuts, a simple copied textbook could be a more viable
alternative, but then, if circum-stances are allowing the delivery of these to the door. Yet, there is no
guarantee that a student finds the textbook engaging and attractive and uses it – the underlying
wickedness returns.
This means that such research must consider a permanently shifting and presently unstable ground on
which it takes place. An equally unpredictable root cause of the problematic is the individual human
behaviour (beliefs and expectations, change and innovation-resistance, levels of institutionalisation,
legal compliance, and so on) of different constituents whose behaviour and attitude can be erratic.
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4. The Established Educational System
For centuries, the educational system has remained widely unchanged. Content has been actualised
and new professions added a myriad of new degree programmes. However, what is known as
monolithic teaching still widely is the same today, as it was centuries ago. The “supplier of knowledge”
who is confronted by his “customers”, those to whom such knowledge is transferred to. The system’s
typical asymmetric inflexibility increases the critique on the monolithically oriented global education
system internationally, due to the lack of contemporary and real interactivity. The inflexibility is
strongly supported and defended not only by many top managements of universities and academics,
but equally many regulatory frameworks often requesting elements favouring such delivery.
This does not mean that academics have not introduced modernised forms, such as action-based
teaching, modules in form of a small research project, or other alternative modes of delivery. Very
little instead is respecting what we introduce as student-influenced content. For this we take credit
with Steyn when she speaks about asymmetric one-way communication in contrast to its two-way
symmetric form. Of course, the knowledge is widely with the academic but that does not mean that
they are the only knowledgeable ones. Interactive and student-centred studies have become too easily
used buzzwords in many academic institutions. The reality often is that interaction is little more than
an add-on to provide an impression instead of real fundamental participation in both teaching and
learning.
The evidence is manifold and not limited to complaints of poorly equipped graduates. The research of
de Waal reflects on the increasing mismatch in the skills of those students that graduate from higher
education institutions and the skills organisations do need to successfully deal with actual challenges
and changes caused by new technological developments. The next pandemic, increasing inequality in
the world, changing demographics, spreading urbanisation, and continuing globalisation are further
influencing variables (2020).
The entire situation of the established higher education system suggests that the speed of progress
outside higher education institutions is much faster than inside. De Waal summarises it with the words
that traditional universities often forget that they must divide their attention equally between
improving the quality of education and the optimisation of their internal organisation. He considers
this division of attention as essential for creating the environment in which staff can provide highquality teaching to students (2020).
Critically contrasted, the assumption, which is supported by many personal conversations with
academics, is split into three key factors.
1. The academic who is innovation-resistant in their approach to deliver knowledge;
2. The institution which does not support innovative deliveries;
3. Regulating institutions whose interest is found in the widely institutionalised defence of the
status quo.
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The established system could work sufficiently within what the world has known before the system’s
effective disruption. Now, it leaves the organisers of the system with more challenges than they can
cope with. The media sufficiently exposed the unpreparedness and widespread helplessness when the
dilemma affected in 2020. A further huge problem is caused by approx. 5m international and
transnational students. Consequential travel restrictions, visa limitations, and further protective
barriers imposed by governments on shortest notice are not only challenging, but causally threatening
the mere existence of universities (The Economist. 2020). More generally, ‘… online education
becomes the “new normal” … and potentially alters the way we learn as a society – the ability to
prioritize comprehension, engage-ment, and improvement has never been more valuable’ (Cerego.
2020:7). It starts with poorly equipped virtual learning platforms, continues with academics with
insufficient knowledge to elaborate and deliver virtually in attractive form, and does not stop with
regulating institutions which are beyond their comfort zone. Evidence for these factors was, e.g.,
collected in the studies of Cerego (2020, Gore. 2020).
One rather singular innovation over a long period was the development of distance studies. It was a
way to complement the dominance of studies within what is called in popular form brick & mortar
universities. Despite that distance studies, originally by posted study books, later by online access to
these, made good sense, their quantitative acceptance lagged behind physical studies. In addition, and
often, they tend to not have an equal status with many regulators and employers, or are even entirely
missing in national frameworks, e.g., in developing countries. Furthermore, as personally experienced
in 2021, what higher education institutions are handing out to students as interactive study material
still today has not truly developed beyond the old, printed course book. A few links to You Tube or
similar providers’ videos are perceived as delivering interactivity. The sharp contrast is that such
marginal interaction increasingly meets digital natives who are technology-savvy students, and the
younger ones’ behaviour is also social-media influenced (cf. Prensky. 2001).
One further problematic is found again in the accreditation standards. E.g., frequently a higher
education institution must demonstrate a given number of salaried professors. In 2012, a group of
professors discussed this demand at the Université Paris Ouest Nanterre La Défense. It was concluded
that as freelancers, academics will serve various universities against a fee for their service in the near
future. The underlying general idea for continuity and reliability of the status quo regulation is
understandable. How-ever, this does not guarantee the quality of the teaching. Once hired, constitutes
in many educational systems a long-term guarantee of employment. Outdated knowledge, endless
and overcrowded PowerPoint slides, boring lectures as monologue are just a few of the complaints
collected from students which too often has no consequences for the monolith of the teacher. In
contrast, academics being freelancers must deliver good and engaging lectures, if they want to be and
remain in demand.
This real-world scenario suggests a high level of institutionalisation in the field of education in which
real innovation cannot unfold to the extent which the present generation of learners could adopt and,
according to prior ethnographic research undertaken since 2009, would often prefer.
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In the view of a wicked problem, it is important to understand that the core problematic is deeply
rooted and multi-layered. It is on the side of governments, the one of accreditation bodies, that of
teachers, the amount of content to be delivered, learners, social contexts like parents, technological
progress, and so on, but also in human behaviour in form of change-resistance (cf. Cerego. 2020).
A further root cause of the dilemma starts with the different levels of the educational system. Political
expectations are expressed in regulations which are executed by national accreditation bodies to guide
quality and its management in education. It continues with their translation in highly institutionalised
contexts of universities (and schools). This constitutes three layers in which institutionalisation can
(and does) continue to grow. Academics must consider what they can do to be compliant before they
can choose what is open to them to offer an attractive and engaging delivery. I.e., three
institutional(ised) layers emerge: Layer 1 (compliance-dependent academics) does not provide a
dynamic field for real innovation, in which e.g., AR, VR, and AI, can contribute to their full extent – the
“doable” vs the possible. In accordance with Christensen et al.’s Resources, Processes, and Values
Theory, Layer 2 (universities) may be driven by the deference of what they own and can control in
process and not outcome-oriented form (2004). Layer 3 (regulating institutions) widely tends to
interfere only if they perceive a real need. However, if linearity can be upheld, nonlinear development
is the opposing uncomfortable position.
In a system, everything is connected with every-thing. This does not only contribute to the wickedness
of the holistic problematic, but it also strikes in the centre of the system, when it faces disruptive, i.e.,
nonlinear contexts. Thus, we concluded by causal logic, that the established education system often
attempts to embed change to the extent only that it does not affect the existing system beyond the
unavoidable.
This way, the highly vulnerable education system, whose extent is by far not covered by these aspects,
became an easy prey for the radically unfolding pandemic impacts. Even more so, when a bifurcation
develops and causes an effective disruption bearing the danger that the established system is
intoxicated to an extent in which it either migrates or dies (cf. Iansiti et al. 2004). This also refers to the
possibility of discontinuation of the existing system and, in systems-theoretical meaning, to the nonlinearity of occurrences. Hence the time is overdue that the present education system must be
challenged due to the causal consequences of prior innovation-negligence or resistance. Once more,
systems theory holds that no system exists eternally, i.e., they emerge and they die. The resulting
disadvantage of change in an innovation-resistant system is that when it must be reorganised under
high pressure, which >1.3bn disrupted learners demanded. The risk is that the effectiveness of the new
system can be worse than if this is done without such increasingly disorganised state-of-affairs
(UNESCO. 2020). I.e., the strategic approach must be different and more radical then to avoid such
danger. In the present context, there also is a second danger. By the still widely preferred view which
excludes a bifurcation, the existing belief is that sooner or later the return to the status quo is possible.
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We evaluate the pandemic volatility of partially, or entirely open and closed brick & mortar institutions
without the possibility of reliable prediction, and, secondly, the uncertainty of how long the root cause
of the disruption will last, as evidence for parallel linear and non-linear occurrences which are stressing
the objectives of the status-quo-oriented system. I.e., all remains in flux with no harmony, and as well,
there are complexities opposing simplistic solutions (Kelly. 1997, Morin. 2005). That challenges all
levels of education which are needing continuity and certainty instead. I.e., instability remains the
constant factor for the foreseeable future.

5. From Problem to Solution
For innovators crises always mean risks and chances; it is the chance, to renovate the outdated system.
This is no isolated belief or re/action. Today, there are many innovative approaches to new ways of
studying and learning. Newly constituted and innovative institutions are emerging or, e.g., established
universities have grouped to build a mutual virtual campus. Companies, like Cerego1 or Inspera2, are
focusing on virtual learning tools in general or for specific academic solutions. Online organisations are
entering partnerships, e.g., Amazon with Indian universities. The partnership delivers modules
developed by Amazon in an academic programme in exchange for preferred graduate consideration
for jobs with Amazon (Raghubansie. 2021). While this can be seen as ethically critical, at least it shows
that efforts are taking place to move forward. This meets a time, when regulators are rather paralysed
and tacitly accept delivery forms of the often unthinkable before.
What this tolerance does not yet sufficiently do is renovating the foundations of the system. The
acceptance of the bifurcative impact has not institutionally arrived yet. In contrast, for our research
under bifurcative conditions, Utter-back’s and Christensen et al.’s studies were influential (1996,
2004). The example re-emerges that in defence against the radically acting new budget airlines those
which incumbents had created all failed during the first period. Incumbents’ strategies only translated
the same old thinking into the new model which proved to be inferior. Radical innovators’ strategies
are typically more aggressive than the ones of incumbents (Christensen et al. 2004). Airlines are not
education, but radical innovation patterns are acting independently (cf. Utterback. 1996). University
staff, whether academics or administrators, having worked in brick & mortar contexts can provide
strong patterns of path dependency (cf. Oestreicher. 2012, 2018). This tends to reduce the ability to
innovate radically (enough). Therefore, the logical causal reasoning suggests that innovating the higher
education system in a bifurcative context needs to start from a defined ‘Ground 0’.
Ground 0’s connecting red file was that by an ITO strategy, the two constants are the pole of the right
input which must be connected with an improved output in comparison to the existing system. The
new output is needed to resolve what de Waal identified as mismatch between employers’ needs and

1

https://www.cerego.com
https://www.inspera.com
2
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graduates’ skills (2020). Thus, the point of action is the throughput by innovating teaching and learning
methods.
This forms the demand that the throughput of teaching and learning must become non-monolithic and
engaging. It respects the digital native’s nature and social-media-influenced learner’s behavioural
characteristics. The wider consideration on social skills has built the fence for the research’s Ground 0.
It was the further demand that these studies must be affordable to reduce those inequalities stated
before and be accessible in disruptive times. Regarding the boundaries which institutional regulations
are setting for official degree recognition remained an open variable. Virtual studies are location
independent. The where does not play a role any longer. A technology-based virtual, thus innovative
education model can look for institutional recognition in a country which welcomes and supports an
innovative delivery model: Competitive globalised supply and demand reaches higher education. What
the research’s foundation implicitly involves, too, is turning away from traditional forms of distance
studies in their meaning of being a marginal extension of physical presence studies.
Every organisation serves a market purpose. This does not stop in front of education, whether public
or private, whether studies are paid for or a social right. Any higher education institution only lives
when it has students. Furthermore, inclusion is another university buzzword like interactive studies.
Inclusion is often more a marketing effect than reality. Inclusion may comprise the institution but
excludes access to it by high fees. This means another mismatch, the monetary exclusion of existing
talent. It is not the task to challenge the reasons, but Horx’s emerging new world needs talent, and
already now, there is a shortage of it in many countries (2020). Matching quantitative need by highquality output of graduates is where radical change must concentrate on. It makes a market-oriented
quality of employability impact.
One solution of interest can be found in the World Economic Forum’s framework of Higher Education
4.0 (20201). The framework suggests eight integrative steps
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Personalised and self-paced learning;
Accessible and inclusive learning;
Problem-based and collaborative learning;
Lifelong and student-driven learning;
Interpersonal skills;
Technology skills;
Innovation and creativity skills;
Global citizenship skills.

What attracts to this framework is that it owns many contemporary elements reaching beyond the
widely established and simplistic one-directional method of


Sender

Knowledge



Receiver

This may be achieved by the meaningful structural organisation of







Learners’ individual styles;
Economic and societal perspectives;
Holistic respect for learners’ skills beyond the pure transfer of academic knowledge;
Embedding technology as driving power of 21st-century developments
Comprehensive consideration of graduates’ value contribution – to know what and to be able
to do.

The possible symmetric structure can be organised in

Sender  Knowledge  Receiver

Technology

Collaborative Interaction

Interpersonal

Skills




Individual Scale  Student Engagement

Society  Economy

The systemic complexity increases. It now owns challenges in which the holder of the knowledge leaves
their terrain of being the sole driver. It makes them knowledge’s moderator and technology’s
applicator. The frequently used term of facilitator instead of lecturer gains much more meaning then
in the prior model.
This offers promising fixpoints of global value which any national education system can embed. It
further allows institutions to design various types of programmes, individually and according to its own
resources and specific values. Nowhere, the World Economic Forum’s model requires a particular form
of delivery or compulsory equipment: the outcome counts more than the process.

204

While the scenario is important, it also is not without weaknesses. Regulators and institutions remain
in a position to only marginally reform, instead of daring the step of real renewal. Window-dressing is
a risk which cannot be excluded. But there also is a component of strength. Understanding industry as
a form of manufacturing and service “production” in the wider meaning links this framework to what
the European Commission has formulated as Industry 5.0. The ‘vision recognises the power of industry
to achieve societal goals beyond jobs and growth, to become a resilient provider of prosperity, by
making production respect the boundaries of our planet and placing the wellbeing of the industry
worker at the centre of the production process. It complements the existing "Industry 4.0" paradigm
by having research and innovation drive the transition to a sustainable, human-centric, and resilient
European industry. It moves focus from solely shareholder value to stakeholder value, for all
concerned’ (Breque et al. 2021:3-4).
The lens on the economy does not exclude arts and sciences. In systemic thinking it counts unchanged
that everything is connected with everything. Where economy and society are coming together, there
will be stability. Stability is where humanities can develop. It means for thinking in systems that it is
essential to understand that problems are independent from each other, but their effects are still
linked through their complex interaction (Meadows. 2008). This suggests that combining the EU-vision
with the WEF-framework offers synergistical options. With reference to Morin’s thoughts on autodevelopment and auto-stabilisation, we can further complement the positive effects by having
interfaces auto-reinforcing of what is innovated to become a future-oriented educational system
(2005). This reduces the problem’s wickedness through consequential systemic reorganisation in the
interest of the post-bifurcative society and its organisations through the dissolution of antiquated
regulations. It forms an offensive on quality improvements instead of process-oriented
institutionalised regulations having more and more abstract characteristics in the 21st century.
What both frameworks, WEF and EU, do not request or imply is that a tertiary higher education
institution must have, e.g., a building, a physical library, or salaried professors. I.e., the result, the
output of graduates, is essential, the input of high-quality learners, too, while the throughput of
teaching and learning does not depend on specific form and given formalities. The notion of
entrepreneurial university in a wider interpretation comes to the mind. Such orientation is subject to
the individual capability of the institution to transfer and translate the necessary level of knowledge.
In combined form it now merges social and educational values with the match of organisational needs.
These three strategic constituents are building a triangle. The triangle is nature’s most stable construct;
thus, it offers a solid base grounded in natural sciences (cf. Keidel. 2010). The decisive difference is
outcome-orientation vs. process-orientation. The goal is stability for teaching and learning vs. a proven
vulnerable system.

6. Assembling the “Kit”
The research-based assumptions of the given and interdependent fronts are consisting firstly of the
effective disruption the pandemic crisis causes, and secondly its consequence of an impacting

205

bifurcation which leads (at least) to a mid-term unpredictability. It is essential to note that their
consideration suggests effects on a whole generation of learners. The impact will be higher if the need
for a rather fundamental and widespread renewal of the established system is neglected or even
rejected.
The third and independently affecting contributor are technological advancements. Reference is made
to the increasing speed of AI developments and implementation. AI and similar developments are
causing needs to upgrade knowledge and qualifications. The pressure is especially increasing for those
with lower skills and knowledge, which also can be a result of difficulties to access higher education,
e.g., due to financial backgrounds. I.e., the need for and quantity of students in higher education is
expected to grow in the avoidance of being made redundant by AI. It also has effects for the cycle of
lifelong learning. Thus, perspectives and power of technology are adding to the pressure on the status
quo.
In the meaning of a triangle as most stable natural form, this builds the third but independent impact
threatening the status-quo-oriented established system further (Fuller cited in Keidel. 2010). This then
suggests:

(Effective
Disruption
+ Technological Advancements

+

Bifurcation)

≠ Status Quo
The further assumption is that this natural-science-induced formula allows the abducted conclusion
that a stable artefact of impacting powers (the triangle) opposes a destabilised education system. The
resulting confrontation may offer further food for thought and additional research, why attempts to
restabilise the existing system frequently provided insufficient results. Causally, in terms of societal
and economic consequences the expected quality of future graduates is posing a risk, if no mitigation
by substituting traditional delivery models is developed. Its objective is to respect the changed
(pandemic crisis) and changing (bifurcation, technology) contexts.
However, not all can be interpreted and measured in terms of natural laws. The human factor,
especially social needs, are an additional qualitatively influencing force. They are not limited to primary
and secondary learners. In higher education teamwork is important to make graduates fit to be
effective in their future professions. This means that beyond what is possible by technology, any
modernised higher education system must pay respect to what makes graduates a socially responsible
and integrable individual.
This leads to a new systemic model which is based on technology and not “brick and mortar”:
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Technology for studies which are no entertainment but entertaining;
Technology for students who have grown-up in the digital era;




Technology for deeper forms of collaboration and alignment of learning processes, which is
improving outcomes for real-world needs;
Technology for gamification of content, which extracts the meaning of learning, creates new
scenarios to be discovered - inclusive, user-centred, authentic, and relevant.

Instead of monolithic, now polylithic teaching and learning
Hence, the first integrative element then becomes the gamification of studies. One reason is to give
the lecture room a new design, virtually, which is facilitating the studies and changes students’
behaviour. It means seeing the engagement with academic learning as a gratifying and satisfying
serious game (Werbach et al. 2020, Fabricatore. 2020). Technology-based and with the right holistic
design it delivers social skills, too. Gamification in education is not new, but the monolithic delivery
had little use for it. Gamification should also not be misunderstood as those add-ons which were
previously in use within the delivery of modules, e.g., simulation models and games, or team
challenges. Gamification now means that the entire period of studies becomes gamified. Abbreviated
in a slogan: the use of technology for transferring knowledge and developing social skills at the same
time (cf. WEF. 20201).
In the gamified virtual approach, future-orientation can be embedded, which also supports the
familiarity with new technologies. Skilfully arranged, immersive and exploratory learning through and
with technology is created. This means, too, that at the same time, learning about technology and how
to deal with it supports future employability. The practice with technology can further become
established as intensification of learning outcomes. In academic language and for the wide area of
especially social sciences that can be achieved by agent-based modelling. It is the experimental
learning with simulated social circumstances and the ‘how’ to resolve issues by application of created
and simulated scenarios. That is significantly beyond what traditional physical and/or distance-learning
can deliver. Technology can learn about an individual's activities and thus change and adapt to
respective scenarios (Fabricatore. 2020).
In comparison to the old system, this then becomes a new level of interactivity in the deeper meaning
of the term by enhancing the quality of teaching and learning far beyond the traditional, often
receptive actual model of academic studies. With regards to academic quality and standards of
learning, technology and the gamification of content are valuable contributors to enhance knowledge,
skills, and capabilities.
But gamification is not ending with the application of agent-based modelling in the delivery of
modules. One frequent complaint, that students of traditional distance studies have high dropout
rates, can be addressed through the intended holistic gamification. The use of technology also allows
student-generated learning as valuable key component of social interaction. Intercultural interaction
and learning in the globalised student community are valuable experiences which globalised virtual
studies are offering. That includes elements of leadership formation, e.g., peer-awards. These can be
extended by institutional awards which are linked to attractive rewards being awarded by the higher
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education institution. These rewards can, e.g., be linked to vouchers for fee reduction and/or building
a continuous portfolio of measurable achievements during students’ studies helping graduates with
job applications. I.e., students can build a tangible portfolio during their time with a university. It
delivers evidence of successful problem-solving, team-orientation, research experience, or effective
decision-making.
The scenario of gamification introduces to the internal game of a defined community which interacts
regularly. This means sharing mutual reference points which must be achieved in a “game” called
degree award (Werbach et al. 2020). In the virtual delivery model technology becomes the centre point
of the modernised system. This does not mean that it replaces student-lecturer interaction or
substitutes academic staff. They make students and academics players of the same game. Instead of
the asymmetry in the prior delivery the new interactivity strengthens the symmetric exchange
between both players. Psychologically that may be uncomfortable for some academics. More
important is that such symmetric exchange and its mode of delivery (of both knowledge and social
skills) requires a next technological element in form of a sophisticated virtual learning environment.
Since many years, online platforms of many universities are doing an excellent job in terms of
administrative processes and they equally allow certain forms of access to learning and study
materials. However, this needs to be extended to versatile virtual classrooms in which AI can act, VR
and AR become experientially supportive features, and equally, all types and forms of assessments can
be hosted. This will supposedly change teaching models, assessment strategies, but especially the
preparation of learning content. That this is challenging for many academics not used to apply such
level of technology is no secret. The dilemma is that the problematic is subdivided in innovationresistance (little preparedness to use sophisticated technology for teaching) and the level of the online
platform which the institution provides. I.e., psychological barriers must be reduced, training offered,
and the technology of the institution frequently upgraded. That may find resistance at the level of the
top management because the importance of buildings and other physical assets (resources, processes,
and values) reduces (Christensen et al. 2004).
Shortly referred to was the relatively high drop-out rate of traditional distance-learning students. This
means that engaging and attractive studies must be designed. Gamification will contribute but is not
enough if used as sole responsible element. Meaningfully embedded, AR, VR, and AI can improve the
study experience and assist to manage student retention. It is not about their added value in simplistic
form or, in worst case, the creation of showstopper effects. VR and AR need to intensify what we
suggest as the split of learning experience into learning and experience. While it reads as selfunderstanding, there is a decisive differentiation. Frequent complaints by distance-learning students
are addressing that, e.g., chat rooms do exist, but that nearly never they can find peers in it. Student
rooms need to be filled, despite time zone differences, by, e.g., group tasks. Organised in a form which
at least requires attendance from time to time, offers one solution. This extends the factors of social
inter-action and strengthen the feeling of belonging in the internal game, while the learning becomes
more explorative and meaningful. Group dynamics can develop and in the potentially possible
multinational context, intercultural learning can take place and adequate experiences are collected.
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That is not too distant from the established model, but it centres around technology which, as no small
effect, reduces, e.g., monetary and visa constraints which physical studies are inherently owning. In
the end, technology replaces buildings. And in the game which students and higher education
institutions are always playing, technology is cheaper than buildings. That also means an additional
layer for accessibility, while affordability can be increased through reduced study fees (cf. Oestreicher.
2018).
When speaking about a game, this applies in terms of game-theoretical factors, but equally in an
understanding of students’ encouragement to design own learning content. In the monolithic model
the basic assumption was that the lecturer owns all knowledge and the student knows little. It is not
challenged that this belief has changed and that students’ contributions are perceived as valuable
elements. But students are not really influencing the course or module design. On the other hand,
often teenagers are creating apps and other innovations which are outperforming those of corporate
counterparts. The acceptance that there is a channel of existing knowledge which can support
contributions and the quality of teaching and learning opens new module designs.
An underlying problematic is that regulations and accreditation are causing problems, especially in
national higher education frame-works which are process-oriented. The WEF framework of Higher
Education 4.0 embeds a good number of factors which are opening the closed system. I.e., in the
understanding of a fundamentally renewing system, regulations and accreditation standards must
open as well. The suggestion is that a small number of modules in a course are “open” modules. I.e.,
in an outcome-oriented form which is based on fixed learning outcomes, reading is set as a constant,
the form of assessment regulated, but how the knowledge is gained remains open. The game is that a
starting point is created, the module leader provides suggestions how to reach the intended outcome,
but the way to get there is a flexible design. That makes a next ITO-strategic layer: fixed starting point
 fixed outcome. The variable is the throughput again. That means that the delivery of the same
module is different each time. For students it means ownership and creativity. It contributes outcomeoriented problem-solving and teaches the effectiveness of decision-making processes – and it
socialises. This is no design without a security belt, the module leader can always interfere and stop
developments which are not supporting intended outcomes. For the regulating supervising authority
still exists the monitoring by submitted assessments. The game is dynamic and engaging, the student
reward of having been a truly active designer of the module and not majorly a recipient of the message
called knowledge no small reward. As education knows, such active engagement provides far better
learning and the knowledge gained can be expected to last much longer.
This also leads to a new course design. Instead of an accredited fixed design which may have a few
elective modules, technology-based and virtual studies can create additional specifics. Instead of fixed
lectures at a given time, students are learning at their own pace within given timelines. Institutionally,
it makes the time in which knowledge and skills are transferred a controllable variable. This way,
students are not dependent on a schedule when they must attend a lecture or seminar. The next
emerging opportunity is to switch the model from many fixed modules + (potentially) a few electives
to a few fixed essential modules + many electives. That cannot be entirely subject to free choice but
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organised in given clusters from which a student chooses individually. Again, they are part of their own
design which supports the feeling of ownership within set boundaries. The individual choice which a
student makes then identifies the pathway of specialisation of their degree award. The institution
reduces its own risk of courses being overloaded, while others are suffering from only few creating a
loss or are not run at all. The dilemma is with the regulating and accrediting bodies which are
confronted with a radically different challenge. But their task is to serve a need and not to build an
ivory castle of self-existence. – Bifurcation means radical reorganisation and new thinking for all
players.

7. Complexity is the Opposite of Simplicity
The chapter before introduced to a number of macro-elements. They are complex themselves and are
creating new and different complexities for the system, and the development of their various lowerlevel layers. In Morin’s words of the headline, they are challenging all players (2005). The thinking in
systems means that those connections of the old system are dissolved and reconnections need to be
organised differently. The problematic of renewal in the present situation can be summarised by a
view on Meadows who claims that as long as there is knowledge and expertise available, then the old
system will be used to copy its essential factors to build a new one (2008). Expertise and knowledge to
do so are existing. But the opposing radical challenge is that the prior context has presently
disappeared with no guarantee of return. This makes copying the old system questionable, even
without those considerations which technological innovation is adding. Horx’s assumption of a new
order caused by bifurcative factors remains a serious possibility (2020). Comparisons may be allowed
to the fact that companies who insisted on the physical presence of their staff already shifted to the
acceptance of home office work despite that they rejected this until the start of the pandemic disease.
A permanently growing number of these now offers staff the choice whether they want to work
permanently from home or in an office. Further, but still first evidence for a bifurcation is found in the
BBC reporting that the AirBnB CEO posits that travel has changed forever (2021).This argues that the
reliance, importance, and dependence from physical facilities reduces and that international studies
will remain affected. For higher education both examples are leading to the question why it should
expect different experiences? Cheaper and safer, technology substitutes the before unthinkable and
unexpected.
The problematic is that what is possible is also highly complex. Many fields of knowledge, e.g.,
medicine and all those needing laboratories own presently clear boundaries. They are difficult or
presently even impossible to be studied completely virtually. However, if the right infrastructure exists,
technology can deliver first class education in a wide field of sciences. Unfortunately, such
infrastructure is not omni-present which counts for emerging countries especially, but in developed
ones, partially, too. The design of sophisticated virtual learning environments, including gamification,
needs knowledgeable experts. Furthermore, limited broadband speed prevents many from reliable
access to education. We argue that in the old system school buses, long ways to a physical education
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facility caused equally problems. The research allows first careful assumptions that the biggest
challenge is the reluctance to distance the institutional thinking of incumbents from physical buildings:
The path-dependency of proud traditions reaching often back hundreds of years is demanding its
tribute.
But problems also exist on the side of learners. An electronical device, broadband access, and
electricity cannot be taken for granted in many parts of the world. It means that solutions must also
be found for this challenge. One practice in the times of the disease have been donations of old
electronic devices by companies and private persons which were overhauled and distributed to
learners in need. Further options are collaborative agreements of educational institutions with
broadband providers and manufacturers of such devices. Universities, e.g., can attract students by
offering a device for free which is a small investment in comparison to building and maintaining huge
buildings. Local centres or regional internet cafes can become new places for virtual teaching and
learning preventing learners to make long journeys every day. This brief outline returns to the initial
statement that crises are offering chances, too.
The key argument for our research group remains that virtual learning of high quality can be more
immersive and engaging than physical studies. Not each building is a good and safe place for learning,
not every physical library well equipped and offers the latest knowledge. Not all learners can trust in a
safe journey to their place of education. However, with all solutions which a virtual education model
can provide, what needs to be a centre point of developing the new system is socialisation. This basic
human need is of the essence in the new system, as it was in the old one. As von Bertalanffy holds,
speaking about education is more than science and its values. In systems-theoretical thinking, it is
connected with ethical values as contributors to personality development (1969). Learners, especially
younger ones must be able to integrate and to develop social skills which allow them to be part of and
contribute on all social levels. Neglecting this factor bears high dangers in the emerging new world
which cannot be underestimated. Psychologists and sociologists will find an interesting field for further
studies and research which the educator cannot resolve alone. That is where thinking in systems
returns: everything is connected with everything, and simplicity fails in resulting complex new settings.
We argued that the renewal of the established system can be a starting point for really innovative
education settings as much as it is a challenging deep crisis. ‘By organising the production of objects
and services, [the organisation] self-organises, self-maintains, if necessary self-repairs, and if things go
well, self-develops by developing its production’ (Morin. 2005:114). When we substitute the
production of objects and services by development of knowledge and capabilities, then a parallel
emerges. Agent-based modelling cannot only learn from students’ activities and place the results in
varying scenarios. AI can also learn from how the system works and improves it constantly. That is
what links to Morin’s thoughts. What it requires is that regulations need to adapt accordingly. It is no
question that quality control through supervising authorities must be an influential power protecting
that learning outcomes are not abused by dubious providers. This revisits our argument that the key
is in the throughput. Input and output as key points of monitoring and evaluation, but the throughput
much more in the responsibility of design by the approved or accredited institution. That then means
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to turn away from process orientation. Outcome orientation will be the strategic pathway of measuring
educational quality.

8. SUMMARY
The underlying complexity for presenting this research paper is not limited to the typical requirements
or its possible length. Such effort is also challenged by the many additional complexities which cannot
be comprehensively explored in a few words. Even more, it counts for a new world which is just
emerging, and whose then different systemic connections cannot be known at this moment.
Therefore, we understand this paper less as a research paper than as a research-based reflective
development.
Certainty exists that through the pandemic disease and its unknown duration and impact when it will
have ended solutions beyond temporary and short-term responses are needed. All those challenges
are additionally reinforced by technological advancements which are driving the established education
model. What came to light are the present system’s serious weaknesses and limitations. E.g., not long
ago, the belief existed that lecturers cannot be replaced by AI. Just a few years later, this belief has
changed. This highlights how volatile both centre and context of the established system are.
Unfortunately, regulators, educational institutions, and many teachers did not reply to those
challenges in the same speed and seriousness. This allows to argue that Christensen et al.’s pattern of
incumbents’ marginal answers when confronted with radical developments must expect its repetition
(2004). The suggestion on the likely outcome is that, as before, the same pattern will repeat and
incumbents will lose and face a difficult and uncertain future (cf. Utterback. 1996).
What is presented in this paper did not remain without consequences for the “practical” world. The
research group continues its work in the new university. It implements what the paper argues. This is
where the real research in empirical understanding will now take place. The new university will work
under established regulations and accreditation standards but is supported by a national system and
partnering institution which has understood that there must be innovative change and outcome
orientation.
The research which takes place within and in the context of this new university focuses on the following
exogenous variables:
1. Impact and extent of the bifurcation;
2. Dependence on the duration of the impact of the pandemic disease;
3. Adaptation of regulatory and accreditation standards in the direct and indirect environment.

The endogenous variables are consisting of:
1. Human behaviour in form of
a. Students
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b. Academics
c. Administrators;
2. The level of technologization and development of technology;
3. Advantages and disadvantages of gamified studies and processes;
4. Access to technology
a. Accessibility
b. Availability of devices
c. Broadband speed
d. Reliability of power.

These factors are complemented by further variables which are considered as comparable to those of
established universities working in the traditional system.
Strategic parameters of the new university are the achievement of a status of best quality in which the
adopted notion of elite signifies intellectual capability and curiosity but is separated from students’
financial backgrounds.
The delivery model emphasises a permanently increasing development and application of technology.
The umbrella principle for all programmes of studies is based on gamification which also focuses on
the meaningful substitution of the traditional university life (for socialisation) and the programme
design as permanent means of auto-development of the programmes of studies (employment match).
In the understanding of self-development strong factors of student-induced and informed teaching
and learning are an equally important driver in what is planned to become auto-dynamic studies.
Through specific mechanisms within the delivery, the module design will contribute to resolve the
problematic of the mismatch between graduates and employers. De Waal has coined the term of the
High Performance University (2020). This then includes all processes, including administration. It is
emphasised that this should not be noted as being yet achieved, but strategy implementation.
The research takes place in an extraordinarily instable environment. The prior stability which
established national higher education systems provided is presently dominated by the pandemic
disease. This means that the course of the pandemic often dictates political decisions on higher and
more general levels than education. High volatility and uncertainty for all stakeholders will remain for
the foreseeable future.
Control was and presently remains widely lost and replies are frequently subject to try and error. The
context of ‘all is in flux, no harmony’ is setting the present boundaries and defines the conditions in
which the research can take place (Kelly. 1997). For the further research, this leads to the expectation
that coming to conclusions which are based on valid and reliable findings can be temporarily only and
needs permanent monitoring and observation to make necessary adjustments.
This way, the form of research adopts significant elements of action research. It is the process by which
practitioners (all researchers are professors with universities in Africa, Asia, Europe, and the USA) are
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studying the given problematic scientifically to guide, correct, and evaluate their own decisions and
actions (Corey. 1953). The educational setting is undertaken in a university setting to improve the
results of their activities’ own delivery and course designs, and to develop a new systemic approach
for the future framework of higher education (Glickman. 1990).
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Öz
Günümüzde eğitim ortamları giderek farklılaşmış ve bireylerin eğitim ortamlarını daha aktif bir şekilde
kullanmalarına imkân sağlayacak şekilde eğitim ortamları tasarlanmaya başlanmıştır. Çevrimiçi
öğrenme ortamları da bunların başında gelmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamları öğrenenlere çok
çeşitli eğitimsel kaynaklara istedikleri zaman ve istedikleri yerden ulaşabilme olanağı sunmaktadır.
Özellikle de salgın hastalıklar döneminde olduğu gibi öğrencilerin sınıf ortamlarında bulunamadığı
durumlarda çevrimiçi öğrenme ortamları her yaştaki birey tarafından hemen hemen her alanda
kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle çevrimiçi öğrenme ortamları eğitim uygulamalarını sınıfın fiziksel
sınırlarının ötesine taşıyarak öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki çevrimiçi etkileşimi
eğitimin bir parçası haline getirmiştir. Salgın döneminde tüm öğrenciler gibi özel eğitim dersini alan
çocuk gelişimi programı öğrencileri de eğitimlerine çevrimiçi öğrenme ortamlarında devam etmişlerdir.
Özel eğitim dersinin genellikle teorik boyutta yürütülüyor olması, etkinlikler ile desteklenmeyi
gerektirdiği ayrıca dersin içeriğinde özel gereksinimli her grubun kendine özgü öğrenme özelliklerinin
anlatılması nedeni ile çevrimiçi olarak yürütülmesinin dersi alan öğrenciler açısından ne anlam ifade
ettiği önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada eğitimlerine çevrimiçi ortamlarda devam eden
özel eğitim dersini alan ön lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik tutumlarının ve
düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada özel eğitim dersini çevrimiçi ortamda alan
çocuk gelişimi programı ön lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik tutumlarının ve
düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
katılımcılarını 2020-2021 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi
programında öğrenim gören 209 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Usta, Uysal ve Okur (2016)
tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çocuk Gelişimi Programı
öğrencilerinin çevrimiçi ortamda öğrenmeye yönelik tutumlarının olumlu olduğu ve bu tutumların sınıf
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düzeyine göre değişiklik göstermediği, öğretim elemanı aktif olsa, materyal kullanımı yeterli olsa ve
seçilen öğretim yöntem ve tekniği uygun olsa dahi öğrencilerin çevrimiçi derslerde ders dışı
meşguliyetlerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise Özel
Eğitim derslerinin bilgi yanında beceri, deneyim ve tutum aktarımını da içeren bir özelliğinin olması
nedeni ile dersin yüz yüze olarak yapılmasının daha etkili ve verimli olacağıdır.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi öğrenme, çevrimiçi öğrenme ortamı, özel eğitim dersi, tutum

GİRİŞ
Bilgi, iletişim ve teknoloji çağı olarak ifade edilen günümüzde bireylerin bilgiye ulaşma ve bilgiyi elde
etme ortamları da farklılaşmaktadır. Özellikle de internetin son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesi ve her
yaştan birey tarafından kullanılabilir olmasının sonucu olarak da eğitimde internetin kullanılması her
geçen zaman artmaktadır. İnternetin hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almasının sonucu olarak
da çevrimiçi öğrenme ortamları üzerinden eğitimler gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Çevrimiçi
ortamlarının kullanılması ile bu ortamlarda gerçekleştirilen öğrenmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımı yoluyla kolaylaştırılmakta ve desteklenmektedir (Broadbent ve Poon, 2015; Lim ve
Richardson, 2016; Pearson ve Trinidad, 2005; Todhunter, 2013; Yıldız, 2020). Çevrimiçi öğrenme
ortamları öğrenenlere farklı eğitimsel kaynak ve materyallere istenilen zaman ve mekandan
ulaşabilme, e-posta, sohbet vb. yollarla birbirleri ile iletişim kurma ve eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan
tartışmalar yoluyla bilgi ve becerilerini artırma imkanı sunmaktadır (Danchak ve Kenyon, 2002;
McKenzie ve Murphy, 2000). Çevrimiçi öğrenme ortamları sayesinde öğrenciler sadece öğretmenleri
ile değil aynı zamanda ortamda bulunan akranları ile gerek eş zamanlı gerek eşzamanız bir şekilde
iletişim kurabilmekte ve bilgi paylaşımı da yapabilmektedirler (Wang, 2008). Aynı zamanda çevrimiçi
öğrenme ortamları ile öğrenciler kendilerini daha rahat hissedebilmekte ve bunun sonucu olarak da
öğrenmelerini daha ileriye taşıyabilmektedirler. Çevrimiçi öğrenme ortamları özellikle de fiziki açıdan
yetersiz olan eğitim ortamlarının eksikliklerini ortadan kaldırma ve maddi imkansızlıklar içinde olan
öğrencilerin sorunlarına çözüm oluşturmalarına da imkan sağlayabilmektedir. Çevrimiçi öğrenme
ortamlarının bu tür olumlu yanları düşünüldüğünde her eğitim düzeyindeki bireyler için alternatif
öğrenme ortamları sunabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında üniversite öğrencilerinin çevrimiçi
öğrenme ortamları hakkındaki düşünce, görüş ve tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Özellikle de
salgın döneminde üniversitelerde eğitimler bir müddet uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği
düşünüldüğünde üniversite öğrencilerinin bu ortamlara yönelik tutumlarının belirlenmesi ayrı bir önem
arz etmektedir. Yine bu Covit-19 pandemi döneminde tüm öğrenciler gibi özel eğitim dersini alan çocuk
gelişimi programı öğrencileri de eğitimlerine çevrimiçi öğrenme ortamlarında devam etmişlerdir. Özel
eğitim dersinin genellikle etkinlikler ile desteklenmeyi gerektirdiği ayrıca dersin içeriğinde özel
gereksinimli her grubun kendine özgü öğrenme özelliklerinin, öğretim düzenlemelerinin uygulama
gerektirmesi nedeni ile çevrimiçi olarak yürütülmesinin dersi alan öğrenciler açısından ne anlam ifade
ettiği önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada eğitimlerine çevrimiçi ortamlarda devam eden
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özel eğitim dersini alan ön lisans Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik
düşünceleri ile çevrimiçi ortamlara yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlamaya çalışılır
(Karasar, 2005).
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören 209 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada Usta, Uysal ve Okur (2016) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek toplam 20 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Bu faktörler; “Genel Kabul” 7
madde, “Bireysel Farkındalık” 6 madde, “Kullanışlılık” 3 madde ve “Uygulama Etkililiği” 4 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada
uygulanan ölçeğin uygulama sonrası Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı .871 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi için ölçek geneli ve maddelerinin yorumlanmasında betimsel istatistiklerden
yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences) paket
programından yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR ve YORUMLAR
Araştırmada ilk olarak çocuk gelişimi programı öğrencilerin çevrimiçi olarak özel eğitim dersleri ile ilgili
görüşleri analiz edilmiştir. Buna göre elde edilen bulgular şu şekildedir:
Tablo 1: Öğrencilerin çevrimiçi derslere aktif olarak katılma durumları?
Değişkenler
Öğrencilerin çevrimiçi derslere aktif olarak katılma Evet
durumları?
Kısmen

f

%

109

52,2

100

47,8

Tablo 1 ‘e göre öğrencilerin bir kısmının çevrimiçi derslere aktif olarak katıldıkları (f=109; %52,2), bir
kısmının ise çevrimiçi derslere kısmen katıldıklarını (f=100; %47,8) ifade etmişlerdir.
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Tablo 2: Öğrencilerin düşüncelerine göre çevrimiçi derslerde dersin öğretim elemanının aktiflik
durumu?
Değişkenler
Çevrimiçi derslerde dersin öğretim elemanının Evet
aktiflik durumu?
Kısmen

f

%

182

87,1

27

12,9

Tablo 2’ ye göre öğrenciler dersin öğretim elemanının çevrimiçi derslerde büyük oranda aktif olduğunu
(f=182; %87,1), bir kısmının ise çevrimiçi derslerde kısmen aktif olduğunu (f=27; %12,9) ifade
etmişlerdir.
Tablo 3: Öğrencilerin düşüncelerine göre çevrimiçi derslerde eğitimcilerin yeteri kadar ders materyali
kullanma durumları?
Değişkenler
Evet
Çevrimiçi derslerde eğitimcilerin yeteri kadar ders
Kısmen
materyali kullanma durumları?
Hayır

f

%

121

57,9

72

34,4

16

7,7

Tablo 3’ e göre öğrenciler çevrimiçi derslerde eğitimcilerin büyük bir kısmının (f=121; %57,9) ders
materyali kullandıklarını, bir kısmının (f=72; %34,4) kısmen de olsa ders materyali kullandıklarını, çok
az bir kısmının ise ders materyali kullanmadıklarını (f=16; %7,7) ifade etmişlerdir.
Tablo 4: Öğrencilerin çevrimiçi derslerde eğitimcilerin kullandığı öğretim yöntem ve tekniğinden
memnun olma durumları?
Değişkenler
Evet
Öğrencilerin çevrimiçi derslerde eğitimcilerin
kullandığı öğretim yöntem ve tekniğinden Kısmen
memnun olma durumları?
Hayır

f

%

139

66,5

55

26,3

15

7,2

Tablo 4’ e göre öğrencilerin büyük bir kısmının çevrimiçi derslerde eğitimcilerin kullandığı öğretim
yöntem ve tekniklerinin memnun olduklarını (f=139; %66,5), bir kısmının ise (f=55; %26,3) kısmen
memnun olduklarını, öğrencilerin çok az bir kısmının ise öğretmenler tarafından çevrimiçi derslerde
kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinden memnun olmadıklarını (f=15; %7,2) ifade etmişlerdir.
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Tablo 5: Öğrencilerin düşüncelerine göre Özel Eğitim derslerinin çevrimiçi ders olarak işlenmeye uygun
olma durumları?
Değişkenler
Evet
Özel Eğitim derslerinin çevrimiçi ders olarak
Kısmen
işlenmeye uygun olma durumu?
Hayır

f

%

59

28,2

88

42,1

62

29,7

Tablo 5’ e göre öğrencilerin bir kısmının özel eğitim derslerinin çevrimiçi ders olarak işlenmeye uygun
olabileceğini, bir kısmının ise özel eğitim derslerinin çevrimiçi ders olarak işlenmeye uygun
olmayacağını ifade etmişlerdir. Bir diğer ifadeyle özel eğitim dersinin çevrimiçi olarak işlenmeye uygun
olmayacağını belirten öğrencilerin sayısının dikkat çekici bir çoğunluk olduğu görülmektedir.
Tablo 6: Öğrencilerin düşüncelerine göre çevrimiçi derslerin sınıftaki derslerin yerini tutma durumu?
Değişkenler
Evet
Çevrimiçi derslerin sınıftaki derslerin yerini tutma
Kısmen
durumu?
Hayır

f

%

17

8,1

60

28,7

132

63,2

Tablo 6’ ya göre öğrencilerin büyük bir kısmının çevrimiçi derslerin sınıftaki derslerin yerini
tutamayacağını (f=132; %63,2), bir kısmının ise kısmen de olsa sınıftaki derslerin yerini tutabileceğini
(f=60; %28,7), öğrencilerin çok az bir kısmının ise çevrimiçi derslerin sınıftaki derslerin yerini
tutabileceğini (f=17; %8,1) ifade etmişlerdir.
Tablo 7: Öğrencilerin her zaman çevrimiçi ders almak isteme durumu?
Değişkenler
Evet
Öğrencilerin her zaman çevrimiçi ders almak
Kısmen
isteme durumu?
Hayır

f

%

29

13,9

42

20,1

138

66,0

Tablo 7’ee göre öğrencilerin büyük bir kısmının her zaman çevrimiçi ders almak istemediklerini (f=138;
%66,0), bir kısmının ise kısmen de olsa çevrimiçi ders almak istediklerini (f=42; %20,1), öğrencilerin çok
az bir kısmının ise her zaman çevrimiçi ders almak istediklerini (f=29; %13,9) ifade etmişlerdir.
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Tablo 8: Öğrencilerin çevrimiçi derslerde eğitimcilerin kamerasını açmasını isteme durumu?
Değişkenler

f

Öğrencilerin çevrimiçi derslerde eğitimcilerin
kamerasını açmasını isteme durumu?

%

Evet

117

56,0

Hayır

92

44,0

Tablo 8’ e göre öğrencilerin büyük bir kısmının çevrimiçi derslerde eğitimcilerin kamerasını açmak
istediklerini (f=117; %56,0), bir kısmının ise çevrimiçi derslerde eğitimcilerin kamerasını açmak
istemediklerini (f=92; %44,0) ifade etmişlerdir.

Tablo 9: Öğrencilerin çevrimiçi derslerde başka bir etkinlikle meşgul olma durumu?
Değişkenler
Öğrencilerin çevrimiçi derslerde
etkinlikle meşgul olma durumu?

başka

bir

f

%

Evet

29

13,9

Kısmen

98

46,9

Hayır

82

39,2

Tablo 9’ a göre öğrencilerin bir kısmının çevrimiçi derslerde kısmen de olsa başka bir etkinlikle meşgul
olduklarını (f=98; %46,9), bir kısmının ise çevrimiçi derslerde başka bir etkinlikle meşgul olmadıklarını
(f=82; %39,2), öğrencilerin çok az bir kısmının ise çevrimiçi derslerde başka bir etkinlikle meşgul
olduklarını (f=29; %13,9) ifade etmişlerdir.

Tablo 10: Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortamlara Yönelik Tutumları

Çevrimiçi Ortamlarda Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Χ

Ss

2,98

,60

Özel Eğitim Dersini Çevrimiçi Ortamda Alan Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi
Ortamlara Yönelik Tutumlarının ortalama puan (2.98) üzerinden değerlendirildiğinde genel anlamda
olumlu tutum sergiledikleri söylenebilir.
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Tablo 11: Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortamlara Yönelik Tutumlarının Sınıf
Düzeylerine Göre İncelenmesi

Çevrimiçi
Öğrenme
Tutumları

Gruplar

n

Χ

Sd

1. Sınıf

122

2,95

,66

2. Sınıf

87

3,03

,50

df

t

P

207

-,867

.387

Analiz sonuçlarına göre, çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye yönelik
tutumlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(207)=
-.867, p>.05].

SONUÇ ve ÖNERİLER
Özel Eğitim dersini çevrimiçi ortamda alan Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çevrimiçi eğitime
yönelik düşünceleri ile çevrimiçi ortamlara yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu
araştırmanın sonuçları incelendiğinde Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin yarısından fazlasının
çevrimiçi derslere aktif ve düzenli olarak katıldıklarını, diğer öğrencilerin de kısmen katıldıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında öğrencilerin yarısından azının çevrimiçi derslerde başka bir şeyle
meşgul olmadığını, kısmen de olsa tamamen de olsa öğrencilerin büyük bir bölümünün çevrimiçi
derslerde ders dışı durumlar ile meşgul olduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum öğrencilerin derse aktif
ve düzenli olarak katılmış olsalar da çevrimiçi derslerde öğrencinin tamamen dikkatini derse
odaklamasının güç olduğunu göstermektedir.
Öğrenci görüşlerine göre değerlendirildiğinde öğrencilerin büyük bir kısmı Özel Eğitim dersinin öğretim
elemanını çevrimiçi derslerde oldukça aktif olarak tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra Çocuk Gelişimi
Programı öğrencilerinin yarıdan fazlası öğretim elemanının çevrimiçi ortamda ders anlatırken yeterli
düzeyde ders materyali kullandığını, bir kısmının da öğretim elemanının kısmen de olsa materyal
kullandığını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir bölümü Özel Eğitim dersi için öğretim
elemanının öğretim yöntem ve tekniğinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar öğretim
elemanının derslerde aktif olduğu, kullanılan öğretim yönteminin uygun olduğu ve yeterli düzeyde ders
materyalinin sunulduğunu göstermektedir.
Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çok az bir kısmı Özel Eğitim dersinin çevrimiçi yapılabileceğini,
büyük bir bölümünün de bu dersin çevrimiçi yapılmaması yönünde görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır.
Bu sonuca bağlı olarak Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çok büyük bir kısmının çevrimiçi
derslerde öğretim elemanının kamerasının açık olmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca Çocuk
Gelişimi Programı öğrencilerinin çok az bir kısmının her zaman çevrimiçi ders almak istediği sonucuna
da ulaşılmıştır. Bunların yanında öğrencilerin Özel Eğitim dersinin çevrimiçi ortamda alınmaya uygun
olmadığını ifade ettikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Bu durum Özel Eğitim derslerinin teorik bölümlerinin
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fazla olsa dahi öğretmen ve öğrenci etkileşimine, gösterip yaptırma gibi uygulamaya dönük bir yönünün
de olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Özel Eğitim derslerinde bilginin sunulmasının yanında
beceri, deneyim ve tutum aktarımını da içeren bir özelliğinin olması nedeni ile dersin yüz yüze olarak
yapılmasının daha etkili ve verimli olmasını sağlayacağı ifade edilebilir.
Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çevrimiçi ortamda öğrenmeye yönelik tutumlarının olumlu
olduğu ve bu tutumların sınıf düzeyine göre değişiklik göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç
Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin Özel Eğitim derslerinin çevrimiçi öğrenme ortamı için uygun
olmadığını, ancak çevrimiçi ortamlarda farklı dersleri almayı istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bir
diğer sonuç ise öğretim elemanı aktif olsa, materyal kullanımı yeterli olsa ve seçilen öğretim yöntem
ve tekniği uygun olsa dahi öğrencilerin çevrimiçi derslerde ders dışı meşguliyetlerinin önüne
geçilmediğidir.
Bu doğrultuda çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak özellikle öğrencilerin bilgi, beceri ve tutum
kazanacağı derslerin yüz yüze yapılmasının daha etkili ve kalıcı öğrenmeleri desteklediği buna bağlı
olarak çevrimiçi derslerin yüz yüze dersler ile desteklendiği hibrit öğrenme ortamlarının tasarlanması
önerilebilir. Aynı zamanda öğrencilerin çevrimiçi öğrenmenin önemini ve bu derslerden nasıl daha fazla
faydalanabilecekleri, çevrimiçi öğrenme ortamlarının olumlu yanları daha derinlemesine anlatılmalıdır.
Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye karşı tutumlarının
yükseltilmesi için daha detaylı incelemelerin ileriki çalışmalarda yapılabilmesi önerilebilir. Ayrıca
öğrencilerin farklı derslerdeki çevrimiçi öğrenme durumlarının da incelenebileceği araştırmalar
planlanabilir.
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Abstract
By researching various literature and publications we have managed to summarize a proper structure
related to this topic.
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) is a free trade agreement in which eight countries of
the Western Balkans region participate. CEFTA was established with the aim of eliminating payments
for mutual trade between member states; creating favorable conditions for the development and
diversification of trade; promoting trade and economic cooperation; intensification of economic
relations for mutual benefit and for the contribution to the EU integration process; contribution to the
development of EU trade relations and integration into the multilateral trading system. in the EU.
Although not mandatory, CEFTA is the inevitable path for all EU aspiring countries. It is also one of the
conditions for Kosovo to integrate into the EU, but from the research we reach a conclusion that the
Cefta Agreement was not favorable for Kosovo and the Trade that it conducts with the Balkan
countries.
Also, the presence of Kosovo in Cefta as a representative of UNMIK and not as an independent state
like the Republic of Kosovo provides an overview that Kosovo in Cefta is conditional starting from its
absence as a state and then in the space provided in market, states that do not recognize Kosovo's
citizenship are a barrier to Kosovo's integration into this agreement.
In terms of trade, Kosovo is obliged to start these barriers set by non-recognizing states of its
citizenship and to act with the same currency, these states especially Serbia and Bosnia have constantly
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hindered the development of Kosovo economy which aim only to benefit from Kosovo which trade
policies link to the political status that these countries develop towards each other.
As Kosovo does not have the expected benefits from this agreement, some advice and
recommendations are given to change the situation, but it is not a solution to set obstacles, as the very
purpose of integration in this agreement has been the release of barriers and cooperation between
member countries.
Since the commitment to implement CEFTA is also included in the Stabilization and Association
Agreement signed between Kosovo and the European Union, the opportunity for Kosovo is to
renegotiate this agreement together with other member states.
Keywords: Tax (tarrif), Export, Import, Market, Economic Report, Domestic Products, Competition

227
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юқори мактаб тизими, юқори мактаб, хусусий мактаб-академиялар, миллий мактабланинг
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Япония-жуда тез ривожланаётган давлат бўлиб, бу ҳол асосан японларнинг табиатан
меҳгатсеварлик ва ишбилармонлиги билан боғлиқдир.
Дунёдаги барча янгиликлар ва юксалишлар сари интилиш, энг сўнгги ютуқлардан фойдаланиш
ва уларни янада ривожлантириш - бу япон халқининг азалий миллий одатларига айланиб қолган.
Бугунги кунда Япония дунёдаги барча давлатлар учун очиқ ва ҳалқаро ҳамкорлик майдонида
фаол иштирок этиб келмоқда. Японияда жуда қадимдан халқнинг ақлий имкониятларидан
фойдаланувчи фан ва техникани қўллаш сиёсати энг муҳим ўрин тутади. Ҳозирги даврда Япония
илмий тадқиқотларга кетган сармоя миқдори бўйича дунёда 2-ўринда туради.
Япония таълимининг шаклланиши 1867-1868 йилларда бошланган. Япония ўз олдига 2
вазифани: 1-бойиш, 2-ғарб технологияларини Япония ишлаб чиқаришига киритиш масаласини
қўйди ва бу ишни амалга ошириш учун биринчи галда таълим тизимини тубдан ўзгартириш
кераклигини англади.
Мактабгача таълимга Японияда катта эътибор берилади, чунки психологларнинг таъкидлашича
7 ёшгача инсон билимларни 70%ни, қолган 30%ни бутун қолган умри давомида ўзлаштирар экан.
Мактабгача тарбия одатда оиладан бошланади. Япон аёллари учун оналик биринчи ўринда
туради. Кўпгина япон аёлларининг айтишларича, бола тарбияси-уларнинг ҳаётларининг
мақсадларидир.
Японлар боланинг эрта вояга етиши тарафдоридирлар. Турли ёшларда тарбиянинг турли
муаммоларига урғу беради. Масалан, 1 ёшда-ўзига ишонч ҳиссини уйғотиш, 2 ёшда-амалий
санъат қўл меҳнатини кўрсатиш, 3 ёшда-бурч ҳиссини тарбиялаш, 4 ёшда-яхшилик ва ёвузликни
фарқлашга ўргатиш, 5 ёшда-лидерлик ҳислатларини тарбиялаш, мустақилликка режа тузиш ва
уларни бажаришга ўргатиш. Болалар ва қизлар турлича тарбияланадилар. Ўғилга оиланинг
бўлажак таянчи сифатида қарайдилар ва қийинчиликларни енгишга ўргатадилар. Қизларни эса
уй ишларига тайёрлайдилар.
Япония боғчаларида болаларни 8 кишилик кичик гуруҳлар-“хан”ларга бўлади. Бу болаларга
боғчада “ўз иш ўрни” ажратилади, улар ўз ханларига ном танлайдилар. Шу тариқа энг кичик
ёшдан жамоада ишлашни ўргатадилар. Бу гуруҳдаги ҳар бир ўқувчи гуруҳда ўз ўрнига эга бўлиши
лозим. Бундай ханлар кейинги таълим босқичида ҳам қўлланилади. Ўрта мактабда ханлар
доимий эмас, улар янги шароитларга тезроқ кўникиш учун ҳар 5 ойда ўзгартириб турилади.
Япония боғчаларига 3-5 ёшдаги болалар қабул қилинади. Болалар боғчаларининг мақсади
болаларнинг ақлий ва жисмоний қобилиятларини ривожлантириш, мустақиллик ва ички тартиб
кўникмаларини тарбиялаш, жамият ҳодисаларига тўғри муносабатда бўла олишни ўргатишдан
иборат. Шунингдек, оғзаки нутқ, сўзларни тўғри қўллашни ўргатишга ҳам катта эътибор
берилади. Эртаклар, китоблар, мусиқа, спорт ўйинлари, рассомлик каби шахснинг ижодий
хусусиятларига қизиқиш уйғотилади. Ҳозирги кунда мактабгача тарбия муассасаларига 60%
болалар жалб этилган. Бошланғич таълимга эрта қабул қилишга ўтиш мақсадида 4-5 ёшдаги
болаларнинг барчасини болалар боғчасига жалб қилиш кўзда тутилмоқда.
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Болалар боғчаси Японияда ватан фуқаросини шакллантириш тизимининг 1-босқичи
ҳисобланади. Мустақил фаолият, жамоавий онг, ижтимоий масъулият кўникмаларини
шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Болалар боғчасининг асосий вазифаси-болани мактабга тайёрлашдир. Бу ерда расм, мусиқа,
ритмика, жисмоний тарбия бўйича машғулотлар ўтилади. Индивидуаллик, у қанчалик яхши
бўлмасин, ўқувчиларни ўзига жалб қилмайди, болалар жамоаси томонидан қабул қилинмайди.
Бошланғич таълим -“сёгакко” Бошланғич мактаб таълимнинг илк 6 йилини қамраб олади ва
унинг асосий қисми ҳисобланади. Японияда мактабга 6 ёшдан борилади.
Бошланғич мактабга 6 ёшдаги япон болаларнинг 99% қатнайди. 99% япон бошланғич мактаблари
давлат тасарруфида, 1% - хусусий. Ўқув режасига япон тили, гуманитар фанлар, арифметика
кабилар киради. Санъат ва ҳунар (япон хусни хати), мусиқа, уй хўжалигини юритиш, жисмоний
тарбия, ахлоқий одобнома академик предметлар ҳисобланмайди. Японияда бошланғич таълим
мажбурий ва бепул бўлиб, машғулотлар апрель ойида бошланади. Ўқув йили 3та чорактриместрга бўлинади. 1-чорак-6 апрелдан-20 июлгача давом этади, кейин ёзги таътил
бошланади. 1-сентябрдан 2-триместр бошланади ва 26 декабргача давом этади. 26-декабрдан
7-январгача қишли таътил бўлади. Охирги 3-триместр 7-январдан 25-мартгача давом этади. 25мартдан 6-апрелгача баҳорги таътил бўлади. Шу пайтда ўқувчилар синфдан синфга кўчади.
Чорак-триместрларнинг бошланиши ва тугалланиши турли мактабларда турли саналарга тўғри
келиши мумкин. Таътил пайтида ўқувчилар уй вазифаларини оладилар. Баъзан таътил пайтида
ҳам, агар триместрда яхши ўқимаган бўлса, махсус курсларда ўқийдилар. Японияда ўқиш 6
кунлик, лекин ҳар 2-шанба дам олиш куни ҳисобланади. Мактабларда ўқитиш дастури
ўзгарувчан, лекин Таълим вазирлиги тасдиқлаган стандартларга асосланади. Бошланғич
таълимни молиялаштириш, ўқитувчилар билан таъминлаш, мактаб дастурларини яратиш
маҳаллий ҳокимият зиммасида. Бошланғич таълимда болалар давлат ҳисобидаги 1945 канджи
иероглифдан 1006тасини ёд олиши керак. Бошланғич таълим “сёгакко” қуйидаги вазифаларни
ҳал қилади:
-ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ватанига, ўз қадриятларига ҳурмат ҳиссини
ўргатиш;
-ўқувчиларни халқаро хамкорлик руҳида тарбиялаш;
-она тилидан тўғри фойдаланиш;
-иқтисодий тарбия бериш;
-баркамол шахсни тарбиялаш.
Ўқув мақсадларига аниқ ўқув фанлари бўйича ўқув режалари ва дастурларни тайёрлаш орқали
эришилади. Бошланғич мактабда япон тили жамиятшунослик, табииёт, мусиқа, расм ва ҳунар,
уй ижодиёти, этика каби фанлар ўқитилади, жисмоний тарбия билан шуғулланадилар.
Шунингдек “махсус фаолият” фани ҳам ўқитилади, унга клуб ишлари, мажлислар, спорт

230

тадбирлари, саёҳатлар, байрамлар ва б. киради. Кам таъминланган оилаларнинг болалари
мактаб нонушталари, турли хизмат ва саёҳатларга пул тўлаш учун дотация оладилар. Ота-оналар
фарзандларини ўз туманларида жойлашган мактабга боришини истамасалар, хусусий пуллик
таълим муассасасига беришлари мумкин, лекин бу мактабларга жуда қийин танлов орқали
қабул қилинади.
Японияда ўрта ва юқори мактаб тизими. Кичик ўрта мактаб-тюгакко. Бошланғич мактабни
тугатган ўқувчи ўқишни кичик ўрта мактабда давом эттириши лозим. Япон тили, математика,
жамиятшунослик, этика, табииёт, мусиқа, санъат, махсус фаолият, жисмоний тарбия, техник
маҳорат ва уй хўжалигини юритиш каби мажбурий фанлардан ташқари ўқувчилар чет тили,
қишлоқ хўжалиги ёки математикадан чуқурлаштирилган курс каби фанларни танлашлари
мумкин [1].
Кичик ўрта мактаб 3 та синф 7,8,9-синфларни ўз ичига олади ва мажбурий таълимнинг охирги
босқичи бўлиб ҳисобланади. Ўқувчилар ёши 12дан 15 ёшгача бўлади. Худди бошланғич
мактабдагидай, ўрта мактабнинг асосий қисми давлат тасарруфида, 5%-хусусий. 2001 йил
апрелдан бошлаб инглиз тили мажбурий фан бўлиб ҳисобланади. Кўпчилик ўқувчилар битта ёки
бир неча мактаб тўгараклари, қизиқишлари бўйича клубларга қатнашадилар. Бу дарсдан кейин
соат 18:00гача иш кунлари, дам олиш кунлари эрталабки вақтни эгаллайди.
Кичик ўрта мактабда ўтиладиган фанлар қаторига инглиз тили, бир неча танлов фанлар киради.
Бу фанларнинг таркиби мактабларга боғлиқ. Энг қийин фанлар математика ва япон тили
ҳисобланади.
Японликлар фарзандларининг энг яхши, юқори таълим олишини жуда ҳоҳлайдилар. Таълимга
бундай катта эътибор “дзюку” мактабларининг яратилишига асос бўлди. “Дзюку”-нуфузли ўқув
муассасаларига тайёрловчи махсус кечки мактаблардир. Бундай мактабларнинг аналоги XVIII
асрда япон черковида пайдо бўлган, ҳозирги кунда дзюкулар сони 100 мингдан ошиқ.
“Кичик дзюку”лар 5-6 ўқувчидан иборат бўлиб, ўқитувчининг уйида шуғулланади. “Катта
дзюку”лар 5 минггача ўқувчиларни йиғади. Ўқиш бу мактабларда соат 16:50дан 20:50гача давом
этади, дарслар душанбадан жумагача бўлади, ҳафталик назоратни одатда якшанба эрталабгача
белгилашади.
Юқори (ўрта) мактаб-котогакко. Юқори (ўрта) мактаб мажбурий эмаслигига қарамай, унда 94%
ўқувчилар таҳсил оладилар. Юқори ўрта мактаб сони 55%ни ташкил этади, шунга қарамай давлат
ва хусусий катта мактаблар пуллик. Юқори ўрта мактабнинг 1-йил учун дастури ҳаммага бир хил,
лекин кейинги 2 йил ичида олий таълим олиш мақсадига кўра курсни танлаш назарда
тутилмоқда.
Юқори мактаб дастурлари ўрта мактаб ва бошланғич мактаб дастурларига кўра хилма-хил, лекин
ўқувчиларга билимнинг у ёки бу соҳасига ихтисосланиши бўйича имкониятлар яратилади.
Юқори мактабларда ўқиш пулли, лекин давлат муассасаларида арзонроқ. Пулли, хусусий ўрта ва
бошланғич мактаблар ҳам бор. Барча пулли таълим муассасаларида стипендиялар конкурси
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ғолиби бўлса, текин ўқиш мумкин ёки чегирмалар олиш мумкин. Ўрта мактабдан юқори
мактабга ўтиш имтиҳонлар натижаларига боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Ўрта мактабда
ўзлаштириш кўрсаткичига кўра ўқувчи кириш имконияти бор бўлган катта мактаб рўйхатини
олади. Одатдаги давлат мактабларидан ташқари пулли хусусий мактаб-академиялар (гакуэнлар)
бор. Шунингдек, умумдавлат мактаби мақомидаги “миллий мактаблар” мавжуд. Бу академияга
кириш учун юқори конкурс асосида алоҳида имтиҳонлар топширилади. Бир тарафдан
академияда яхши таълим дастурлари мавжуд бўлиб, уларнинг кўпчилиги олий мактаб ёки
университетга кириш учун имконият беради.
Япония ҳукумати ОЎЮлари битирувчиларини ўқитувчи лавозимига тайинлашда қаттиқ танлов
сиёсатини олиб боради. Бошқа давлатлардан фарқли ўлароқ, давлат мактаби ўқитувчиси бўлиш
учун япон фуқароси ўқитувчи дипломини олиши керак ва ўқитувчиликка тайинлаш имтиҳонидан
ўтиши керак.
Японияда юқори ўрта мактабларнинг кундузги (ўқиш -3йил), кечки ва сиртқи (ўқиш 4 йил)
турлари бор. Кечки ва сиртқи мактабни битирганлик ҳақидаги гувоҳномаси худди кундузги
юқори мактабникидай бўлса ҳам, 95% ўқувчилар мактабнинг кундузги бўлимида таҳсил
олишади. Юқори мактабларга қабул қилиш кичик мактабни тугатганлик ва кириш имтиҳонлари
натижалари бўйича конкурсдан ўтганлиги ҳақидаги ҳужжат асосида амалга оширилади.
Юқори ўрта мактабда япон тили, математика, табииёт, жамиятшунослик ва б. мажбурий
умумтаълим фанларига қўшимча ҳолда ўқувчилар танлов бўйича фанларни таклиф қиладилар,
бу инглиз тили, ёки бошқа чет тиллар, шунингдек, техник ва махсус фанлар бўлиши мумкин. 12синфда ўқувчилар ўзи учун таълим профилларидан бирини танлаши керак [2].
Таълим, фан ва маданият вазирлиги кўрсатмасига кўра, Юқори ўрта мактабда билимларни
баҳолашда ОЎЮ тизимидан фойдаланилади. Бу ҳар бир ўқувчи 12 йиллик ўрта таълимни
тугатганлиги ҳақида гувоҳнома олиши учун 80 кредит (зачёт бирлиги)ни йиғиши лозим
деганидир. Масалан, япон тили ва замонавий япон адабиётини ҳар бир курсини ўрганиш
натижалари бўйича 4та кредит берилади, япон тили лексикологияси бўйича 2 кредит, классик
тил бўйича-2 кредит.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР
1 1 http://www.mext.go.jp/
2. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 . 2004.C.-7
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Öz
Bu çalışmanın amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda kullanılan işbirliğine dayalı öğrenme
teknikleri arasında bulunan Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon yönteminin 7. sınıf Türkçe
dersinde uygulanmasının akademik başarıları ve yazma kaygıları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
Araştırma 2019-2020 eğitim dönemi ilk yarıyılında Sivas il merkezinde bir ortaokulda sınıf düzeyinde
yer alan iki şubede Türkçe dersinde haftada iki saat olmak üzere dört haftalık bir süreçte yürütülmüştür.
Bu iki şube random olarak kontrol ve uygulama grubu olarak atanmıştır. Yarı deneysel desenin
kullanıldığı bu çalışmada deney grubunda 21 öğrenci, kontrol grubunda 24 öğrenci olmak üzere
toplamda yer 45 öğrenci yer almaktadır. Dersler deney grubunda BİOK yöntemine, kontrol grubunda
mevcut öğrenme yöntemine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından
geliştirilen akademik başarı testi ve Daly ve Miller (1975) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması
Özbay ve Zorbaz (2011) tarafından yapılan “Yazma Kaygısı Ölçeği” öntest ve sontest olarak uygulanarak
elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, kümeleme analizi, bağımlı ve
bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; BİOK yönteminin öğrencilerin
akademik başarıları üzerinde mevcut öğrenme yöntemine göre daha etkili olduğu, yazma kaygılarının
daha düşük olmasında pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: BİOK, akademik başarı, yazma kaygısı, Türkçe dersi

Abstract
The aim of this study; the aim of this study is to determine the effect of the application of the Combined
Cooperative Reading and Composition method, which is among the collaborative learning techniques
used in the Turkish Language Curriculum, in the 7th grade Turkish lesson, on their academic
achievement and writing anxiety. The research was carried out in the first semester of the 2019-2020
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academic year, in a four-week period, two hours a week in Turkish lessons, in two branches located at
the grade level in a secondary school in Sivas city center. These two branches were randomly assigned
as the control and application groups. In this study, in which the quasi-experimental design was used,
there were a total of 45 students, 21 students in the experimental group and 24 students in the control
group. The lessons were carried out in accordance with the PIOK method in the experimental group
and in accordance with the existing learning method in the control group. The data of the study were
obtained by applying the academic achievement test developed by Arslan (2021) and the "Writing
Anxiety Scale" developed by Daly and Miller (1975) and adapted into Turkish by Özbay and Zorbaz
(2011) as pretest and posttest. In the analysis of the obtained data, descriptive analysis, cluster
analysis, dependent and independent groups t-test were applied. According to the research findings;
It has been concluded that the PIOK method is more effective on the academic achievement of the
students than the current learning method and has a positive effect on lowering their writing anxiety.
Keywords: BİOK, academic achievement, writing anxiety, Turkish lesson

GİRİŞ
Eğitim, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir kavram olarak bilinmektedir. Çünkü insanoğlu toplu
olarak birlikte yaşamakta ve bir arada yaşamaya ilişkin kuralları da öğrenme zorunluluğu
bulunmaktadır. Bireyin yaşamında; çevresiyle girdiği iletişim ve etkileşim neticesinde elde ettiği farklı
deneyimlerle davranışlarında değişimlerin gözlenmesi süreci, genel olarak eğitim kavramıyla ifade
edilmektedir (Ekici & Güven, 2013). Eğitimin hayatın tüm alanlarındaki öğrenme süreç ve biçimlerini
içerdiğini belirten Varış (1971), eğitimle bireyin içinde yaşadığı toplumdaki davranış kalıplarını
içselleştirmesinin mümkün olduğunu söylemektedir. Bireyin, hayatın içinde yer alan bu değişimlere
ayak uydurabilmesi için yeni şeyler öğrenmesi, farklı iletişim biçimlerini kullanması, yaşadığı toplumun
gerisinde kalmaması gerekmektedir. Bu da formal ve informal eğitimlerle mümkün olmaktadır.
İnformal eğitim plansız ve düzensiz öğrenmeleri içermekle birlikte (Fidan, 2012; Küçükahmet, 1986)
bireyin hayatı boyunca öğrendiği tüm bilgilerin yaklaşık %80’lik bir kısmını kapsamaktadır. Formal
eğitim; önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde, amaçlı, planlı, örgütlü, bilinçli ve kontrollü bir
şekilde gerçekleştirilen (Çoban, 2008), eğitimin amaç ve gereksinimlerine uygun materyallerin önceden
ortamda hazır edilerek düzenlendiği ve öğretmenler tarafından uygulamasının yapıldığı tüm faaliyetler
olarak tanımlanmaktadır (Çalık, 2006).
Okullarda yürütülen eğitim çalışmaları, formal eğitim kapsamında yürütülmektedir. Öğretim süreci
sonunda beklenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için öğrenci özelliklerinin dikkate alınması, doğru planlama
ve organizasyonun yapılması, planlanan öğretim sürecine, öğretim ilke ve yöntemlerine dikkat edilmesi
(Küçükahmet, 1986), öğretimsel çeşitlilik olarak da ifade edilen etkili olduğu önceden belirlenen farklı
yöntem ve tekniklerin birlikte kullanılması (Borich, 2014), öğrencilerin aktif katılımının sağlanması
gerekmektedir. Dünyada 20. Yüzyılın başından itibaren öne çıkan yapılandırmacılık yaklaşımıyla birlikte
öğretim programlarında öğrencilerin daha aktifleşmesine olanak sağlayan yöntem teknikler
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kullanılmaya başlanmıştır. Yapılandırmacılık doğrultusunda öğrencilerin etkin öğrenmesine olanak
veren modeller arasında işbirlikli öğrenme modeli ve bu model çerçevesinde geliştirilen yöntem ve
teknikler yaygın olarak öğretim ortamlarında kullanılmaktadır. İşbirlikli öğrenme yöntemleri arasında
yer alan BİOK yöntemi özellikle ortaokul düzeyindeki öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin
geliştirilmesinde etkili olmaktadır. BİOK yöntemini Slavin okuma yaklaşımları çerçevesine uygun olarak
geliştirmiştir (Açıkgöz 2004; Çörek, 2006). Öğrencilerin grup içinde farklı etkinlikler yoluyla üst düzey
öğrenmeleri, etkinlikler sırasında birbirlerinin hatalarını düzeltmeleri beklenmektedir (Ekinci, 2011).
Elbette bu becerileri gelişen öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine ilişkin olarak yaşadıkları kaygı
durumlarında azalmanın olacağı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme ortamlarında yaşadıkları
kaygılardan biri de yazma becerilerinin yetersizliğine ilişkindir.
Yazma becerisinin diğer becerilere göre tam ve doğru olarak edinilmesi ve kullanılması zor olduğu için
öğrencilerin bu konuda kaygı durumları yaşamaktadır (Yaman, 2010). Öğrenci bu kaygıyı aşamadığı
durumlarda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yazmaktan uzaklaşmaktadır (Arslan, 2018). Bu konuda Daly
ve Miller (1975), öğrencilerin bu kaygılarının zaman içinde kalıcı hale gelebileceğini ifade etmektedir.
Zorbaz (2010) yazma kaygısı yaşayan öğrencilerin yazma eylemini gerçekleştirirken üzüntü, korku,
kızgınlık vb. gibi duygularla baş etmeye çalışırken akademik anlamda başarılarının düştüğünü
belirtmektedir. Bu kaygıyı işleri boyutta hisseden bireylerin yazma sürecini korkunç bir ceza şeklinde
algılayarak (Teichman & Poris, 1989), sürecin herhangi bir yerinde yazmayı bırakmaktadır (McLeod,
1987). Öğrencilerin yaşadıkları bu kaygının önüne geçilebilmesi için öğrenme süreçlerinin en başından
itibaren farklı stratejilerin kullanılabileceği belirtilmektedir. Topuzkanamış (2014) yazma stratejilerinin
kullanılmasıyla öğrencilerin kontrollü olarak bu süreçle baş edebileceklerini ifade etmektedir. BİOK
yöntemi temelde okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla bu
becerileri gelişen öğrencilerin yaşadıkları kaygı ve yetersizlik durumunun azalması gerektiğinden yola
çıkarak bu çalışmanın yapılması tasarlanmıştır. Bu çalışmada; Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda
kullanılan işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri arasında bulunan Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve
Kompozisyon yönteminin 7. sınıf Türkçe dersinde uygulanmasının akademik başarıları ve yazma
kaygıları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda yer alan hipotezler
doğrulanmaya çalışılmıştır:
Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen araştırma hipotezleri şu şekildedir:
H1: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda BİOK yöntemi ve mevcut uygulama yönteminin
uygulandığı araştırma gruplarındaki 7. sınıf öğrencilerinin “Akademik Başarı Testi”nden
aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.
H2: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda BİOK yöntemi ve mevcut uygulama yönteminin
uygulandığı araştırma gruplarındaki 7. sınıf öğrencilerinin “Akademik Başarı Testi”nden
aldıkları son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.
H3: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda BİOK yöntemi ve mevcut uygulama yönteminin
uygulandığı araştırma gruplarındaki 7. sınıf öğrencilerinin “Yazma Kaygısı Ölçeği”nden
aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.
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H4: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda BİOK yöntemi ve mevcut uygulama yönteminin
uygulandığı araştırma gruplarındaki 7. sınıf öğrencilerinin “Yazma Kaygısı Ölçeği”nden
aldıkları son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

YÖNTEM
Bu bölümde çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler
sunulmaktadır.
Çalışma Grubu
Araştırma yarı deneysel desene uygun olarak yürütülmüş olup çalışma grubunu 2019-2020 eğitim
dönemi ilk yarıyılında Sivas il merkezinde bir ortaokulda sınıf düzeyinde yer alan iki şubede öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Deney grubunda 21 (8 kız-13 erkek) öğrenci, kontrol grubunda 24
(10 kız-14 erkek) öğrenci olmak üzere toplamda yer 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma
grubunu betimleyen demografik bilgiler aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler
Değişkenler

(f)

(%)

Kız

18

40.00

Erkek

27

60.00

BİOK

21

46.67

Kontrol

24

53.33

İlkokul

25

55.55

Ortaokul

16

35.55

Lise

3

6.67

Üniversite

1

0.22

İlkokul

13

28.89

Ortaokul

20

44.44

Lise

10

22.22

Üniversite

2

4.44

Ev hanımı

38

84.44

İşçi

2

4.44

Cinsiyet

Çalışma grubu

Anne eğitim durumu

Baba eğitim durumu

Anne meslek
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Baba meslek

Serbest

3

6.67

Diğer

2

4.44

İnşaatçı

15

33.33

İşçi

12

26.67

Serbest

10

22.22

Şoför

1

2.22

İşsiz

2

4.44

Memur

2

4.44

Diğer

3

6.67

Çalışma için şubelerin seçilmesinde sınıfların belirli kriterler açısından denk olması gerekmektedir. Bu
çalışmanın yansızlığı için gerekli olup bunun gerçekleşmesi için kullanılan ölçütler; tüm şubelerdeki
öğrencilerin 6. sınıf genel not ortalamaları, 6. sınıf Türkçe dersi genel not ortalamaları, 6. sınıf birinci
yarıyıl Türkçe dersi not ortalamaları, 6. sınıf ikinci yarıyıl Türkçe dersi not ortalamalarıdır. Ayrıca
akademik başarı testi, yazma kaygısı ölçeği ön test puanları (yansızlığı kontrol için). Belirlenen
şubelerde aşağıdaki kriterler çerçevesinde kümeleme analizi yapılmış ve en yüksek atama ikili atamada
elde edilmiştir. Aşağıda bulunan Tablo 2’de bu doğrultuda öğrencilerin notları kullanılarak yapılmış
analiz sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 2. Yansızlık Ölçütlerine İlişkin Bağimsiz Gruplar T Testi Sonuçları
Gruplar

n

X

ss

6. sınıf genel not
ortalamaları

DB

21

77.87

9.04

KM

24

80.87

7.54

6. sınıf Türkçe dersi genel
not ortalamaları

DB

21

81.34

9.29

KM

24

80.09

7.51

6. sınıf birinci yarıyıl Türkçe
dersi not ortalamaları

DB

21

81.97

10.38

KM

24

81.81

9.56

DB

21

80.72

9.82

KM

24

77.53

8.08

DB

21

19.33

5.83

KM

24

16.88

6.37

6. sınıf ikinci yarıyıl Türkçe
dersi not ortalamaları

Akademik Başarı
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sd

t

p

43

-1.214

.231

43

.500

.620

43

.051

.960

43

1.195

.239

43

1.343

.186

DB

21

66.43

9.37

KM

24

66.50

8.76

Yazma kaygısı

43

-.026

*p<.05
Tablo 2 incelendiğinde yansızlık kriterlerinin karşılandığı görülmektedir. Grupların istatistiksel olarak
denk olduğu kabul edilmektedir.

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen 7. sınıf Türkçe dersi akademik testi ve Daly ve
Miller (1975) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Özbay ve Zorbaz (2011) tarafından yapılan
“Yazma Kaygısı Ölçeği” öntest ve sontest olarak uygulanarak elde edilmiştir.
Akademik Başarı Testi (ABT): Toplamda 34 maddeden oluşan test dört seçenekli olarak çoktan seçmeli
olarak hazırlanmıştır. Yedinci sınıf düzeyinde bu çalışmanın yapıldığı süreç içerisinde yer alan TÜDÖP
dil bilgisi kazanımlarına uygun olarak geliştirilen testin güvenirliği .91 olarak saptanmıştır. Öğrenciler
soruların hepsini doğru yaparsa 34 yanlış yaparsa 0 puan almaktadır.
Yazma Kaygısı Ölçeği (YKT): Daly ve Miller (1975) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Özbay ve
Zorbaz (2011) tarafından yapılan ölçek 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında
güvenirliği .90 olarak bu çalışmada ise .84 olarak belirlenmiştir. Beşli likert tipinde hazırlanan
ölçek“Kesinlikle Katılıyorum=1…Kesinlikle Katılmıyorum=5” şeklinde puanlandırılmıştır. Bu puanlama
sonucunda yazma kaygısı en yüksek olan birey 105 puan; yazma kaygısı en düşük olan birey de 21 puan
alacaktır. Ölçekten alınan puanlar düştükçe yazma kaygısının azaldığı yükseldikçe arttığı söylenebilir.

Verilerin Toplanma Süreci ve Analizi
Araştırmanın yapılacağı okul ve dersliklerin seçimi, uygulama öncesinde okul idaresi, uygulama
öğretmeni ve öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmeler, uygulama sürecinde kullanılan tüm
materyallerin temini, hazırlanması ve kullanılması, dersliklerin uygulanan yönteme göre uygun şekilde
düzenlemesinin yapılması vb. unsurlar anlatılmıştır. Uygulama yedinci sınıf düzeyinde olacağı için
belirlenen okulun tüm şubelerinde ön testler uygulanmış veriler SPSS paket programına aktarılarak
kümeleme analizi (K-Means) ile en yüksek atamanın olduğu gruplar belirlenmiştir. Bu gruplar arasında
Türkçe dersine aynı öğretmenin girdiği şubeler saptanarak öğretmenlerle görüşülmüştür. Uygulama
ayrıntılı olarak anlatılmış ve uygulamayı kabul eden öğretmenle birlikte araştırma yürütülmüştür.
Uygulama sürecinde yer alan kazanımlara dikkate alınarak süreç boyunca uygulanacak her haftaya ait
dokümanlar, materyaller belirlenmiştir. Haftalık beş saat Türkçe dersi işlendiği ve haftanın iki günü
arka arkaya iki dersin işlendiği belirlenmiştir. Uygulama için şubeler deney ve kontrol olarak random
olarak atanmıştır. Deney grubunda dersler BİOK yöntemine uygun olarak Kontrol grubunda ise mevcut
öğrenme yöntemine uygun olarak yürütülmüştür. Uygulama dört hafta boyunca ikişer saat olarak
planlanmıştır. Uygulamadan önce pilot uygulama yapılarak olası aksaklıkların önüne geçilmesine
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çalışılmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilere süreç hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. BİOK
yönteminin uygulandığı deney grubunda öğretmenle birlikte cinsiyet, başarı, iletişim açılarından
heterojenliğe dikkat edilerek dört tanesi dört öğrenciden, bir tanesi beş öğrenciden oluşan beş grup
oluşturulmuştur. Uygulama öncesinde akademik başarı testi ve yazma kaygısı ölçeği ön test olarak
uygulanmıştır. Öğrencilerin belirlenen metni bireysel olarak sessiz okuması, gruptan bir öğrencinin sesli
okuma yapması, metnin içeriği hakkında grup tartışmasının yapılması, metnin bireysel olarak özetinin
çıkarılması, öğrencilerin yazdıkları özetleri grupta okuması, bu özetler hakkında grupta tartışılması,
birbirlerine metinle ilgili sorular sorarak üzerinde anlaşılan cevabın bulunması, öğrencilerin özetlerinin
birleştirilerek grup özetinin çıkarılması şeklinde ilerlemiştir. Daha sonra ise konuyla ilgili çalışma
kâğıtları üzerinde grup olarak çalışmışlar ve birlikte cevaplamışlardır. Çalışma kâğıtları haftalık olarak
ve daha önce belirlenen dil bilgisi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca her hafta öğrenciler
o günkü dil bilgisi kazanımına ilişkin dört soruluk küçük bir testi yanıtlamıştır. Öğrencilere her hafta
öğretmen tarafından belirlenen bir kitap verilmiş ve kitap okuma formları dağıtılmıştır. Bu formlara
öğrenci günlük okuduğu sayfa sayısını yazmış, velisine imzalatarak uygulamanın yapılacağı gün okula
getirmiştir. Uygulama sonrasında akademik başarı testi ve yazma kaygısı ölçeği son test olarak
uygulanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS .25 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın analizinde
tanımlayıcı istatistikler, K-Means, bağımlı gruplar t testi, bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Verilerin
analizi sonucunda elde edilen bulgular tablo halinde düzenlenmiş ve altına yorumlayıcı bilgilere yer
verilerek bulgular bölümünde sunulmuştur.

BULGULAR
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmaktadır. Ayrıca her bir tablonun
altında ilgili açıklama yer almaktadır.
Tablo 3’te araştırma gruplarının akademik başarı testinden aldıkları ön test-son test puan
ortalamalarına ilişkin bağımlı gruplar t testine ait bulgular sunulmaktadır.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest-Sontest Puanlarına Ilişkin Bağımlı Gruplar T Testi
Sonuçları
Gruplar
BİOK

Kontrol
*p<.05
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n

X

ss

Ön test

21

19.33

5.83

Son test

21

25.29

4.31

Ön test

24

16.88

6.37

Son test

24

17.50

5.95

sd

t

p

20

-5.087

.000*

23

-.829

.416

Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre; BİOK grubu öğrencilerinin akademik başarı testi ön test ve son test
puanları arasında son test lehine olmak üzere anlamlı farklılığın (p<.05) olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde BİOK yönteminin öğrencilerin 7. sınıf Türkçe dersi akademik
başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğu ifade edilebilir. Kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı
testi ön test ve son test puanları arasında öğrencilerin bir miktar puanlarının arttığı görülmekle birlikte
anlamlı farklılığın (p>.05) olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre kontrol grubunda anlamlı farklılığın
olmaması nedeniyle Hipotez 1 doğrulanmamıştır.
Tablo 4’te araştırma gruplarının akademik başarı testinden aldıkları son test puan ortalamalarına ilişkin
bağımsız gruplar t testine ait bulgular sunulmaktadır.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Puanlarına Ilişkin Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları
Gruplar

n

X

ss

BİOK

21

25.29

4.31

Kontrol

24

17.50

5.95

Toplam
*p<.05

45

sd

t

p

43

4.961

.000*

Tablo 4’teki deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı sontest puanlarına ilişkin bağımsız
gruplar t testi sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine olmak üzere
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Elde edilen bulgulara göre,
Hipotez 2 doğrulanmıştır.
Tablo 5’te araştırma gruplarının yazma kaygısı ölçeğinden aldıkları ön test-son test puan ortalamalarına
ilişkin bağımlı gruplar t testine ait bulgular sunulmaktadır.
Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest-Sontest Puanlarına Ilişkin Bağımlı Gruplar T Testi
Sonuçları
Gruplar
BİOK

Kontrol
*p<.05
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n

X

ss

Ön test

21

66.43

9.37

Son test

21

60.67

6.84

Ön test

24

66.50

8.76

Son test

24

65.83

7.27

sd

t

p

20

5.209

.000*

23

1.512

.144

Tablo 5’te yer alan sonuçlara göre; BİOK grubu öğrencilerinin yazma kaygısı ölçeğinden ön test ve son
test puanları arasında ön test lehine olmak üzere anlamlı farklılığın (p<.05) olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde BİOK yönteminin öğrencilerin yazma kaygılarının azalmasına
ilişkin olarak olumlu etkisi olduğu ifade edilebilir. Kontrol grubu öğrencilerinin yazma kaygısı
ölçeğinden ön test ve son test puanları arasında öğrencilerin bir miktar puanlarının düştüğü görülmekle
birlikte anlamlı farklılığın (p>.05) olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre kontrol grubunda anlamlı
farklılığın olmaması nedeniyle Hipotez 3 doğrulanmamıştır.
Tablo 6’da araştırma gruplarının yazma kaygısı ölçeğinden aldıkları son test puan ortalamalarına ilişkin
bağımsız gruplar t testine ait bulgular sunulmaktadır.

Tablo 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Puanlarına Ilişkin Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları
Gruplar

n

X

ss

BİOK

21

60.67

6.84

Kontrol

24

65.83

7.27

Toplam

45

sd

t

p

43

-2.445

.019*

*p<.05

Tablo 6’daki deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yazma kaygısı sontest puanlarına ilişkin bağımsız
gruplar t testi sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine olmak üzere
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Elde edilen bulgulara göre,
Hipotez 4 doğrulanmıştır.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
BİOK grubu öğrencilerinin akademik başarı testi ön test ve son test puanları arasında son test lehine
olmak üzere anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde
BİOK yönteminin öğrencilerin 7. sınıf Türkçe dersi akademik başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğu
ifade edilebilir. Kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı testi ön test ve son test puanları arasında
öğrencilerin bir miktar puanlarının arttığı görülmekle birlikte anlamlı farklılığın olmadığı tespit
edilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı sontest puanlarına ilişkin bağımsız
gruplar t testi sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine olmak üzere
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, BİOK
yönteminin mevcut öğrenme yöntemine kıyasla öğrencilerin Türkçe dersi akademik başarıları üzerinde
daha etkili sonuçlar verdiği ifade edilebilir. Bayat (2014) tarafından yapılan deneysel araştırmada
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sürece dayalı yazma yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu etki oluşturduğu
belirlenmiştir. Arslan (20121) tarafından yapılan çalışmada BİOK yönteminin öğrencilerin akademik
başarılarını olumlu yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.
BİOK grubu öğrencilerinin yazma kaygısı ölçeğinden ön test ve son test puanları arasında ön test lehine
olmak üzere anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde
BİOK yönteminin öğrencilerin yazma kaygılarının azalmasına ilişkin olarak olumlu etkisi olduğu ifade
edilebilir. Kontrol grubu öğrencilerinin yazma kaygısı ölçeğinden ön test ve son test puanları arasında
öğrencilerin bir miktar puanlarının düştüğü görülmekle birlikte anlamlı farklılığın olmadığı tespit
edilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yazma kaygısı sontest puanlarına ilişkin bağımsız
gruplar t testi sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine olmak üzere
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, BİOK
yönteminin mevcut öğrenme yöntemine kıyasla öğrencilerin yazma kaygılarının azaltılması yönünde
daha etkili etkili olduğu görülmektedir. Bayat’ın (2014) çalışmasında deneysel araştırmada sürece
dayalı yazma yaklaşımının öğrencilerin yazma kaygılarının azaltılmasına yönelik olarak olumlu etki
oluşturduğu belirlenmiştir. Sevim ve Erem (2013) tarafından yapılan çalışmada ise yaratıcı drama
tekniğinin öğrencilerin yazma kaygıları üzerinde pozitif etki oluşturduğu saptanmıştır.
Yazma, okuma, konuşma gibi beceriler belirli bir süreç içerisinde gelişmektedir. Bu becerilerin üst
düzeyde gelişebilmesi için öğrencilerin özellikle Türkçe dersinde etkili eğitimi, alması gerekmektedir.
Öğrencilerin grup içerisinde çalıştıkları zaman sorumluluk paylaşımından dolayı kendilerini daha rahat
hissettikleri görülmektedir (Arslan, 2021). BİOK temel dil becerilerine uygun olarak hazırlanmış bir
yöntem olması nedeniyle öğrencilerin dil gelişimlerinde daha etkin kullanılmalıdır. Yapılan çalışmalarla
bu yöntemin etki düzeyine ilişkin genel bir bilgi elde edilecek ve bu da program hazırlayıcılara katkı
sunacaktır. Bir becerinin gelişmesi demek aynı zamanda o beceriye ilişkin korku, kaygı, endişe,
zorlanma gibi olumsuz durumların da azalması anlamına gelmektedir. BİOK yönteminin okuma,
konuşma, dinleme ve izleme becerilerine ilişkin etkisi araştırılabilir. Ayrıca bu becerilere ilişkin kaygı
durumlarının azaltılmasına ilişkin etkisine de bakılabilir. Bu çalışma 7. sınıf düzeyinde yapılmıştır. Farklı
sınıf ve düzeylerde öğrenim gören öğrencilere yönelik çalışmaları araştırmacılar yürütebilir.
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Abstract
This study was evaluated the metaphorical perceptions of primary mathematics teacher candidates
about the concept of smart board. In this study phenomenology which is one of a qualitative research
was used. The study group of the research consists of 74 primary mathematics teacher candidates who
were continuing their education in 1st and 4th classroom of Dicle University in the 2019-2020 academic
year. For the collection of the data, teacher candidates were asked to complete the sentence “Smart
board is like ……; because ……”. Content analysis technique was used in the analysis of the data. The
data obtained from the study were presented and interpended as the form of tables including
frequency and percentage rates. In some places, teacher candidates’ views are included with direct
quotations. As a result of the research, it was determined that 1st grade teacher candidates produced
the most metaphors of assistant, library and game/intelligence game, respectively. It was determined
that mathematics teacher candidates in the 4th grade mostly produced the metaphors of teachers,
books and friends, respectively. As a result, it can be said that mathematics teacher candidates have
generally positive perceptions about the concept of smart board.
Keywords: smart board, metaphor, mathematics, teacher candidate
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GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, gelişen teknolojiler ile birlikte bireyler için doğan gereksinimler sürekli
olarak hem artmakta hem de değişmektedir (Gündüz, Kutluca ve Kutluca, 2020). Gelişen ve değişen
teknolojilerinin eğitim-öğretim üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır (Kayak ve Kır, 2015). Dolayısı ile
eğitim-öğretim teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen alanlardan biridir (Önür ve Kozikoğlu,
2020). Tate (2002) de teknolojinin gelişiminin, eğitimi etkilediğini ve eğitim-öğretime yön verdiğini
belirtmektedir. Teknolojik araçlar, eğitim ortamlarında kullanıldığında öğrenme ortamını
zenginleştirerek öğrenme-öğretme işini kolaylaştırmakta ve bilgilerin kalıcılığını sağlamaktadır (Sağlam,
2007).
Gelişen teknolojilerin eğitim-öğretimle bütünleşme süreci halen hızlı bir biçimde sürmektedir (Gündüz
ve Kutluca, 2019). Güncel teknolojilerin eğitim-öğretim alanında kullanımı hızlı bir şekilde
yaygınlaşmaya devem ederken; akıllı tahtalar, dersliklerde kullanılan teknolojilerin başında yer
almaktadır (Yalap ve Yılmaz, 2017). Akıllı tahtalar, öğrencilerin; öğrenmelerinde kalıcılığı sağlamak,
motivasyonlarını arttırmak, öğrenmeye dikkatlerini çekmek gibi birçok konuda avantaj sağlamaktadır
(Emre, Kaya, Özdemir ve Kaya, 2011). Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı da 2010 yılında iş
birliği içinde yürüttükleri “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” isimli bir proje
ile dersliklere akıllı tahta yerleştirileceği duyurulmuştur (Gündüz ve Kutluca, 2019). Dersliklere akıllı
tahta yerleştirileceği açıklaması ile birlikte akıllı tahta konusu araştırmacıların üzerine yoğunlaştığı
konulardan biri olmuştur. Literatür incelendiğinde akıllı tahta ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların
eğilimlerini araştıran araştırmalarda da özellikle 2011 yılından itibaren bu çalışmaların sayısında büyük
oranda bir artış yaşandığı görülebilmektedir (Akgün, Yücekaya ve Dışbudak, 2016; Gündüz ve Kutluca,
2018; Hebebci, Çelik ve Şahin, 2016; Polat ve Özcan, 2014). Akıllı tahta ile ilgili gerçekleştirilen
çalışmalardan bir kısmı da metaforik algı çalışmalarıdır.
Grekçe bir kelime olan “metafor”, “meta: öte” ve “pherin: taşımak” kelimelerinin birleşmesi ile
oluşmuştur (Parın, 2017). Metafor kelimesi farklı kaynaklarda farklı şekillerde açıklanmıştır. Robson
(1985), metaforu iki farklı şeyin örtük benzeşmesi; Lakoff ve Johnson (2003), bir düşünce malzemesi
veya figürü; Evcim (2008), benzerlik ilişkisinden yararlanarak anlam aktarma; Soydaş (2010) ise dile
farklı anlamlar kazandırılarak dilin anlaşılması olarak açıklamışlardır. İki olgu ya da olayı karşılaştırma
olanağı sunan metaforlar, bu iki olgu ya da olaydan birini diğerinin yerine koyarak açıklama olanağı da
sağlar (Coşkun, 2010). Metaforlar kullanılarak bireyler söylemek istediklerini daha az sözle ifade eder
(Aydın, 2010). Metaforlar ile bireyler hem eğlenceli hem de kolay bir çalışma ortamına sahip olarak
cevaplarını verebilirler (Arık ve Özdemir, 2016). Son birkaç on yılda eğitimin her düzeyinde kullanılan
metaforlar (Vadeboncoeur ve Torres, 2003), günümüzde bireylerin olayları ve kavramları algılama
biçimlerinin farklı yansımaları şeklinde görülmektedir (Berber, 2019). Bundan dolayı da bir veri toplama
aracı olarak nitel araştırmalarda da kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, farklı konularda birçok
metaforik algı çalışmasının yapıldığı gözlenmektedir. Fakat ülkemizde akıllı tahta kavramına ilişkin
olarak sınırlı sayıda metaforik algı çalışmasına rastlanmıştır. Rastlanılan bu metaforik algı çalışmalarına
ilişkin bazı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: Akıllı Tahta Kavramına İlişkin Yapılan Metaforik Algı Çalışmaları
Örneklem
Sayısı

Çalışma

Metafor

Çalışma Grubu

Gündüz, Kutluca ve Kutluca (2020)

Akıllı Tahta

Ortaokul Öğrencileri

226

Kaya (2019)

Etkileşimli Tahta

7. Sınıf Öğrencileri

75

Mıhçı, Aktürk ve Çelik (2014)

Akıllı Tahta

Ortaöğretim Öğrencileri

162

Saraç (2018)

Akıllı Tahta

Ortaokul Öğretmenleri

32

Saraç (2019)

Akıllı Tahta

8. Sınıf Öğrencileri

166

Yalap ve Yılmaz (2017)

Akıllı Tahta

Türkçe Öğretmenleri

25

Tablo 1’e bakıldığında akıllı tahta kavramına ilişkin hazırlanmış olan metaforik algı çalışmalarından üçü
ortaokul öğrencileriyle, ikisi öğretmenlerle ve bir tanesi ise lise öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
literatürde öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi amacı ile
gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Oysa öğretmen adaylarının akıllı tahta
teknolojisini nasıl algıladıkları ve bu teknolojinin öğretmen adaylarında ne gibi etkiler oluşturduğu, akıllı
tahtaların verimli bir şekilde kullanımının sağlanması bakımından oldukça önemli olduğu
düşünülmektedir. Tüm bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda bu araştırmanın literatürdeki
bir boşluğu dolduracağı ve daha sonra yapılacak benzer çalışmalar için de yol gösterici olması
beklenmektedir. Ayrıca bu araştırma eğitim-öğretimde akıllı tahtaların daha verimli bir şekilde
kullanılabilmesi için akademisyen ve idarecilere yön gösterici olması bakımından önem taşımaktadır.
Bu nedenle bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına ilişkin
metaforik algılarını ortaya çıkarmak ve bu algılar doğrultusunda akıllı tahtalar hakkında
değerlendirmelerde bulunmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akıllı tahta hakkındaki düşüncelerini metafor
analizi ile belirlemek amacıyla nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Bu desen nitel araştırmaların doğasından kaynaklı kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymasa da
süreci daha iyi anlayabilmek için açıklamalar, örnekler veya yaşantılar ortaya koymaktadır (Çepni,
2014).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenimlerine devam ilköğretim matematik öğretmen adayları
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oluşturmaktadır. Araştırma, bu öğretmen adaylarından ulaşılabilen ve gönüllü olan 72 öğretmen adayı
ile gerçekleştirilmiştir. Ancak çalışma grubuna uygulanan görüşme formlarından hatalı ve eksik
doldurulan 11 form çıkarıldıktan sonra, toplam 61 form değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya
katılan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre dağılımları
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre dağılımları
f

%

Kadın

33

54,1

Erkek

28

45,9

1. Sınıf

30

49,2

4. Sınıf

31

50,8

Toplam

61

100

Cinsiyet

Sınıf Düzeyi

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 33’ü kadın ve 28’i erkek öğretmen adayıdır.
Öğretmen adaylarının %49,2’si 1. sınıfta ve %50,8’i 4. sınıfta öğrenimlerine devam etmektedirler. Tablo
2’deki verilerden de anlaşıldığı üzere öğretmen adaylarının hem cinsiyetlerine göre hem de sınıf
düzeylerine göre dağılımları dengelidir.
Verilerin Toplanması
Çalışmada veri toplama aracı olarak ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına
ilişkin algılarını metafor yardımıyla belirlemek için “Akıllı tahta … gibidir; çünkü …” şablonunun yer aldığı
bir form verilmiş ve öğretmen adaylarının bu formdaki cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Formda
öğretmen adaylarının tamamlaması istenen cümlenin yanı sıra öğretmen adaylarına ait demografik
bilgiler ve gerekli açıklamalar yer almaktadır. Öğretmen adayları formu doldurmaya başlamadan önce
öğretmen adaylarına gerekli açıklamalar yapılmış ve sadece tek bir metafor üzerine yoğunlaşarak
düşüncelerini sebepleriyle birlikte yazmaları istenmiştir.
Verilerin Analizi
Veriler analiz edilirken içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, yazılı ve sözlü materyallerin
sistemli bir analizidir. İçerik analiziyle kişilerin söylediklerinin ve yazdıklarının kodlanarak
sayısallaştırılması sağlanır. İçerik analizi sonuçları genelde frekans veya yüzde tabloları şeklinde sunulur
(Balcı, 2009).
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Verilerin analizine öğrencilerin doldurduğu formların araştırmaya uygun bir şekilde doldurulup
doldurulmadığı kontrol edilerek başlanmıştır. Herhangi bir metafor üretilmeyen, birden fazla metafor
üretilen, üretilen metaforun gerekçelendirilmediği veya mantıksal bir temellendirmeye
dayandırılmadığı formlar elenmiştir. Bu şekilde hatalı veya eksik doldurulan 11 form değerlendirmeye
alınmamıştır. Daha sonra değerlendirmeye alınmasına karar verilen 61 form numaralandırılarak
formlardaki veriler bir veri tabanına kaydedilmiştir. Veri tabanına kaydedilen metaforlar alfabetik
sıraya göre sıralanmış ve araştırmacılar tarafından belirlenen kategorilere yerleştirilmiştir. Güvenirliği
sağlamak için öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar ve araştırmacılar tarafından belirlenen
kategoriler liste halinde iki farklı uzmana verilmiş ve uzmanlardan listeyi değerlendirmeleri istenmiştir.
Daha sonra uzmanlardan alınan değerlendirmeler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, Miles ve Huberman
(1994) tarafından geliştirilen güvenirlik düzeyi formülüne [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı)
x 100] göre yapılmıştır. Bu formüle göre uzmanlar arasındaki ortalama güvenirlik katsayısı %91,8 olarak
hesaplanmıştır. Puanlayıcılar arası güvenirliği hesaplamak için kullanılan uyum yüzdesinin %70’den
daha yüksek olması beklenmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 81). Sonuç olarak, kodlama
güvenirliğinin kabul edilebilecek düzeyde yüksek olduğu söylenebilir.
Araştırmanın güvenirlik analizinden sonra veri tabanında kayıtlı veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak
çözümlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik türlerinden frekans ve yüzde kullanılmıştır.
Ayrıca bazı yerlerde öğretmen adaylarının görüşlerine doğrudan alıntılar ile yer verilmiştir. Araştırmada
katılımcılar “ÖA1, ÖA2, ÖA3…” şeklinde kodlanmıştır. Kodlamalarda ÖA: öğretmen adayını, sayılar ise
görüşme formu numarasını ifade etmektedir. Öğretmen adaylarından doğrudan alıntılara yer verilirken
bu kodlar kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına ait
metaforik algılarına ilişkin bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına ilişkin ürettiği metaforlar Tablo 3'te verilmiştir.
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Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahtaya İlişkin Ürettikleri Metaforlar
Sınıf

Sınıf

Sıra No

Metafor

f

%

Sıra No

Metafor

f

%

1

Yardımcı

7

23,3

1

Öğretmen

5

16,1

2

Kütüphane

4

13,3

2

Kitap

3

9,7

3

Oyun/Zekâ Oyunu

3

10

3

Arkadaş/Dost

3

9,7

4

Kalem

2

6,7

4

Karakutu

2

6,5

5

Güneş

2

6,7

5

Baharat

2

6,5

6

Ayna

2

6,7

6

Çamaşır Makinası

1

3,2

7

Ağaç

1

3,3

7

Görsel Şölen

1

3,2

8

Zaman Makinesi

1

3,3

8

Kavram Haritası

1

3,2

9

Uçak

1

3,3

9

Zaman Makinası

1

3,2

10

Su Harici İçecekler

1

3,3

10

Anahtar

1

3,2

11

Bilgisayar Programı

1

3,3

11

İnci

1

3,2

12

Basketbol

1

3,3

12

Kaşık-Çatal

1

3,2

13

Hazır Yemek

1

3,3

13

Berrak Su

1

3,2

14

Öğretmen

1

3,3

14

Robot

1

3,2

15

Hızlı Tren

1

3,3

15

Sihirli Değnek

1

3,2

16

Telefon

1

3,3

16

Mum

1

3,2

17

Yardımcı

1

3,2

18

Kalemtıraş

1

3,2

19

Kanat

1

3,2

20

Kalem

1

3,2

21

Meyve Kabuğu

1

3,2

Toplam

31

100

Toplam

30

100

Tablo 3 incelendiğinde 1. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının sırasıyla en çok
yardımcı (%23,3), kütüphane (%13,3) ve oyun/zekâ oyunu (%10) metaforlarını; 4. sınıfta öğrenimlerine
devam eden öğretmen adaylarının ise sırasıyla en çok öğretmen (%16,1), kitap (%9,7) ve arkadaş/dost
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(%9,7) metaforlarını ürettiği görülmektedir. 1. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adayları 16
farklı metafor üretirken, 4. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adayları ise 21 farklı metafor
üretmişlerdir.

Öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına ilişkin ürettiği metaforların kategorilere göre dağılımı
Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Ürettikleri Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı
Üretilen
Metafor
Sayısı

Toplam
Metafor
Sayısı

%

4

14

46,7

Oyun/Zekâ oyunu(3), Güneş(2), Ayna(2),
Kullanım Amacına
Ağaç(1), Zaman makinesi(1), Su harici
Göre Değişen Bir
içecekler(1), uçak(1), hızlı tren(1),
Nesne
bilgisayar programı(1), basketbol(1)

10

14

46,7

Olumsuz
Özelliğe
Hazır yemek(1), Telefon(1)
Sahip Bir Nesne

2

2

6,7

Toplam

16

30

100

Öğretmen(5), Kitap(3), Arkadaş/Dost(3),
Görsel şölen(1), Robot(1), Yardımcı(1),
Kalem(1), Kalemtraş(1)

8

16

51,6

Karakutu(2),
Baharat(2),
Çamaşır
Kullanım Amacına makinesi(1), Zaman makinesi(1), İnci(1),
Göre Değişen Bir Kaşık-çatal(1), Berrak su(1), Sihirli
Nesne
değnek(1), mum(1), meyve kabuğu(1),
anahtar(1), kanat(1)

12

14

45,2

Olumsuz
Özelliğe
Kavram haritaları(1)
Sahip Bir Nesne

1

1

3,2

Toplam

21

31

100

Kategori

1. Sınıf

Eğitim-Öğretime
Yardımcı Bir Araç

4. Sınıf

Eğitim-Öğretime
Yardımcı Bir Araç
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Metaforlar (Frekans)

Yardımcı(7), Kütüphane(4),
Öğretmen(1)

Kalem(2),

Tablo 4’te de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının ürettiği metaforlar “eğitim-öğretime yardımcı bir
araç, kullanım amacına göre değişen bir nesne ve zararlı bir nesne” olmak üzere 3 kategori altında
toplanmıştır. Genel olarak hem 1. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının hem de 4.
sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının ürettiği metafor eğitimöğretime yardımcı bir araç iken, yaklaşık yarısının ürettiği metafor ise kullanım amacına göre değişen
bir nesnedir. Az sayıda öğretmen adayı ise akıllı tahtanın olumsuz özelliğini ön plana alarak bir metafor
üretmiştir.

Eğitim-Öğretime Yardımcı Bir Araç Olarak Akıllı Tahta
Bu kategoride öğrenimlerine 1. sınıfta devam eden 14 öğretmen adayı 4 farklı metafor üretir iken,
öğrenimlerine 4. sınıfta devam eden 16 öğretmen adayı 8 farklı metafor üretmiştir. Bu kategoride 1.
Sınıf öğretmen adayları en çok yardımcı metaforunu üretirken; 4. Sınıf öğretmen adaylarının bu
kategoride en çok ürettiği metafor öğretmendir. Bu kategoride metafor üreten 1. Sınıf öğretmen
adaylarının formlarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
ÖA33: “Akıllı tahta yardımcı gibidir; çünkü içerisinde barındırdığı sonsuz bilgi ile öğretmene yardım
ediyor.”
ÖA59: “Akıllı tahta kütüphane gibidir; çünkü istediğimiz zaman istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz.”

Eğitim-öğretime yardımcı bir araç kategorisinde metafor üreten 4. sınıf öğretmen adaylarının
formlarından bazı örnekler ise şu şekildedir:
ÖA15: “Akıllı tahta öğretmen gibidir; çünkü soruları öğretmenin yerine yazar; videolarla öğretimi
destekler ve öğretmenin yükünü hafifletir.”
ÖA59: “Akıllı tahta kitap gibidir; çünkü bize kitaptaki konuları, akıllı tahtada işleme fırsatı verir.”

Kullanım Amacına Göre Değişen Bir Nesne Olarak Akıllı Tahta
1. sınıfta öğrenimine devam eden 14 öğretmen adayı kullanım amacına göre değişen bir nesne olarak
10 farklı metafor üretmiştir. 4. sınıf öğretmen adaylarından ise 14 kişi bu kategoride 12 farklı metafor
üretmiştir. Bu kategoride 1. sınıf öğretmen adaylarının en çok ürettiği metafor oyun/zeka oyunu; 4.
sınıf öğretmen adaylarının en çok ürettiği metafor karakutu ve baharattır. Bu kategoride metafor
üreten 1. Sınıf öğretmen adaylarının formlarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
ÖA32: “Akıllı tahta zekâ oyunları gibidir; çünkü akıllı tahta kullanımı öğrencinin görsel, işitsel ve bunun
gibi diğer zekâ türlerini geliştirir.”
ÖA48: “Akıllı tahta hızlı tren gibidir; çünkü dersi seri bir şekilde işlememizi sağlayarak geriye kalan
vakitlerde de öğrencilerle daha fazla ilgilenebiliriz.”
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Eğitim-öğretime yardımcı bir araç kategorisinde metafor üreten 4. sınıf öğretmen adaylarının
formlarından bazı örnekler ise şu şekildedir:
ÖA2: “Akıllı tahta karakutu gibidir; çünkü matematiğin ince ayrıntılarını, bizlerin çizemediği,
anlatamadığı konuları akıllı tahta vasıtasıyla anlatabiliriz.”
ÖA22: “Akıllı tahta baharat gibidir; çünkü yemeği güzel yapan baharattır. Öğretimi güzel yapan da akıllı
tahta gibi materyallerdir.”

Olumsuz Özelliğe Sahip Bir Nesne Olarak Akıllı Tahta
Toplam 3 öğretmen adayı olumsuz özelliğe sahip bir nesne olarak akıllı tahta ile ilgili metafor üretmiştir.
Bu öğretmen adaylarından 2’si (ÖA41 ve ÖA51) 1. sınıfta öğrenimlerine devam ediyor iken, 1’i (ÖA4) 4.
Sınıfta öğrenimine devam etmektedir. Bu 3 öğretmen adayının formu aşağıda verilmiştir.
Ö4: “Akıllı tahta kavram haritaları gibidir; çünkü sadece konu başlıklarını özetleyebilme aracı olarak
kullanıyor ve konuyu öğrenciye derinlemesine öğretebilme imkânı vermiyor.”
Ö41: “Akıllı tahta hazır yemek gibidir; çünkü öğrenciyi hazıra alıştırıyor. Öğrenci bilgi edinmek için
zaman ve çaba harcamıyor.”
ÖA51: “Akıllı tahta telefon gibidir; çünkü dikkat dağıtır, odaklanmayı engeller ve gözü yorar.”

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada akıllı tahta kavramına ilişkin 1. sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adayları 16
farklı metafor üretirken; 4. Sınıfta öğrenimlerine devam eden öğretmen adayları 21 farklı metafor
üretmiştir. 1. Sınıf öğretmen adaylarının, sırası ile en çok yardımcı (%23,3), kütüphane (%13,3) ve
oyun/zekâ oyunu (%10) metaforlarını; 4. sınıf öğretmen adaylarının ise sırası ile en çok öğretmen
(%16,1), kitap (%9,7) ve arkadaş/dost (%9,7) metaforlarını ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim
matematik öğretmen adaylarının ürettiği metaforlar her iki sınıf düzeyi için de “eğitim-öğretime
yardımcı bir araç, kullanım amacına göre değişen bir nesne ve olumsuz özelliğe sahip bir nesne” olmak
üzere 3 kategoride ele alınmıştır.
Literatürde akıllı tahta kavramına ilişkin öğretmenler ile gerçekleştirilen diğer çalışmalara bakıldığında
Saraç (2018), 32 ortaokul öğretmeni ile gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmenlerin 28 geçerli
metafordan 25 farklı metafor ürettiğini belirlemiştir. Öğretmenlerin en çok ürettiği metafor kitap
metaforudur. Ayrıca Saraç (2018), öğretmenlerin ürettiği metaforları 5 farklı kategori altında ele almış
ve bu araştırmanın sonuçlarına benzer şekilde üretilen metaforların genel olarak olumlu olduğu ve en
çok öğrenmeye yardımcı bir araç olarak akıllı tahta kategorisinde metafor bulunduğunu tespit etmiştir.
Bir diğer araştırmada ise Yalap ve Yılmaz (2017) tarafından 25 Türkçe öğretmeni ile gerçekleştirilmiş ve
Türkçe öğretmenlerinin ürettiği metaforlar 4 kategoriye ayrılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe
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öğretmenlerinin en çok öğrenmeye yardımcı bir araç olarak akıllı tahta kategorisinde metafor ürettiği
ve öğretmenlerin %88’inin olumlu algıya sahip olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle bu sonuçların
da bu araştırmanın sonuçlarıyla paralellik gösterdiği söylenebilir. Ülkemizde FATİH projesi kapsamında
okullara gönderilen akıllı tahtalar ile sınıflarda teknolojinin aktif bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin
başarılarını arttırmak hedeflenmektedir (Gündüz, Kutluca ve Kutluca, 2020). Literatürde de akıllı
tahtaya yönelik çalışmalar incelendiğinde, akıllı tahta kullanımının; başarıyı arttırdığı (Doğan, Ekinci ve
Doğan, 2020; Gündüz ve Kutluca, 2019; Tüfekçi ve Benzer, 2018), derse yönelik tutumu olumlu yönde
etkilediği (Akar ve Çelik, 2020; Erdem ve Kara, 2016), kalıcılığı arttırdığı (Akar ve Çelik, 2020; Alan ve
Akçay, 2019; Dikmen, 2015) gibi birçok olumlu etkisinin olduğu görülmektedir. Bu açıklamalar ışığında
hem FATİH projesinin amaçları hem de literatürde akıllı tahtanın etkilerini inceleyen çalışmaların
sonuçları göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına yönelik olumlu
tutumlara sahip olmasının ve akıllı tahtaları daha çok eğitim-öğretime yardımcı bir araç olarak
algılamalarının beklenilen bir durum olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akıllı tahta kavramına yönelik ürettikleri
metaforlardan hareketle öğretmen adaylarının çoğunluğunun akıllı tahta teknolojisi ile ilgili olumlu
algılara sahip olduğu ve akıllı tahtayı eğitim-öğretime yardımcı bir araç olarak gördükleri sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak derslerde akıllı tahtaların daha etkin kullanılabilmesi için daha
çok e-içerik oluşturulması, bu içeriklerin geliştirilerek kullanımına yönelik hizmet içi eğitimlerin
düzenlenmesi ve bu eğitimlerin etkililiğinin sıkı bir biçimde kontrolünün sağlanması önerilmektedir.
Ayrıca araştırmacılar tarafından akıllı tahta teknolojisi ile ilgili daha çok araştırma gerçekleştirilerek
belirli aralıklar ile bu araştırmaların tekrarlanmasının, akıllı tahtaların eğitim-öğretim ortamında daha
verimli kullanılabilmesi için fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Streszczenie
Cel badawczy: Przedmiotem zainteresowania jest zaakcentowanie nowego nurtu widocznego już w
rachunkowości (nie tylko w finansach, w tym finansach przedsiębiorstw) na przykładzie pojawiających
się artykułów i monografii. Dotyczy on „sfery ludzkiej”. Rachunkowość jest to bowiem dziedzina, która
postrzegana jest raczej jako język biznesu, narzędzie do pracy oparte na liczbach i ich przetwarzaniu, a
związane z zasobami tradycyjnymi (rzeczowymi, niematerialnymi i finansowymi) niż dziedzina, w której
dominuje człowiek i jego zachowania (w tym osąd i podejmowanie decyzji). Głównym celem artykułu
jest wykazanie, że rachunkowość może być także systemem, który pokaże zasoby ludzkie jako kapitał
intelektualny (na kontach) i ich wpływ na informację tworzoną i dostarczaną przez księgowych czy
audytorów (aspekt behawioralny).
Metody badawcze: W artykule zastosowano przede wszystkim metodę analizy i krytyki piśmiennictwa,
a w przypadku kapitału intelektualnego również metodę sondażu diagnostycznego.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy, a także ankiety wśród studentów, można zauważyć,
że zwrócenie uwagi na czynnik ludzki w rachunkowości zachęca do dyskusji nad potrzebą raportowania
o poziomie i zakresie wpływu ludzi na wartość przedsiębiorstwa – zarówno od strony jej budowania,
jak i przekazywania o niej informacji. Czynnik ludzki – jako zasób – przedsiębiorstwa nie powinien być
wykazywany jedynie w wartościach niematerialnych i prawnych, ale także jako oddzielny aktyw.
Pracownicy związani z rachunkowością nie powinni być postrzegani jedynie jako osoby skrupulatne,
racjonalne, perfekcyjne czy kalkulatory do obliczeń, ale także jako jednostki, indywidualiści, działający
w otoczeniu społecznym, będący elementem systemu rachunkowości, podejmujący również decyzje
irracjonalne (których nie należy utożsamiać z nierozsądnymi).
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Zastosowanie: W gospodarce opartej na wiedzy należy większy nacisk położyć na czynnik ludzki i jego
wpływ na proces decyzyjny (nie tylko w kontekście finansów behawioralnych przedsiębiorstw).
Efektem może być powstanie odrębnej poddziedziny rachunkowości (tak jak funkcjonuje już
rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa czy osłonowa), która wpisze się szerzej w nurt nauk
społecznych (rachunkowość behawioralna) czy włączy w „krąg informacji” o jednostkach
gospodarczych sferę ludzką (rachunkowość kapitału intelektualnego).
Oryginalność: Wprowadzenie rachunkowości kapitału intelektualnego i/ lub rachunkowości
behawioralnej do codziennej praktyki może odpowiednio: otworzyć nowe możliwości w doborze
zestawu kont stosowanych w zakładowym planie kont i sposobie prezentowania oraz przekazywania
informacji w raportach o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej.
Potrzeba przewidywania zachowań i wyborów uczestników zaangażowanych w proces tworzenia i
wykorzystania informacji - pochodzącej z rachunkowości - może skutkować dalszym rozwojem badań
w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i finansów przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: rachunkowość, kapitał intelektualny, rachunkowość behawioralna, rachunkowość
wiedzy.
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Social work with families at social risk: The case of
Lithuania
Rita ILGŪNĖ — MARTINĖLIENĖ
Vilnius College, Department of Educational Sciences, Lithuania
Diana MAČIUIKIENĖ
Vilnius College, Department of Social Welfare, Lithuania

Abstract
Social workers who provide services to families with social risk factors (family) often face challenges in
organising a process of social work and effective social assistance to the family. Despite significant
human and time investment in family support, positive results are rarely seen. However, this can be
explained by the low motivation of the family to change their behavior and situation. Problem
question: what motivation measures are used by social workers in Lithuania to provide services to
families exposed to social risks?
Essential words: motivation, measure, social risk, social worker, family.
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Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde çeşitli
araçların kullanımı
Aytan MAMMADOVA
Sumgait State University, Azerbaijan

Özet
Dil eğitiminde görsel-işitsel materyallerin kullanımının hızla yaygınlaşmasına rağmen öğrencilerin ilgi
ve düzeylerine uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarının önemi hâlâ yerini korumaktadır. Yabancı dil
öğretimi yapan bir öğretmenin, uygun bir ders kitabını izlememesi ve bu şekilde başarılı olmaması
imkansız. İyi bir ders kitabının öğrenci ve öğretmenlerin ilgisini çekebilmesi gerekmektedir. Yabancılara
Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının seçimi çok önemlidir. Yanlış ölçütlere göre
hazırlanmış, kafa karıştırıcı, düzenli olmayan, bol örnek içermeyen ders kitapları yeğlenmemelidir. Bol
örnekli, resimli, ve metinlerinde güncel örneklere yer veren ders kitapları öğrencilerin Türkçe
öğrenmesini kolaylaştıracak ve isteklerini artıracaktır. Ders kitabı eşliğinde kullanılabilecek, seviyeye
uygun çalışma kitapları ve öğretmenlerin dersi daha iyi planlayabilmelerine ve yürütebilmelerine
olanak tanıyan öğretmen kılavuz kitapları da eğitmenlerin her zaman yanlarında bulundurmaları
gereken gereçlerdir.Yabancı dil öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının, sunumların ve alıştırma
kitaplarının resimsiz olması o dersin ilgisizce izlenmesinin nedenlerinden biridir. Bu yüzden yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde materyal tasarlarken resimlerden yararlanılmalıdır. Özellikle görsel zekâya
sahip olan öğrenciler için dersin daha ilgi çekici olmasında resimlerin kullanılması yerinde olacaktır.
Görsel zekâya sahip öğrenciler ses ve sözcükleri belleklerinde canlandırarak öğrenme yerine resimler
aracılığıyla kavramayı yeğlerler . Yabancı dil öğreniminde özellikle başlangıç düzeyinde sözcük
öğretiminin önemi çok büyüktür. Sözcük öğretiminde flaş kartların kullanımı, derse olan ilgiyi
artırmakta ve öğretimi kolaylaştırmaktadır.
Resimler alanında uzman kişiler tarafından çizilmelidir.
Resimler hedef öğrenmeye uygun olmalıdır.
Resimlerin kullanımında seviyelere dikkat edilmelidir.
Öğrencileri meraklandırıcı resimler kullanılmalıdır.
Dil öğretiminde posterler, öğretilecek konu ile ilgili sözcük veya olayların resimlerin yardımıyla
anlatılmasında kullanılan araçlardır. Sınıf duvarlarına, koridorlara ve sınıf kapılarına uygun biçimde
asılan posterler öğrencilerde ilgi uyandıracaktır. Böylece edilgen olarak öğrenilen bilgiler yeri
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geldiğinde kullanılacaktır. Posterler sınıfa ve okula canlılık da getirirler. Posterlerin ilgi çekici olmaları
için kullanılacak karikatür ve resimlerin net biçimde görülebilmesi eğitim açısından önemlidir. Bu
yüzden posterlerin öğrencilerin sürekli olarak görebilecekleri yerlere asılması çok önemlidir.
Yazı tahtasının kullanımı
Yazı tahtalarını geleneksel olarak kara tahta, pazen tahta, manyetik tahta ve bülten tahtası olarak
sınıflandırabiliriz. Öğretmenlerin daha çok kullandıkları yazı tahtaları kara tahtalardır. Öğrenciler de
öğrendikleri sözcükleri tahtada görmek isterler. Yabancılara Türkçe öğretiminde yeni sözcüklerin
tahtanın sağ tarafına düzenli şekilde yazılıp ders boyunca orada kalması dikkat çekiciliği açısından
yararlıdır. Tebeşirle kullanılan kara tahtaların yanı sıra keçeli kalemle kullanılan beyaz tahtalar da
eğitimcilerce yeğlenmektedir. Tahta teknolojisinde gelinen son nokta ise akıllı tahtalardır. Akıllı tahtalar
ile gösterilecek programlar ve sunumlar yabancılara Türkçe öğretiminde etkili olacak ve derslerde
zaman kazanma açısından önemli olacaktır. Akıllı tahtalar görsel açıdan çok zengin bir ortam
oluştururlar. Yukarıda ifade edilen görsel ve işitsel materyallere ek olarak; levhalar, çalışma yaprakları,
güncelliği azalmış olsa da radyo ve teypler, sınıf ortamına getirilebilecek olan gerçek nesne ve modeller,
kuklalar, hareketli filmler ve yansıtıcılar eğitim ortamına çeşitlilik ve canlılık katacaktır. Şüphesiz ki
öğrenenlerin ihtiyaçlarını en iyi tespit edecek olan dil eğitmenleri öğrenme ortamına katacakları yeni
ve etkili materyaller ile öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilirler.
Sonuç ve Öneriler
Yabancı dili öğretmek yalnızca dille ilgili yapısal bilgileri öğrencilere kazandırmak değildir. Dil öğretimi
aynı zamanda kültür aktarımıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken yapıları işlevsel olarak vermeli,
kültür de uygun bağlamda aktarmalıdır. Kültür aktarımı yaparken oranlı davranmalı, öğretim bir kültür
dersi durumuna getirip sıkıcı olmaktan kurtarılmalıdır. Bunun yolu da öğretimde uygun görsel ve işitsel
materyaller kullanımıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimde sadece ders kitabı ve yazı tahtasına
bağımlı kalmamalı, çağın gereklerine uygun olarak görsel ve işitsel araçlarla öğrencilerin duyularına
seslenmeli ve dersi tekdüzelikten kurtarmalıdır.
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Abstract
The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale that reveals the views and evaluation
forms of secondary school mathematics teachers about the assignments given in mathematics lessons.
For this purpose, literature has been examined and sample questions have been prepared. For the
validity of scope, structure and appearance of the prepared materials, the opinions of the five experts
in Mathematics Education, Computer Education and Instructional Technologies (BÖTE) and
Educational Sciences fields were consulted. As a result of evaluations made according to the opinions
of field experts, the number of items in the measure was reduced from 41 to 38 and applied to a total
of 256 mathematics teachers. At this stage, 20 teachers did not answer the questions. For this reason,
scale forms collected from 236 mathematics teachers were included in this study. The construct
validity of the scale was examined by the Explicit Factor Analysis (AFA). According to the results of AFA,
the scale is a seven-dimensional measure which explains 64,643% of the total variance with 21 items
of 5-point Likert type. The reliability of the scale was tested with the Cronbach Alpha coefficient and
the Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.737. The seven dimensions of the scale were named
"Homework Relation", "Motivation", "Control and Evaluation", "Time", "Domestic Social Interaction
Effect of Homework", "Resource Usage" and "Independent Homework Conception". As a result, it can
be said that Teacher Approach Scale for Mathematics Homework is a valid and reliable tool
Keywords: Mathematics Education, Homework, Scale Development
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1. INTRODUCTION
Education is a process that takes place throughout the life of the individual, sometimes at school and
sometimes outside of school, and is comprehensive and multidimensional in terms of space and time
(Beydoğan & Şahin, 2000). Education doesn't just take place at school. The time outside of school
hours should be planned in the most efficient way. For this reason, students need extracurricular
activities as well as in-class activities. One of the extracurricular teaching techniques used in education
is homework. Learning activities that are given by teachers to students in the form of literacy and
sometimes problem solving, sometimes with the support of their families or on their own, are called
homework (Oğuzkan, 1985; Türkoğlu, İflazoğlu, & Karakuş 2005). In addition, homework can be
defined as a task that teachers give to students to fulfill outside of school hours (Cooper, 1989, p. 9).
The rapidly developing and changing technology in the 21st century has made it necessary for
individuals to renew themselves and adapt to this change. From this point of view, it is of great
importance to teach the individuals and the society the ways and methods of reaching the information
they need, rather than transferring information to them.
According to the traditional understanding applied in the Turkish education system before 2005, a
teacher-centered education method was applied in which students were far from the questioning
point of view for their own activities, could not discover their own abilities, rote memorization,
completely knowledge-oriented, passive teacher was active. With the new curriculum started in 2005,
a constructivist education was started and it was aimed to raise the student as an individual who knows
the method of accessing information rather than learning information and can use his knowledge and
skills in a problem situation. Accordingly, the mathematics education program was also renewed (MEB,
2005). With these innovations, school ceased to be a preparation for education life, it became life
itself. Therefore, the students were enabled to participate actively in the activities in the classroom
and it was aimed to learn actively. Among the general objectives of the Ministry of National Education,
it was stated that the education of the individual should be carried out not only in the school
environment, but also in out-of-school environments, everywhere and at every opportunity. Since
education and training is not limited to the school environment, it is a fact that the time outside of
school should be controlled and this process should be regulated by the teacher. Thus, learning can be
more meaningful and permanent. In this process, in order for learning to take place in the intended
way, there is a need for learning outside of school as well as in school. Homework that are among the
activities out of school; Individual or group work carried out by students under the guidance of the
teacher at times outside of the lesson period in order to ensure the permanence of the learned,
reinforce the learned, develop and expand the existing knowledge and skills or create new knowledge,
contributing to the personal development, self-discipline and learning responsibility that enables
the student to realize his / her own knowledge and abilities. are studies.
According to the changing educational program, students between personal differences eye on the
front also taking the planned class to environment and homework again making process
also determined that should the province. This whole process should be structured as student-
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centered. This period is three; Find out the demons learning how to do, how concentrated it would
be in, when and who to help take must determine. In this context momentous learned that gin on his
behalf b instead of Askam decision is to try to learn on their own efforts. This is the item again making
media giant revised ropes individual differences consideration to take into n for configuring possible
with would be.
When looking at the studies on homework, it is seen that the picture is not clear. Because some of the
research homework s that increase the academic achievement in reaching the conclusion that, in some
research if their homework is concluded does not increase academic achievement. In addition, an
opposite relationship is observed between the time allocated to homework and academic
achievement, and there are studies showing that the least effect is seen in mathematics class (Cooper,
1989). On the other hand, there are studies showing that the frequency of homework given in
mathematics has a positive effect on mathematics achievement (Trautwein et al., 2002).
Assignment of the most important roles in the success of the one family falls with the
teachers. Assignment of the family is a long process that included that you share some of the
responsibilities of both the teacher then both are to ensure that knowledgeable about the situation
and the level of the students. In this process, the role of the family is to control the homework of the
student to which they are a guardian, to encourage the student about the homework, to provide the
necessary tools and equipment, to provide the appropriate environment for the homework and to
help him solve the problem he/she encounters (Gümüşeli, 2004). But here, too, two different problems
arise. The first problem is; it is the students' families, not themselves, do the homework. Therefore,
there is no original work that the teacher expects. However, the work that teachers hope is the original
homework work that belongs entirely to the student, even if it contains incomplete or
inaccuracies. When teachers evaluate these assignments, unfortunately, they give their grades not to
the student but to the family members who do it. From a student perspective, the teacher assigning
the same assignment to everyone without considering individual differences forces students with
low academic success to get support from their families. The second problem
is; Considering the education levels of the families, families cannot help their students at any time
during the homework process. Therefore, when assigning homework, teachers are required to assign
homework appropriate to their age and level without ignoring the individual differences of the
students and the possibilities and possibilities for the student to access information. Thus, original
studies desired by the teacher can be revealed.
Another important point in achieving the purpose of the homework is the inspection and evaluation
of the homework. Homework; student's level is not given, according homework than what that
targeted the explanation to where and teacher's assignment to evaluate student or homework to get
someone else in the make or referring to the assignment of another friend writes copy the same. If the
assigned assignments are not checked and evaluated, it directs the student from the beginning
to prosecution and cheating. In this case, students, homework, providing classes and lessons in the
process of understanding the order to intensify the issues rather than see it as an important
responsibility, can be seen as a force made compulsory. This unfavorable situation, combined with
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the teacher's not checking and evaluating the homework, causes the students not to do the
homework and to hate it (Aytuna, 1998). Because the assignments in, inspected and evaluated on case
me, does not have any educational value. Therefore, homework should be given and evaluated
according to the level of the student (Cooper, 1989). In addition, the student; Homework may seem
pointless and boring to him because he knows that homework is not checked and
evaluated. Therefore, it is more appropriate not to give an assignment that cannot be evaluated
(Binbaşıoğlu, 1994). For this reason, teachers should carefully examine the assignments they give,
write instructive notes on the homework, see the student's mistake when necessary, understand
whether the student has done the homework, write sentences that express satisfaction if the
homework is good, and provide feedback.
Based on the literature examined especially given homework in math class in middle school will
demonstrate to teachers for their views already been shown to be of a scale. There are a limited
number of studies in our country on the relationship between homework and especially mathematics
lesson. Referring to studies on assignment in Turkey assignments related research on classroom
teachers (İflazoğlu of and maid, 2006), the primary first stage (Ozer and Ocalan, 2013), Turkish (Gedik
and Orhan moment, 2013), Chemistry (Bream, 2011; Yucel, 2004), Science and Technology (Benli and
Sarikaya, 2011) and (Aladag and East, 2009), such as different levels and in branches has been shown
to do. The biggest reason why researches in the field of mathematics are not often encountered may
be the lack of a measurement tool related to the homework issue in this field (Özcan & Erktin,
2014). This area can be done with homework in subjects I study related primarily teachers of math
homework should be developed to assess their views on the current and reliable. Literature about the
scale of only two studies examined when working with home assignments in math class reached the
house I ŞT i r. These studies "Math Homework Habits Scale: Validity and Reliability Study" (Ozcan and
Erktin, 2014) and "Mathematics Course Project Evaluation Scale Development Study" (Honey, AP,
2012). Mathematics Homework Habit Scale is a scale development study prepared for students and
parents. However, the attitudes and behaviors, strategies, homework assignment methods, resource
use, communication with parents, control and evaluation styles of teachers who are one of the basic
elements of homework (family, student, teacher) and who are in the kitchen of the work have not
been determined, and with this about current absence of a scale is one of the major shortcomings in
this area. In this study, it is aimed to develop a scale in which we can eliminate the above deficiencies
to some extent and which is lacking in this area.

2. METHOD
In this chapter; Explanations about the research model, study group, scale development processes and
data analysis were given.
2.1. Research Model
Descriptive scanning model was used in our current study. Screening studies are a research method
preferred in studies that require large sampling such as attitude studies (Cohen et al., 2007). Within
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the scope of this study, an attempt was made to develop a measurement tool that aims to determine
the opinions of middle school mathematics teachers about homework.
2.2. Working Group
When scale development studies are examined, it is stated that although the sample size is not less
than 100 people in the literature, the number of items to be factored should be at least 5 times the
size (Bryman and Cramer, 1999; Tavşancıl, 2002). Since there are 38 items in our draft scale, attention
has been paid to keep this number above 190. The study group of this research consists of 256 teachers
who teach in all secondary schools within the borders of Elazığ province. The scale form was distributed
in a meeting where all teachers were together during the September seminar period and the teachers
were asked to answer. As a result, data were collected for 236 scale forms.
2.3. Scale Development Process
In this study, teachers regarding homework their views a measuring tool was aimed at trying to
develop. For this, the following six-step process is as shown in Figure 1.

SCALE DEVELOPMENT PROCESS

Item pool
phase

Determina
tion of Scope
Validity

Application
Stage

Determin
ation Phase
of Building
Validity

Reliability
Calculation
Stage

Figure 1 shows the scale development process. The scope of this process in the first Article pool were
established. Then the validity of k abscess was checked. After this stage, the application phase was
carried out. After the construct validity was determined, reliability calculations were made, and finally,
the scale was finalized. The procedures regarding these stages are explained in detail below.
1. Item pool phase: In this study, firstly the literature on the subject was reviewed. A scale to measure
the desired state reached last abile in the literature new and tried to prepare an original scale on this
issue could be found. A total of 58 items were written to measure different goals, suitable for subproblems; but agents screened the same goal of measuring and expressive materials in the
language expert s in accordance with the opinion were deleted. Results 41 item d e n formed an
outline form has appeared.
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Final
Form of
the Scale

2. Determination of scope validity: One of the frequently used methods in determining the content
validity, which expresses the quantity and qualitative adequacy of the items used for the properties to
be measured, is to consult expert opinions (Büyüköztürk, 2007). For the scope validity; A total of 5
experts, 2 in the field of Educational Sciences at Fırat University, 2 in the field of Mathematics
Education, and 1 in the field of BÖTE, were consulted. In this, Lawshe (1975) technique
was preferred. Lawsh the technique for at least 5 up to 40 expert 's opinion is required. Each item is
rated as "the item measures the targeted structure", "the item is related to the structure but
unnecessary" or "the item does not measure the targeted structure”. The scope validity rate for each
item;

KGO =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑤ℎ𝑜 𝑠𝑎𝑦 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑦
𝐻𝑎𝑙𝑓 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠

-1 calculated by the formula.

Considering the content validity rate for the items after the expert opinion was obtained, three
questions with a minimum CGO value of less than 0.99 for five experts were removed from the scale
within the scope of the study and consisted of 38 items, "I completely disagree (1)", "I disagree (2)", "
A five-point Likert-type scale form consisting of 4 negative and 34 positive items such as “I partially
agree (3)”, “I agree (4)” and “I totally agree (5)” was prepared.
3. Application Stage: It is the process of testing the developed draft scale on the determined sample.
4. Determination Phase of Building Validity: In order to determine the construct validity of the draft
scale, an exploratory factor analysis was performed on the obtained data. Exploratory factor analysis
is an analysis technique that aims to reveal and group the items that measure the same structure or
quality among the items determined by the researchers, and to explain the measurement with these
few significant superstructures (factors) (Bryman and Cramer, 1999; Büyüköztürk, 2007; Karagöz &
Kösterelioğlu, 2008). In this context, EFA tried to find out which factors measure the items in the draft
scale and the middle school mathematics teachers' approaches to homework. In this process, the
results of the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Sphericity test, common factor variance values
of the items, eigenvalue line graph, principal components analysis results and the results of the
"varimax" rotation technique were examined to obtain interpretable factors.
5. Reliability Calculation Stage: One of the main problems related to the scale used in educational
research is whether the scale is reliable or not (Reid, 2006). The first requirement expected from a
scale is to ensure reliability. For this reason, the Cronbach-Alpha reliability coefficient value was
calculated and analyzed in order to determine the reliability of the scale. The Cronbach-Alpha reliability
coefficient value is a measure of the consistency between test scores of the scale. If this value is above
0.70, it is considered sufficient for test reliability (Büyüköztürk, 2007).
6. Final Form of the Scale: The items that were eliminated as a result of the findings were removed
and the draft of the scale was finalized.
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2.4. Data Analysis: SPSS-22 program was used to analyze the data. In the data analysis process
firstly District k draft passes structure with field the factor analysis has been examined whether the
corresponding. In this direction, Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) and Bartlett tests were examined, which
test the adequacy of the sample. The ranges of these criteria are as follows:
Table 1. KMO Test PM District of t to raliu of
Criteria

Explanation

1.00 ≤ KMO≤ 0.9

Excellent

0,90 <KMO≤ 0,80

Good

0.80 <KMO≤ 0.70

Intermediate

0.70 <KMO≤ 0.60

Weak

0.60 <KMO

Bad

Field (2000) also stated that the lower limit for KMO value should be 0.50, and the data set cannot
be factored (unfactorability) for KMO ≤ 0.50. In addition, another test that we come across in factor
analysis is the test of sphericity. Bartlett test is also used together with KMO test to determine
whether the data are suitable for factor analysis. If the Bartlett test is found to be statistically
significant, factor analysis can be used (Tatlıdil, 2002). The Bartlett test is a chi-square statistic and the
chi-square value obtained according to the Bartlett test results is less than 0.05, indicating that the
data show a multivariate normal distribution. In this case, the data is considered to be suitable for
factor analysis.
Varimax rotation was used during the factor analysis process. In factor analysis, the same structure
factor of agents for extracting the measurement substance of variance high levels for selection of load
values in the factor that they get 0.45 or higher than that is a good measure expressed on
mek (Büyüköztürk, 2007)

3. FINDINGS
3 .1. Explanatory Factor Analysis Stage
The findings of the analysis in line with three headrests in It were examined. The stages are as shown
in Figure 2.
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Evaluation of the suitability of
the data for factor analysis

STEPS OF EXPLANATORY
FACTOR ANALYSIS

Examination of the construct
validity of the draft scale

Examining the reliability of the
draft scale

Figure 2. Exploratory Factor Analysis Stages
As seen in Figure 2, exploratory factor analysis; if the assessment of suitability for factor analysis of the
melt, t examination of the Draft scale construct validity and t examination of the reliability of the Draft
scale was carried out in three stages. The operations performed at these stages are as follows.

1. Evaluation of the suitability of the data for factor analysis
It can be explained by KMO coefficient and Bartlett test to determine whether the data from the
sample group are suitable for factor analysis (Büyüköztürk, 2007; Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). In
order to perform factor analysis with the data, the KMO value is expected to be greater than 0.5 0 and
the Bartlett test to be significant. KMO value of our rubric Research and Bartlett test results in Table
2 as is.

Table 2. Examination of the Appropriateness of the Data for Factor Analysis
Qualification samples of the Kaiser against -Meyer- Olkin ( KMO) value of 0 , 748
Bartlett's Sphericity Test Results
Chi-Square Value

2966,698

Degrees of Freedom 703
Significance Value
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, 000

When Table 2 is examined, our KMO value is 0.748 for the draft scale form consisting of 38
questions. So it can be considered intermediate. Secondly, the data obtained by looking
at Bartlett's test was found to be suitable for factor analysis since it showed a significant
difference (X 2 = 2966,698; P < 0,05) (Büyüköztürk, 2007).
2. Examination of the Construct Validity of the Draft Scale
In factor analysis, the differences between the skewness and sharpness coefficients of the items
included in the study, item-total score correlations, correlation matrix values of the items, factor
loadings (0.50) and factor loads of items loaded on more than one factor were examined, and negative
questions were converted to positive (15, 21, 28,37) and as a result of the examinations (Item No: 4,
11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), seventeen items were removed from their
aims. . These operations are performed by using principal components factor extraction method
and orthogonal (varimax) rotation. In order to determine the construct validity of the scale, the
common variance in the scale was determined first. Kalaycı (2010), factor analysis 0.5 0 ' n in is
removed from the analysis under the variables having variance below denotes the factor analysis can
be done again. On the other hand, Pallant (2001) 0.40' in the material on the correlation is strong and
that it should not be removed from the analysis (Büyüköztürk, 2010). This substance selection reason
has been taken in order to show that Factor loadings of 0.50 and a factor of each item on the tar and
0.50 "The material is sifted below. These load values have been checked from
Rotated Component Matrix since more than one dimension will be used. Also Communalities by each
agent by reference to the table of the variance are determined which describe how 0.50 ' s below the
article was removed from the scale. Our load values for 21 items were found to vary between 0.535
and 0.860. After the factor analysis process, it was seen that the remaining 38 items for the valid scale
form were grouped under 7 factors. The total variance values explained are shown in Table 3.
Table 3. Results of Final Factor Analysis Process: Explained Total Variance Values
Determined
Factor
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Eigenvalue

Variance Values Explained by the Factor
Variance %

Cumulative Variance %

1

3,581

17,054

17,054

2

2,980

14,193

31,247

3

2,065

9,835

41,082

4

1,449

6,900

47,982

5

1,329

6,331

54,313

6

1,160

5,523

59,86

7

1,009

4,807

64,643

As shown in Table 3, seven factors combined total variance % 64.643 " discloses URL. The variance rate
(64.8%) explained by the factors is at an acceptable level (Büyüköztürk, 2010). Later, in order to
determine the components of the scale, the following steps were passed:


Determining the number of factors



Determining factor variables



Naming factors

1- Determining the Number of Factors
Two criteria were used to determine the number of factors that could reveal the relationships
between items in a small number and most effective way: examination of eigenvalue and line graph
(Büyüköztürk, 2007; Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). In the data analysis graph, the factor point where
rapid decreases with high acceleration are experienced gives the number of factors (Büyüköztürk,
2010, p. 125). The line graph obtained for 21 items is as shown in the Figure.

Figure 3. Line Chart

This graph is viewed wherewith time is moderate acceleration of reduction among the four factors,
fifth, it is seen that the drop between the sixth and seventh routine factors. Therefore, a 7-factor
structure has been chosen.
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2- Determining Factor Variables
" Varimax " rotation method, which is one of the most frequently used methods, was used to
determine factor variables. The Rotated Components Matrix is shown in Table 4 below.
Table 4. Factor Loading Values of the Scale Items After the Rotation Process
Rotated Components Matrix
Components
Factor 1
Item_9

, 814

Item_6

, 772

Item_8

, 652

Item _31

, 648

Factor 2

Item_2

, 860

Item_1

, 759

Item_3

, 725

Item_5

, 696

Factor 3

Item_25

, 817

Item _23

, 612

Item_26

, 570

Item _18

, 535

Factor 4

Item _15

, 834

Item _21

, 695

Item _20

, 687

Factor 5

Item _7

, 858

Item _10

, 764

Factor 6

Item _29

, 807

Item_28

-, 787

Factor 7

Item _12

, 798

Item_ 13

, 704
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3- Naming Factors
Rotated components obtained after determining matrix seven factors e literature to based on the
names are determined. Table 5 includes the items belonging to Factor 1 and their factor loading values.

Table 5. Items in the "Homework-Parent Relationship" Factor
Substances

Factor Load

6-Parents "teacher, give lots of homework." I give homework
taking into account his
promise.

0.772

8-By giving a lot of homework, I make sure that parents take care
of their children and that teachers understand the way they are
at school.

0,652

9-I want the student to spend time with their family and be
happy together by giving lots of
homework.

0.814

31-I have the parent follow up on homework.

0,648

As can be seen in Table 5, the name of the first f actor of the scale was determined as “Homework
Parent Relationship”. Factor load values for this factor range between 0.648 by 0.814.
The items related to factor 2 and the factor loading values of the items are shown in Table 6.

Table 6. Items in the "Motivation" Factor
Substances

Factor Load

1-I change the homework style according to each subject.

0.759

2-I include applications that will make homework more
engaging for students.

0.860

3-I motivate the student to do homework.

0.725

5- I give reinforcements to increase students' homework
performance and productivity.

0.696
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As seen in Table 6, the name of the second factor of the scale was determined as "Motivation". It is
seen that factor load values for this factor vary between 0.696 and 0.860.
The items related to factor 3 and the factor loading values of the items are shown in Table 7.

Table 7. Items in the "Control and Evaluation" Factor
Substances

Factor Load

18-After checking the homework of the students, I solve the wrong
questions on the board.

0.535

23-After each assignment, I evaluate the students and give grades.

0,612

25-I use the participation in class activities section in the e-school
to grade my homework.

0.817

26-I evaluate my homework with a rubric.

0.570

As seen in Table 7, the third factor was named as "Control and Evaluation”. Load factor values for this
factor 0 535 0.8 17 ranged.
The items related to factor 4 and the factor loading values of the items are shown in Table 8.

Table 8. Items in the "Time" Factor
Substances

Factor Load

15-There is not enough time for students to check their
homework.

0.834

21-I have enough time for homework check.

0.695

Table 8 'd e as shown in the name of the fourth scale factor "Time" respectively. The n factor load
value of the two items under this factor is 0.69 5 and 0.8 34.
Table 9 shows the items related to Factor 5 and the factor loading values of the items.

Table 9. Items Under the Factor "The Effect of Homework on Social Interaction "
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Substances

Factor Load

7- It is a fact that giving too much homework limits the
communication between the family and the child.

0.858

10-homework to pass the time for social activities of
domestic water I believe
ınırlandır.

0.764

As seen in Table 9, the fifth factor of the scale was named as "The Effect of Homework on Social
Interaction in the Family". Factor load values for these two factors are between 0.764 and 0.858.
Factor 6 Factor loadings of substances with related substances Table 10 "d a shown.

Table 10. Items in the " Resource Utilization" Factor
Substances
28-The curriculum book is not enough to give homework.
29-Getting a supplementary book to help them do homework
I think it is useful .

Factor Load
- 0.787
0.807

As seen in Table 10, the name of the sixth factor of the scale was determined as "Resource
Usage". Resources under the use of drugs and drugs of factor loadings are two values - it is 0.787 to
0.807.
The items related to Factor 7 and the factor loading values of the items are shown in Table 11.

Table 11. Items in the " Independent Homework Understanding " Factor
Substances

Factor Load

12-I usually give individual homework.

0.794

13-I leave the use of resources for homework to the student.

0,704

Looking at Table 11, the last factor of the scale is named as " Independent Homework
Understanding”. There are only two items under this factor, and the factor load values of the items are
0, 704 and 0, 794.
2.
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Examination of the Reliability of the Draft Scale

When determining the scale for research, it is important that the scale we will use is reliable. There
are different ways to measure the reliability of the scale. One of them is the "Cronbach Alpha"
coefficient, which is the internal consistency coefficient. The internal consistency coefficient indicates
to what extent the items that make up the scale are compatible with each other. Ideally,
the Cronbach Alpha coefficient is desired to be above 0.70 (De Vellis, 2012). In addition, values above
0.80 are considered to be highly reliable (Kalaycı, 2010). The Cronbach Alpha reliability coefficient of
the 38-question draft scale prepared was calculated as 0.842. This revealed that it is a highly
acceptable scale according to the literature. As a result of the analysis, the draft k k, which consists of
21 items that includes positive and negative situations, was finalized. For these 21 items,
the Cronbach Alpha reliability coefficient was 0.737.
Table 12. Cronbach Alpha Reliability Coefficients for the Scale
Cronbach’s Alpha

Number of Items

0.842

38

0.737

21

In addition, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated for each dimension as shown in the
table below:
Table 13. Cronbach Alpha Reliability Coefficients of the Sub-Dimensions of the Scale
Item No

Reliability
Coefficient

Factor 1 (Homework Parent Relationship)

6, 8, 9, 31

0.750

Factor 2 (Motivation)

1, 2, 3, 5

0.793

18, 23, 25, 26

0,650

15, 21, 22

0,634

Factor 5 (The Effect of Homework on Family Social
Interaction)

7, 10

0,600

Factor 6 (Resource Utilization)

28, 29

0.582

Factor 7 (Independent Homework Understanding)

12 , 13

0.520

Bottom Dimensions

Factor 3 (Control and Evaluation)
Factor 4 (Time)

The sub-dimensions of the items were found to be sufficient in terms of reliability
coefficients. According to these results, it can be said that the scale is reliable. All the above results, the
scale of the draft that is available shows.
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4. CONCLUSION, DISCUSSION AND SUGGESTIONS
This section includes results regarding the findings obtained within the scope of the research,
discussions and recommendations regarding the results.
4.1. Conclusion and Discussion
Discussions about homework continue today as they used to be. Because, when the studies are
considered as a whole, there are those who say that homework is necessary and will definitely affect
success, as well as those who say that it is unnecessary or its effect on success is very
limited. Considering the studies in which international exams are evaluated, considering that
homework and homework duration are one of the evaluation criteria, it means that homework is an
issue that should be considered and focused on in a real sense. The fact that the Ministry of National
Education issued circulars on homework for most periods is an indication that our education system
has not yet been placed on a solid ground. Teachers give homework to see in a tradition and to act
accordingly Given homework will be required to serve the expected purpose and obvious â r. Because
giving homework and managing the process is not a matter of tradition, but of talent. Especially in
education faculties, the importance of this issue, the way it is applied, the process, inspection,
evaluation, resource use, etc. Considering such variables, we think that it is necessary to give qualified
homework, to carry out the process correctly, and to learn and teach the subjects seriously.
Within the scope of this study, a scale named “Teachers Approaches to Mathematics Homework Scale
(MEIYÖ)” was developed, which reveals the opinions of math teachers in middle school towards their
homework. Because scales related to homework given in mathematics lesson are limited in
the literature.
The importance that VETS gives to mathematics teachers' homework is important in terms of the way
they evaluate the homework, managing and supervising the homework process, providing feedback,
time constraints, where to evaluate the e-school system and revealing the use of resources.
Before starting to develop a scale, studies related to homework were determined by scanning
the literature. When the studies were examined, it was seen that there were not many scales about
homework in the field of mathematics. It was decided to develop a scale in which teachers, who are
especially in the kitchen of the business, can reveal their views on homework. After examining the
studies, the questions that come to mind were written and a question pool was created first. In this
pool of 58 questions, the questions were revised and the help of experts in the field of language
was tried to be free from grammatical and expression disorders. As a result, the draft consisting of 41
items was shown to a total of 5 experts, 2 in the field of Educational Sciences at Fırat University, 2 in
the field of Mathematics Education, and 1 in the field of ICT, and as a result, a scale consisting of 38
questions was obtained by eliminating only 3 items. This scale was applied to 256 mathematics
teachers in secondary schools in Elazığ. 236 scales were taken back from the teachers. For this scale
consisting of 38 items, 5 times the samples were reached.
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In the factor analysis performed to determine the construct validity of the scale,
firstly, Kaiser Meyer Olkin and Barlett tests, which show the suitability of the data for factor
analysis, were examined. The KMO test value was 0.748. It can be said that this value is moderately
acceptable. Barlett test result in 2966.698 (p <0.05) The data obtained is set forth referring as
appropriate to factor analysis showed that significant difference.
The results obtained for the validity and reliability studies for VETSS provide strong evidence that the
scale is suitable for use. 7 dimensions in the scale explain 64.643% of the total variance. Variance rates
varying between 40% and 60% in social sciences are considered sufficient. (Tavşancıl, 2010). From this
point of view, the variance explained by MEİÖYÖ is at an acceptable level.
In the factor analysis, it was seen that the factor loads of the items ranged from 0.535 to
0.860. Although the smallest value is 0.535, the fact that most of them are higher than 0.70 can be
interpreted as the factor loadings are quite good.
Cronbach Alpha coefficients were calculated in studies on the reliability of the
scale. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was 0.842. Since this value is above 0.80,
it is accepted as a highly reliable scale according to Kalaycı (2010). In this case, it can be said that the
scale is a very reliable tool.
4.2. Suggestions
In conclusion, according to the values obtained from the exploratory factor analysis and the reliability
analysis, it is clearly seen that VET is a valid and reliable tool that can be used in the studies of
determining middle school mathematics teachers' opinions and evaluation styles. In similar studies,
the validity and reliability values of VETS can be complemented by confirmatory factor analysis, and
secondary school mathematics teachers' opinions and assessment styles on homework can be used as
a data collection tool in their studies. In addition, this research was prepared only for the mathematics
course. It can also be used for different courses in similar research.
4.2.1. Suggestions for Researchers
1. This study aims to measure middle school mathematics teachers' opinions about
homework. Similar studies can be studied with teachers who attend primary school math
classes and high school math classes.
2. If research is to be conducted at the secondary school level, a scale development study can be
conducted for students and parents.
3. Only exploratory factor analysis was conducted in the developed scale. Confirmatory factor
analysis studies can be done.
4. The work done is supported by qualitative studies or a quantitative and qualitative study can
be done together.
5. Teachers, students and parents can be researched on homework given in the field of
mathematics and these researches can be published in a book.
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6. The research can be carried out on a larger sample, with the views of mathematics teachers, a
more comprehensive and comprehensive study. The results obtained can be compared with
the developed scale.
7. Homework can be studied on teacher candidates in Education Faculties.
8. The importance of homework attracts and wrong of the applications of all stakeholders in
order to avoid le purification together in future seminars can be planned.

4.2.2. Suggestions for Teachers
1. Teachers to the students what the intended purpose of homework track â he should.
2. Teachers should carry out the homework process in cooperation with their parents. When
necessary, they should consult parents and get information about how they deal with the
student.
3. When teachers give homework, they should include homework of different types and
types that students can benefit from technological opportunities. One type of homework
should not be given.
4. When teachers give homework, they should assign homework according to the student level.
5. Teachers home they certainly give the ODVA students to check for reinforcements should
give, and should motivate them to do their homework.
6. After the teachers check the homework, they should have a scale in which they can evaluate
those who do and those who do not, and they should grade according to this scale.
7. Teachers should never use homework as a method of punishment.
8. Teachers should check the assignments themselves and not leave this job to a student to
whom they are assigned.
9. Teachers should not do the assignment in the last minutes of the lesson so that the homework
they give is not forgotten. In addition, students should note their homework.
10. Teachers should assign homework that students can do, taking into account individual
differences and students' financial opportunities.
11. Teachers should not cause social alienation in the family by giving too much homework.
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Abstract
International economic law is a very important branch of economic law which regulates the economic
order and economic relations between nations. An important role in the functioning and importance
of international economic law is directly played by various economic organizations which aim to ensure
the implementation of laws and regulations that determine them depending on the type of
organization, and their scope. Through this paper will be researched and analyzed some of the general
international economic organizations, an analysis which has been done by studying the roles,
functions, goals, basic principles on which they operate, projects, characteristics and organizational
structures.
The main focus almost during the elaboration of each organization will be the Republic of Kosovo, the
difficulties it has encountered from the post-war period which have still left traces in the economic
sphere as well as the projects and assistance that these organizations have developed in order to to
change the economic situation, strengthen businesses and improve competition.
This paper will also compare and detail in detail the processes and conditions that each organization
determines for the membership of the new member states, the duties and responsibilities of the
current member states, and the cases of departure of some of the member states. In order to achieve
the expected results in the paper, concretization methods, generalization methods, research methods,
historical methods, statistical methods and analysis methods were used. During the analysis and
research of the paper, as a conclusion we will come to understand the importance of each organization
and especially in their cooperation in the fight against global poverty by comparing Kosovo and the
challenges that await.
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Alienation and Identity in the Song of Reed by Rumi
Dr. Sherzad Shafie BABO
Salahaddin University, College of Languages, IRAQ

Abstract
This study tackles the alienation of the soul in this world and its search for a real identity. Rumi uses
the sad music of the reed as a symbol of complaining of being separated from the beloved. When the
reed is separated from its canebrake it becomes gloomy and melancholic and wants to return to its
original home. Rumi uses reed as a symbol of soul which has been alienated from its origin and when
the musician plays it complain from this estrangement. Rumi opens his famous book of Masnavi by the
Song of Reed and the rest of the book is somehow related to this introductory part.
Keywords: Reed, Masnavi, Rumi, alienation, identity.
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Öz
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf, anne ve
baba eğitim durumu değişkenlerine göre belirlenmesi ve yordanmasıdır. Genel tarama modeline uygun
olarak yürütülen araştırmada random örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 20192020 eğitim dönemi ilk yarıyılında Sivas il merkezinde dört farklı ortaokulda öğrenim gören 738 (323
kız-415 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde Cabı (2016) tarafından geliştirilen
“Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde
tanımlayıcı analizler, bağımsız gruplar t testi, ANOVA analizi, Tukey analizi, Pearson Korelasyon analizi
ve basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; ortaokul öğrencilerinin
dijital teknoloji tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim değişkenleri açısından manidar
düzeyde farklılaşmaktadır. Ölçeğin toplam puanı ile dört faktörü arasında pozitif yönde yüksek, üç
faktörü ile pozitif yönde orta ve bir faktörü ile negatif yönde düşük düzeyde korelasyona sahip olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin dijital teknoloji tutumlarını araştırma değişkenlerinin
yordayıp yordamadığına bakılmış; cinsiyet değişkeninin %05, sınıf düzeyi değişkeninin %04, anne eğitim
durumu değişkeninin %02, baba eğitim durumu değişkeninin %01 oranında yordadığı belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dijital teknoloji, tutum, ortaokul, öğrenci

Abstract
The aim of this study is to determine and predict secondary school students' attitudes towards digital
technology according to the variables of gender, class, mother and father educational status. Random
sampling method was used in the study, which was carried out in accordance with the general
screening model. The sample of the research consists of 738 (323 girls-415 boys) students studying in
four different secondary schools in Sivas city center in the first semester of the 2019-2020 academic
year. The "Attitude Scale Towards Digital Technology" developed by Cabı (2016) was used to obtain
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the data. Descriptive analyzes, independent groups t-test, ANOVA analysis, Tukey analysis, Pearson
Correlation analysis and simple linear regression analysis were applied in the analysis of the data
obtained. According to the research findings; The digital technology attitudes of secondary school
students differ significantly in terms of gender, grade level, mother and father education variables. It
was concluded that the total score of the scale had a high positive correlation with four factors, a
moderate correlation with three factors, and a low correlation with one factor. In addition, it was
examined whether the research variables predicted students' digital technology attitudes; It was
determined that gender variable predicted 05%, grade level variable predicted 04%, mother education
level variable predicted 2%, father education level predicted 01%.
Keywords: Digital technology, attitude, secondary school, student

GİRİŞ
Tutum; tutulan yol, bir olay, olgu ya da duruma yönelik tavır olarak ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu,
2014). İnceoğlu (2010) tutumu bireyin çevresinde algı çerçevesine giren olgu ya da nesnelere ilişkin
tepki eğilimi, olası davranış biçimi şeklinde tanımlamıştır. Tutumlar olumlu ya da olumsuz olabilir.
Bireyin bir konudaki tutumunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Cinsiyet, çevre, kültür, eğitim,
kişisel özellikler, deneyim vb. bireyin tutumunu belirleyen etmenler arasında yer almaktadır. Eğitim
alanında öğrencilerin öğretmen, öğrenme, materyal, araç-gereç, materyal, öğrenmenin amacı vb.
ilişkin tutumları öğrenmelerini doğrudan etkilemektedir. Eğitimde gittikçe artan bir oranda
kullanılmaya başlayan teknolojik materyallere ilişkin olarak öğrencilerin sahip oldukları tutumun
olumlu olması bu anlamda sağlıklı bir eğitim sürecin yürütülmesi açısından önemlidir.
Günümüz dünyasında yürütülen tüm işlemlerde teknolojik alt yapıyla uyumlu olarak hızlı bir
dijitalleşmenin olduğu görülmektedir. Bu dijitalleşme, hızlı hareket kabiliyeti, çok sayıdaki insanla aynı
anda etkileşim, değişim ve dönüşümle karakterize edilmektedir (Alkan, 1998). Dijitalleşmenin eğitim
ortamlarında aktif yansımaları bulunmaktadır. Geleneksel olarak yürütülen eğitim uygulamaları
günümüzde yeterliğini kaybetmiş ve yerini dijital teknolojiyle desteklenen eğitim uygulamalarına
bırakmıştır (Somyürek, 2014). Dijital teknoloji bilgisayar, internet, cep telefonları, kamera, video ve
web teknolojileri gibi uygulamaları içerir (Cabı, 2016). Günümüzde bu araç-gereçlere öğrenciler
rahatlıkla ulaşmakta ve her türlü işlevini kolaylıkla kullanmaktadır. Bunda elbette gençlerin teknolojinin
öne çıktığı bir çağda doğmuş olmalarının da önemi büyüktür (Prensky, 2001). Artık çok küçük yaşlardan
itibaren bilgisayar ve cep telefonlarına sahip olan gençler zamanlarının önemli bir kısmını da bu araçgereçler aracılığıyla girdiği internet ortamlarında geçirmektedir (Ayvaz, 2017; Kemp, 2017). Dijital
araçlara yönelik olarak öğrencilerin tutumlarının tespit edilmesiyle öğretme ortamlarında kullanılan
dijital araç gereçlerin etkisi belirlenerek bu doğrultuda sürekli güncellenerek yapılandırılması,
kullanılan dijital araçların en uygun şekilde kullanılması sağlanacaktır (Gokhale, Brauchle, & Machina,
2013).
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Öğrencilerin dijital teknolojiye ilişkin tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesi, öğretme-öğrenme
sürecinin amaçlarına ulaşması, var olan durum tespiti aracılığıyla sürecin yeniden yapılandırılması ve
dijital teknolojiye uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi için her kademedeki öğrencilerin
tutumlarının tespiti önemlidir. Bu çalışmada da alan yazında yapılan çalışmalara destek sunacağı,
program hazırlayıcılara kaynak oluşturacağı düşüncesinden yola çıkılarak ortaokul düzeyindeki
öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda da
aşağıdaki soruların yanıtı aranmıştır:
a) Ortaokul öğrencilerinin dijital teknoloji tutumlarının düzeyi nedir?
b) Ortaokul öğrencilerinin dijital teknoloji tutumları cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim durumu
değişkenleri açısından farklılaşmakta mıdır?
c) Ortaokul öğrencilerinin dijital teknoloji tutumları ölçeğinin toplam puan ile faktörleri arasında
aldıkları puan ortalamalarının ilişki düzeyi nedir?
d) Ortaokul öğrencilerinin dijital teknoloji tutumlarını cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim durumu
değişkenlerinin yordama düzeyi nedir?
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın örneklemi, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analiz süreci
hakkında bilgi verilmiştir.
Evren/Örneklem
Araştırma genel tarama modeline uygun olarak random örnekleme yöntemiyle yürütülmüştür.
Araştırmanın örneklemi 2019-2020 eğitim dönemi ilk yarıyılında Sivas il merkezinde dört farklı
ortaokulda öğrenim gören 738 (323 kız-415 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem
grubunu betimleyen bilgiler aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Örnekleme Ait Demografik Bilgiler
Değişkenler
Kız
Cinsiyet
Erkek
5. sınıf
6. sınıf
Sınıf Düzeyi
7. sınıf
8. sınıf
İlkokul
Ortaokul
Anne Eğitim
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Baba eğitim
Lise
Üniversite
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(f)
323
415
229
181
173
155
161
266
183
128
72
136
291
239

(%)
43.8
56.2
31,0
24,5
23,4
21,0
21,8
36,0
24,8
17,3
9,8
18,4
39,4
32,4

Yukarıdaki katılımcı bilgilerine bakıldığında erkek öğrencilerin biraz daha fazla olduğu, sınıf düzeyinde
nispeten dengeli bir dağılım bulunduğu, eğitim durumu açısından anne eğitim durumunun ortaokul,
baba eğitim durumunun lise düzeyinde ağırlıklı olduğu belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Veriler araştırmacı tarafından öğretmenlere uygulanan “California Eleştirel Düşünme Ölçeği”
kullanılarak toplanmıştır.
Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği: (DTYÖ) Verilerin elde edilmesinde Cabı (2016) tarafından
geliştirilen “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Beşli likert tipinde hazırlanan
ölçek Yetkinlik (YET), Sosyal Ağlar (SA), Derste Teknoloji Kullanımı (DTK), Teknolojiye Yönelik İlgi (DYİ),
Benim İçin Teknoloji (BİT), Olumsuz Yönler (OY), Eğlence Amaçlı Kullanım (EAK), Bilinçli Kullanım (BK)
olmak üzere sekiz faktörlü bir yapıya sahip olup toplamda 39 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme
çalışmasında ölçeğin toplam güvenirliği .90 olarak bu çalışmada ise .89 olarak saptanmıştır. Beşli likert
olarak hazırlanan ölçek “Kesinlikle katılmıyorum=1…Kesinlikle katılıyorum=5” arasında
derecelendirilmiştir. Ölçek toplam puanında alınabilecek en düşük puan 39, en yüksek puan ise 195
olmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma verileri, 2019‐2020 eğitim dönemi ilk yarıyılında Sivas il merkezinde dört farklı ortaokulda
öğrenim gören 738 (323 kız‐415 erkek) öğrenciye Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği 25 Ekim 2019‐
05 Kasım 2019 tarihleri arasında bizzat araştırmacı tarafından ölçeğin uygulanmasıyla elde edilmiştir.
Katılımcılara ölçek uygulanırken gönüllülük ilkesine riayet edilmiş ve gizlilik ilkesi gereği kimliklerine
araştırmada yer verilmemiştir. Toplamda 750 ölçek uygulanmış ancak yapılan kontrollerde 12 tanesi
hatalı veya eksik doldurulduğu için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Verilerin tamamı bilgisayara tek tek
girilmiştir. Verilerin analizinde SPSS .25 paket programı kullanılmıştır. Normallik varsayımı için
Kolmogorov‐Smirnov (K‐S) testi uygulanmıştır. Veriler normallik varsayımını karşıladığı için parametrik
testler arasında yer alan bağımsız gruplar t testi, ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testinde farklılık
olduğu gülen faktörlerde hangi gruplar arasında farklılık olduğunun belirlenmesi amacıyla Tukey testi
uygulanmıştır. Katılımcıların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler tarafından
yordanma düzeyinin belirlenmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin
analizi sonucunda elde edilen bulgular tablo halinde düzenlenmiş ve altına yorumlayıcı bilgilere yer
verilerek bulgular bölümünde sunulmuştur.
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BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara tablolar halinde yer
verilmiştir. Öğretmenlerin DTYÖ’den aldıkları toplam ve alt faktörlerine ilişkin madde puan ortalamaları,
standart sapma değerleri ve Cronbach Alfa değerleri bir bütün olarak Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. DTYÖ’ye İlişkin Betimsel İstatistikler
DTYÖ

n

Toplam
YET
SA
DTK
DYİ
BİT
OY
EAK
BK

738
738
738
738
738
738
738
738
738

En düşük
puan
60
10
4
4
5
5
5
4
3

En yüksek
puan
185
50
20
20
25
20
25
20
15

133.67
36.05
11.44
13.57
19.50
15.70
13.53
11.95
11.92

Madde ort.
(1-5)
3.43
3.61
2.86
3.39
3.90
3.14
2.71
2.99
3.97

ss
22.70
8.65
5.28
4.35
4.26
3.04
4.51
4.37
2.72

Cronbach
Alfa
.89
.87
.86
.75
.73
.71
.71
.73
.71

Tablo 2 incelendiğinde; bu çalışmada elde edilen ölçek güvenirliğinin toplamda .89 olduğu, alt
faktörlerde .71 ile .87 arasında değiştiği; ölçekten elde edilen puan ortalamalarının toplam ve altı
faktörünün orta düzeyde (p<3.80), diğer iki faktörde ise yüksek düzeyde olduğu (p>3.80)
görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre DTYÖ’den aldıkları puanlarda istatistiksel farklılık
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 3’te
sunulmaktadır.
Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları
DTYÖ
Toplam
YET
SA
DTK
DYİ
BİT
OY
EAK
BK
*p<.05
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Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

n
323
415
323
415
323
415
323
415
323
415
323
415
323
415
323
415
323
415

x̄
128.19
137.93
34.09
37.58
11.15
11.67
12.40
14.48
18.60
20.20
15.35
15.98
14.54
12.74
10.29
13.25
11.77
12.04

ss
21.78
22.51
8.47
8.48
5.37
5.21
4.20
4.26
4.14
4.22
3.00
3.05
4.39
4.45
3.97
4.23
2.83
2.62

t

sd

p

-5.913

736

.000*

-5.541

736

.000*

-1.337

736

.182

-6.613

736

.000*

-5.145

736

.000*

-2.796

736

.005*

5.472

736

.000*

-9.682

736

.000*

-1.316

736

.189

Tablo 3’teki bulgulara göre; ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkeni toplam puan ve altı alt
faktöründe erkek öğrenciler lehine farklılık olduğu (p<.05) diğer iki faktörde ise anlamlı farklılık
olmadığı görülmüştür (p>.05).
Ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre DTYÖ’den aldıkları puanlarda istatistiksel farklılık
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi sonuçları Tablo 4’te sunulmaktadır.
Tablo 4. Sınıf Düzeyi Değişkenine ANOVA Testi Sonuçları
DTYÖ

Toplam

YET

SA

DTK

DYİ

BİT

OY

EAK

BK
*p<.05
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Sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
1. 5.sınıf
2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf

n

x̄

229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155
229
181
173
155

127.34
131.57
141.68
136.52
34.23
35.35
39.16
36.08
10.35
10.05
12.65
13.34
12.34
13.74
14.80
13.79
18.59
19.57
20.64
19.46
14.77
15.88
16.41
16.08
14.51
13.27
12.50
13.51
11.44
11.45
12.94
12.19
11.09
12.24
12.55
12.06

ss
23.99
22.08
19.40
21.91
9.14
8.71
7.30
8.35
5.19
5.19
5.00
4.99
4.54
4.25
4.05
4.09
4.41
4.25
3.88
4.17
3.24
2.87
2.76
2.94
4.69
4.31
4.31
4.41
4.34
4.48
4.39
4.08
2.96
2.73
2.22
2.57

Varyans
kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

sd

F

p

Anlamlı
Farklılık

15.286

.000*

*7-1, *8-1,
*7-2

11.759

.000*

*7-1, *8-1,
*7-2, *8-2

18.337

.000*

*7-1, *8-1,
*7-2, *8-2

11.317

.000*

*6-1, *7-1,
*8-1

7.839

.000*

*7-1

11.838

.000*

*6-1, *7-1,
*8-1

6.972

.000*

*6-1, *7-1

5.036

.002*

*7-1, *7-2

11.712

.000*

*6-1, *7-1,
*8-1

3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737

Tablo 4’te yer alan bulgulara göre; öğrencilerin toplam puan ve tüm faktörlerde sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<.05). Yapılan Tukey analizi sonuçlarında
aralarında anlamlı farklılık bulunan gruplar Tabloda görülmektedir. Ölçek toplamı açısından
değerlendirildiğinde en yüksek puanı 7. sınıf öğrencilerinin en düşük puanı ise 5. sınıf öğrencilerinin
aldığı görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumu değişkenine göre DTYÖ’den aldıkları puanlarda
istatistiksel farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi sonuçları Tablo 5’te
sunulmaktadır.
Tablo 5. Anne Eğitim Durumu Değişkenine ANOVA Testi Sonuçları
DTYÖ

Toplam

YET

SA

DTK

DYİ

BİT

OY

EAK

BK

311

Anne eğitim
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite
1.İlkokul
2.Ortaokul
3.Lise
4.Üniversite

n

x̄

ss

161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128
161
266
183
128

128.75
132.21
137.10
137.96
33.66
35.74
37.50
37.63
11.12
11.51
11.50
11.63
13.11
13.10
14.04
14.46
18.34
19.33
20.31
20.15
15.39
15.33
16.26
16.08
13.75
14.16
12.81
12.94
11.74
11.30
12.47
12.84
11.65
11.73
12.21
12.24

23.555
23.44
21.60
20.16
9.11
8.619
8.39
7.78
5.19
5.17
5.49
5.37
4.30
4.39
4.51
3.94
5.00
4.21
3.81
3.54
2.99
3.21
2.78
2.98
4.15
4.74
4.64
4.05
4.24
4.25
4.58
4.27
2.90
2.69
2.74
2.45

Varyans
kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

sd

F

p

3
734
737

5.922 .001*

*3-1,
*4-1

7.565 .000*

*3-1,
*4-1

3
734
737

Anlamlı
Farklılık

3
734
737

.267

.850

3
734
737

4.216 .006*

*4-1,
*4-2

7.537 .000*

*3-1,
*4-1

4.622 .003*

*3-1,
*3-2

4.198 .006*

*2-3

4.753 .003*

*3-2,
*4-2

3
734
737
3
734
737

-

3
734
737
3
734
737
3
734
737

2.259

.080

-

*p<.05

Tablo 5’te yer alan bulgulara göre; öğrencilerin anne eğitim durumu değişkeni açısından ölçeğin toplam
puanı ve altı alt faktöründe anlamlı farklılığın bulunduğu (p<.05) iki alt faktöründe ise anlamlı farklılığın
bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Yapılan Tukey analizi sonuçlarında aralarında anlamlı farklılık
bulunan gruplar Tabloda görülmektedir. Ölçek toplamı açısından değerlendirildiğinde en yüksek puanı
annesi üniversite mezunu olan grubun en düşük puanı ise annesi ilkokul mezunu olan grubun aldığı
görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumu değişkenine göre DTYÖ’den aldıkları puanlarda
istatistiksel farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da
sunulmaktadır.

Tablo 6. Baba Eğitim Durumu Değişkenine ANOVA Testi Sonuçları
DTYÖ

Toplam

YET

SA

DTK

DYİ

BİT

OY
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Baba eğitim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul

n

x̄

ss

72
136
291
239
72
136
291
239
72
136
291
239
72
136
291
239
72
136
291
239
72
136
291
239
72

132.03
130.90
131.54
138.32
35.68
34.63
35.36
37.82
11.50
11.51
11.29
11.57
13.46
13.34
13.07
14.35
19.18
18.82
19.20
20.34
15.25
15.20
15.48
16.39
13.24

24.37
22.27
23.60
20.65
9.69
8.52
8.81
7.93
5.41
5.52
5.19
5.25
4.36
4.37
4.48
4.10
4.63
4.45
4.36
3.76
3.27
3.03
3.08
2.82
3.95

Varyans
kaynağı

sd

Gruplar
arası

3

Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

734
737

F

p

Anlamlı
Farklılık

5.075

.002*

*4-2, *4-3

5.315

.001*

*4-2, *4-3

.142

.935

-

4.017

.008*

*4-3

4.963

.002*

*4-2, *4-3

6.521

.000*

*4-1, *4-2,
*4-3

2.519

.057

-

3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3
734
737
3

EAK

BK

Ortaokul

136

13.97

4.60

Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

291
239
72
136
291
239
72
136
291
239

13.88
12.93
12.07
11.80
11.55
12.50
11.65
11.63
11.72
12.41

4.74
4.27
3.96
4.24
4.38
4.50
2.97
2.62
2.88
2.43

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

734
737
3
734
737

2.182

.089

-

3.910

.009*

*4-2, *4-3

3
734
737

*p<.05

Tablo 6’da yer alan bulgulara göre; öğrencilerin baba eğitim durumu açısından toplam puan ve beş alt
faktör açısından yaş değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05), üç alt faktörde ise anlamlı
farklılığın bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Yapılan Tukey analizi sonuçlarında aralarında anlamlı
farklılık bulunan gruplar Tabloda görülmektedir. Ölçek toplamı açısından değerlendirildiğinde en
yüksek puanı babası üniversite mezunu olan grubun en düşük puanı ise babası ortaokul mezunu olan
grubun aldığı görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin ölçeğin toplamı faktörlerinden aldıkları puanların korelasyonu Tablo 7’de
sunulmuştur.

Tablo 7. DTYÖ Toplam ve Faktörlerine Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Toplam
YET
SA
DTK
DYİ
BİT
OY
EAK
BK

Toplam
1.00

YET
.882**
1.00

SA
.615**
.408**
1.00

DTK
.731**
.577**
.368**
1.00

DYİ
.771**
.663**
.329**
.594**
1.00

BİT
.714**
.612**
.285**
.511**
.586**
1.00

OY
-.238**
-.278**
-.268**
-.411**
-.340**
-.247**
1.00

EAK
.628**
.431**
.479**
.493**
.410**
.332**
-.381**
1.00

BK
.559**
.517**
.145**
.342**
.420**
.480**
-.163**
.169**
1.00

Tablo 7 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin DTYÖ toplam puanları ile YET (r=.882), DTK
(r=.731), DYİ (r=.771), BİT (r=.714) faktörleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde; SA (r=
.615), EAK (r=.628) BK (r=.559) faktörlerinde pozitif yönde orta düzeyde; OY (r=-.238) faktörü
ile negatif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir.
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Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf düzeylerinin dijital teknoloji tutumlarını toplam puan
açısından yordayıp yordamadığının belirlenmesi amacıyla basit doğrusal regresyon uygulanmış
ve elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8. Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri DTYÖ Basit Doğrusal Regresyon Sonuçları
Değişken

B

Sabit
118.450
Cinsiyet
9.739
R=.213
F=34.965
Sabit
124.332
Sınıf
3.981
R=.197
F=29.871
*p<.05 ** Bağımlı değişken DTYÖ

ss
2.70
1.65
R2=.045
p=.000*
1.894
.728
R2=.039
p=.000

β

t

p

R

R2

Düzeltilmiş
R2

.213

43.875
5.913

.000
.000*

.213

.045

.044

.197

65.636
5.465

.000
.000

.197

.039

.038

Tablo 8 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerinin dijital teknoloji tutumlarını
pozitif yönde yordadığı (p<.05), dijital teknoloji tutumlarının %05’lik bir kısmını açıkladığı
saptanmıştır (R=.213; R2=.045; p<.05). Geriye kalan yaklaşık %95’lik kısmın farklı etkenlere
bağlı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerinin dijital
teknoloji tutumlarını yordamasına ilişkin kurulan regresyon modelinin simgesel gösterimi
“DTYÖ=118.450+ 9.739*Cinsiyet” şeklinde kurulmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin sınıf
düzeylerinin dijital teknoloji tutumlarını pozitif yönde yordadığı (p<.05), dijital teknoloji
tutumlarının %04’lük bir kısmını açıkladığı saptanmıştır (R=.197; R2=.038; p<.05). Geriye kalan
yaklaşık %96’lık kısmın farklı etkenlere bağlı olduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin
cinsiyetlerinin dijital teknoloji tutumlarını yordamasına ilişkin kurulan regresyon modelinin
simgesel gösterimi “DTYÖ=124.332+ 3.981*Sınıf Düzeyi” şeklinde kurulmaktadır.
Ortaokul öğrencilerinin anne ve baba eğitim durumlarının dijital teknoloji tutumlarını toplam
puan açısından yordayıp yordamadığının belirlenmesi amacıyla basit doğrusal regresyon
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 9’da sunulmuştur.
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Tablo 9. Anne ve Baba Eğitim Durumu Değişkenleri DTYÖ Basit Doğrusal Regresyon Sonuçları
Değişken

B

Sabit
125.693
Anne eğitim
3.354
R=.149
F=16.752
Sabit
125.986
Baba eğitim
2.608
R=.149
F=29.871
*p<.05 ** Bağımlı değişken DTYÖ

ss
2.12
.82
R2=.22
p=.000*
2.72
.879
R2=.039
p=.000

β

t

p

R

R2

Düzeltilmiş
R2

.149

59.399
5.913

.000
.000*

.149

.022

.021

.109

46.367
2.969

.000
.003

.109

.012

.010

Tablo 9 incelendiğinde; ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumlarının dijital teknoloji tutumlarını
pozitif yönde yordadığı (p<.05), dijital teknoloji tutumlarının %02’lik bir kısmını açıkladığı saptanmıştır
(R=.149; R2=.022; p<.05). Geriye kalan yaklaşık %98’lik kısmın farklı etkenlere bağlı olduğu
görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumlarının dijital teknoloji tutumlarını
yordamasına ilişkin kurulan regresyon modelinin simgesel gösterimi “DTYÖ=125.693+ 3.354*Anne
Eğitim Durumu” şeklinde kurulmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumlarının dijital
teknoloji tutumlarını pozitif yönde yordadığı (p<.05), dijital teknoloji tutumlarının %01’lik bir kısmını
açıkladığı saptanmıştır (R=.109; R2=.012; p<.05). Geriye kalan yaklaşık %99’luk kısmın farklı etkenlere
bağlı olduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumlarının dijital teknoloji
tutumlarını yordamasına ilişkin kurulan regresyon modelinin simgesel gösterimi “DTYÖ=125.986+
2.608*Baba Eğitim Durumu” şeklinde kurulmaktadır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkeni toplam puan ve altı alt faktöründe erkek öğrenciler lehine
farklılık olduğu diğer iki faktörde ise anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Erten’in (2019) Z kuşağı
ergenlerinin dijital teknolojiye yönelik tutumlarını incelediği çalışmasında cinsiyet değişkenin anlamlı
farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin toplam puan ve tüm faktörlerde sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ölçek toplamı açısından değerlendirildiğinde
en yüksek puanı 7. sınıf öğrencilerinin en düşük puanı ise 5. sınıf öğrencilerinin aldığı görülmektedir.
Öğrencilerin anne eğitim durumu değişkeni açısından ölçeğin toplam puanı ve altı alt faktöründe
anlamlı farklılığın bulunduğu iki alt faktöründe ise anlamlı farklılığın bulunmadığı görülmektedir. Ölçek
toplamı açısından değerlendirildiğinde en yüksek puanı annesi üniversite mezunu olan grubun en
düşük puanı ise annesi ilkokul mezunu olan grubun aldığı görülmektedir. Erten (2019 tarafından yapılan
çalışmada bu çalışmayla uyumlu olarak annelerin eğitim düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin puan
ortalamalarının da yükseldiği ve en yüksek puan ortalamasına annesi üniversite mezunu olan
öğrencilerin sahip oldukları görülmüştür.

315

Öğrencilerin baba eğitim durumu açısından toplam puan ve beş alt faktör açısından yaş değişkenine
göre anlamlı farklılık gösterdiği, üç alt faktörde ise anlamlı farklılığın bulunmadığı görülmektedir. Ölçek
toplamı açısından değerlendirildiğinde en yüksek puanı babası üniversite mezunu olan grubun en
düşük puanı ise babası ortaokul mezunu olan grubun aldığı görülmektedir. Erten’in (2019) çalışmasında
baba eğitim durumunun öğrencilerin dijital teknoloji tutumlarını etkilediği ve en yüksek puanı babası
üniversite mezunu olan öğrencilerin aldığı saptanmıştır.
Ortaokul öğrencilerinin DTYÖ toplam puanları ile YET, DTK, DYİ ve BİT faktörleri arasında pozitif yönde
yüksek düzeyde; SA, EAK ve BK faktörlerinde pozitif yönde orta düzeyde; OY faktörü ile negatif yönde
düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerinin dijital teknoloji tutumlarını
pozitif yönde yordadığı, dijital teknoloji tutumlarının %05’lik bir kısmını açıkladığı saptanmıştır. Geriye
kalan yaklaşık %95’lik kısmın farklı etkenlere bağlı olduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin sınıf
düzeylerinin dijital teknoloji tutumlarını pozitif yönde yordadığı, dijital teknoloji tutumlarının %04’lük
bir kısmını açıkladığı saptanmıştır. Geriye kalan yaklaşık %96’lık kısmın farklı etkenlere bağlı olduğu
görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumlarının dijital teknoloji tutumlarını pozitif
yönde yordadığı, dijital teknoloji tutumlarının %02’lik bir kısmını açıkladığı saptanmıştır. Geriye kalan
yaklaşık %98’lik kısmın farklı etkenlere bağlı olduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin baba eğitim
durumlarının dijital teknoloji tutumlarını pozitif yönde yordadığı, dijital teknoloji tutumlarının %01’lik
bir kısmını açıkladığı saptanmıştır. Geriye kalan yaklaşık %99’luk kısmın farklı etkenlere bağlı olduğu
görülmektedir.
Dijital teknoloji eğitimin her kademesinde etkili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda
öğrencilerin bu konuda bilinçli olmalarına yönelik eğitimler verilmelidir. Ebeveyn eğitim durumunun
teknoloji ile ilgili alanlarda etkili olduğu görülmektedir. Ailelerin bu konuda bilgilendirmeye yönelik
etkinlikler düzenlenmelidir. Dijital teknoloji tutumu ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu yüzden farklı
kademelerde ve farklı değişkenlerle birlikte çalışma yapılması alan yazını destekleyecektir.
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Öz
Medievalism yani Ortaçağcılık genel anlamıyla Ortaçağ’a ait olan herhangi bir verinin ya da bir veriler
bütününün teknolojik araçlar yardımı ile modern dünya içerisinde tarihsel gerçeklik ya da özgünlük gibi
ölçütler uyarınca yeniden işlenmesi ya da kurgulanmasıdır. Dilimizde henüz yeni bir terim olsa da
kavram olarak dünya genelinde özellikle de insanlara ulaşmanın kolay olduğu sinema filmlerinde çokça
uygulanmıştır. Bu ister dönem ve mekân olarak Ortaçağ tercih edilmiş olsun ister Ortaçağvari ögeler
modern temalarla birleştirilmiş olsun Ortaçağ’ı bir biçimde konu edinen tüm filmler için geçerlidir.
Sinemanın belirli bir dönem, kişi ya da olguyu işlemesiyle izleyicinin dikkatini çekebilmesi oldukça kolay
olmuştur. Karanlık bir ortamda film karşısında pasif konumda olan izleyici filmle bir bütün olmakta ve
böylece yapımcının bizlere aktarmak istediği biçimde aktarılanı kabul etmektedir. Bu haliyle sinema bir
propaganda aracı olarak görülebilir. Ancak bunun da ötesinde sinema hem bir bilgi ve eğitim kaynağı
hem de tarihsel bir doküman olarak da görülmelidir. Çünkü LeGoff ve Le Roy ile birlikte Annales
dergisinin bir dönem yöneticiliğini de yapmış olan Fransız tarihçi Marc Ferro’nun da dile getirdiği üzere
film tarihtir. Bu açıdan incelendiğinde sinema filmlerinde oluşturulan gerçekliğin tarihsel gerçeklikle
uyumu; tarihsel gerçeklikten ne ölçüde uzaklaşabileceği ve bu durumda neden uzaklaştığı; sinema
filmlerinin oluşturduğu yeni kurgunun tarih yazımı, popüler tarih algısı ve Ortaçağ araştırmaları
alanlarında geçerliliği ve verimliliği Ortaçağcılık kapsamına giren sorular olarak araştırmacıların
karşısına çıkmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle terim olarak Ortaçağcılık sözlük anlamı bakımından irdelendikten sonra bir filmi
Ortaçağ’a ait olarak nitelendirebilmemiz için gerekli ölçütler kısaca ele alınacaktır. Akademik yazının
Ortaçağ filmlerini değerlendirme ölçütlerine değinilmesiyle birlikte filmlerin tarih ile benzerliği özellikle
tarihçi Marc Ferro’nun bu konudaki görüşleri ışığında açıklanacaktır. Konuya ilişkin olarak Paul B.
Sturtevant’ın Based on a True History?: The Impact of Popular ‘Medieval Film’ on the Public
Understanding of the Middle Ages başlıklı doktora tezinde hazırlamış olduğu anketin sonuçları uyarınca
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Ortaçağ konulu filmlerin yapılmasının ve Ortaçağcılık açısından değerlendirilmesinin olumlu ve olumsuz
yanları tartışılarak çalışma sonuca ulaştırılacaktır.
Anahtar sözcükler: Ortaçağcılık, sinema, sinema felsefesi, tarihsel gerçeklik, Ortaçağ araştırmaları,
sinemada Ortaçağ.

Médiévisme (Fr.) ya da medievalismo (İsp.), medievalism (İng.) sözcüğü için Merriam-Webster sözlüğü
Ortaçağ’a ait kalite, karakter ya da durum ve Ortaçağ kurumları, sanatı ve uygulamalarına adanmışlık
anlamlarını vermektedir.1 Benzer biçimde Fransızca ve İspanyolca’da da aynı sözcük bu anlamlarının
yanında Ortaçağ çalışmaları anlamını barındırmaktadır. Türkçeye Ortaçağcılık olarak çevirebileceğimiz
bu terim henüz bütünüyle bir terim statüsü kazanmamış olsa da temelde Ortaçağ’a ait verilerin modern
araçlarla, özellikle sinema aracılığıyla yeniden işlenmesi ve kurgulanması anlamına gelmektedir.
Kısacası Ortaçağ’la ilgili olan bir konuyu uğraş edinmek için kullanılan genel bir terimdir (Scanlon, 2020:
715). Son zamanlarda araştırmacıların ilgisi çokça Ortaçağ’a yönelmiş görünmektedir. Ülkemizde yeni
filizlenen bir ilgi olsa da 90lı yıllarda yazılan pek çok İngilizce makalede Ortaçağcılık konusu işlenmekte
ve çoğunun giriş bölümü Ortaçağ’a duyulan bu yeni ilgi ile başlamaktadır. Ortaçağ uzun bir dönem
olması nedeniyle araştırılması açısından oldukça uzun ve karmaşıktır, hala sahip olduğu kavramın
içeriği, ne zaman başlayıp bittiği tartışılmaktadır. Her ne kadar uzun bir süre, Petrarca ile başlayan
‘karanlık çağ’ adlandırması2 devam etse de artık araştırmacılar bu karanlığa bir ışık tutmaya
başlamışlardır. Üstelik artık Ortaçağ günümüzde o kadar çağdaştır ki izlediğimiz birçok film Ortaçağ’a
ait bir konuyu işlemekte, hiç olmazsa ona bir gönderme yapmaktadır. Olasılıkla tüm çağlar, dönemler
ya da dönemlendirmeler içerisinde Ortaçağ’ın tek başına sahip olduğu çağdaşlık özellikle edebi
ürünlerinin XIX. yüzyılda derlenmesi, çizilmesi ve düzeltilmesinden (Scanlon, 2020: 715-16)
gelmektedir. Bu durumu Ortaçağ’ın filmlerde işlenmesi takip etmiştir. “Ortaçağ filmleri sessiz film
döneminde özellikle 1920lerde Fransa, Almanya, İtalya ve Amerika’da Carl Theodor Dreyer’ın
Danimarka-Fransa yapımı The Passion of Joan of Arc (1928) filmi ile gelişmiştir” (Bildhauer, 2016: 47).
Tıpkı edebi ürünleri gibi sinematik ürünleri de yakın tarihte işlenmeye başlanmıştır.
Bir filmin insanların çoğu tarafından Ortaçağ’a özgü olarak nitelendirilmesi için temel şart filmin
Ortaçağ’da, her ne kadar üzerinde akademik bir uzlaşı olmasa da yaklaşık 500-1500 yılları arasında
geçmesidir (Bildhauer, 2016: 46). İçinde barındırdığı dekor, karakterler, kostümler tarihsel gerçekliği
birebir takip etse de etmese de 13th Warrior ya da El Cid gibi algımızda Ortaçağ’ı canlandırmalıdır ya
da Monty Python and the Holy Grail gibi aktardığı öykünün Ortaçağ’dan alınmış olması gerekmektedir.
Bildhauer, bir filmin Ortaçağ’a özgü ya da ilişkin olması konusunda araştırmacılar arasında iki yönde
tartışma olduğunu dile getirir: Çoğu araştırmacının Ortaçağ filmleri söz konusu olduğunda tarihsel
1

Merriam-Webster.
Medievalism.
Erişim
tarihi:
20.03.20,
https://www.merriamwebster.com/dictionary/medievalism. Oxford Dictionary of English’in hem çevrimiçi sitesinde hem basılı
versiyonunda medievalism için yalnızca medieval sıfatından türemiş bir sözcük olduğu bilgisi bulunmaktadır.
2
Bk. Mommsen, T. E. (1942). Petrarch’s conception of the “Dark Ages”. Speculum, 17 (2), 226-242.
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gerçeklik üzerinde durup filmleri, anlatılarının, karakter ve dekorlarının gerçeğe uygunluğuna göre
değerlendirdiğini, geri kalanların ise özgünlüğü ölçüt aldıklarını belirtir1: “Sarah Salih ve William Woods
gibi araştırmacılar bunun yerine ‘özgünlük’ terimini yeğlemiş ve izleyici için bir Ortaçağ filminin on
beşinci yüzyıl dekorunda on dördüncü yüzyıla ait zırhı kullanmasının önemli olmadığını, asıl önemli
olanın bunun doğru hissettirmesiyle ilgili olduğunu öne sürer” (2016: 47). Bu durumda filmdeki
ögelerin izleyicinin algısında Ortaçağımsı, Ortaçağ’a ait, Ortaçağvari olarak yankılanması
araştırmacıların filmleri Ortaçağ sıfatıyla nitelendirmesi için yeterli görülebilir. Kaldı ki Bildhauer
tarihçilere danışılsa da tartışılan konuda elimizde hiçbir verinin olmaması gibi bir durum söz konusu
olabileceğini, dolayısıyla hiçbir filmin her şeyi tam anlamıyla gerçeğe uygun yansıtamayacağını iddia
etmektedir: “Filmler asla geçmişe açılan şeffaf pencereler sağlamazlar ya da ‘tarihi gerçekten olduğu
gibi’ betimlemezler ve böyle yapmadıkları için bir kenara atılmamalılar, çünkü şu an bile içinde
bulunanlara şeffaf değildir” (2016: 50-51). Benzer biçimde Williams da her filmin bir çeşit geçmiş
yarattığını ancak bu gerçekliğin iki boyutlu gözler önüne serilse bile her zaman tartışmaya açık
olduğunu belirtir (1990:4). Çünkü filmler, onları kurgulayan, senaryolarını yazan, dekorlarını
düzenleyen, kostümlerini diken kişilerin bilincinin ve bilgisinin, onların ait olduğu toplumun ortak
bilincinin de ürünüdür. Düşüncelerin söz biçimini alıp sesli hale geldiğinde bile bu süreç sırasında özgün
düşüncenin türlü değişimlere uğradığı açıktır. Sinema bu süreçten daha bilinçli bir uğraşıdır, filmlerin
üzerine düşünülür, danışılır, düzenlenir. Film izleyiciye ulaşana dek birçok kez yoğurulur. Sonra
izleyiciyle karşılaştığında izleyicinin kültürü, eğitim seviyesi, yaşam biçimi ölçüsünde yeniden
anlamlandırılır. Filmler oldukça canlı olan düşüncelerin başka düşünceleri biçimlendirmesini sağlar. Bu
nedenledir ki “her filmin Tarih olan bir tarihi vardır” (Ferro, 1988: 18).
Ferro filmlerin tarih temsilcisi olduklarını, ilk defa bilimsel ilerleme için bir araç olarak ortaya çıktığını
öne sürer. Sinema bir sanat haline geldiğinde ise öncülerinin yüceltmek amacıyla bir anlatı
gerçekleştirme bahanesiyle tarihe kendi kurgularında ya da belgesellerinde müdahale ettiklerini iddia
eder (1988:14). Bu sinemanın en açık haliyle bir propaganda aracı olduğunu söylemektir. Nitekim Ferro
yöneticilerin sinemanın sahip olduğu bu gücü fark ettiklerini ve kendi amaçları için sinemayı
kullandıklarını dile getirir (1988:15). Ancak tarihçilerin çoğunluğu filmleri tarihi belge olarak nitelendirip
üzerinde çalışma yapmamaktadır. Ferro bunun nedeni olarak sinemanın “tarihçinin zihinsel evrenine
girmemesini” gösterir. Sinemanın dili rüyalarınki gibidir, yorumu belirsizliklerle doludur. “Tarih ise
topluma karşı sorumluluk üstlenen kişilerin bakış açılarından algılanır”. Ferro XX. yüzyılın başında
entelektüel ve eğitimli insanların sinemayı nasıl gördüklerini sorgular ve Georges Duhamel’den alıntı
yapar: “Aptallık ve yozlaşma için bir makine, işlerinden yorgun düşen cahil ve sefil insanlar için bir
eğlence” (1988:24-26). Buna karşın Ferro tarih ve sinema arasındaki bu farkın aslında bulunmadığını,
film yapımcısının da tarihçi gibi davrandığını öne sürer. Ferro’ya göre tarihçi kendilerini tutan devletin
yararına çalışır. Birçok kaynak toplayıp bunları “tıpkı bir askerin silahını ya da taktiğini değiştirdiği gibi”
verimliliği ölçüsünde değiştirir (1988:24). Ferro tarihçinin belge seçimi, toplanması ve bunların
yayınlanmasının bir montaj, hile ve efekt olduğunu ileri sürer ve şunu sorar: “Aynı kaynağa başvurmuş
1

Williams, bu iki türlü değerlendirmeyi film yapıcılarının filmi oluşturma aşamasındaki tercihlerine bağlamaktadır.
Bk. Williams, D. (1990). Medieval movies. The Yearbook of English Studies, 20 (Special Number), 1-32.
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olma olasılığı tüm tarihçilerin Fransız Devrimi’ne dair aynı tarihi yazdıkları anlamına mı gelmektedir?”
(1988:27). Ona göre tarih yazımı da film gibi kurgudur, aynı film gibi üreticisinin bilinci ve bilgisini,
üreticisinin ait olduğu toplumun ortak bilincini yansıtır. Tarih biliminin etimolojik kökenine inildiğinde
“araştırmak, gözlemlemek, incelemek, anlatmak” anlamlarına gelen Antik Yunanca ἱστορέω (historeō)
eyleminden türemiş olan ve “araştırma, edinilen bilgi, anlatı” anlamlarını karşılayan ἱστορία (historia)
sözcüğüne rastlanmaktadır. Cicero’dan başlayarak günümüze kadar “tarihin babası” olarak anılan
Herodotos’un eseri incelendiğinde ise dokuz bölümlük bu eserin her bir kitabının bir Musa’ya yani esin
tanrıçalarına adandığı, bu biçimde adlandırıldıkları görülmektedir. Bu bize tarihin özünde esin
gerektiren bir uğraş olduğunu gösterir. İşte bu esin, yaratıcısının elinde istenilen biçimi alır.
Kelly tarihçilerin belirlenmiş izlekleri olmadığını iddia eder. Ona göre “tarih bir süreçtir ve farklı
zamanlar ve bakış açıları arasındaki bir dizi bağlantıdan oluşur”. Bununla birlikte bir filmin değeri olması
için tarihsel gerçekliğe uygun olma zorunluğu yoktur (Kelly, 2004). Tarihsel gerçekliğe uyan birçok film
olsa da tarihsel gerçekliği takip eden de etmeyen de bilimsel araştırma için bir değer taşımaktadır.
Öyleyse, “bir filmin tarihsel okuması ve tarihin sinematografik okuması: bunlar sinema ve tarih
arasındaki ilişkiyi araştıran herkesin takip etmesi gereken son iki eksendir. Tarihin sinematografik
okuması tarihçiye kendisinin geçmişi okumasındaki sorunu gösterir” (Ferro, 1988: 19-20). Ferro
filmlerin üzerinde çalışılması ve kendisini yaratan dünyayla ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi
gerektiğini şu sözlerle dile getirmektedir:
Hipotezimiz nedir? —Görüntü ya da gerçek olmayan bir şey, belge ya da kurgu, gerçek
öykü ya da tamamen uydurma, film Tarihtir. Önermemiz? —Henüz gerçekleşmemiş olan
(hatta yeni gerçekleşmiş olan) —inançlar, niyetler, insana özgü hayal gücü—Tarihin
kendisi kadar tarihtir. (1988: 29)

Tüm bu öne sürülen görüşlerin ışığında filmlerin, Ortaçağ araştırmaları açısından incelenmesi gereken
yaratılar olduğunu söylemek mümkündür. Bu incelemeler yürütülürken izleyici üzerindeki etkisi de
dikkate alınmalıdır. Çünkü çağdaşlığının getirisi ya da götürüsü tam olarak buradadır. Filmlerin üretimi
ve yayınlanmasının izleyici üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Kısıtlı bir çalışma olsa da
Sturtevant’ın on dokuz katılımcıyla yürüttüğü doktora tezi Ortaçağ filmlerinin izleyicilerin Ortaçağ’ı
anlamalarına etkisini bir ölçüde ortaya koymuştur. Tezin sonuç kısmında varılan sonuçları Sturtevant
olumsuz ve olumlu olarak ikiye ayırır. Katılımcıların dönem hakkında sahip oldukları bilgilerden emin
olmadıkları, genellikle coğrafi ve tarihsel yanlışlıkları doğru kabul ettikleri yargılardan ilkidir.
Katılımcılar, Ortaçağ’ı kendilerinden oldukça uzakta, atalarının yaşadığı bir dönem değil de başkalarının
yaşadığı bir dönem olarak görmektedirler. Ortaçağ’ın barbarca, bilimsel gelişmeden yoksun ve günü
geçmiş dinsel uygulamaların yaşandığı bir dönem olduğunu düşünmektedirler. Benzer biçimde kanlı,
hastalık dolu, açlığın ve baskıcı yönetimlerin hüküm sürmesi odak noktaları olmuştur. Yine de
katılımcılar Ortaçağ’ı bir macera, romantizm ve fantezi dönemi olarak görmektedir. Sturtevant bu
paradoksun Ortaçağ üzerine süregelen tartışmalar nedeniyle oluştuğunu ileri sürmektedir. Son olarak
da karanlık bir Ortaçağ görünümünün katılımcılar için daha gerçekçi göründüğünü dile getirir. Bunlara
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karşın olumlu sonuçlar arasında en heyecan vericisi izleyenlerin Ortaçağ’a karşı içten bir ilgi
duymalarıdır. Özellikle de üniversite öğrencileri arasında oldukça net görülen bir ilgi söz konusudur.
Katılımcılar medieval ile the Middle Ages arasında gözle görülen bir karşıtlık göstermişlerdir. Medieval
onlar için daha fantastik ve romantik anlatıları ele alırken karanlık kısmı için the Middle Ages sözcüğü
tanımlanmıştır. Sturtevant filmlerin katılımcıların öğreniminde büyük bir rol oynadığı, ancak bunu
düşüncelerin gözden geçirilmesiyle değil de bilinenlerin güçlendirilmesiyle yaptığı sonucuna varır.
Eğiticiler için çıkarımlar kısmında Sturtevant bu katılımcıların çoğunun filmlerde gördüklerine bilgileri
ölçüsünde inandıklarını dile getirir. Dolayısıyla filmlerin ilk etkisi yeni bir şeyler öğretmekten çok
halihazırda var olan bilginin pekiştirilmesinde görülmüştür. Ayrıca grubun birbiriyle olan etkileşimi
katılımcıların filmlerin yorumlanışı üzerine görüşlerini etkilemiştir. Katılımcıların aldıkları bilgilerin
kaynaklarını unuttuğu olmuştur, bu kaynağın dolayısıyla bilginin güvenilirliğini sorgulamayı imkânsız
hale getirirken bunun sonucunda tarihsel gerçeklik ile kurgunun karıştırılması olağandır. Bunların
dışında Sturtevant, Ortaçağcılığın algılanışının oldukça bireysel olduğu sonucuna varmaktadır
(Sturtevant, 2010).
Sturtevant’ın kendisinin de belirttiği üzere çalışmasının daha fazla katılımcıyla genişletilmesi
gerekmektedir. Ancak vardığı sonuçlardan en önemlisi özellikle üniversite öğrencileri arasında
Ortaçağ’a duyulan gerçek ilgidir. Bu noktada bu ilginin canlı tutulması, öğrencilerin alana
yönlendirilmeleri, halihazırda alanda çalışan öğrencilerin ufuklarının genişletilebilmesi için Ortaçağ’ın
sinemaya aktarılması ve sinemaya aktarılanın bir eğitim materyali olarak incelenmesi büyük bir önem
taşımaktadır. Ortaçağcılığın, bizce, sinemadaki varlığının en olumlu yönü budur; çünkü araştırmacı
olmayan kişilerin bile ilgilerini çekerek kazandığı popülerlikle akademik alanda yapılacak çalışmalara
fırsat tanınmasını, bu çalışmalar sayesinde de var olan akademik ön yargının az da olsa silinmesini
sağlar. Kelly’nin de belirttiği gibi en azından alanın öğrencilerini yönlendirmek için bir araç olarak
kullanılabilmesi bile bu olumlu özelliğin önemini anlatmaya yeterli olacaktır. Örneğin 13th Warrior filmi
öncelikle izleyicinin ilgisini Vikinglerin tarihine, sonrasında da az değer gören birinci el kaynaklara
çekecektir. Ayrıca tarihsel gerçeklik karşılaştırması Kelly’nin de (2004) vurguladığı üzere öğrencileri
dersin aktif katılımcıları yapmaktadır.
Bu olumlu yönünden başka iki yönü daha olduğu söylenebilir, bunlar hem olumlu hem de olumsuz
yönde değerlendirilebilirler. İlk olarak Ferro başta olmak üzere pek çok araştırmacının da katılacağı gibi
Ortaçağ filmleri ideolojik amaçlı kullanılabilir. Bildhauer de film yapımcısının tarihe ve çağına karşı bir
sorumluluğu olduğunu, çünkü filmde yer alan ögelerin çağdaş toplumda karşılığı olduğunu, film
temsilinin politik bir iddiasının olduğunu belirtir (2016: 51). Kelly de (2004) filmlerin izleyicilerinin
akıllarını biçimlendirme ve bunların üzerine etkide bulunma gücüne sahip olduğunu söyler. Konu
Ortaçağ’ı ele alsa da film politik açıdan gündeme gönderme yapabilir, insanların algılarını
biçimlendirebilir. Bu algının kimin lehine olduğu gerçeğine bakılarak olumlu ya da olumsuz görünebilir.
Örneğin, İspanyolların büyük kahramanı Kastilyalı komutan El Cid takma adlı Rodrigo Diaz de Vivar’ın
öyküsünün anlatıldığı, eleştirmenler tarafından tarihsel gerçekliğe oldukça yakın olarak nitelendirilen
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ve bu ölçüde başarılı bulunan, Anthony Mann’ın yönetmenliğini üstlendiği 1961 yapımı El Cid filmi1
bolca milliyetçilik ve dincilik içerir. Filmde El Cid, hem İspanya’nın hem de Hristiyanlığın temsilcisidir.
Filmin tarih danışmanlığını yapan, El Cid konusunda İspanya’daki en büyük otorite Ramón Menéndez
Pidal senaryonun kurgusuna Rodrigo’yu efsaneleştirecek boyutta müdahale etmiştir (Winkler, 1993).
Rodrigo’yu yüceltirken karşısındakileri alçaltmış, böylelikle Hristiyan İspanyollar için olumlu ancak
Müslüman Araplar için olumsuz bir algı yaratmıştır. Yine 13th Warrior filminde de Avrupa Ortaçağı
yaşarken Altınçağ yaşayan Araplar oldukça karanlık bir imajla karşımıza çıkar. Bu imaj günümüz
filmlerinin çoğunda kendisini gösterir ve doğal olarak insanların algılarında, gerçekte olduğu gibi değil
de gösterildiği gibi yer alır. Watt’ın Avrupa üzerinde İslam’ın etkisini incelediği eserinde bu konuya
ilişkin Ortaçağ için önemli bir yargı bulunmaktadır: “Avrupalılar benimsedikleri şeylerinin çoğunun Arap
ya da İslami karakterde olduğunun çok az farkındaydılar” (2013: 51). Ortaçağ’da bunun farkına
vardıklarından itibaren değiştirmeye çalıştıkları ve başarılı oldukları algıyı sinema sayesinde dünyanın
her yerine ulaştırabilmişlerdir. Sinemanın yaptığı ışıkları kapatıp yalnızca dikkat çekilmek istenilen
konunun üzerine spot ışıklarını tutmaktır. Bu özünde, Wilson’ın (1976) sözünü ettiği ve “algısal uzam
kuramı” olarak adlandırdığı şeydir. Wilson, André Bazin’ın (1967: 23-40) bakış açısını “algısal uzam
kuramı” olarak nitelendirir. Bu bakış açısına göre filmin başarısı birbiriyle bağlantılı iki olguya
dayanmaktadır. Öncelikle görsel olarak film insanın gözünden kaçabilecek nesne, olay vb. şeyleri
gösterir. İkinci olarak da hissedilebilir olgu kalıplarının bütünlüğünü bizim için yakalayıp bunları
çözümlenmiş bir biçimde sunar. Böylelikle daha bilinçli bir biçimde görürüz. “Film dünyaya yüklediğimiz
doğal değerin algısal temeliyle bağ kurmamızı sağlar”. Yine aynı kurama göre bize deneyimlerin
karmaşık akışı içerisinden seçim yapma yeterliği sağlar. “Biz tam anlamıyla belirgin kısımlara bakarız ve
tam anlamıyla bunları belirgin bir bütün oluşturacak biçimde birleştiririz” (Wilson, 1976: 1028-30). Son
olarak Kelly’nin de (2004) vurguladığı gibi filmler ya da diziler dönemine göndermede bulunmasını
sağlayacak yapıdadır. Örneğin Monty Python and the Holy Grail filmi hem tarihçilerin Ortaçağ’a
yaklaşımlarını hem sinematik Ortaçağ kurgusunu hem de Ortaçağ algılarımızı oldukça eğlenceli bir
biçimde eleştirmektedir. Yine Matt Groening’in son animasyon dizisi Disenchantment bir Ortaçağ
fantezisi olarak literatürde yerini almıştır. Dizi günümüz kavramlarını, yaşantısını, inanışlarını Ortaçağ’a
özgü bir ortamda Ortaçağ’a ait görüntülerle yermektedir.
Sonuç olarak sinemanın yalnızca bir görsel sanat değil aynı zamanda bir araç, dolayısıyla ürünleri olan
filmlerin birer belge olduğunu söylemek mümkündür. Bunları değerlendirirken hangi açıdan ele
aldığımız çalışmamızın eksenini oluşturacaktır. Ancak hepsinden önemlisi popüler kültürün desteğiyle
Ortaçağ’a olan ilgi daha da artacak ve yapılan çalışmalarla birlikte Ortaçağ karanlık görünümünden
kurtulup aydınlığa kavuşacaktır.

1

El Cid filminin Ortaçağcılık perspektifinde bir değerlendirmesi için bk. Akçoru, R. ve Arıkan, A. (2021). Çatışmauzlaşma ekseninde sinemada bir Ortaçağ klasiği: El Cid. MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 4(2), 334-346.
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Abstract
During its activity, since the establishment in 1992 and up to now, the Constitutional Court has had the
opportunity to consider issues of varying nature and dimensions by creating step by step a wealthy
practice, evidenced by the ongoing effort to give protection to proper constitutional principles.
Naturally, there is space for criticism, but given the fact that in a short time decisions were to be made
on important issues; this organ has endeavored to show its tendency for impartiality in the trials given.
The Constitutional Court has often become subject to criticism by the government because of the
nature of the cases judged by it. Such clashes are inevitable, taking into account that the Constitutional
Court must exercise control over legislative or executive acts, which ultimately has been formed by the
majority voted in the political elections.
From this point of view, the Constitutional Court should not be considered as an organ that stands over
the other institutions. On the contrary, it plays a balancing role in protecting the system of separation
and mutual control of powers as a fundamental principle of the rule of law1. This constitutional control
exercised by the Constitutional Court is the best form found to date to ensure functioning based on
the legitimacy of state organs, which is also the main element of the rule of law. With reference to the
latter the Constitutional Court should be an organ in charge of controlling the activity of other state
organs with the sole purpose of not leaving space for arbitrariness and anarchy, which gives its
consequences, often severe, directly to the citizens.
Taking instance from the analysis of the constitutional right this article is written in order to analyze
the role of the Constitutional Court in shaping and strengthening the rule of law. Furthermore, this
article seeks to highlight the development associated with the constitutional right as well as the
challenges facing the Constitutional Court. The latter, being an organ that seeks legitimacy, justifies
that it undoubtedly deserves such a noble mission, of guaranteeing and respecting the Constitution as
a “pactum societatis” as well as a symbol of virtues and values. Lastly, this article tends to answer the
question whether the Constitutional Court is the most effective mechanism forming and strengthening
the constitutional order. This research, seeking to answer the aforementioned question, does not only
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give evidence to the contribution of the Constitutional Court but also clarifies the fundamental
elements of Rule of Law.
Keywords: Constitutional Court, Rule of Law, protection to constitutional principles effective
mechanism.

1. The unconstitutionality of the constitutional amendments
The Constitutional Court is one of the most important institutions in a democratic state governed by
the rule of law. It’s the guardian of the Constitution and has the mission of making its final
interpretation through adjudication of constitutional disputes. In this regard, its role is very crucial in
safeguarding the human rights and fundamental freedoms. As such, preserving its impartiality and
independence is one of the most important goals for the implementation of the rule of law. From the
beginning of the democratic regime in Albania, the Constitutional Court has shown itself as one of the
strongest defenders of the democratic institutions, the human rights and fundamental freedoms,
separation of powers and the rule of law. Even though, it has always suffered political attacks and
accusations of bias in its activity
Justice reform is one of the most mentioned phrases in political debates and in the media, by justice
experts, citizens, etc. However, it has been noticed that many citizens are still not well informed about
justice reform and what it consists of. Although any change in the Constitution can be labeled a reform,
the broad term "constitutional reform" is usually reserved for proposed amendments that would alter
in some fundamental way the structure of the government established by the nation's charter—that
is, the organization of the legislative, executive, and judicial branches, the distribution of power among
them, and their interrelationships.

2. An overview of constitutional changes
Albania has shown that it is in constant reform to establish stability and guarantees democratic. But,
the path to the creation of functional institutions, democratic standards and
The rule of law has not been easy. The Constitution of the Republic of Albania, entered into force on
1998, has changed 3 times since its entry into force. However, changes have not always been there
positive impact on the organization and functioning of the justice system, especially changes of made
in 2008, which among other things changed the formula for electing the president of the republic. It is
therefore important that changes, specifically constitutional ones, be effective,strategic and
sustainable, creating a coherent legal system that responds to our tradition legal needs, the degree of
development of the country and the need to enable sustainable economic and social development in
the future. One of the main problems of the Constitution is were not guaranteeing an independent
and accountable judicial system. Hence the changes the constitutional amendments adopted in 2016
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aimed at undertaking a profound reform in the organization, governance and control of the integrity
of the justice system.
The constitutional amendments were voted unanimously by 140 deputies on July 22, 2016. The
adoption of these amendments was the first important step in radically improving the justice system
and restoring citizens' trust in the judiciary. The amendments touch on some important legal moments,
re-conceiving and detailing the application of certain constitutional principles such as the
independence and impartiality of the judiciary. These changes aim at amending the functioning of
some of the Albanian constitutional institutions. The amendments affect some parts of the
Constitution, which highlight changes in the court system and the prosecution. The judiciary is one of
the pillars of the functioning of democracy and the rule of law, as well as a guarantee for the protection
of the fundamental freedoms and rights of the individual. But during the functioning of the judicial
system, the lack of independence and impartiality, the widespread spread of corruption in the ranks
of judges and the judicial administration, the lack of professionalism, accountability, transparency,
efficiency, and the pronounced lack of public trust in the judicial system were noticed. justice. Through
the amendments to the ninth part of the Constitution, which refers precisely to the courts, the
legislator aims to address the existing problems by increasing the access and effectiveness of the
judicial system, by reorganizing the courts in accordance with European standards.
The first amendment is reflected in Article 43 which sanctioned the right to appeal against a court
decision1. The new constitution, in cases against minor criminal offenses and for cases civil or
administrative of minor importance or value provides for the possibility of limiting the right to appeal
by law. The constitutional legislator states that the restrictions must be complied with Article 17 of the
Constitutio »
Consequently, the constitution is not an equivalent system of values. Some of these values enshrined
in the constitution have a universal echo and are common values of civilized nations. It is these that
constitute the essence of the constitution, or what is known from the doctrine as the super
constitution. Principles such as the rule of law, the welfare state, democracy, parliamentarism, the
separation of powers, and the protection of life, dignity, personality, and the entire corpus of
fundamental rights and freedoms, constitute an invariable part of the constitution, sculpted in its
preamble. This extraordinary importance is also given to them by the fact that they are not merely
national but have an international character, based on the values of humanity. Adherence to
fundamental principles and the protection of fundamental human rights and freedoms would remain
an illusion if the constitution were sufficient to proclaim them and did not provide the means to
guarantee them. For this purpose, constitutional justice has been established. Through the mechanism
of reviewing the constitutionality of acts issued by state bodies, it is possible to guarantee the values
of the constitution.
Constitutional justice can, according to the chosen model, be entrusted to the highest body of the
judiciary (the Supreme Court) or a specialized body such as the Constitutional Court. The Constitutional
1
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Court is the reflection of the principle of constitutionality, expressed in the hierarchy of acts. The
hierarchy of acts or sources of law means that a norm or source of law derives its validity from a higher
source than it and the constitution which is the fundamental source, from the will of the people, which
is the source of sovereignty.
However, there are some values that stand above any will, be it the will of the sovereign. Some values
are considered universal and those that are born together with man, being an integral part of his
existence. They cannot be violated but only defined, protected and promoted by positive law, including
the constitution.
The real purpose of the Bill of Rights in the constitution is to exclude certain issues from the conflict of
political debate, to place them beyond the will of the majority and officials, and to sanction them as
legal principles applicable by the courts. The right to life, liberty and property, the right to speech, the
press, the right to trust and organization, and other fundamental rights may not be subject to voting,
they may not depend on the results of elections.1
The Constitution is the supreme law in the scheme of the sources of law. This statement is clearly
affirmed in the Article 4(2) of the Albanian Constitution. As the reflection of the will of the people, it
has the scope to limit the state power and to promote the human rights and fundamental freedoms
of this people. In this aspect, the Constitution serves as the act by which the validity of the other acts
is checked. The legal order, in particular the legal order whose personification is the state, is not a
system of norms which are coordinated with each other, which stand, say, next to each other, at the
same level, but is the hierarchy of norms in different degrees. The relationship between the norm that
regulates the creation of the other norm and that other norm can be assumed as a relationship
between the giver and the receiver, which represents a linguistic figure in space.2
One of the external restrictions that can be placed on the Constitutional Court is the revision of the
constitution that is made to invalidate its decision. But in some constitutions there are clauses of
inviolability, i.e. the provision that the constitution itself has excluded from any kind of review. For
example, in France and Italy the provision that the republican form of government cannot be revised
or the provisions of some other constitutions that do not allow the revision of the provisions providing
for basic human rights are precisely such clauses.3
With law no. 7561, dated 29.04.1992, some changes and additions were made in law no. 7491, dated
29.04.1991, “On the main constitutional provisions”, a law which aimed to regulate, inter alia, the
organization and functioning of the Constitutional Court of Albania. This law provided for the
jurisdiction of the Constitutional Court, a constitutional body whose existence was determined for the
first time in the Albanian legal order, inspired by the best models of Western democracies, the subjects
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that set it in motion, etc. Article 24 of this law determined exactly the circle of cases that this court
was considering.
From the content of this provision as well as from the content of this law in general, it results that the
Constitutional Court was not recognized the right to review the constitutionality of constitutional
amendments. However, inspired by the doctrine as well as the jurisprudence of some constitutional
courts of Western countries, the Constitutional Court of the Republic of Albania turns out to have
exercised this power only once during its existence. With its judgment no. 57, dated 05.12.1997, the
Constitutional Court decided to ascertain the constitutional invalidity of Article 2 of Law no. 8257,
dated 19.11.1997, “On a supplement to the Law no. 7561, dated 29.04.1992”. In this decision, among
other things, it says: “... the decisions of the Constitutional Court are not subject to any control and that
they are binding on all state bodies, not excluding the legislature. Even when acting as a constituent
body, the legislator has no right to revise a constitutional provision (in the form of improving or
supplementing this provision) to repeal the interpretative decisions of the Constitutional Court taken in
support (in their interpretation) of the previous norms in power. This would run counter to our own
constitutional law”.1
With law no. 8417, dated 21.10.1998, was approved the Constitution of the Republic of Albania. In its
eighth part, it defines the main principles of the organization and functioning of the Constitutional
Court, its jurisdiction, the subjects that set it in motion, etc.
From the content of this provision as well as from the content of this law in general, it results that the
Constitutional Court was not recognized the right to review the constitutionality of constitutional
amendments. However, inspired by the doctrine as well as the jurisprudence of some constitutional
courts of Western countries, the Constitutional Court of the Republic of Albania turns out to have
exercised this power only once during its existence. With its judgment no. 57, dated 05.12.1997, the
Constitutional Court decided to ascertain the constitutional invalidity of Article 2 of Law no. 8257,
dated 19.11.1997, “On a supplement to the Law no. 7561, dated 29.04.1992”. In this decision, among
other things, it says: “... the decisions of the Constitutional Court are not subject to any control and that
they are binding on all state bodies, not excluding the legislature. Even when acting as a constituent
body, the legislator has no right to revise a constitutional provision (in the form of improving or
supplementing this provision) to repeal the interpretative decisions of the Constitutional Court taken in
support (in their interpretation) of the previous norms in power. This would run counter to our own
constitutional law”.2 With law no. 8417, dated 21.10.1998, was approved the Constitution of the
Republic of Albania. In its eighth part, it defines the main principles of the organization and functioning
of the Constitutional Court, its jurisdiction, the subjects that set it in motion, etc.
The jurisdiction of the Constitutional Court is mainly limited to controlling the compliance of laws,
international agreements before ratification and normative acts of central and local bodies with the
Constitution, not directly specifying the position to be taken against constitutional laws or laws
1
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amending the Constitution. The special place of constitutional laws in the legal system and their
supreme power, compared to ordinary laws, must be determined by the Constitution. Constitutional
laws cannot and should not be contrary to the spirit of the Constitution, just as ordinary laws should
not themselves be contrary to the Constitution and the constitutional laws.1 Such a debate ended with
the amendments made to the Constitution of the Republic of Albania by law no. 76/2016, dated
22.7.2016, part of the justice reform package. In the Article 131, point 2, according to the amendment
made to it by the aforementioned law, the Constitution provides that: “The Constitutional Court, in the
case when it is set in motion to review a law on the revision of the Constitution, approved by the
Assembly under Article 177, controls only the observance of the procedure provided by the
Constitution”. The only exception to this is the Article 152 of the Constitution, which provides for the
Constitutional Court the power to review also the substance of the constitutionality of the issues raised
for referendum. Such issues cannot be those mentioned by Article 151/2 of the Constitution.
The fundamental law is a system of values that recognizes the protection of freedom and human
dignity as the highest goal of the entire system of law, but still, the figure of its man is not that of the
arbitrary individual, but that of the personality that lies in community and owes him in many ways.2
As a result, and as noted, the constitution recognizes the hierarchy of values within itself. This leads to
the logical conclusion that the constitutional court, through the provision of constitutional justice,
aims, first and foremost, to protect these values even against constitutional changes. It is possible that
the violation of these basic constitutional values is done precisely by amending the constitution. This
cannot leave the constitutional court in a passive role, as its mission lies beyond the formal protection
of the constitution, but aims at its real protection, guaranteeing above all the spirit of the constitution.
In such a case, the constitutional court cannot be prevented from reviewing the constitutionality of a
constitutional amendment.
The jurisdiction of the Constitutional Court has been amended from the Law on Constitutional
Provisions to the present Constitution. What remains always interesting about the Constitutional Court
is its relationship with the courts. Courts are one of the subjects that have characteristics in relation to
other subjects. They, on the one hand, are included in the group of subjects which make a request
without being related to their interests, but on the other hand this request must be motivated by
resolving the case before that court, i.e. in the sense that the trial before such court cannot continue
without the prior judgment of the Constitutional Court. This form of initiating constitutional judgment
is known as incidental adjudication.
In addition to the abstract control of laws, which is often recognized as a direct review in the legal
literature, in the texts of constitutions, and in the practice of constitutional justice recently as a trend
of the time, concrete judgment is also known, or otherwise called indirect judgment, or incidental
adjudication.3
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This control, at its core, has the concept that combines the principle of control of the constitutionality
of the law, according to the American system, where this right is exercised by every judge of the
ordinary justice system, that of the European system, where as we have said above, this “monopoly”
is exercised by a specialized body for this purpose, i.e. only the Constitutional Court.1 It is called
incidental because it depends on the fact that the issue of constitutionality is raised as an incidental or
side issue within the main process or trial, because it happens in an unusual way, but exceptionally
due to its nature and purpose intended to control its compliance of a law with the Constitution, for
which the Constitutional Court must rule.2
With law no. 7561, dated 29.4.1992, “On some changes and additions to the law no. 7491, dated
29.4.1991”, in addition to the creation for the first time of the Constitutional Court, as a body charged
with the protection of constitutionality and legality, was also sanctioned its jurisdiction and the
subjects that set it in motion. Article 8/2 of this constitutional law provided that when during the
examination of the case, the ordinary courts conclude that the normative act did not comply with the
law “On the main constitutional provisions” and with the laws, they suspended the trial and sent the
case materials to the Constitutional Court. Under these conditions, incidental adjudication was
envisaged as a means of communication between the ordinary courts and the Constitutional Court,
which aimed not only to guarantee the constitutionality of laws but also the constitutionality and
legality of other normative acts (normative acts issued by the Council of Ministers and Ministers).
With law no. 8417, dated 21.10.1998, the Constitution of the Republic of Albania was approved, which
repealed law no. 7491, dated 29.4.1991, “On the main constitutional provisions”, as amended. Of
course, constitutional justice would be one of the most important aspects of the new constitution and
would be the main focus of the parliamentary debate at the stage of preparatory work (travois
préparatoires).
With the approval of the Constitution of the Republic of Albania in 1998 the institute of incidental
adjudication was preserved but with a change. Judges can now invest the constitutional jurisdiction
only for the compliance of the law with the Constitution. Regarding the control of the constitutionality
and legality of normative bylaws, the new Constitution has transferred this power to the judges
themselves. Not only the different linguistic formulation of the second paragraph of Article 145 of the
Constitution in relation to Article 8/2 of Law no. 7561, dated 29.4.1992, leads to such a conclusion, but
also the content of the first paragraph of this provision of the Constitution (Article 145) installs the
power of judges to control the constitutionality and legality of normative bylaws. According to Article
145/1 of the Constitution, judges are subject only to the Constitution and laws and, consequently, have
the authority to reject any other act of public power that does not conform to these higher acts.
The Constitutional Court for the first time in its jurisprudence, in the judgment no. 2, dated 3.2.2010,
held that when “the judge during a trial, concludes that the law and sub-legal act, which are directly
related to the resolution of the case, contradict each other, he is obliged to is based on law”. This is the
1
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meaning of Article 145 of the Constitution, according to which “judges are subject to the Constitution
and laws, respecting the hierarchy of sources of law, as an obligation deriving from the principle of the
rule of law”.1
With the adoption and entry into force of the Law 49/2912 “On the administrative courts and the
adjudication of administrative disputes”, the institute of incidental adjudication, which as a natural
power of any judge of the republic derives from Article 145/1 of the Constitution, was expressly
sanctioned in Article 38 of this law. Already every administrative judge, but not only, during the main
trial of an administrative action, mainly or at the request of the parties, decides not to apply a
normative bylaw, on the basis of which the administrative action under review is performed, when he
considers that the normative bylaw is illegal.
In the same way, by analogy, it will be acted when the normative bylaw is unconstitutional, always if
the law itself, based on the implementation of which this act was issued, is not unconstitutional. In this
second situation, that is, when the law itself is unconstitutional, the court must suspend the trial and
apply to the Constitutional Court with a request to repeal the law in question. If the law, in these
circumstances, were to be repealed, then even the normative bylaws, based on and for its
implementation, would be repealed, as they cannot have an independent existence. This situation very
clear for judges of all levels, looks like has been disturbed by the provision of Article 49/3, letter “dh”,
of the organic law of the Constitutional Court (law no. 8577, dated 10.2.2000), according to the change
that this provision has suffered by law no. 99/2016, dated 6.10.2016. This provision, in contrast to the
clarity of Article 145/2 of the Constitution, the way in which the incidental adjudication has been
understood since 1998 (when the Constitution was adopted) and the content of Article 68 of the very
organic law of the Constitutional Court, provides that incidental adjudication will to be exercised by
the ordinary courts not only when the law is in conflict with the constitution but also when such an
unconstitutionality is ascertained in a normative bylaw which finds application in the case at trial.
I think that such a solution not only contradicts the provision that Article 145/2 of the Constitution has
always been, but it is not in line with other legal provisions. The power conferred on judges by Article
145/1 of the Constitution and subsequently affirmed by Article 38 of the Law on Administrative Courts
cannot be overturned by a provision which resembles an alien object in the body of our legislative
corps. The unconstitutionality of the normative bylaw, being inseparable from illegality, will be cured
through an incidental adjudication by the ordinary judge, i.e. by directly applying the law, if the latter
meets the standards of constitutionality. In these circumstances, this provision will have to be left
unenforceable by the judges.2

3. Legislative omission
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In European constitutional doctrine and jurisprudence, a distinction is made between the term
legislative omission (lacuna legis) and the term legal vacuum.1 Avoiding the gap created by the lack of
a legal norm, both through the legislative process and through the implementation of the law by
analogy, is considered a matter of legislative omission. The legal vacuum is an even more extreme
situation, when the gap created in a certain area of relations can only be avoided by enacting laws. In
both cases, however, the court is not prohibited from filling the legal gap by interpreting the law,
resolving the case on the basis of the general principles of law and the application of analogy.
Fulfilment of this function by the Constitutional Court does not avoid its confusion with the power of
the “positive legislator”. The analysis of the concept of legislative omission by the doctrine and
constitutional jurisprudence is related both to the obligation of the legislative institutions, to issue
those legal norms, which are ordered by the Constitution, as well as to the evidence of nonimplementation of these obligations. Legislative omission is identified both in cases where the law has
not regulated a certain relationship, which in fact had to be regulated (absolute omission), and when
the law has failed to meet the full and proper manner of this obligation (relative omission).2
One of the issues that fall within the jurisdiction of the Constitutional Court is the review of the
unconstitutionality of the norm as a result of legislative omission. The jurisdiction of the constitutional
courts includes the declaration of the unconstitutionality of the partial (relative) omission, as well as
the ascertainment of the unconstitutionality of the inaction of the legislative subjects (absolute
omission).3
The Constitutional Court of the Republic of Albania in its practice has recognized cases of repeal of
certain provisions as a result of evasion of their meaning, due to legislative omission. One of these
cases was the abrogation as unconstitutional of article 1 of law no. 9260, dated 15.07.2004 “On some
additions and changes to the law no. 7748, dated 29.07.1993”, as amended.
In this judgment it states that: “it is not clarified whether Article 1 of the new law guarantees a new
type of compensation, is part or complementary of the previous compensation, or if it is essentially a
kind of supplementary assistance on realized income by prisoners and political persecuted ... Article 1
does not stipulate for how long the first heirs of former political prisoners included in category “A” will
benefit from the right to financial compensation ... For political prisoners who have died in prisons, it is
not specified whether they will be compensated for the entire sentence, or only for the actual time of
serving the sentence until the moment of death ... It is not clear the ratio legis, i.e. the purpose of
drafting this article and his relationship with the previous Article 9 of the same law, which it changes.
It is not clear whether Article 9 of the previous law was considered insufficient, unenforceable, fully or
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partially enforced. ... in its content there are a number of inaccuracies and ambiguities, the clarification
of which is more than necessary for its proper understanding and application in practice”.1
However, in its practice, the Constitutional Court of the Republic of Albania has recognized only the
mechanical abrogation of the norm, i.e. the removal of the legal force of a certain law or its provisions
as a consequence of the fact that it contradicts the Constitution, as the law with the highest legal
power in the country. But again, our Constitutional Court has never explicitly ruled out the possibility
of intellectual repeal of the norm, which means declaring the unconstitutionality of the part of the
norm that the legislature should have foreseen but failed to do.
The Constitutional Court, in its judgment no. 4, dated 23.02.2016, with the claimant the District Court
of Vlora, with object: Repeal as incompatible with the Constitution of the Republic of Albania of Article
169 of the Civil Code in the part that does not recognize the subjective right of the former owner to be
compensated for loss of property with the equivalence of its value, as well as in its judgment no. 43,
dated 12.07.2016, the claimant the District Court of Vlora, with object: Repeal as incompatible with
the Constitution of Article 209 of the Code of Civil Procedure, in the part that does not recognize the
right of special appeal against the interim court decision, which rejects the request for imposing a
security measure on the lawsuit, turns out to have been expressed in principle in relation to the claim
of the referring court for the unconstitutionality of the respective norms, as a consequence of the
legislative omission. Thus, it has not a priori ruled out the control of the constitutionality of the
legislative omission of a provision of law and has not rejected the claims based on this argument.
Most constitutions of European states do not explicitly provide for the right of the constitutional court
to observe the constitutionality of legislative omissions or the procedure for their consideration. The
only constitution that provides for the omission as part of the constitutional court's jurisdiction, in
order to identify the constitutionality of legal acts due to inaction, is that of Portugal.2
The jurisprudence of the Italian Constitutional Court distinguishes between absolute legal emptiness
as a result of inaction and relative legal emptiness known as “partial inaction of the legislature”. This
Court may not only repeal a norm that is inconsistent with the Constitution, but may interpret this
norm in such a way that it appears to be in conformity with the Constitution. When the Italian
Constitutional Court finds that the scope of a legal norm is contrary to the Constitution, because the
relevant legal regulation has not been drafted (the so-called “partial inaction of the legislature”), it
does not focus on the missing legal norm, but the general principles that should be reflected in the
content of the norm.3
The position of the Constitutional Council of France is different, due to the special function related to
the preliminary control of laws. This body of constitutional justice implements the mechanism of
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preventing legal loopholes, establishing the “negative incompetence” of the legislator, which is related
to his inability to exercise full competence.1
In this regard, the experience of the Constitutional Courts of European countries, which have accepted
this form of constitutional control, which has elaborated the technique of controlling the
constitutionality of the norm as a result of legislative omission, is quite valuable. The issue of legislative
omission in the practice of these Constitutional Courts has been resolved in various forms, for example,
by imposing obligations on the legislature to fill the legal gap that creates unconstitutionality, leaving
a deadline for this purpose, and pushing for the entry into force of its decision; forcing or permitting
ordinary courts to make a conciliatory interpretation of the norm, in order to avoid the
unconstitutionality it brings, by making a conciliatory interpretation with the constitution of the norm,
without declaring its unconstitutionality or declaring the unconstitutionality of the omitted part of the
norm.2
What is important to note, even from the recent jurisprudential developments of the Constitutional
Courts in Europe, is that the latter have departed from the classical framework of the negative
legislature and through the technique of constitutional control of legislative omission have become
fillers of legislative gaps which have unconstitutional consequences.
Such a check of the constitutionality of the norm has been done, for example, even in cases of unequal
treatment of citizens. “If the legislature privileges certain groups by violating Article 3 of the
Constitution, then the Federal Constitutional Court may either declare the privileged norm invalid, or
find that non-consideration of particular groups is unconstitutional. But support or privilege should not
be given to exclude groups unless it is known with certainty that the legislature would have taken such
a measure.3
With the changes that have been made to law no. 8577, dated 10.02.2000, “On the organization and
functioning of the Constitutional Court of the Republic of Albania”, through law no. 99/2016, dated ,
for the first time, the manner of handling the legal gap (legislative omission) is foreseen. Article 76,
point 5, of this law provides that: “5. When the Constitutional Court, while examining a case, finds that
there is a legal gap, as a result of which there have been negative consequences for the fundamental
rights and freedoms of the individual, it, among other things, imposes the obligation of the legislator
to complete the legal framework within a fixed term”.
Although this constitutes the genesis of legal treatment of problems that arise as a result of legislative
omission, such a provision is considered incomplete and insufficient to resolve all situations that may
arise in practice as a result of this flaw in the law. It should be the jurisprudence of the Constitutional
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Court which, this first step taken towards the treatment of the phenomenon of legislative omission,
has to elaborate and develop to the same standards as that of the constitutional courts of other
European countries that accept it and provide appropriate solutions.

4. Conclusions
For the preservation of democracy in general by actors and negative phenomena, it is very important
to guarantee and ensure the democratic content of the country's constitution. In this case, in theory,
the question arises: is it right, and if so, to what extent can constitutional changes be initiated and
made by a majority that is practically in power for a given term.1
For this purpose, there exist the Constitutional Court, i.e. to prevent the excess of the limits of power
by institutions of a political nature as well as to prevent the endangering of the very foundations of
democracy and the rule of law. This danger may come not only from a simple majority, through the
adoption of unconstitutional laws but, above all, from super majority which may change the
Constitution itself.
Consequently, in this European framework of jurisprudential development as well as in this political
climate in which Albania floats, would be quite necessary not the denial but the affirmation of the right
of the Constitutional Court to examine the constitutionality of constitutional amendments. Removal
of such a prerogative by law no. 76/2016, dated 22.7.2016, which amended the Constitution of the
Republic of Albania, constitutes a denaturation of its role as a guarantor of the Constitution and is a
step backwards in the history of Albanian constitutional justice. On the other hand, such an action goes
in the opposite direction to the developments of European constitutional justice.
It is concluded that in the recent decisions, the Constitutional Court has rejected and almost inclined
not to legitimize the courts. It should be noted that judges are considered legal experts. As such, it is
them, more than any other entity, which must identify the constitutional issues that exist in legislation.
Given that the Constitutional Court has not shown a positive will towards being open with the courts,
thus paving the way for a thorough review of incidental adjudications even in cases where only
suspicions are raised about the unconstitutionality of a norm or even when the referring court does
not has given sufficient arguments for this unconstitutionality, then it remains for such a thing to be
done by law, being reflected in its organic law.
The mission of the Constitutional Court differs from that of ordinary courts. The latter resolve the case
only on the basis of claims and objections of the parties as well as the evidence served by them, while
the Constitutional Court has the duty to guarantee the constitution and such a mission cannot be
related to the adequacy of the arguments brought by the referring court. Guaranteeing the
Constitution takes on a primary and independent importance from the conviction or suspicion of a
referring court or the level of arguments brought by it. The repeal of laws that violate the Constitution

1

Zaganjori, Xhezair, “Democracy and the rule of law”, Publishing House “Luarasi”, Tirana, 2002, page 63.
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remains an obligation for the implementation of the rule of law, as one of the tasks that the Albanian
people have set for themselves beginning from the preamble of the Constitution.
Legislative omission is a concept elaborated by both the doctrine and foreign jurisprudence. At the
heart of this concept is the failure of the legislature to regulate those legal relations defined by the
Constitution, which is the law with the highest legal force in the country. This failure can appear in two
forms: total failure, which occurs in those cases when the legislator has not fulfilled at all his obligation
to regulate the legal relationship imposed by the Constitution (absolute omission) or in non-full
implementation and due obligation of the legislature through the law (relative omission).
The consequence of legislative omission is the abolition of the norm. This abrogation can be complete,
which consists in a mechanical abrogation of it, in those cases when the omission is such that it makes
the norm in question incurable, but it can also appear in the context of an intellectual abrogation,
being declared by the Constitutional Court the unconstitutionality of the part that should have been
provided by the provision but which failed to do so. Intellectual abolition of the norm is a well-known
practice and well accepted by the constitutional courts of European countries.1 The problems of the
new millennium, the challenges of constitutional justice and the need to revitalize the “living law” in
our legal order, as well as the European perspective of the Republic of Albania, require the
Constitutional Court to accept in its jurisprudence the theory of intellectual abrogation of the law.
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Abstract
Research findings are able to produce an innovation in the field of education. As a result, the
productivity of individual and institutional will increase. Among the factors contributing to the
effectiveness of a research is leadership factor. Leaders are given systematic guidelines to influence
followers to carry out research effectively. However, in the Malaysian higher education institutes,
there is still a lack of leaders who understand the roles of research leadership. Thus, this article aims
to explore the established definitions and models of research leadership that are currently applied in
some higher educational institutes of developed countries. Afterwards, the scenarios of research
leadership application in some western and Malaysian higher educational institutes. This article also
discusses about the challenges and solutions ways of research leadership application in global higher
educational institutes. This article is able to make stakeholders, especially leaders of higher learning
institutions, aware of the need to lead research efficiently and effectively from the initial phase as
planning to the impact of research findings on stakeholders.
Keywords: Research Leadership, Higher Education Institutes, Malaysian Experiences
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INTRODUCTION
The demand for leadership frequently shifts as global education evolves. The evolution of leadership
demonstrates that the concept of leadership is strongly dependent on the stakeholders' intent. Kujala,
Lethimaki and Freeman (2019) argue that, in the long run, the concept of leadership is contingent on
the needs of stakeholders in the desired setting. This predefined context will have a more complex
effect on the leader's thoughts, roles, and obligations, either directly or indirectly (Maak & Pless, 2006).
The quick circulation of information in educational institutions and organizations frequently has an
effect on leadership. The last few decades have demonstrated that the concept of leadership in
education has become a primary focus of educational policy development. This concept is reflected in
the Malaysia Education Blueprint 2013-2025, which prioritizes the leadership aspect of education
development. Strengthening leadership is a critical component of the development and sustainability
of higher education in Malaysia, as stated in the Malaysia Education Blueprint 2015-2025 (Higher
Education). Every organization is confronted with a range of situations that necessitate sound
judgment. Decision-making must be adopted in higher education institutions to ensure that the
organization or individual members of the organization can increase attainment and quality. Effective
leadership is critical for decision-making, which contributes to the sustainability of higher education
institutions (Airini, Collings, Conner, McPherson, Midson & Wilson, 2011). However, in higher
education, the importance of leadership in decision-making based on research continues to receive
less attention.
Research leadership is regarded as critical, particularly in institutes of higher learning, because it
enables businesses to make informed judgments based on facts and data. Additionally, scaling
research can help firms save money. Evans (2014) was an early researcher on research leadership,
examining several components of good research leadership. Effective research leadership comes when
it is able to improve the information, understanding, and abilities required to do a certain type of study.
Effective leadership entails the capacity to make sound judgments in light of available data.
Numerous international researches on educational leadership (e.g., Evans, 2014) has discovered that
educational leadership has a favourable effect on the development of higher education. Research
leadership is viewed as a critical factor in enhancing the quality of education at postsecondary
institutions. However, both international and domestic scholars are unfamiliar with the concept of
research leadership. Flinders and Anderson (2019) demonstrate in their study that the term "research
leadership" is frequently misused and misunderstood. Academics frequently perceive this concept of
leadership negatively as top-down bureaucratic management and control. This condition also has an
effect on the number of tertiary-level research investigations undertaken in the local setting.
As a result of this, this study examined research leadership in institutions of higher learning. In another
vein, research leadership is viewed as critical for the development of educational institutions in the
modern-day. The consequence is that leaders are capable of self-development and leading
organizational research.

340

DEFINITION of RESEARCH LEADERSHIP
Many social scientists grappled with the concept of research leadership during debates and focus
groups, both in terms of what it meant and why it mattered. 'Research' was traditionally considered
as simply something academics 'did,' and while some scholars advanced to become recognized
'leaders' in their fields, the majority did not. According to Flinders and Anderson (2019), there was little
awareness of the critical skills and competencies associated with research leadership, or how they
were evolving in response to broader changes in the research financing ecosystem.
Although the term "research leadership" is broad in scope, it is frequently connected with higher
education. Evans (2014) defines research leadership as an individual's influence on another person's
behaviour, attitude, or other intellectual abilities related to research through the enhancement of that
person's ability to make appropriate choices, meet required standards, and influence processes in
research activities. Thus, research leadership can be defined in this study as the capacity of leaders to
persuade members of an organization to conduct research in order to improve the quality of higher
education.

MODEL of RESEARCH LEADERSHIP
Numerous research leadership models serve as a reference for researchers as they construct and
develop research leadership models. The models that serve as the foundation for this investigation
(that are the Elkins and Keller, 2003; Bland & colleagues’ Model, 2005; Robledo & Peterson, 2011 ;
Evans Model, 2014; Vitae Researcher Development Framework, 2010). The following section discusses
the model's fundamental content in brief.
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Таble 1. Comparison of five Model of Research Leadership
Model Research Leadership
Model Elkins dan Model Carol J. Bland
Keller (2003).
dan
rakan-rakan
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The attitude and
role of the project
leader
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Gather resources

Individual
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Knowledge
Research skills
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Election
The goal

Leadership
through research
Transformational
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Evaluation
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Monitoring

Evans
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Self-Effectiveness
Personal quality
Self-management

Cognitive abilities
Analyze
Synthesize
Critical thinking
Access
Problem solving
Creativity
Intellectual thinking
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Argument construction
Intellectual risk

Governance
Professional and
career development
Professional behavior
Communication
and
dissemination
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information

During:
Productive
change

Knowledge
and
Intellectual Abilities

Post:
Complete change
Epistemological
change

Pre:
Knowledge base
Cognitive abilities
Creativity

and

During:
Involvement and impact
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Project team
Leader
Member
Group dynamics

-

Group
characteristics
Mentoring
Member
involvement
Positive
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Internal
Research emphasis
Culture
Experience/
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Group

Intellectual
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resources
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RESEARCH LEADERSHIP IN INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUITION
The primary finding is that historically, research leadership capacity in the social sciences has been
based on a combination of self-leading, trial and error, good fortune, and informal mentoring. Junior
academics were expected to take ownership of their development by seeking out whatever knowledge
or assistance they required to perfect their talents and carve out a successful career for themselves.
As evidenced by prior studies by Flinders and Anderson (2019), the analysis of the concept of research
leadership is woefully inadequate. Researchers conduct insufficient exploration of the fields contained
in this research leadership (Evans, 2014).
The situation that occurs in higher education in Europe is when it comes to expressing concerns and
considering research leadership, many academies and researchers that represent the social sciences
have remained silent. As a slew of events, reports, and publications attest, this is not the case. It implies
that academies have not done an outstanding job of keeping their members informed regarding their
various specialties face. However, far too frequently, research leadership is completely disregarded as
a problem, or it is addressed extremely narrowly through an almost sole focus on acquiring research
funding rather than a more sustained and purposeful focus on the development of research
infrastructure and the fundamental capabilities that funders are increasingly requesting.

RESEARCH LEADERSHIP IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUITION
Education is critical to a country's progress. Through research initiatives, the role of higher education
institutions as the primary hub of Malaysian education may be seen. This perspective is consistent with
the Malaysian Education Blueprint 2013-2025 in quality ambitions for higher education (Higher
Education). Malaysia Higher Education's goal is to be in the top 25 countries in research output by
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2025, according to the U21 Higher Education System Ranking. Leadership in postsecondary institutions
is viewed as a critical paradigm for achieving this aim. Ball (2007) concurred, adding that leadership in
higher education institutions plays a critical role in enhancing educational quality.
Nonetheless, irritation exists among lecturers in higher learning institutions who consider leadership
and research as distinct tasks. In other words, they remain ambiguous about what constitutes research
leadership. According to Normah Jantan (2013), lecturers have a lack of knowledge of the role of
leaders in research activities in addition to less clear guidelines. According to Modeste, Pavlakis, and
Chi Nguyen (2020), this occurrence occurs because the criteria for interpreting the role of leadership
in research in higher education institutions are functionally very limited. Indeed, this research
leadership study is still under-emphasized in the Malaysian setting, and so the majority of references
are based on western principles. Esen, Bellibas and Gumus (2020) claimed that the majority of studies
on leadership in higher education institutions are typically found in the American literature. However,
western studies are not considered optimal for continued application in the setting of our country
without first being vetted to ensure their compatibility with the Malaysian cultural and value
framework. This view is consistent with the one-size-fits-all approach expressed in several studies (e.g.,
Saiful Adli Ab Rahim, Muhammad Faizal A. Ghanim Harris Shah Abd. Hamid, Norhanisa Samsudin and
Zawawi, 2021); Muhammad Faizal Bin A. Ghani and Abd. Khalil Adnan, 2015), which asserts that not
all studies are appropriate for conducting in different locations. As a result, the majority of guidelines
are inappropriate for Malaysian society's demands, as not all western literature is appropriate for
research in Malaysia, particularly in terms of demographic variations, culture, values, and norms.
Meanwhile, the effectiveness of leadership in higher education institutions must be assessed, as
previous research has relied on untested and underutilized standards. This phenomenon occurred
during the implementation of the Policy on Teaching and Learning Science and Mathematics in English
(PPSMI), which was planned for approximately six months without assessment and was ultimately
found to be ineffective when the policy was repealed after approximately eight years Junaidi Awang
Besar & Mohd Fuad Mat Jali, 2010).
There is a dearth of research references in the context of this study regarding the efficiency of research
leadership model design guidelines. This can be observed in Evans (2014) study of the effectiveness of
research leadership, which was conducted using snowballing and the researcher's own interpretation.
Additionally, an assessment of the study product via publication. Publication material is deemed to be
of high quality when it contains a sufficient number of research citations, although this must be
balanced against the study's content. This situation is based on data from a comparative survey
conducted by Australian Universities in 2020, which found that 90 percent of researchers in the United
Kingdom, the United States, and Australia judged the effectiveness of studies using study citations. As
a result, research on the effectiveness of the model design is critical as a proxy for effectiveness. There
is a dearth of research pertaining to the efficacy of research leadership model design guidelines. Evans
(2014) conducted a study on the effectiveness of research leadership based on snowballing and the
researcher's own interpretation.
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This situation is concerning as the number of leaders at all levels in higher education organizations
continues to shrink. According to statistics from Brandon Hall's State of Leadership Development
(2015), over 10,000 executives from the baby boomer generation retire each day worldwide, and 84
percent of firms will face a severe leadership shortage by 2021. What's more concerning is that only
19% of firms report implementing leadership development on an organizational level. This necessitates
that successor leaders have a set of guidelines to aid them in effectively adopting leadership
techniques.
However, the reference results of earlier studies revealed that most research models undertaken by
past researchers in research leadership used a single qualitative technique. This dilemma happens
because the study of leadership is minimal, necessitating qualitative methodologies to elicit data on
the phenomena. As a result, this study examined lecturers' practices in leading groups doing research
activities in Malaysian institutions of higher learning, as well as the characteristics of research leaders
and guidelines for lecturers conducting research activities.
Additionally, the outcomes of this study can help stakeholders, particularly citizens of institutions of
higher learning, realize the value of leading members of organizations, students, and communities to
improve research methods.

RESEARCH LEADERSHIP CHALLENGES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
When one considers the realities of research leadership, there are various obstacles to sustaining
research leadership. According to the highlights of previous research, there are numerous barriers to
developing the research leadership skills required over the next few decades. These obstacles include
organizational structure, incentive systems, and leadership culture, all of which contribute to forming
a robust research leadership idea. (Flinders & Anderson, 2019). Understanding the barriers and
obstacles enables a more in-depth understanding of the issues faced by research leadership and the
efforts that may be done to overcome them.
Stress and risk are two of the difficulties that occur. According to a report by the Nuffield Council
(2014), increased stress in the academic field has resulted in a shortage of time to conduct research
on the function of research leadership in businesses. In comparison to the primary focus on academics,
this research leadership is viewed as hazardous and underappreciated.
Another issue is that appreciation and recognition in organizational systems are still primarily centred
on the individual. According to the Academy of Medical Sciences (2016), individual acknowledgement
versus team recognition is a significant impediment to developing a more innovative and highly
motivated research team.
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STRATEGIES TO OVERCOME
The study proposal is to arrange guided research workshops for lecturers, according to the method
and in groups. Additionally, senior management should provide support and encouragement by
meeting research needs like funding, expertise, and training.

SUMMARIZE
Research is critical to the government's goal to maintain its relevance as a developed country at all
times. Lecturers in institutes of higher education play a crucial role in this. Lecturers must rethink their
views on the value of research to increase the quality of teaching and learning and the quality of society
and the country. The study proposal is to arrange guided research workshops for lecturers, according
to the method and in groups. Additionally, senior management should provide support and
encouragement by meeting research needs like funding, expertise, and training.
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Abstract
Today, the rapid developments and changes in the field of science and technology have led to the
differentiation of the knowledge and skills that need to be acquired by individuals. Now, there is a
need for individuals who use knowledge, not knowers. Thus, with the changing human need, the
quality of schools has also changed, and schools have become institutions that offer students the
opportunity to learn, not teach. It is important to choose models, methods and techniques suitable for
the constructivist education approach in order to provide an effective education in the classroom.
Among these approaches, cooperative learning is an approach where students work in small mixed
groups to achieve a common goal. cooperative learning; It is an approach where students learn by
working together and helping each other learn, not by competing with each other as in traditional
methods, and group success is rewarded as a result. There are many techniques used in cooperative
learning. Cooperative learning techniques include Learning Together, Student Teams Achievement
Sections, Team-Play-Tournament, Team Supported Individualization, Combined Cooperative Reading
and Composition, Group Research, Collaboration-Collaboration, Ask Together, Let's Learn Together,
Jigsaw (Combination) and Station Model. In this study, we aimed to determine the efficiency of Station
Model in language teaching.
Keywords: Station Model, Blended Learning, Cooperative Learning, Educational Management

1. INTRODUCTION
The rapid developments and changes in the field of science and technology have led to the
differentiation of the knowledge and skills that need to be acquired by individuals. For that reason,
they need to be able to solve problems, be creative and reason. Exactly at this point, the need arises
to employ the methods and techniques that offer the competencies required by the time to the
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individuals in the teaching process. Station technique, which is one of the techniques that responds to
this need, offers students rich experiences by encouraging research and discovery, aims to raise open,
critic and questioning individuals, enables students to take responsibility for their own learning,
creates learning environments where experiments are made and original and common products are
created, It is defined as a technique in which students reach information by researching and
questioning under the guidance of teachers (Kayalar & Ağaoğlu, 2020; Benek & Kocakaya, 2012, Batdı
& Semerci, 2012).

2. STATION MODEL
One of the seven models of blended learning that stands out due to its ease of use is station model.
The Blended Learning Universe site reports that the station model “allows students to rotate through
stations on a fixed schedule, where at least one of the stations is an online learning station. When the
structure of this technique is examined, it is seen that there is a participant-centered approach that
teaches the groups formed in the classroom environment to take forward what the previous group did
by contributing to each station. In this technique, there are separate stations with different numbers
of tables and the tables are arranged in a triangle. At each station, groups have a task. The groups, who
are aware of their duties, change places after a certain period of time and tour all the stations. This
method improves both the creativity of the participants and their ability to cooperate in a democratic
environment (İlhan et al., 2012). The station technique is also known as one of the techniques used in
the show-and-make method (AIFOS, 1981, 17-1; cited in Sönmez, 2007). There are story, slogan and
poster stations in the technique, which consists of three stations consisting of tables, desks or chairs
(Gözütok, 2007). In these related station studies, the class can be divided into two, three, or even five,
and each station study may take 10-15 minutes. There are also those who benefit from two teachers
in these studies (Goodman, Martin, & Williams, 2002; Hill, Pennington, & McCarthy, 1997; Lain, 2006,
1-3; Zedalis, 2003). The number of these stations can be increased according to the subject to be
taught, but it is recommended that this number should not exceed five. Although the working time is
10 minutes per minute, the time can be changed according to the subject and the hour of the lesson
(AIFOS, 1981, 17-1; cited in Sönmez, 2007; Gözütok, 2007). The station technique, which is a form of
teaching, in which students perform a series of learning activities by working individually or in groups
with the help of specific instructions previously created by the teacher or student teacher, in order to
learn or repeat a subject in special areas created in educational environments (in the classroom or
outside the classroom). (Benek and Kocakaya, 2012) has some superior aspects. Some of them are
listed as follows: The station technique can generally be applied when the class size is 30. However,
when applied in more crowded classrooms, an observation group can be formed. The stations created
have a student-centered approach that contributes to the completion of the unfinished activities by
visiting. In addition, the works left unfinished by the previous group at these stations are carried
forward and completed. In other words, a contribution is made to a work that has been started.
Students realize that they can do something themselves.
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3. APPLICATION OF STATION MODEL
With the application of Station Model, it is ensured that the students, whose competence to know
each other and work together, enjoy the participation and reveal their special talents. In addition,
obeying rules and communication skills develop. Their productivity and creativity develop. Shy
students participate actively in the teaching process (Gözütok, 2007). One of the superior aspects of
the station technique is that it contributes to the development of higher-order thinking skills (Sönmez,
2007). On the other hand, it should be noted that this technique has its weaknesses. The weaknesses
of the station technique and the ways to compensate for them are explained as follows (Gözütok,
2007; Batdı & semerci, 2012): There may be noise in practice. For this, students should be taught to
speak in a low voice. In addition, in station work, the chiefs should guide the groups and follow the
contribution of each individual in the group. Otherwise, one may work and the others may not
participate in the studies. In practice, studies may be unproductive in the absence of reinforcement
and feedback. Apart from this, one of the negative aspects of this technique is that it seems more
suitable for primary education. The last of the negative aspects of the station technique is that it
requires students to be at the minimum level of practice on the subject. However, since it is difficult
to apply to students at the lower levels of taxonomy, the objectives of the course can be adjusted
according to the level of application.
The station technique is used both as a method and as a technique in the related literature (Gözütok,
2007; Ocak, 2007, 249; Sönmez, 2007). In addition, there are many studies conducted in Turkey and
abroad on the station technique, which is variously named as “a station method, teaching stations, the
station teaching method, the teaching station method” in foreign sources (Demirörs, 2007; Morgil,
Yılmaz, & Yörük, 2002; Heckendorn, 2012; Benek and Kocakaya, 2012; Hines, 2009). At this point, Yabaş
and Altun (2009, 202) examined the effect of differentiated instructional designs on students' success
in a study they conducted. Emphasizing the station technique in this research, he stated that these
practices are also beneficial in terms of showing students what they have learned. In addition, as a
result of the researches, it has been revealed that different teaching practices such as the station
technique have a positive effect on the success of the students, the development of high-level thinking
skills such as reasoning and problem solving, and the affective factors that affect learning such as selfefficacy perception, attitude and enjoyment. In addition, a study conducted by Boerger (2005; cited in
Yabaş & Altun, 2009, 202) using the station technique in mathematics teaching revealed that the
students developed a positive attitude towards the mathematics lesson after the application of this
technique. In addition, it was also noted among the results that the students were able to determine
their own learning and determine which subject they needed to learn more about. It can be said that
the station technique, which enables students to work individually or in groups as critical and
questioning individuals and to take on their own duties and responsibilities, directly creates studentcentered learning environments.
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It is seen that many ideas were expressed by the students at the beginning, during and after the Station
Technique Application course. At the beginning of the course, making a plan, learning the learning
strategies, creating groups, choosing representatives to groups, giving information about the
technique, showing the applicability of the technique, choosing different topics and explaining the
subject are some of the statements made by the students. During the Station Technique Practice
course, considerations such as applying the technique, learning critical thinking and constructivism,
correcting mistakes with the acquired knowledge, learning to complete the unfinished work, changing
the place of the groups, working individually and in groups, observing the benefits of class
participation, evaluating the syllabus, and getting original ideas through discussing in the group are
stated. After the lesson, some important points such as learning different learning strategies, getting
information about the concepts of learning and teaching, realizing the benefits of group work,
understanding the importance of individual differences, learning to make quick decisions, learning to
be active in group work, learning to make lesson plans from different perspectives, teaching methods
and techniques were observed. The expressions in the form of learning how to transfer to the plan,
learning group leadership, learning the effectiveness of the positive classroom environment, gaining
empathy, understanding the importance of repetition and motivation, and learning the importance of
extrinsic motivation are included.
Gaining different perspectives, applying different learning strategies together, communication
between students, adding passive students to the lesson, ensuring task sharing in the group, acquiring
new ideas by comparing different ideas, enabling restructuring of knowledge, providing information
sharing in cooperation, developing creativity, save the lesson from monotony, have an accelerating
effect on learning, help and solidarity are some of the students' conclusions after the application.
Regarding the features of station technique application, we can state recognizing individual and group
mistakes, learning to generate new ideas, being open to different ideas, learning subjects permanently,
and successfully completing unfinished tasks.
We have determined learning unknown information in a short time, increased motivation, recognizing
the positive aspect of student interaction, reinforcing knowledge, learning alternative ideas, learning
to prepare a lesson plan, creating a rich learning environment, finding different solutions and making
a whole from parts. Some of the deficiencies stated by the students can be expressed as organization,
lack of preparation and feedback, lack of time, inadequacy of groups to evaluate each other and to
obtain information about the subject, lack of product scoring, lack of participation of all group
members, and complexity of division of labor. Some of the suggestions put forward by the students
regarding the deficiencies observed in the station technique application are as follows: eliminating the
deficiencies with teacher-student interaction, having enough prior knowledge, examining the
approaches for pre-preparation before the application, having few members in the groups, giving the
division of labor as homework, giving individual homework and studies.

4. CONCLUSION
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As a result of the pandemic, many schools throughout the country are moving forward with the hybrid
learning model, combining face-to-face instruction with both synchronous and asynchronous learning.
Especially in language courses, there have been new researches and investigations for effective
learning, as the schools have been closed down in this process. Almost all schools have turned to
Blended Learning Model. One of the sub-models of Blended Learning, Station Model has begun to be
used in many educational institutions. In the research, students' views on the reflective inquiry of
station technique application in the courses in various studies were included. When the students' views
on Station Model are examined, it is understood that at the beginning of the lesson, activities such as
making a plan, forming a group, choosing a representative for the groups, getting information about
the technique and learning the applicability of the technique are done at the beginning of the course.
As it can be understood from these ideas, it can be said that at the beginning of the station technique
application course, students generally work to prepare for the lesson, in other words, to prepare
themselves for the lesson in every aspect. When the observations in the process of applying the
technique during the lesson were examined, it was seen that the students expressed thoughts such as
applying the technique, correcting the mistakes with the acquired knowledge, learning to complete
the unfinished work, working individually and in groups, thinking/discussing with the group and getting
original ideas through discussion. From these considerations, it can be concluded that during the
lesson, the students first learned the ability to complete an unfinished job, which is the most basic
feature of the station technique, and also actively carried out the activities of working with the group
and generating different ideas. Finally, when the students' opinions about the application after the
lesson are examined, it is seen that learning different learning strategies, realizing the benefits of group
work, understanding the importance of individual differences, learning to make quick decisions,
learning to be active in group work, learning to make lesson plans with different perspectives, gaining
empathy and extrinsic motivation. It was seen that the expressions in the form of learning the
importance of learning were included. From these considerations, it is understood that with the
application of the Station technique, the students learn with a different learning strategy, the group
work in the application makes the students more ready and willing to learn and creates more favorable
learning environments. In a study conducted by Maden and Durukan (2010) on this subject, it was
concluded that the station technique was more effective in increasing the success levels of students
compared to the traditional teaching method. This result supports the current research results. The
other issue emphasized in the research is the inferences after the station technique application.
Among the views on this sub-title, it was seen that the ideas such as gaining different perspectives,
applying different learning strategies together, acquiring new ideas by comparing different ideas,
sharing information in cooperation, having an accelerating effect in learning, helping to comprehend
cooperation and solidarity were listed. When these thoughts were examined, it was concluded that
after the application of the technique, the students acquired the skills of being open to different ideas,
cooperation and working in groups, fast learning, sharing and solidarity. In the research conducted by
Morgil, Yılmaz, and Yörük (2002) on this subject, a topic in the 7th grade Science course was tried to
be given to the students by using the station technique. In the research, the fact that the students
learned the subject without getting bored after the application and that they understood the
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assignments they prepared with the stations very well is in parallel with the results of the related
research.
In another sub-title within the scope of the research, students' views on the characteristics of the
station technique application were questioned. Opinions on this are that noticing individual and group
mistakes of station technique, being open to different ideas, completing unfinished works successfully,
increasing motivation, realizing the positive aspect of student interaction, creating a rich learning
environment, finding/trying different solutions and creating a whole from parts. providing features. In
the light of these views, the most defining features of the technique are that it enables to realize faulty
and deficient aspects through group work, to produce new and original ideas with different ideas, to
complete unfinished works, and to create environments that facilitate and accelerate learning. Again,
in a study conducted by Morgil, Yılmaz, and Yörük (2002), it was stated that the students learned the
topics by mutual discussion as required by the station technique, and therefore their discussion skills
developed by having full and correct thoughts about the relevant topic. This result is in line with the
present study result. Therefore, it can be said that the station technique is a method that facilitates
learning. The frequency and percentage distributions of the positive/negative and instructional aspects
of the station technique application according to the gender variable are another subject examined in
the research.
Some of these suggestions are to eliminate it with teacher-student interaction, to have enough prior
knowledge, to examine the approaches for pre-preparation before the application, to have few
members in the groups, to assign the division of labor as homework, and to give individual homework
and studies. When these suggestions are examined, it can be concluded that in order to eliminate the
deficiencies encountered during the application, preliminary preparations should be made both about
the application and the content of the lesson, the groups should not be too crowded, and group and
individual studies should be done by giving individual and group assignments.
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Covid 19 Pandemi Sürecinin Çocuklar Üzerindeki
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Öz
Bu araştırmada Covid 19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini literatüre dayalı olarak ortaya
koymak amaçlanmıştır. 2020-2021 yıllarında yayınlanan çalışmalar sistematik derlemeye dahil edilerek
değerlendirilmiştir. Google akademik, Dergipark, Scopus, WoS veri tabanları “çocuk”, “Covid-19”,
“pandemi”, “koranavirüs” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Sistematik derleme olarak
tasarlanan araştırmaya 12 çalışma dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda Sonuç olarak
değerlendirildiğinde, pandemi süreciyle birlikte çocuklarda önemli sorunların ortaya çıktığı
söylenebilir. Genel olarak araştırmalarda, korku, kaygı, düzensiz beslenme, uyku problemleri, dijital
bağımlılık, akademik başarıda düşme ve sosyalleşememe ortak sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuçlar geliştirilecek müdahale programları ve alınacak önlemler için yol gösterici nitelikte olabilir
Anahtar Kelimeler: Covid 19, pandemi, çocuk, sorun

GIRIŞ
2020 yılının başlarında bir Çin şehrinde bir salgın haberi yayılmasıyla birlikte mse çok kısa bir süre içinde
tüm dünya için salgının kapsamı genişlemiş, Wuhan'dan (Çin) New York'a (ABD) Afrika, Güney Amerika,
Asya ve Avrupa üzerinden koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) veya şiddetli akut solunum sendromu
koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), birçok ülkede yaşamı az ya da çok felç ederek binlerce ölüme ve yaklaşık
6 milyon enfeksiyona neden olmuştur (Cachón-Zagalaz vd., 2020). COVID-19 salgını, dünya genelinde
birçok ülkenin sağlık sistemini ciddi şekilde zorlarken, ekonomik ve eğitim sistemlerini de olumsuz
etkilemiştir. Salgınla mücadelede virüsün yayılmasının kontrol edilmesi bir öncelik olsa da, pandeminin
çocuk sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri kaçınılmaz olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, İran, Türkiye gibi birçok ülkede COVID-19 salgını nedeniyle örgün
eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir (Adıbelli ve Sümen, 2020).
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Covid-19 virüsünün dünya çapında yayılması ile beraber farklı ülkelerde sosyal mesafeyi koruma ve
sosyal izolasyon gibi önleyici tedbirlerin uygulanması ile yayılımın olabildiğince durdurulması
hedeflenmiştir. Ne var ki, yapılan bu düzenlemeler toplumsal yaşamın doğal akışında önemli
farklılıklara yol açarak başta okul öncesi dönem çocukları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini belirli
oranlarda etkilemiştir. Sosyal izolasyonla tırmanışa geçen ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımının
çocuk beyninde yaratabileceği olası nörolojik etkiler ile bellek ve dil gelişimi üzerine olumsuz etkilerinin
çeşitli çalışmalar ile ele alındığı bilinmektedir. Bununla birlikte pandemi sürecinde alınan tedbirlerin bir
sonucu olarak artış gösteren fiziksel etkinlik yoksunluğu ve bunun bilişsel, bedensel (motor) ve
duygusal işlevler üzerine olası olumsuz etkileri de bir dizi çalışmada vurgulanmaktadır (Pınar, 2021)
Pandemiler, gerek ebeveynler gerek çocuklar açısından yıkıcı etkiler doğuran bir dönemdir. Bu tür
yaygın toplumsal travma dönemlerinde, bireylerin sahip oldukları stresle baş etme becerileri, psikolojik
sağlamlıkları, sorun çözme becerileri yaşanan travmaların etkisini azaltmada önemli roller
oynamaktadırlar (Arslan Dikme ve Gültekin, 2021). Bu kapsamda özellikle savunmasız durumdaki
çocuklar üzerindeki pandeminin etkilerini belirlemek sonraki müdahele programları ve alınacak
önemler için dayanak noktası olacaktır. Bu kapsamda araştırmada Covid-19 pandemi sürecinin çocuklar
üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirmek amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Covid-19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada 20202021 yıllarında yayınlanan çalışmalar sistematik derlemeye dahil edilerek değerlendirilmiştir. Google
akademik, Dergipark, Scopus, WoS veri tabanları “çocuk”, “Covid-19”, “pandemi”, “koranavirüs”
anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır.
Çalışmaya dahil edilen araştırmalar
Araştırmaya dahil edilecek çalışmalar için araştırmacı tarafından ölçütler belirlenmiştir. Bunlar
aşağıdaki gibidir:
-

Çalışmaların Türkiye örnekleminde yapılmış olması,

-

Çalışmaların 2020-2021 yılları arasında yapılmış olması,

-

Çalışmaların hakem sürecinden geçmiş birincil araştırmalar olması,

-

Çalışmaların pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini ele almış olması.

Yapılan taramalar sonucunda 150 çalışmaya ulaşılmış ve bunlardan dahil etme kriterlerini karşılayan 12
araştırma sistematik derlemeye dahil edilmiştir.

356

BULGULAR
Çalmaya dahil edilen araştırmaların incelenmesi sonucunda pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki
etkilerine yönelik bulgular belirlenerek Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Covid 19 pandemi sürecini çocuklar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar ve sonuçlar
Çalışmalar
Adeıbelli ve Sümen, 2020

Sonuç
Kilo alma, uyku eğilimi, internet
kullanma eğilimlerinde artış, genel yaşam
kalitesinin olumsuz etkilenmesi
Gelir ve Düzen, 2021
Geç yat ve kalkma, içe dönük
davranışlar, korku, halsiz, anti sosyal davranışlar,
karamsarlık, can sıkıntısı, anlamsız hareketler ve
saldırganlık, ekran bağımlılığı
Erol ve Erol, 2020
Korku, kaygı, dijital araçlara yönelme,
akademik başarıda düşme
Dağ, Yayan ve Yayan, 2021
Dijital oyun bağımlılığı, uyku bozukluğu
Gökçe, Erdoğan, Yatmaz, Avaroğlu ve
Akran ve sosyal çevre etkileşimlerinde
Çok, 2021
azalma, dijital bağımlılık
Arslan Dikme ve Gültekin, 2021
Sosyalleşememe, özgüven eksikliği,
kendini ifade edememe
Erçevik ve Mukba, 2021
Kaygı, korku, akademik başarısızlık
Arslan, Yıldız Çiçekler ve Temel, 2021
Olumsuz ve saldırgan davranışlar, uyku
düzensizliği, düzensiz beslenme
Sancılı ve Tuğluk, 2021
Uyku düzensizliği, düzensiz beslenme
dijital bağımlılık, can sıkıntısı, korku, kaygı, öfke
nöbetleri, sinirlilik, sabırsızlık, saldırganlık,
aşırılık, dürtüsel davranışlar
Yıldız ve Bektaş, 2021
Sosyalleşememe, hareketsizlik, korku
Ok, Torun ve Yazıcı, 2021
Uyku problemleri, ekran bağımlılığı,
öfke, isyan, mutsuzluk, korku, saldırganlık, aşırı
hareketlilik ve inatçılık
Üstündağ, 2021
Düzensiz odaklanmakta ve dikkatlerini
sürdürmekte zorluk, aşırı yorgunluk
SONUÇ
Sonuç olarak değerlendirildiğinde, pandemi süreciyle birlikte çocuklarda önemli sorunların ortaya
çıktığı söylenebilir. Genel olarak araştırmalarda, korku, kaygı, düzensiz beslenme, uyku problemleri,
dijital bağımlılık, akademik başarıda düşme ve sosyalleşememe ortak sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuçlar geliştirilecek müdahale programları ve alınacak önlemler için yol gösterici nitelikte olabilir.
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Abstract
Geometry is an important sub-learning field of mathematics because it is frequently used in many
branches of science and in daily life. In addition to these important aspects of geometry, it has been
observed that the geometry success of the students is low in the exams held in the world, especially in
our country. Dutch Dina Van Hiele and her husband Pierre Maria Van Hiele, investigating the reason
for this situation, revealed the Van Hiele geometric thinking theory and developed the Van Hiele
geometric thinking test based on this theory. In this context, in this study, it is aimed to determine the
Van Hiele geometric levels of science high school students, who are the students with the highest
scores in the high school entrance exam in our country. The survey model, which is one of the
quantitative research methods, was used in the study. The sample of the study was chosen by the
purposeful sampling method, and the study group consists of 244 students studying in three science
high schools affiliated to the Ministry of Education in the city center of Diyarbakır in the fall semester
of the 2020-2021 academic year. The data of the study were obtained from the students' answers to
the Van Hiele geometric thinking test. The results obtained from the answers given by the students to
the Van Hiele geometric thinking test were analyzed with the SPSS package program. As a result of the
research, it was found that the majority of Science High School students (63.6%) and 155 students
were at Level 3 (Informal Inference) Van Hiele geometric thinking level and above. In addition, in the
results of the Van Hiele geometric thinking test, a significant difference was found between the Science
High School, which received the highest score in the province, and the other two Science High Schools,
according to the high school entrance exam scores.
1
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1.GİRİŞ
Ülkelerin gelişimini sağlamalarının temelinde matematik ve fen bilimleri yer almaktadır. Bu nedenle
bütün bilimlerin temel taşı olan matematik eğitimine okul öncesi dönemden başlamak üzere öğretim
aşamalarının tüm dönemlerinde geniş zaman ayrılmaktadır (Altun, 2004). Günlük yaşamda, bilim ve
sanat gibi disiplinlerde kullanılan matematik eğitiminin önemli alt öğrenme alanlarından biri
geometridir (National Council of Mathematics Teachers [NCTM], 2000). Geometri öğretimi, ilk
dönemlerde oyunsal etkinliklerle başlayarak zihinde matematiksel kavramların ve bilgilerin
oluşmasında öğrenciler için matematiğin eğlenceli kısmını oluşturur (Gür, 2005). Ancak yapısı gereği
kolaydan zora doğru bir sürece sahip olan geometri öğretimi olumlu özelliklerine rağmen öğrencilerin
çoğu tarafından sevilmeyen ve zor olarak görünen bir ders olarak görülmektedir (Çelebi-Akkaya, 2006).
Bu nedenle etkili bir geometri öğretimi için öğrencilerin geometrideki düşünme düzeylerinin göz önüne
alınarak planlanması önem arz etmektedir (Regina, 2000).
Başlangıcı aksiyomatik sistem üzerine inşa edilen geometrinin çocukların zihinlerindeki gelişiminin,
hiyerarşik bir yapıda olduğu Pierre Van Hiele tarafından öne sürülmüş ve bu hiyeraşik yapının beş
düzeyde olduğu, çocukların bir düzeyi özümsemeden bir sonraki diğer düzeye erişemediğini belirtmiştir
(Wai, 2005). Farklı eğitim seviyelerindeki öğrenciler aynı geometrik düşünme düzeyinde olabilir. Bu
nedenle geometri öğretiminin istenilen hedeflere ulaşmasını sağlamak için geometri öğretiminin
öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeylerine uygun olarak planlanıp uygulanması gerekmektedir.
Pierre Van Hiele ve Diana Van Hiele-Geldot öğrencilerin geometri öğrenmede zorlandıklarını görmüş
öğrencilerin geometride zorlandıkları yerleri dikkate alan öğrenme ve gelişim düzeylerine uygun bir
model geliştirmişlerdir (Terzi, 2010). Bu model üzerine ulusal ve uluslar arası birçok çalışma yapılmıştır.
Van Hiele, lise öğrencilerinin geometri dersindeki başarısızlıklarının nedenini araştırmış, geometri
şekilleri arasında ilişki kuramadıklarını ve mantıksal çıkarımda bulunamadıklarını gözlemlemiştir. Lise
geometri derslerinin temelinde Aksiyom, teorem ve ispat bulunduğunu öğrencilerin bunları
anlayabilmeleri için tümden gelimli çıkarım yapacak düzeyde olmaları gerektiğini belirtmiştir (Baki,
2014).
Literatür incelenmesinde Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin tespiti için yapılan çalışmaların
genelinde geometrik düşünme düzeylerinin düşük çıktığı görülmüştür. Ayrıca özellikle liselere giriş
sınavında en yüksek puana sahip öğrencilerden oluşan Fen Lisesi öğrencileri için literatürde geometrik
düşünme düzeyleri ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Liselere giriş sınavında en yüksek puana sahip
öğrencilerden oluşan Fen Lisesi öğrencileri için benzer durumun söz konusu olup olmadığının
araştırılması bu liselerin özellikleri nedeniyle önem arz etmektedir. Dolayısıyla Fen Lisesi öğrencilerinin
geometrik düşünme düzeyleri ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmada Ülkemizde liselere giriş sınavında en yüksek puana sahip öğrencilerden
oluşan Fen Lisesi öğrencilerinin Van Hiele geometrik düzeylerini belirlemek amaçlanmaktadır.
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2. YÖNTEM
Fen Lisesi öğrencilerinin Van Hiele geometrik düzeylerini belirlemeyi amaçlayan çalışmamızda nicel
araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Geçmişte ya da günümüzdeki var olan bir
durumu dışarıdan müdahale etmeden ve etkilemeden bulunduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
yaklaşıma tarama modeli denir (Karasar, 2009, s. 77). Çalışma yapılacak okullar amaçlı örneklem (Baki
ve Gökçek, 2012) yöntemi ile seçilecektir. Amaçlı olarak seçilen okulların seçilme nedeni çalışma
yapılacak okulların Diyarbakır il merkezinde ilde en yüksek liselere giriş puanına sahip devlet Fen Lisesi
öğrencilerden oluşmakta olmalarıdır. Bu liselere ait 2020 yılı liselere giriş taban puanları Rekabet
Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’nin (480,189), İMKB Fen Lisesi’nin (463,019), Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
‘nin (462,980) şeklindedir.
Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bulunan Rekabet Kurumu Cumhuriyet
Fen Lisesi bünyesinde okumakta olan 60 12. Sınıf öğrencisi, Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi
bünyesinde okumakta olan 101 12. Sınıf öğrencisi ve Sur ilçesinde bulunan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
bünyesinde okumakta olan 83 12. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 244 öğrenci
katılmıştır. Araştırmada verileri toplamak için Van Hiele geometrik düşünme testi kullanılmıştır. Van
Hiele geometrik düşünme testinden toplanan veriler Statistical Package for social Sciences (SPSS)
istatistik programıyla analiz edilmiştir. Veriler için normallik testi yapıldıktan sonra SPSS programının
Ortalama, standart sapma, frekans, yüzde teknikleri ve okullar arasında Van Hiele geometrik düşünme
testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için SPSS programının tek faktörlü
varyans analizi (One-Way Anova) tekniği kullanılmıştır.

3. BULGULAR
Araştırmada çalışma grubuna ait Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 2. Çalışma Grubunun Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri
Van Hiele Geometrik
Düşünme Düzeyleri
Düzey 0 (Hiçbir düzeye ait
olmayan)
Düzey 1 (Görselleştirme)
Düzey 2 (Analiz)
Düzey 3 (İnformel Çıkarım)
Düzey 4 (Çıkarım)
Düzey 5 (sistematik
Düşünme)
Toplam
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Frekans
(f)
7

Yüzde
(%)
2,9

72
10
119
16
20

29,5
4,1
48,8
6,6
8,2

244

100

Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubu öğrencilerinden 7 öğrencinin ( % 2,9 ) Düzey 0 (Hiçbir düzeye ait
olmayan), 72 öğrencinin ( % 29,5 ) Düzey 1 (Görselleştirme), 10 öğrencinin ( % 4,1 ) Düzey 2 (Analiz),
119 öğrencinin ( % 48,8 ) Düzey 3 (İnformel Çıkarım), 16 öğrencinin ( % 6,6 ) Düzey 4 (Çıkarım), 20
öğrencinin ( % 8,2 ) Düzey 5 (sistematik Düşünme) Van Hiele geometrik düşünme düzeyinde
bulundukları görülmektedir. Çalışma grubu öğrencilerinin en çok Düzey 3 (İnformel Çıkarım) Van Hiele
geometrik düşünme düzeyinde bulundukları görülmektedir. Bu sonuçlardan Çalışma grubu
öğrencilerinin çoğunluğunun ( % 48,8 + % 6,6 +% 8,2 = % 63,6 ) 155 öğrencinin Düzey 3 (İnformel
Çıkarım) Van Hiele geometrik düşünme düzeyinde ve daha üst düzeyde oldukları söylenebilir.
Okullar arasında Van Hiele geometrik düşünme testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek için öncelikle araştırma yapılan üç okulun öğrencilerinin Van Hiele geometrik
düşünme testi betimsel bulguları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Okulların Van Hiele Geometrik Düşünme Testi Betimsel Bulguları

Cumhuriyet Fen
Lisesi
Vali Aydın Arslan Fen
Lisesi
İMKB Fen Lisesi
Toplam

N

Ortalama

60

16,68

83

14

101
244

13,78
14,56

Standart
Hata
0,35

Min.
Doğru
Sayısı
9

Max.
Doğru
Sayısı
21

3,91

0,43

4

23

3,80
3,80

0,37
0,24

4
4

21
23

Standart
Sapma
2,75

Tablo 2’ deki değerler incelendiğinde öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme testi ortalamaları
Cumhuriyet Fen Lisesinde 16,68, Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde 14, İMKB Fen Lisesinde 13,78 olarak
görülmektedir. Toplamda Van Hiele geometrik düşünme testine verilen en düşük doğru cevap sayısı 4,
en yüksek cevap sayısı ise 23 olup Vali Aydın Arslan Fen Lisesine aittir.
Okullar arası Varyansların homojen dağılıp dağılmadığının belirlenmesi için uygulanan Levene’s testi
bulguları Tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3. Okulların Van Hiele Geometrik Düşünme Testi Levene’s testi bulguları

Van Hiele Geometrik
Düşünme Testi
Toplam Puan

Levene
İstatistik

df1

df2

Sig.(p)

4,261

2

241

,015

Tablo 3 incelendiğinde Okulların Van Hiele geometrik düşünme testi Levene’s testi bulgularına göre p
= 0,015 < 0,05 olduğu için varyanslar homojen dağılıma sahip değildir. Okullar arasında Van Hiele
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geometrik düşünme testi sonuçlarına göre farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Testin sayısal değerleri aşağıda Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Okullar arası Van Hiele Geometrik Düşünme Testi Anova Testi Bulguları
Anova

Gruplar arası
Grup içi
Total

Kareler
toplamı
357,624
3154,191
3511,816

Df
2
241
243

Kareler
ortalama
178,812
13,088

F

Sig.(P)

13,662

,000

Tablo 4 incelendiğinde Okullar arası Van Hiele geometrik düşünme testi sonuçlarına göre anlamlı
farklılık olduğu görülmektedir. (p = 0,00 < 0,05). Bu farklılığın tespiti için post-hoc testlerden
Tamhane’s T2 testinden yararlanılmıştır. Testin sayısal değerleri aşağıda Tablo 5’ te verilmiştir.
Tablo 5. Okullar arası Van Hiele Geometrik Düşünme Testi Tamhane’s T2 Testi Bulguları
Okul
(I)

Okul
(I)

Cumhuriyet Fen Lisesi

Vali Aydın Arslan Fen
Lisesi
İMKB Fen Lisesi

Vali Aydın Arslan Fen
Lisesi

İMKB Fen Lisesi

Cumhuriyet Fen
Lisesi
İMKB Fen Lisesi
Cumhuriyet Fen
Lisesi
Vali Aydın Arslan Fen
Lisesi

Ortalama
Fark
(I-J)
2,68333*

Standart
Hata

Sig.(p)

,558

,000

2,90116*

,519

,000

-2,68333*

,558

,000

,21782

,572

,974

-2,90116*

,519

,000

-,21782

,572

,974

Tablo 5 incelendiğinde Van Hiele geometrik düşünme testi sonuçlarına göre Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
ile İMKB Fen Lisesi arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir.
(p = 0,974 > 0,05) Bu iki okul
arasındaki 0,572 ortalama fark rassal nedenlerden kaynaklıdır. Cumhuriyet Fen Lisesi ile Vali Aydın
Arslan Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı fark bulunmuştur. (p = 0,000 < 0,05)
Benzer şekilde Cumhuriyet Fen Lisesi ile İMKB Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı
fark bulunmuştur. (p = 0,00 < 0,05).
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen bulgulardan şu sonuçlara ulaşılmıştır. İlk olarak araştırmaya katılan
öğrencilerden 7’si ( %2,9) Düzey 0 (Hiçbir Düzeye Ait Olmayan), 72’ si ( %29,5 )
Düzey 1
(Görselleştirme), 10’u ( %4,1 ) Düzey 2 (Analiz), 119’u ( % 48,8 ) Düzey 3 (İnformel Çıkarım), 16’sı ( %6,6
) Düzey 4 (Çıkarım), 20’si ( %8,2 ) Düzey 5 (Sistematik Düşünme), seviyesindedir. En fazla öğrencinin
bulunduğu Van Hiele geometrik düşünme düzeyi düzey 3 (görselleştirme) düzeyidir. NCTM ‘e (2000)’e
göre lise öğrencilerinin Van Hiele geometrik düşünme düzeyinin Düzey 4 (Çıkarım) düzeyi olması
beklenmektedir (Knight, 2006). Benzer şekilde Baki’ye (2014) göre de lise öğrencilerinin çıkarım
yapacak düşünme düzeyinde olmaları gerektiği belirtilmiştir (Baki, 2014). Bu söylemlerden lise
öğrencilerinin en az Van Hiele geometrik düşünme düzeyinin Düzey 3 (İnformel Çıkarım) düşünme
düzeyinde olması beklenmektedir. Araştırmaya katılan Fen Lisesi öğrencilerinin ( % 63,6 )’sının 155
öğrencinin Van Hiele geometrik düşünme düzeyi Düzey 3 ve üstünde olduğu için Fen Lisesi
öğrencilerinin ( % 63,6 )’sının olmaları gereken Van Hiele geometrik düzeyine ulaştıkları tespit
edilmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin ( % 36,4 )’ ünün Van Hiele geometrik düşünme düzeyi olmaları
gereken Van Hiele geometrik düşünme düzeyinden düşük çıkmıştır. Bu nedenle geometri dersleri
planlanırken bu öğrencilerin bulundukları Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin göz önünde
bulundurulması bu öğrencilerin geometri ders başarısı için önemlidir.
İkinci olarak okullar ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde Van Hiele geometrik düşünme testi ortalamaları
Cumhuriyet Fen Lisesinde 16,68, İMKB Fen Lisesinde 13,78, Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde ise 14 olarak
bulunmuştur. Okullar arasında Van Hiele geometrik düşünme testi yönünden Anova testi bulguları
incelendiğinde Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ile İMKB Fen Lisesi arasında anlamlı fark olmadığı, ilde
liselere giriş sınavında en yüksek puanla öğrenci alan Cumhuriyet Fen Lisesi ile Vali Aydın Arslan Fen
Lisesi ve İMKB Fen Lisesi arasında Cumhuriyet Fen Lisesi lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir.
Araştırmada elde edilen sonuçlardan şu öneriler öne çıkmıştır:
Farklı değişkenler öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri üzerinde etkili olabileceğinden
farklı değişkenlerin Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapılabilir.
Çalışmamız nicel bir çalışma olduğu için Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin belirlenmesi
açısından sınırlılıkları olabilir. Gözlem ve görüşme formalarını da içeren daha detaylı çalışmalar
yapılabilir.
Araştırma yapılan okullarda Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine göre anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Bu farklılıkların sebebleri araştırılabilir.
Bilgisayar teknolojilerinin geometri öğretiminde kullanılmasının Van Hiele geometrik düşünme
düzeyine etkisi araştırılabilir.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам специфики перевода и межъязыкового соответствия анатомических
терминов и номенклатурных наименований на материале латинского, украинского и русского
языков.
Акцентируется внимание, что перевод анатомических терминов и номенклатурных
наименований представляет собой особый вид перевода, требующий от филолога, изучающего
этот раздел общей медицинской терминологии, лексикографа, работающего в сфере
составления медицинских словарей, преподавателя и обучающегося, терминологической
компетентности.
На значительном фактическом материале продемонстрировано, что differentia specifica
перевода таких терминологических единиц ‒ системность терминов, их кодифицированность,
принадлежность к определенному
семантическому полю, исторические факторы,
обусловившие становление современной анатомической терминологии и соответствующей
номенклатуры.
Авторы подчеркивают, что формирование
терминологической компетентности
предусматривает специально организованную работу в процессе обучения латинскому языку и
медицинской терминологии, разработку и выполнение упражнений, заданий и тестов, их
включение в учебную и справочную литературу.
Ключевые слова: анатомическая терминология, анатомическая номенклатура, перевод
терминов, векторные межъязыковые соответствия, латинский язык, украинский язык, русский
язык.

Abstract
The article is devoted to the issues of specificity of translation and interlanguage correspondence of
anatomical terms and nomenclature names based on the material of Latin, Ukrainian and Russian
languages.
The authors emphasize that the translation of anatomical terms and nomenclature names is a special
type of translation that requires terminological competence from a philologist, who studies this section
of general medical terminology, from a lexicographer, who works in the field of compiling medical
dictionaries, as well as from a teacher and a student.
Based on significant factual material, it has been demonstrated that the differentia specifica of
translating such terminological units is the consistency of terms, their codification, belonging to a
certain semantic field, historical factors that determined the formation of modern anatomical
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terminology and the corresponding nomenclature. The authors emphasize that the formation of
terminological competence provides for specially organized work in the process of teaching the Latin
language and medical terminology, the development and implementation of exercises, tasks and tests,
their inclusion in educational and reference literature.
Keywords: anatomical terminology, anatomical nomenclature, translation of terms, vector interlingual
correspondences, Latin, Ukrainian, Russian.

ВСТУПЛЕНИЕ
Вопросы перевода и межъязыкового соответствия лексических единиц на материале двух и
более языков в течении нескольких десятилетий традиционно находятся в фокусе внимания
представителей различных научных школ и направлений. В связи с так называемым
терминологическим бумом и неугасающим интересом исследователей к различным проблемам
терминоведения нам представляется актуальным обращение к вопросу о переводе и
межъязыковом соответствии анатомических терминов (АТ) и анатомических номенклатурных
наименований (АНН) на материале украинского, русского и латинского языков. Следует
подчеркнуть, что современная международная анатомическая терминология и
соответствующая номенклатура прошли длительный этап своего становления и на нынешнем
этапе являются максимально кодифицированными в сравнении, например, с клинической
терминологией или номенклатурой лекарственных средств.
Наш интерес к вопросу специфики перевода и межъязыкового соответствия АТ и АНН
обусловлен тем, что, являясь языковым выражением специальных понятий, термины
представляют особый способ репрезентации специального знания, необходимого в процессе
профессионально-научной коммуникации (Володина, 2011: 136). Differentia specifĭca перевода
любых терминов, АТ и АНН конкретно, состоит в «системности термина», его «вписанности» в
иерархию и структуру», в связи с чем речь идет об «установлении межсистемных соответствий
между терминами», а не о переводе отдельных единиц (Капшутар, 2016).
Касательно лингводидактического аспекта мы последовательно придерживаемся мнения, что
только терминологически компетентный преподаватель-филолог может подготовить
терминологически компетентных будущих специалистов ‒ в нашем случае будущих магистров в
сфере здравоохранения (Беляева, 2011). В этой связи следует подчеркнуть, что мы также
полностью разделяем точку зрения, что на современном этапе преподаватели-филологи «…не
могут дистанцироваться от специальной дисциплины, .... апеллируя к полученному
лингвистическому образованию (Крупченко, 2006: 136)», более того, «грамотно представленное
компетентным преподавателем предметно-понятийное (собственно профессиональное)
содержание иноязычного обучения вскрывает резервы опережающего обучения, вооружает
обучающегося новой профессиональной информацией и тем самым доказывает, что язык может
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быть средством приобретения новых профессиональных знаний (Крупченко, 2006: 136)».
Сказанное выше требует: 1) отбор ТЕ, требующих в процессе обучения, в нашем случае ‒
латинскому языку и медицинской терминологии, целенаправленной работы; 2) составление
упражнений, заданий и тестов, направленных на закрепление и проверку усвоения данных ТЕ;
3) включение упражнений, заданий и тестов в учебную и справочную литературу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В предлагаемом исследовании использованы такие методы: прямое языковое наблюдение над
АТ и АНН в латинском, украинском и русском языках, сплошная выборка, сравнительносопоставительный анализ, синтез, обобщение, систематизация. Материалом исследования
послужили АТ и АНН, представленные в справочной и учебной литературе (Алексеев, 2006;
Бєляєва, 2020a; Бєляєва, 2020b; Бобрик, 2001; Джуль, 2003а; Джуль, 2003b; Фениш, 1996;
Колесников, 2003; Колесников, 2004; Привес, 2016; Синельников, 2012; Синельников, 2013 a;
Синельников, 2013b; Синельников, 2014; Фениш, 1996; Черкасов, 2010; Putz, 2001a; Putz, 2001b)
и полученные методом сплошной выборки.

ОБСУЖДЕНИЕ
Принимая во внимание, что в современном терминоведении существует несколько тысяч
дефиниций термина, а также исходя из необходимости дифференциации понятий «термин» и
«номенклатурное наименование», приводим дефиниции указанных терминов в интерпретации
С. Шелова, являющиеся, по нашему мнению, максимально полными и информативными на
сегодняшний день. Итак, «термин – языковой знак (слово, словосочетание, сочетание слова или
словосочетания с особыми символами и т.п.), соответствующий норме его употребления в
профессиональном или ином сообществе и выражающий специальное понятие какой-либо
области знания и в силу этого либо имеющий дефиницию (толкование, объяснение), либо
мотивированный другими языковыми знаками (словами, словосочетаниями, сочетаниями слов
или словосочетаний с особыми знаками и т.п.), среди которых хотя бы один выражает
специальное понятие и поэтому имеет собственную дефиницию (толкование, объяснение)
(Шелов, 2018: 46)», «номенклатурное наименование – это терминологическое обозначение
частного специального понятия какой-либо области знания, дисциплины или тематической
области, которое состоит из двух лексико-синтаксических компонент, синтаксически главный из
которых является термином, словом или словосочетанием общего языка и обозначает
специальное родовое понятие данной области, а синтаксически подчиненный – является
условным, внешним (для данной области знания и для обозначения соответствующего понятия)
знаком (меткой, «этикеткой») и служит для выделения из родового понятия именно данного
частного понятия, фиксируемого в специальных описаниях, толкованиях, дефинициях и т.п.
(Шелов, 2018: 231)».
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На первом этапе нами было проанализировано 320 АТ и АНН и выделено 125 терминологических
единиц (ТЕ) ‒ АТ и АНН, подпадающих под определение термина «векторные межъязыковые
соответствия» (Конопелько, 2019). Следует подчеркнуть, что в нашем исследовании речь идет о
кодифицированных ТЕ, перевод которых исключает возможность использования синонимов,
трансформационного или описательного перевода.
Следующий этап работы состоял в группировании выбранных терминологических единиц. Нами
было выделено 2 группы АТ и АНН с векторными межъязыковыми соответствиями. Первая
группа ‒ дву- и многословные украинские и русские АНН с опорным компонентом (родовым
понятием), которому в PNA соответствуют латинские терминологические диады, триады и
тетрады. Эта группа была образована 16 подгруппами (ПГ): ПГ1.1: шовукр./русск → sutūra (e.g., sutūra
coronālis) ‖ raphe (e.g., raphe palāti); ПГ1.2: ямка укр./русск → fossa (e.g., fossa incisīva) ‖ fovĕa (e.g.,
fovĕa costālis superior); ПГ1.3: ямочка укр./русск → fossŭla (e.g., fossŭla fenestrae cochleae) ‖ foveŏla
(e.g., foveŏlae gastrĭcae); ПГ1.4: ніжкаукр., ножкарусск. → crus (e.g., crus cerebri) ‖ peduncŭlus (e.g.,
peduncŭlus olfactorius); ПГ1.5: пластинкаукр./русск. → lamĭna (e.g., lamĭna cribrōsa) ‖ lamella (e.g.,
lamella tympanĭca); ПГ1.6: отвірукр., отверстиерусск. → apertūra (e.g., apertūra thorācis inferior) ‖
forāmen (e.g., forāmen incisīvum) ‖ ostium (e.g., ostium trunci pulmonalis) ‖ porus (e.g., porus
acustĭcus externus, porus acustĭcus internus); ПГ1.7: горбокукр., бугорокрусск. → tubercŭlum (e.g.,
tubercŭlum anterius) ‖ collicŭlus (e.g., collicŭlus inferior); ПГ1.8: язичокукр., язычокрусск. → uvŭla (e.g.,
uvŭla vesīcae) ‖ lingŭla (e.g., lingŭla pulmōnis sinistri); ПГ1.9: шийка укр.., шейка русск. → collum (e.g.,
collum mallei) ‖ cervix (e.g., cervix utĕri); ПГ1.10: гребіньукр., гребеньрусск. → сrista (e.g., сrista colli
costae) ‖ pecten (e.g., pecten ossis pubis); ПГ1.11: щілинаукр., щель русск. → fissūra (e.g., fissūra transversa
cerebri) ‖ crena (e.g., crena analis) ‖ rima (e.g., rima oris); ПГ1.12: губаукр./русск → labium (e.g., labium
superius) ‖ labrum (e.g., labrum articulāre); ПГ1.13: відділукр., отделрусск → divisio (e.g., divisio laterālis
sinistra) ‖ compartimentum (e.g., compartimentum superficiale perinaei); ПГ1.14: головкаукр./русск. →
glans (e.g., glans penis) ‖ capitŭlum (e.g., capitŭlum humĕri) ‖ caput (e.g., caput phalangis); ПГ 1.15:
частинаукр., часть русск. → pars (e.g., pars alveolāris ‖ portio (e.g., portio vaginālis cervīcis); ПГ1.16:
петляукр., петля русск. → ansa (e.g., ansa subclavia) ‖ lemniscus (e.g., lemniscus lateralis).
Ко второй группе, образованной 12 ПГ, нами были отнесены АТ и АНН синтаксически
подчиненными компонентами которых являются прилагательные, образующие векторные
диады и триады: ПГ2.1: сірийукр., серыйрусск. → griseus, a, um (e.g., substantia grisea) ‖ cinereus, a,
um (e.g., tubercŭlum cinereum); ПГ2.2: клиноподібнийукр., клиновидныйрусск. → cuneiformis, e (e.g.,
os cuneiforme) ‖ sphenoidālis, e (e.g., os sphenoidāle); ПГ2.3: зубчастийукр., зубчатый русск. → serrātus,
a, um (e.g., sutūra serrāta) ‖ denticulātus, a, um (e.g., sutūra denticulāta); ПГ2.4: під’язиковийукр.,
подъязычныйрусск. → hyoideus, a, um (e.g., os hyoideum) ‖ hypoglossus, a, um (e.g., nervus
hypoglossus) ‖ sublinguālis, e (e.g., caruncŭla sublinguālis); ПГ2.5:
крилоподібнийукр.,
крыловидныйрусск. → alāris, e (e.g., plicae alāres) ‖ pterygoideus, a, um (e.g., rami pterygoidei); ПГ 2.6:
поперековийукр., поясничныйрусск. → psoas (e.g., muscŭlus psoas major) ‖ lumbālis, e (e.g., vertebrae
lumbāles); ПГ2.7: тонкийукр., тóнкий русск. → gracĭlis, e (e.g., tubercŭlum gracĭle) ‖ tenuis, e (e.g.,
intestīnum tenue); ПГ2.8: коловий укр., круговойрусск. → circulāris, e (e.g., stratum circulāre) ‖
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orbiculāris, e (e.g., muscŭlus orbiculāris oris); ПГ2.9: решітчастийукр., решетчатыйрусск. → cribrōsus, a,
um (e.g., lamĭna cribrōsa) ‖ ethmoidālis, e (e.g., os ethmoidāle); ПГ2.10: жовтийукр., желтыйрусск. →
luteus, a, um (e.g., macŭla lutea) ‖ flavus, a, um (e.g., medulla ossium flava); ПГ2.11: круглийукр.,
круглыйрусск. → teres, ĕtis (e.g., ligamentum teres hepătis) ‖ rotundus, a, um (e.g., forāmen rotundum);
ПГ2.12: склистийукр.., стекловидныйрусск. → vitreus, a, um (e.g., corpus vitreum) ‖ hyaloideus, a, um
(e.g., canālis hyaloideus).

ВЫВОДЫ
Перевод анатомических терминов и номенклатурных наименований представляет собой
особый вид перевода, требующий от филолога, изучающего этот раздел общей медицинской
терминологии, лексикографа, работающего в сфере составления медицинских словарей,
преподавателя и обучающегося, терминологической компетентности. Особенности перевода
таких
терминологических
единиц
обусловлены
системностью
терминов,
их
кодифицированностью, привязанностью к определенному семантическому полю, а также
обусловлены историческими факторами, повлиявшими на становление современной
анатомической терминологии и соответствующей номенклатуры. Формирование
терминологической компетентности предусматривает специально организованную работу в
процессе обучения латинскому языку и медицинской терминологии, разработку и выполнение
упражнений, заданий и тестов, их включение в учебную и справочную литературу.
Значительная часть материалов, изложенных в представленном исследовании, нашла свое
отражение в учебной и справочной литературе, созданной на кафедре иностранных языков с
латинским языком и медицинской терминологией Полтавского государственного медицинского
университета (Бєляєва, 2020a; Бєляєва, 2020b) и внедрены в процесс обучения латинскому языку
и медицинской терминологии будущих магистров в сфере здравоохранения.
Представленное исследование не претендует на всеобъемлющую полноту изложения и требует
дальнейшего отбора материала и презентации в следующих публикациях.
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Abstract
Under the guidance of the goal of establishing and developing strategic cooperative relations, the
governments of China and Turkey have comprehensively improved the level of cooperation in various
fields. This has also promoted the development of the study of Sino-Turkish relations in the 21st
century. However, there are some sensitive issues in bilateral relations, which have become potential
threats that limit or even undermine the healthy development of China-Turkey relations. This has also
led to the fact that since the 21st century, Chinese and Turkish scholars have mostly used the research
mode of current problems-solutions when studying Sino-Turkish relations. The “Belt and Road”
initiative proposed by Chinese President Xi Jinping in 2013 provides a broader platform for practical
cooperation between the two sides. It is foreseeable that with the in-depth development of SinoTurkey relations, the horizons of research on Sino-Turkey relations will become broader.
Keywords: Sino-Turkish Relations, 21st Century, Characteristics and limitations, problems-solutions ,
“Belt and Road” initiative

1 INTRODUCTION
The People's Republic of China(PRC) was established in 1949. Before 1971, China's seat in the United
Nations was represented by the government of the Republic of China(RC) in Taiwan, which is the heir
of the Chinese National Government. Turkey has also maintained diplomatic relations with the
government of the RC in Taiwan. With the changes in the international situation, Turkey formally
established diplomatic relations with the PRC in 1971 and recognized the PRC as the sole legal
government of China. Since the establishment of diplomatic relations between China and Turkey,
Chinese and Turkish scholars have gradually begun to study the development of Sino-Turkish relations.
However, due to the international background of the Cold War, research progress is generally slow
and lacks a certain depth of research. Until the beginning of the 21st century, the research on the
development of Sino-Turkish relations began to gradually develop and mainly concentrated in two
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directions: review the history of the development of Sino-Turkey relations and summarize the
problems in the development of Sino-Turkey relations

2 History of the development of Sino-Turkish relations
Chinese scholar Huang Weimin's "A Historical Investigation and Analysis of Sino-Turkish Relations"
focuses on the analysis of the division and characteristics of the various stages of the development of
Sino-Turkish relations since the establishment of the Republic of Turkey in the 1920s.[19]. Article "The
Evolution, Issues and Future of China-Turkey Relations" Starting from the establishment of diplomatic
relations between China and Turkey in 1971, analyzes the problems arising from the development of
relations between the two countries. The authors believe that the development of Sino-Turkish
relations is not very smooth, and the game of equality will continue to dominate the future SinoTurkish relations[25]. Ding Gong in his article “Forty Years of Sino-Turkish Relations: Retrospect and
Prospect” discusses the history of the development of China-Turkey relations from the normalization
of relations in 1971 to the 40th anniversary in 2011. The article reviews the history of Sino-Turkish
relations, sorts out the problems in bilateral relations, and then looks forward to the prospects for the
development of bilateral relations in the future[15]. Turkish scholar Barış Adıbelli’ article “Osmanlıdan
Günümüze Türk-Çin İlişkileri” traces the development of Sino-Turkish relations all the way back to the
Ottoman Empire, with more detailed information[3]. Zekeriyya Akdağ in his article "Türkiye-Çin
ilişkilerinin Tarihsel gelişimi” narrated the history of the development of Turkey-China relations since
1923. Analyzing the factors in the historical development of Turkey-China relations, the author
concludes that Turkish scholars’ research on China is still very limited. As China’s influence on a global
scale grows, Turkey needs to improve its China policy to a more balanced long-term relationship
level[2]. Selçuk Çolakoğlu works on the characteristics of the development of China-Turkey relations
from 2000 to 2010. Although there are many differences, they have made significant progress in
general and established a strategic cooperative relationship between China and Turkey in 2010[5].
These articles are of great value for understanding the research and development of China-Turkey
relations by Chinese and Turkish scholars.

3 The problems in the development of Sino-Turkey relations
A Long’s paper "Problems and Solutions in the Relationship between Turkey and China" systematically
discusses the current status, existing problems, and development prospects of the current relationship
between Turkey and China from the historical, geographical, economic, and political levels[12]. The
author discusses the evolution of the relationship between Turkey and China since 1949, mainly from
defining the problems in the relationship between Turkey and China to analyzing the reasons for those
problems, and at last put forward ideas for solving the problems in the relations between Turkey and
China. Da Qingyun in his paper "The Evolution, Issues and Future of the Relationship between China
and Turkey" reviews the history of China-Turkey relations with a historical perspective[14]. Since the
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founding of the PRC, from the confrontation in the Korean War, to the conflicting positions of the two
countries on the Xinjiang issue, to the confrontation between the two countries’ industries and the
high Turkish trade deficit, it is these issues that have hindered Ankara’s cooperation with the
development of political relations in Beijing. In order to improve the status quo between the two
countries, the governments of the two countries are constantly seeking ways to achieve a win-win
situation.
Since the beginning of the 21st century, these two countries have flourished not only economically but
also politically because of their emerging role in international politics. The research on 21 China-Turkey
relations has also begun to heat up.mEmrah Altındal takes the historical evolution of diplomatic
relations between China and Turkey as the main line, and analyzes the reasons for the status quo of
Sino-Turkish relations from the economic, political, cultural, ethnic and other factors of the two
countries[16]. In particular, the paper discusses the obstacles to the development of China-Turkey
relations caused by the Xinjiang issue. At the same time, it also briefly expounds the characteristics of
the diplomatic relations between China and Turkey. Hulsidan Alken in "Analysis of the Development of
China-Turkey Bilateral Relations in the New Century" analyzes and summarizes the development
process, characteristics, existing problems, impacts, and prospects of bilateral relations between China
and Turkey in the new century. The author confirms that bilateral relations have been developing well
since the beginning of the 21st century. In the economic aspect, the economic and trade cooperation
between China and Turkey has been continuously strengthened; in the political aspect, the two
countries have frequent high-level exchanges; in the security aspect, the two sides have deepened
cooperation on anti-terrorism and other issues. However, the bilateral relations have some problems
and are facing new challenges. For example, a detailed analysis of the changes in Sino-Turkish relations
before and after the "July 5" incident in Xinjiang in 2009 in made and the exchanges and cooperation
between the two countries in the fields of politics, economy and trade, security, culture and education.
It also analyzes the main problems in the development of Sino-Turkish relations and the dominant
factors that affect Sino-Turkish bilateral relations, and provides countermeasures and suggestions for
promoting the development of bilateral relations[23].Turkish scholar Soylemez Mehmet's "TurkeyChina relations in the 21st century: from enhanced to strategic partnership" attempts to determine
the positions of Turkey and China in terms of international relations to elaborate and analyze the
reasons that affect the development of bilateral relations between the two countries, using discourse
analysis , Interviews, and participant observation methods based on their understanding of identity
and context to understand the development of Turkish-Chinese relations[11]. Although it has its
novelties, it also summarizes the development of Sino-Turkish relations, mainly focusing on SinoTurkish economic and trade and Xinjiang Uyghur issues. At present, the scholars of China and Turkey
are mainly based on the history of the development of China-Turkey relations, the current problems
and their solutions to interpret the Sino-Turkish relations. By summarizing, we can find that the main
factors affecting Sino-Turkish relations are economic issues, the Xinjiang issue, and others.
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1) Economic issues
China-Turkey economic and trade cooperation began in 1965, and now China has become one of
Turkey's most important trading partners. But behind the steady increase in bilateral trade is China's
rising trade surplus. Ma Yinuo did a research on the status quo of trade between China and Turkey in
2014. The purpose of the research is to analyze the Sino-Turkish trade relations that started to make
progress in trade relations after 1976. The research content includes the trade agreements between
the two countries; how these agreements affect the trade relations between China and Turkey; what
are the main problems in China-Turkey relations and how to solve these problems[21]. Mihriban Pazar
also studied the development status of Turkey-China bilateral trade, the advantages and disadvantages
of trade, and the existing problems, and took a positive attitude towards the economic development
and cooperation between China and Turkey[22]. The author believes that with the rapid development
of China's economy and culture, China's demand for energy and the market is gradually expanding.
Due to its special geographical location and political status, Turkey provides different development
opportunities for China's economy. China's status as a major power can also provide Turkey with more
opportunities to open up the Asian market. With the development of the times and the globalization
and integration of the world, the two countries are gradually becoming important partners in trade
exchanges. Bilateral trade interactions are frequent, and trade cooperation is showing an upward
trend year by year. It provides a larger market and broader development direction for the economic
development of the two countries. Amat summarized the trade characteristics of the two countries by
studying the international trade situation between Turkey and China in recent years, and analyzed the
trade development trend of the two countries[13]. This research analyzes domestic and foreign
research trends and main research results, and studies the economic and trade cooperation between
Turkey and China in the past ten years, as well as the current economic situation and development of
Turkey and China. It also analyzes the status quo of economic and trade cooperation between Turkey
and China, points out the problems in the economic and trade between Turkey and China, and explains
the advantages of the economic and trade cooperation between Turkey and China.
Turkish scholar Çetin, Çağla studied the important reforms that China implemented in 1979 to
transform to a market economy[4]. Through these reforms, China has made major changes in the
agricultural sector, state-owned and private enterprises, foreign investment, exchange rates, and
capital markets to transform into a market economy. As a result of these reforms, it has become the
world's second largest trade volume economy. During the same period, Turkey and China began to
open to the outside world. With the passage of time, its trade relations with China increased rapidly,
but this resulted in Turkey's largest foreign trade deficit with China. Murat Berberoğlu’s research
focuses on how imports from China affect Turkish companies[10]. After China's reforms since 1980
and its accession to the WTO in 2001, it has become an important participant in the world market. This
study is tested in the context of the theoretical framework of transaction cost theory, trying to
determine the impact of Turkey’s imports from China on the sales and export performance of Turkish
companies[10].
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Others pointed out that China and Turkey compete in textile exports. In recent years, with the
continuous rise of China's textile production costs, the continuous rise of the RMB exchange rate, and
the emergence of various trade barriers, the pressure on China's textile exports has increased. At the
same time, Turkey's continuous introduction of advanced production equipment and continuous
improvement of technical level have also made Turkey's textiles increasingly higher in the international
market. Through the current situation and competitiveness of China-Turkey textile export, it is found
that China-Turkey textile export structure and export target market have a great overlap. Although
China's textiles have a stronger ability to expand in the international market than Turkey, the
comparative advantages and competitive advantages of textiles are basically lower than that of
Turkey[28]. Arif Güller mentioned the impact of China’s economic development on Turkey’s foreign
trade[1].
The “Belt and Road” initiative(BRI), which proposed by China in 2013, is another major factor affecting
China-Turkey relations. As one of the largest economies in the world, China is committed to
transforming its production advantages, economic development experience and innovative
technologies into its comprehensive advantages in the global market. At the same time, Turkey is
undoubtedly a strong partner in China's BRI which also benefits Turkey's own interests. Ezgi Canpolat
examines the main measures of the BRI, and interpretes the development of the cooperative
relationship between China and Turkey in this context[18]. Recently, a significant "Silk Road
Diplomacy" has been established between Turkey and China, and Turkey strengthenes its role as a
connecting point between the East and the West. Another reason for Turkey's attention to the various
project is that it hopes to strengthen economic and trade relations with countries along the route. In
this context, the "Steel Silk Road" initiative is expected to become the foundation of multi-level
cooperative relations between China and Turkey and other regional countries. The Silk Road Economic
Belt initiative, which reached Europe via Xi'an, Central Asia, and Turkey, tried to use railway
transportation as an initial project. At the level of challenges and problems, the author examines the
missing factors of cooperation between China and Turkey from the political and economic levels, then
analyzes the different expectations of China and Turkey and the influence of other major powers, and
explores several ways to solve the problem[18]. Other scholars critically analyzed the cooperation
between Turkey and China in the context of the BRI from different perspectives such as politics,
economy and society[20]. Trade between Asia and Europe is increasing. Within the scope of the
development of maritime trade, semi-finished products and other products from China are distributed
through the rich transportation network of Turkey and surrounding areas. The products are processed
into products and shipped to Germany. A variety of methods are used to measure the suitability of
Turkey's potential as a logistics center for the transportation network. Within the scope of the
research, the potential of Turkey to become a logistics center on the axis of the Sino-German
transportation network is studied, and the impact of this potential on the development of maritime
trade is analyzed through exploratory and descriptive research[7].
The current problems in the economic and trade fields between China and Turkey have attracted great
attention from the governments of both sides. Although the two governments regard it as a normal
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phenomenon of international relations with peace of mind, they have expressed that they will jointly
take effective measures to properly deal with them. However, it should also be noted that economic
conflicts of interest have become an objective reality in Sino-Turkish relations. If they are not handled
properly, they may escalate under certain conditions.
2 The Xinjiang issue
Xinjiang Uyghur Autonomous Region(Xinjiang), is a landlocked autonomous region of China, located in
the northwest of the country close to Central Asia. The Xinjiang issue, which mainly refers to Xinjiang
separatism, has always been the most complicated issue affecting Sino-Turkish relations, and it is also
the factor that can escalate the contradiction between the two sides. Tian Yi mainly focuses on
analyzing the connection between Turkey and the Xinjiang separatist forces and its influence on SinoTurkish relations[24]. The high-level exchanges and visits between China and Turkey are frequent and
the two sides have gradually reached cooperation intentions on counter-terrorism issues. Turkey has
begun to restrict Xinjiang separatism activities within its borders; China continues to develop
cooperation in the field of security and defense, and the scope of military technology cooperation
continues to expand[24]. China and Turkey have established a strategic cooperative relationship and
have allowed it to continue to develop. Karaca, R. Kutay emphasizes that pan-Turkism is not Turkey’s
national policy towards China[8]. Uyghur issues are China’s internal issues, but Turkey cannot remain
silent on human rights violations. The author proposes that Turkey should engage in dialogue with
China to allow the Xinjiang to gain more cultural autonomy. At the same time, Turkish companies
investing in China should direct to Xinjiang, so as to play a role in improving the well-being of the people
in this region[8].
3 Other issues
Wu Xucheng examines the challenges of China-Turkey cooperation in Central Asia[26]. China's BRI
provides a broad space for cooperation between the two countries in Central Asia. In order to realize
the main traffic artery connecting Asia and Europe, Turkey has actively developed infrastructure
construction and proposed a "middle corridor" plan. The author writes that Central Asia is close to
China and Turkey, and its rich energy resources have opened up a new path for cooperation between
China and Turkey in Central Asia. In recent years, international terrorism has continued to rages, and
conditionally joint efforts to combat terrorism and religious extremism under the framework of the
SCO have also become the focus of cooperation between the two countries in Central Asia. To promote
the development of relations between the two countries, the prosperity and stability of Central Asia
will make due contributions. Mehmet Gur thinks that the Central Asian Countries (CACs) are more
likely to accept Chinese-run policies[9]. This will probably change into a win-lose game in which China
becomes the sole hegemon in control of all Central Asia. Turkey, as a bridge country between East and
West, is in a position to balance China’s potential long-term aggression in Central Asia. To mitigate
China’s influence, as a model country, Turkey should encourage the CACs to build a regional economic
and security organization. A CACs-led institution with the mediation of Turkey would help resolve
regional issues like water shortages and poverty, and foster long-term stability. More interaction with
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Turkey will enable CACs to perceive the benefits of democracy and get the support of the West, and
this could prod them in the direction of democracy under a self-development objective without
reliance on a sponsor, China[9]. Other scholars discussed the importance of Central Asia to China in
order to eliminate the increasing energy demand caused by China's industrial development and
population, and the resulting energy security threats[6].
Xue Jingjing starts with the dissemination of Chinese culture in Turkey since the 21st century, and
summarizes the achievements, characteristics and significance of chinese culture in this process, and
the difficulties faced by Chinese culture in the process of dissemination[27]. At present, several
Confucius Institutes have been established in Turkey, combining Chinese teaching and cultural
dissemination, and becoming the main channel to promote the dissemination of Chinese in Turkey. At
the same time, it has also promoted the development of the cultural and tourism industries of the two
countries and achieved good results. However, there are still problems such as the single mode of
cultural dissemination, the relatively backward Chinese teaching mode, and the cognitive biases of
some Turkish people and certain institutions on Chinese culture. Esra Ayyildiz mentions that China is a
member of the UN Security Council makes Turkey believe that China can support Turkey on many
international issues[17]. Another main reason why Turkey is interested in China is that China is a huge
and rapidly developing country, and Turkey really hopes to have a share in the Chinese market.
However, in the past 20 years, Turkey has encountered unexpected difficulties in handling its relations
with China. The main reasons are the different foreign policies of Turkey and China, the growing trade
deficit, and the Xinjiang issue. However, all these difficulties have not changed Turkey's main
perception of China. The author believes that Turkey still sees China and its rise as an opportunity. If
Turkey and China can take an active way and adopt appropriate policies to overcome existing
problems, Turkey and China may become strategic partners[17].

4 Conclusions
Since the 21st century, research on the development of Sino-Turkish relations has shown an upward
trend, but the level of research is still insufficient. The research field is mainly from two aspects: review
the history of the development of Sino-Turkey relations and summarize the problems in the
development of Sino-Turkey relations. Moreover, the problem research is also very concentrated, and
the data cited is highly repetitive. From the perspective of economic issues, with the development of
China's economy, the volume of foreign trade has continued to expand, and the volume of Sino-Turkish
trade has also continued to increase, but at the same time the number of trade frictions and disputes
between the two sides has also increased sharply. The reasons for the economic friction between China
and Turkey mainly come from two aspects: the convergence of economic structure and the imbalance
of trade. Both China and Turkey are developing countries, with a high degree of similarity in the
industrial structure, which leads to overlapping target export markets. In addition, many scholars have
begun to emphasize the economic cooperation between China and Turkey under the BRI. Turkey's key
geographic position that connects the East and the West has increased China's interest in Turkey. In
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the context of the BRI, Turkey's main benefit is to become a bridge between East and West. Turkey will
also gain benefits through investment, foreign economic and energy activities. Turkey will also
strengthen its geo-strategic position due to its position as an intermediary in energy, industrial and
agricultural trade activities. Turkey is widely accepted as an intermediary in the Asian and European
railway transportation corridors. Therefore, China and Turkey adopt a competitive and cooperative
attitude on economic issues.
The other mentioned Xinjiang issue is more complicated. China and Turkey have long disagreed on the
Xinjiang issue. Chinese scholars generally believe that Xinjiang separatism has been in close contact
with Turkey for a long time, and some forces in Turkey have long been sympathizers of Xinjiang
separatists. Since the emergence of the Xinjiang issue in the early 20th century, Turkey has always
been a supporter of Xinjiang separatism. Turkish scholars mainly study Xinjiang issue from the
perspective of human rights, accusing China of oppression of Xinjiang Uyghurs. The different positions
of the two sides have different views. This requires scholars from the two countries to conduct
academic exchanges and in-depth research more frequently.
Generally speaking, the problem-solution research model adopted by the Chinese and Turkish scholars
for the research on the development of Sino-Turkish relations mainly lies in the fact that there is a lack
in cultural exchanges and academic dialogues and both sides pay too little attention to each other and
cannot fully understand the complete historical and cultural psychology behind the pressing real
problems.
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Öğretmenlerin Belirsizlikten Kaçınma Eğilimlerinin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Osman Tayyar ÇELİK
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye. E-mail: otayyar.celik@inonu.edu.tr

Öz
Bu araştırmada öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerini cinsisyet ve kıdem değişkenleri
açısından incelmek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde ve nedensel karşılaştırmalı araştırma
deseninin kullanıldığı çalışmanın evreninin Malatya ili merkez ilçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev
yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri örneklimini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan ve
tesadüfi olarak belirlenen 414 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu, cinsiyet ve kıdem açısında öğretmenlerin
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Belirsizlikten kaçınma eğilimi
öğretmenlik mesleği açısnda olumsuz davranış eğilimleri olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda
öğretmenlerin belirsizliğe karşı toleranslarını desteklemek önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, belirsizlikten kaçınca, cinsiyet, kıdem

GİRİŞ
Kültür kavramı farklı disiplinlerde ele alınan bir kavram olması ve kapsamı itibari ile çerçevelemek zor
olduğundan genel geçer bir tanımını yapmak zordur. Genel olarak kültürü toplum tarafından kabul
görmüş değerler, normlar, davranışlar ve tutumlar şeklinde tanımlamak mümkündür. Kültür insana
özgü bir kavramdır ve dolayısıyla insan davranışlarına yön veren bir yapısı vardır. İnsan davranışlarına
yön vermesinin yanında kültür birçok yönüyle örgütsel yaşamı da etkileyebilmektedir. Bu kapsamda
Hofste’nin (1983) ulusal kültür modeli ve bu modele ait boyutlar kültürler arası karşılaştırmaların
yapılmasını ve örgüt içerisinde çalışan davranışlarının yorumlanmasına katkı sağlamıştır.
Hofstede (1983) kültürel farklılıkları ilk olarak dört temel boyutta ele almıştır. Bunlar; belirsizlikten
kaçınma, güç mesafesi, bireycilik/toplulukçuluk ve erillik/dişiliktir. Daha sonraki çalışmalarında
Hofstede (1993) uzun vadeli yönelim/kısa vadeli yönelim boyutunu da etkilemiştir. Bu boyutlardan güç
mesafesi; insanlar arsı eşitsizliğin kabul aralığını ifade ederken bireycilik/toplulukçuluk; birey olarak
veya topluluğa uygun hareket etmeyi erillik/dişilik; cinsiyetler arası değerlerin dağılımını ifade
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etmektedir. Belirsizlikten kaçınma ise yapılandırılmamış olay ve durumlara karşı bireylerim tolerans
düzeyini ifade etmektedir. Belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek toplumlar farklılıklara karşı daha
hoşgörüsüz ve belirsizliklere daha az toleranslıdır.
Ulusal kültür birey davranışlarını etkilediği gibi örgütsel yaşamı ve örgüt içerisinde çalışan davranışlarını
da etkileyen önemli bir faktördür. Eğitim örgütleri değişimin hızlı olduğu ve farklı durumları içerisinde
barındıran dinamik örgütlerdir. Bu kapsamda öğretmenlerin belirsizliğe karşı toleranslarının yüksek
olması istenen bir durumdur. Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin incelenmesi ve çeşitli
değişkenler açısından karşılaştırılması alana katkı sağlayacaktır. Araştırmada öğretmenlerin
belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısında incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda
aşağıdaki sorular cevap aranmıştır.
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri ne düzeydedir?
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?

YÖNTEM
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerini çeşitli değişkenler açısında incelemeyi amaçlayan bu
çalışma ilişkisel tarama modelinde nedensel karşılaştırmalı bir araştırmadır. Nedensel karşılaştırma
araştırmaları bir şekilde ortaya çıkan/var olan bir durumun/olayın nedenlerini, bu nedenler üzerinde
etkili olabileceği düşünülen değişkenleri veya bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik olarak
yürütülen bir araştırma türüdür (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2008).
Evren örneklem
Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev yapan ilkokul,
ortaokul ve lise öğretmenleri örneklimini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan ve tesadüfi olarak
belirlenen 414 öğretmen oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Yoo, Donthu ve
Lenartowicz (2011) tarafından geliştirilen ve Saylık (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Hofstede
Kültür Boyutları Ölçeği’nin belirsizlikten kaçınma boyutunda yer alan ölçek maddeleri kullanılmıştır.
Ölçek beş boyuttan oluşmakta olup analizler sonucunda beş faktörün açıkladığı toplam varyansın %
57,53 olduğu belirlenmiştir. Ölçek, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik ve
erilliği yansıtan beş faktörlü bir yapıya sahiptir. Belirsizlikten kaçınma boyutunda beş ifade yer almakta
olup Crombach Alpha katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır.
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Veri analizi
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, cinsiyete göre anlamlı farklılığın olup olmadığını
belirlemek için t-testinden, kıdeme göre karşılaştırma için ise varyans analizinden yararlanılmıştır.

BULGULAR
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Belirsizlikten kaçınmaya ilişkin betimsel istatistikler
Değişken

N

Minimum Maksimum X

Ss

Çarpıklık Basıklık

Belirsizlikten
kaçınma

414

5,00

3,694

-,559

25,00

19,42

,343

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerine ilişkin puan ortalamalarının
(X= yüksek olduğu söylenebilir (X=19,42) olduğu görülmektedir. Maksimum ve minimum değerlere
göre bir değerlendirme yapıldığında öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin yüksek olduğu
söylenebilir.
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerini cinsiyete göre karşılaştırmak amacıyla t-testi
yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin cinsiyete göre karşılaştırma sonuçları
Cinsiyet

N

X

Ss

t

df

p

Erkek

185

19,78

3,659

1,798

395,755

0,073

Kadın

229

19,13

3,703

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri cinsiyete göre anlamlı farklılık
göstermemektedir. Ortalamalar incelendiğinde erkek öğretmenler (X=19,78), kadınlar ise (X=19,13)
ortalamaya sahiptir. Her ne kadar erkek öğretmenler kadın öğretmenlerden daha yüksek belirsizlikten
kaçınma eğilimine sahip olsa da bu farklılık anlamlı değildir.
Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerini kıdemlerine göre karşılaştırmak amacıyla varyans
analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3. Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin kıdeme göre karşılaştırma sonuçları
Kıdem

N

X

Ss

1-5 yıl arası

87

19,40 3,82

6-10 yıl arası

72

19,24 3,36

11-15 yıl arası 103 18,95 3,91
16-20 yıl arası 83

19,60 3,47

21 yıl arası ve 68
üzeri

20,18 3,80

Varyansın
kaynağı

Kareler
toplamı

Gruplararası 66,72

df

Kareler
ortalaması

F

Sig.

4,00

16,68

1,22

0,30

Grupiçi

5568,42 408,00 13,65

Toplam

5635,14 412,00

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri mesleki kıdemlerine göre
anlamlı farklılık göstermemektedir. Belirsizlikten kaçınma eğilimi puan ortalaması en yüksek
öğretmenler 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlarken (X=20,18) en düşük puan ortalamasına sahip
öğretmenler 11-15 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerdir. Ancak kıdeme göre öğretmenlerin puan
ortalamaları arasındaki bu farklar anlamlı bulunmamıştır.

SONUÇ
Bu araştırmada öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından
incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri puan
ortalamalarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum öğretmenlerin yazılı kurallar
çerçevesinde hareket etme eğiliminde oldukları şeklinde de yorumlanabilir. Nitekim Türk Eğitim
Sistemi merkezi bir yapıya sahip olup uzun yıllardır bu sistem içerisinde hareket etmenin
öğretmenlerde böyle bir eğilimin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı söylenebilir. Ayrıca belirsizlikten
kaçınma değişime karşı direncin ve farklılıklara karşı hoşgörüsüzlüğün de kaynağı olabilir. Bu bağlamda
belirsizlikten kaçınma eğilimi öğretmenler için istenmeyen bir davranış kalıbı olarak değerlendirilebilir.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin farklılaşmasında cinsiyet ve
kıdemin önemli etkisinin olmadığı sonucunda ulaşılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda okul türü, eğitim
düzeyi gibi farklı değişkenler açısından öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma eğilimleri incelenebilir.
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Sınıf Öğretmenlerinin
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Yönelik
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Doç. Dr.; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Türkiye. E-mail:
mensurealkis@hotmail.com

Öz
Bu çalışma sınıf öğretmenlerine yönelik olarak TÜBİTAK 4005 proje destekli bir eğitim programından
elde edilen çıktılardan oluşmaktadır. Çalışmaya Konya ilinde görev yapan ve farklı düzeyde mesleki
deneyimine sahip olan 30 sınıf öğretmeni dâhil edilmiştir. Dâhil edilme sürecinde gönüllülük esası
benimsenmiş olup belli kriterler dikkate alınmıştır. Bu süreçte sınıf öğretmenlerine ilkokul
kazanımlarını oyunla öğretmeye yönelik beceri kazandırma eğitimi verilmiştir. İlgili eğitimler sınıf
eğitimi alanında eğitsel oyun konusunda çalışmalar yürüten uzmanlar ve eğitsel oyun konusunda fark
yaratan öğretmenler tarafından katılımcılara sunulmuştur. Çalışma kapsamında sınıf öğretmenlerine
örnek oyun tasarımları gösterilmiş ve bu oyunları sınıf ya da bahçe ortamında diğer meslektaşlarıyla
oynamaları istenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin kendi oyunlarını geliştirmelerine imkân tanınmış ve
geliştirdikleri oyunları dijital ortama aktararak projenin yaygınlaşması sürecine hizmet edilmiştir. Bu
süreçte projeye katılan sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları incelenmiştir. Tarama
yönteminin benimsendiği çalışmada 30 sınıf öğretmeninden “Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği”
yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel ve istatistiksel analizlere tabii tutulmuştur. Bu
bağlamda projeye katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki deneyimleri, yaş, cinsiyet, çalışma koşulları ve
önceki deneyimlerinin eğitsel oyuna yönelik tutum üzerindeki etkileri açığa çıkarılmıştır. Elde edilen
sonuçlar sınıf öğretmenleriyle yürütülen ilk kapsamlı çalışma olması açısından oldukça değerli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: eğitsel oyun, ilkokul kazanımları, sınıf öğretmeni.

GİRİŞ
Oyun yoluyla öğrenmek, insanlık tarihi boyunca uygulanmış en eski ve en kullanışlı pedagojik fikirlerden
biridir (Ferreira, Gouin-Vallerand ve Hotte, 2016). Oyun çocuğun temel ihtiyacı olup oyunun küçük
çocukların hayatındaki yeri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesinin 31.maddesiyle de güvence
1

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
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altına alınmıştır. Oyunla anlamlı öğrenme bağlamları gelişmekte ve çeşitli seçenekler ile farklı
ortamlarda öğrenme gelişmektedir (Hirsh-Pasek, Golinkoff ve Eyer, 2003). Fattore, Mason ve
Watson’ın (2009) yürüttükleri çalışmada küçük yaş gruplarında çocuklar oyun sayesinde daha özerk bir
yapıya kavuşmakta ve psikolojik açıdan daha iyi hissetme deneyimi yaşamaktadırlar. Ancak oyunun
çocuk üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmış olmasına rağmen halen öğretmen odaklı eğitim anlayışı
devam etmekte ve bu durum çocukların oyun oynamaktan mahrum edilmesine yol açmaktadır (Aslan
Çiftçi ve Önder, 2017; Özyürek ve Çavuş, 2016). Çocukların oyundan mahrum bırakılması Pyle ve
Danniels’e (2017) göre gelişimsel açıdan olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu noktadan hareketle
oyun, çocuk açısından sadece bir eğlence aracı olarak görülmemeli, ilgili öğrenmelerin oyun yoluyla da
sağlanabileceği vurgulanmalıdır. Ancak bu vurguda eğitsel oyunların gerçekten amacına hizmet
edebilmesi için eğitsel oyunun ne olduğu, nasıl uygulanması gerektiği, uygulama sırasında nelere dikkat
edilmesi gerektiğinin ön plana çıkarılması önemlidir. Bu noktada özellikle küçük yaş gruplarında
öğretim yapan sınıf öğretmenlerinin oyuna yönelik tutumlarının ele alınarak gerekli girişimlerin buna
göre yapılması gereklidir.
İlgili bu çalışmada da sınıf öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen ve TÜBİTAK destekli olarak
uygulanan bir proje kapsamında yer alan katılımcıların eğitsel oyuna yönelik tutumları açığa çıkarılmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada aşağıdaki alt problemler oluşturulmuştur:
1. Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları ne düzeydedir?
2. Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM
Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle evren üzerinden evreni yansıtan bir
örneklem seçilmekte ve elde edilen verilerden çıkarımlar yapılmaktadır (Sezgin Selçuk, 2019).
Dolayısıyla bu çalışmada da sınıf öğretmenlerinin oyuna yönelik tutumları açığa çıkarılmaya çıkarılmaya
çalışılmıştır.
Örneklem
Çalışmaya 2021 yılında TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destek programı tarafından
desteklenen ve “Öğretmenimin Oyunu” projesine katılan 30 sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretmenler
Konya ilinin farklı ilçelerinde görev yapmakta olup farklı kıdem yılına sahiptirler. Projeye dahil edilecek
öğretmenlerin seçiminde farklı okullarda görev yapmakta olma, farklı sınıflarda öğretim yapma ve farklı
kıdem yılına sahip olma kriterlerine dikkat edilmiştir. Ayrıca projeye dahil edilecek öğretmenlerin belli
bir teknoloji okuryazarlığı seviyesinde olmasına özen gösterilmiştir. Bu şekilde projeye toplam 17 kadın
13 erkek öğretmen dâhil edilmiştir.
Proje Kapsamı
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İlgili proje “Öğretmenimin Oyunu” ismiyle TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programına
önerilmiştir. Proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olup 23-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Necmettin
Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi kampüsünde hayata geçirilmiştir. 6 gün süren proje
boyunca sınıf öğretmenlerine ilkokul düzeyinde mihver dersler olarak kabul edilen ilkokuma yazma ve
Türkçe öğretimi, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, matematik ve fen bilimleri kazanımlarına yönelik örnek
oyun tasarımları gösterilmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerin kendi oyunlarını tasarlamaları istenmiş ve
ilgili ders kazanımlarını ilişkilendirecek oyunlar üretmeleri beklenmiştir. Ardından üretilen oyunlar
projenin yaygınlaşmasına hizmet edecek şekilde dijital bir platforma taşınmıştır. Böylece oyunlar tek
bir web sitesi altında toplanmış ve tüm sınıf öğretmenlerinin oyunlardan faydalanmalarının önü
açılmıştır (www.ogretmeniminoyunu.com).
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Proje kapsamında sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda Altuner Çoban, Bozkurt ve Kan (2019) tarafından geliştirilen “Temel Eğitim Öğretmenlerinin
Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 2 boyutlu toplam 20 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek, eğitsel oyuna yönelik olumlu tutum ve eğitsel oyuna yönelik olumsuz tutum alt
boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach alpha değeri .92 olarak hesaplanmıştır.
Bu çalışma için hesaplanan güvenirlik katsaysı .77’dir. 5’li likert tipindeki ölçeğin olumlu tutum
boyutunda 14, olumsuz tutum boyutunda ise 6 madde bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük
puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. Veri analizinde SPSS 22 programı kullanılmış ve p değeri .05
düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular
Çalışmanın alt problemleri doğrultusunda 30 sınıf öğretmeninin ölçeğe vermiş olduğu yanıtlar
değerlendirilmiş ve aşağıda sırasıyla sunulmuştur.
Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin analiz sonuçları
Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumlarına ilişkin analiz sonuçları
Ölçek

N

Min.
Min.
Değer Değer
(X/k)

Max.
Değer

Max.
Değer
(X/k)

X

X/k

S

Olumlu
tutum

30

58.94

4.21

70.00

5.00

66.92

4.78

.23

Olumsuz
tutum

30

6.00

1.00

25.02

4.17

10.26

1.71

.63

Toplam

30

68.00

3.40

94.00

4.70

77.20

3.86

.24
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Tablo 1’e göre sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutum ölçeğinin olumlu tutum alt
boyutundan aldıkları ortalama puan 66.92’dir. Ölçeğin olumsuz tutum alt boyutundan alınan ortalama
puan ise 10.26’dır. Ölçeğin geneline ait puanlar değerlendirildiğinde ölçekten alınan puanın ortalama
seviyede olduğu görülmektedir (X=77.20). Bu durum sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik
tutumlarının orta seviyede olduğunu göstermektedir.
Eğitsel oyuna yönelik tutum ölçeğinden alınan puanların cinsiyet değişkeni açısından analizi ise Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Eğitsel oyuna yönelik tutum puanlarının cinsiyet açısından analizi sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

Sd

t

p

Olumlu
tutum

Kadın

17

4.78

.25

28

.014

.98

Erkek

13

4.78

.22

Olumsuz
tutum

Kadın

17

1.73

.78

28

-.180

.85

Erkek

13

1.69

.40

Toplam

Kadın

17

3.86

.29

28

-.121

.90

Erkek

13

3.85

.22

Bağımsız örneklemler t-testi, kadın ve erkek sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları
arasındaki istatistiksel anlamlılığı test etmek amacıyla kullanılmıştır (Tablo 2). Analiz sonucunda kadın
(X=3.86, p>.05) ve erkek (X=3.85, p>.05) öğretmenler arasında tutum açısından anlamlı bir farklılık elde
edilememiştir.
Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumlarından elde edilen puanların betimsel analiz
sonuçları ise Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumlarının madde düzeyinde analizi sonuçları
Maddeler

X

S

Sınıfımda eğitsel oyunları kullanmak hoşuma gider.

4.90

.30

Konu anlatırken eğitsel oyunları kullanmak dersin daha eğlenceli geçmesini sağlar.

4.90

.30

Eğitsel oyunlar ile işlenen konularda öğrenciler derse aktif katılır.

4.87

.34

Bütün konularda eğitsel oyunları kullanabilmeyi isterim.

4.30

.79

Sınıfımda Eğitsel oyunları kullanmak öğrenci motivasyonunu artırır.

4.83

.37

Eğitsel oyunların öğrencilerin dikkatini çektiğini düşünüyorum.

4.83

.37
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Eğitsel oyunların hayal gücünü geliştirdiğine inanırım.

4.90

.30

Eğitsel oyunların iletişim becerilerini geliştirdiğine inanıyorum.

4.87

.34

Eğitsel oyunlar sosyal gelişimi destekler.

4.90

.30

Eğitsel oyunlar ile konu anlatırken zamanın nasıl geçtiğini anlamam.

4.70

.46

Eğitsel oyunları öğretim tekniği olarak kullanmayı önemserim.

4.70

.46

Eğitsel oyunun öğrenilenlerin pekiştirilmesinde faydalı olduğunu düşünüyorum.

4.67

.47

Yeni eğitsel oyunlar öğrenmekten zevk alırım.

4.83

.37

Konuyu anlatırken eğitsel oyunları kullanmak motivasyonumu artırır.

4.73

.45

Eğitsel oyun kullanmak vakti etkin kullanmayı zorlaştırır.

2.63 1.27

Elimde olsa eğitsel oyunların kullanılmasını yasaklarım.

1.27

.78

Eğitsel oyunlarla ilgili kitapları okurken sıkılırım.

1.57

.62

Eğitsel oyunların konu anlatma tarzıma uygun olmadığını düşünüyorum.

1.67 1.02

Eğitsel oyunları sınıfımda kullanmaktan endişe duyuyorum.

1.53

.81

Televizyonda eğitsel oyunlar ile ilgili yayınları izlemek sıkıcıdır.

1.63

.80

Tablo 3’e göre ölçeğin 1.,2., 7. ve 9.maddelerinin ortalama değerlerinin X=4.90 düzeyinde ve oldukça
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum Likert tipinde kesinlikle katılıyorum madde aralığına denk
düşmektedir. Dolayısıyla eğitsel oyuna yönelik olumlu tutum alt boyutuna ait genel madde
ortalamasının yüksek olduğunu söylenebilmektedir. Ölçeğin eğitsel oyuna yönelik olumsuzluk içeren
maddelerinin ortalama değerlerinin X= 1.27 ile X= 2.63 aralığında olduğu görülmektedir. Bu durum
madde düzeyinde kesinlikle katılmıyorum ile katılmıyorum madde aralığına denk düşmektedir.
Dolayısıyla sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik olumsuz tutumlarını içeren maddelerine ait
puanların düşük seviyede olduğu görülmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
TÜBİTAK 4005 programı kapsamında desteklenen bir proje kapsamında, projeye katılan sınıf
öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumları incelenmiştir. Bu incelemede sınıf öğretmenlerinin
eğitsel oyuna yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. Ancak çalışmada birtakım sınırlılıklar
bulunamaktadır. Önecelikle bu çalışmada belli bir zaman diliminde öğretmenlerin sadece tutumları
incelenmiş ancak uygulama becerileri ele alınmamıştır. Hazar ve Altun (2018) öğretmenlerin eğitsel
oyun konusunda iyi bir literatür bilgisine sahip olduklarını ancak uygulama konusunda yetersiz
kaldıklarını bildirmişlerdir. Bu duruma gerekçe olarak da öğretmenlerin eğitimlerinin herhangi bir
aşamasında eğitsel oyun konusunda bilgilendirici bir platformla karşılaşmadıklarını işaret etmişlerdir.
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Dolayısıyla bu çalışmanın devamlılığı açısından sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik tutumlarıyla
beraber oyun oynatma becerilerinin de ele alınması gereklidir. Çünkü eğitsel oyun ile ilgili olarak
öğretmenlere eğitsel oyun farkındalığını kazandırmak, çocuk açısından eğitsel oyunun önemini
anlatmak, öğretmenlere örnek oyun tasarımları göstermek ve nihayet kendi derslerinde
kullanabilecekleri oyunları geliştirmelerine olanak tanınmalıdır. Nihayetinde sınıf ortamındaki
uygulamaların temel belirleyicisi öğretmenlerdir (Yazıcılar, 2016). Bu noktadan hareketle çalışma
sonuçlarına dayanarak sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyuna yönelik olumlu tutuma sahip oldukları ancak
tutum çalışmalarının beceri çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.
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В статье рассматриваются вопросы развития одарённости школьников и уделяется внимание
необходимости тесного сотрудничества образовательных организаций общего образования и
научных подразделений вузов, создание научного школьного центра «Успешное развитие для
всех».
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Abstract
The article discusses the development of gifted students and pays attention to the need for close
collaboration between educational organizations of general education and scientific departments of
higher education institutions and the creation of a scientific school centre «Successful development
for all».
Keywords: education, collaboration, development, escort, school.
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В настоящее время достаточно активно происходят изменения как в структуре управления, так и
в содержании системы образования. В деятельности образовательных организаций всё больше
прослеживается внедрение научного подхода, применение психолого-педагогических
технологий.
Особое внимание уделяется поиску наиболее оптимальных и эффективных путей, обучения и
воспитания одаренных детей в соответствии с требованиями времени, государственных
образовательных стандартов. Педагоги всё чаще проводят исследования, в школах эффективно
работают экспериментальные площадки, преследующие цель приблизить образование,
обучение и воспитание к требованиям, предъявляемым государством и обществом с учётом
научного прогресса, инновационных технологий, компетентностного подхода.
Немаловажное значение в этой работе имеет тесное сотрудничество образовательных
организаций образования и научных подразделений ВУЗов, ведь добиться результата можно,
лишь объединив усилия с профессионалами. Поэтому на сегодняшний день необходимо
партнерство школы и Вуза.
Актуальность подобного сотрудничества не вызывает сомнения, так как взаимодействие сторон
позволяет создать условия для выполнения требований государственных образовательных
стандартов специальностей и государственных образовательных стандартов направлений
подготовки, для конкурентоспособности выпускников на рынке образовательных услуг
Особенно острым стоит этот вопрос при воспитании, обучении и развитии одаренных детей.
Ведь интеллект, одарённость и талант - основные стратегические ресурсы нашего общества.
Однако ресурсов образовательного учреждения не всегда оказывается достаточно для
формирования личности, готовой адаптироваться к в высокотехнологичному, конкурентному
миру. Вот почему назрела необходимость формирования политики, направленной на
поддержку работы школы с одаренными детьми и результатом такого взаимодействия должно
стать создание научного школьного центра «Успешное развитие для всех».
Целью центра является психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в
образовательном комплексе, что позволит выявить проблемы, связанные с образованием,
наметить пути их решения, а в конечном итоге – повысить уровень качества знаний обучающихся
в данном образовательном учреждении.
Именно системное взаимодействие с высшей школой и тесное сотрудничество с научным
центром психолого-педагогического сопровождения «Успешное развитие для всех» обеспечит
внедрение
личностно-деятельностной
парадигмы,
выстраивания
соответствующей
инновационной методологии, нового контента обучения, направленного на развитие
интеллектуальной, академической, творческой, социальной одаренности учащихся.
Центром психолого-педагогического сопровождения предполагается оказание консультативной
и методической помощи всем участникам образовательных отношений: обучающихся и их
родителей; разработка научных, методических материалов по вопросам в сфере образования,
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педагогическим работникам на всех уровнях общего образования: дошкольное отделение,
начальной, основной и старшей школы.
Таким образом, каждый учащийся становится субъектом собственного развития путем
обучения его способам добывания и переработки информации в процессе самостоятельной
исследовательской практики.
Изменение технологии обучения должно быть направлено на переориентацию деятельности
преподавателя от информационной к организационной - по руководству самостоятельной
учебно-познавательной,
научно-исследовательской
и
профессионально-практической
деятельностью учащихся. Это предполагает повышение уровня личностной активности не только
обучающихся, но и преподавателей, а также рассмотрение обучения как процесса
межличностного взаимодействия и общения.
В рамках повышения квалификации педагогических работников школы в рамках работы центра
можно предусмотреть научные исследования в рамках государственного стандарта высшего
образования.
В плане мероприятий предполагается проведение семинаров, круглых столов, научных
конференций и других мероприятий по актуальным научным проблемам. Практическая
значимость данных мероприятий заключается в проведении индивидуальных консультаций по
научным направлениям (преемственность в образовании, развитие одаренности, психологопедагогическое сопровождение обучающихся), а так же в разработке проекта образовательных
программ на всех уровнях общего образования: дошкольного, начального, основного и старшего
уровня.
Организация взаимодействия школы и ВУЗа через создание научного школьного центра
психолого-педагогического сопровождения – непростая задача. Она требует больших кадровых
и организационных ресурсов, готовности педагогических коллективов образовательных
организаций к плотному постоянному взаимодействию по научному сопровождению
образовательной и инновационной деятельности для обеспечения успешного развития
каждого.
Для развития одаренных детей необходимо создавать особую среду, в которой существенной
педагогической составляющей является социально-фасилитационный компонент.
В рамках взаимодействия школы и ВУЗа в основе образовательного пространства научного
школьного центра «Успешное развитие для всех» заложено векторное моделирование
образовательной среды, сформулированы основные требования к управленческой модели
методической работы:
полный охват всех направлений методической работы школы,
координация деятельности различных методических структур,
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обеспечение гибкой организационной структуры и возможности создавать временные
творческие, проблемные группы учителей,
открытость коммуникации стратегической управленческой структуры, организация обратной
связи, коррекция и рефлексия процессов по результатам управления,
адаптивность управленческой модели к быстро меняющимся условиям, ее открытость,
использование современных информационных технологий.
Целостность процесса становления личности учащегося на личностно-ориентированной основе
обеспечивается созданием и реализаций в школе программы развития, суть которой
определяется созданием следующих условий:
- переориентация педагогических кадров с традиционного на гуманистический, личностно
ориентированный подход;
- пересмотр содержания образования (при сохранении необходимого информационного
минимума, определенного государственными стандартами) на основе принципа
интердисциплинарной интеграции;
- введение в образовательное пространство интегральной модели обучения ввиду того, что
выбор содержания и технологии обучения должен исходить не только из требований социума,
но, прежде всего, из индивидуально-психологических и личностных свойств учащихся;
- построение образовательного взаимодействия на основе принципа диалогичности;
- гуманизация образовательных отношений между участниками, субъектами образовательного
взаимодействия.
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Abstract
In this study, it is aimed to present a sample lesson plan on how educational games can be used while
teaching mathematics in secondary schools. The activities in the lesson plan prepared using
educational games can be used in teaching the outcome of "Understands that simplification and
expansion will not change the value of fractions and creates fractions that are equivalent to a fraction".
In this way, students can learn the information within the scope of the achievements by both living by
doing and having fun with educational games. This plan was applied to pre-service teachers in the
course of teaching mathematics with games. During the implementation process, the pre-service
teachers willingly carried out the activities and found the plan feasible. They also stated that it made
an important contribution to them in terms of raising awareness about how to prepare a plan using
the game technique and that it was a good example of how to teach mathematics achievements using
the game technique. Based on this plan, they prepared a game plan for the teaching of other
acquisitions in the mathematics curriculum and applied it in the course of teaching mathematics with
games. It can be said that this process significantly improved the pre-service teachers' ability to
prepare a game plan for the teaching of mathematics achievements. In this respect, it is thought that
this lesson plan will make important contributions to both teacher candidates and mathematics
teachers in terms of preparing game plans for the teaching of other mathematics achievements.
Keywords: Teaching Mathematics, Educational Games, Lesson Plan
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Öz
Bu çalışmada, ortaokullarda matematik öğretimi yaparken eğitsel oyunların nasıl kullanılabileceğine
ilişkin örnek bir ders planının sunulması amaçlanmıştır. Eğitsel oyun kullanılarak hazırlanmış ders
planındaki etkinlikler “Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir
kesre denk olan kesirler oluşturur” kazanımının öğretiminde kullanılabilir. Bu şekilde öğrenciler eğitsel
oyunlarla hem yaparak yaşayarak hem de eğlenerek kazanım kapsamındaki bilgileri öğrenebilirler. Bu
plan oyunla matematik öğretimi dersinde öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Uygulama sürecinde
öğretmen adayları istekli bir şekilde etkinlikleri gerçekleştirmişler ve planı uygulanabilir bulmuşlardır.
Ayrıca oyun tekniği kullanılarak nasıl bir plan hazırlanabileceğiyle ilgili bir farkındalık oluşturması
açısından da kendilerine önemli bir katkı sağladığını ve matematik kazanımlarının oyun tekniği
kullanılarak nasıl öğretilebileceğiyle ilgili iyi bir örnek olduğunu dile getirmişlerdir. Bu planı temel alarak
kendileri de matematik öğretim programındaki diğer kazanımların öğretimine yönelik oyun planı
hazırlayarak oyunla matematik öğretimi dersinde uygulamışlardır. Bu süreç öğretmen adaylarının
matematik kazanımlarının öğretimine yönelik oyun planı hazırlayabilme yeterliliklerini önemli oranda
geliştirdiği söylenebilir. Bu açıdan bu ders planının diğer matematik kazanımlarının öğretimiyle ilgili
gerek öğretmen adaylarına gerekse matematik öğretmenlerine oyun planları hazırlama açısından
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, eğitsel oyunlar, ders planı

GİRİŞ
Yaşamımızda bu denli önemli olmasına rağmen hem ilköğretim hem de ortaöğretim öğrencilerinin
öğrenim yaşantılarında matematik dersiyle ilgili sıkıntılarının olması ve matematik dersine yönelik
başarılarının düşük olması önemli bir sorundur (Ekizoğlu & Tezer, 2009). Aynı şekilde öğretmenler de
matematiği öğretilmesi zor ve öğrenci ilgisi düşük bir ders olarak değerlendirmektedirler (Dane, Doğar
& Balkı, 2004). Bu durumun sebebi olarak “matematiğin soyut ve zor bir ders olması, matematik
öğretim programının oldukça yoğun olması, öğrencilerin yeterince matematikle meşgul olmamaları ya
da öğretmenlerin matematik dersini anlatırken kullandıkları yöntem ve teknikler vb.” gibi birçok etken
gösterilmektedir (Keklikçi & Yılmazer, 2013). Matematik öğretim programının vizyonunu ve
perspektifini gerçekleştirebilmesi ancak öğrencileri aktif kılacak öğretim yöntemleri kullanılarak
hazırlanmış etkinliklerin uygulanmasıyla mümkün olabilir. Bu şekilde öğrencilerin aktif olarak derse
katılmasını, konuya motive olmasını, grup çalışmalarına katılmasını ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri
sağlanabilir. Aktif öğretim yöntem ve teknikleri öğrencilerin genellikle soyut ve korkulan bir ders olarak
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düşünülen matematik dersine karşı tutum ve düşüncelerini değiştirebilir (Yenilmez & Uygan, 2010). Bu
bağlamda, eğitsel oyunlar öğrencilerin matematik dersine aktif olarak katılmalarını sağlayabilecek
önemli tekniklerden birisi olarak kullanılabilir.
Eğitsel oyun, öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak sürece etkin katılımlarını sağlayan zevkli
ve eğlenceli bir şekilde dersin kazanımlarına ulaştıran etkinliklerdir (Aykaç & Köğce, 2020). Yani eğitsel
oyunlar, matematik dersini etkili ve eğlenceli hale getirerek çocukların ders içerisinde keyif almalarını,
birbirleriyle etkileşim halinde olmalarını ve zihinsel faaliyetlerini bu doğrultuda geliştirmelerini
sağlayabilir. Ayrıca, eğitsel oyunların, çocuğun eğitiminde, fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal, psikolojik,
duygusal, kişilik gelişiminde ve kendilerini ifade etmelerinde de önemli bir yeri vardır. Çocuklar oyun
oynarken günlük hayatta çevreden aldığı uyarıların oluşturduğu gerilimden kurtulmasına ve birikmiş
enerjisini atarak onların rahatlamasını da sağlar (Yavuzer, 1993). Eğitsel oyun çocukların bilgilerini
pekiştirmelerini ve daha rahat bir ortamda zevk alarak bu bilgileri tekrar etmelerini sağlayabilir (Kırbaş
& Koparan Girgin, 2018). Bu bağlamda, eğitsel oyunlar çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğlenerek grup
içerisinde öğrenme fırsatı sağlar.
Eğitsel oyunların etkili olabilmesi için; oyunun bir amacı olması gerekir. Öğretmen doğru ve dikkatli bir
planlama yapmalıdır. Oyunlar öğrencinin seviyesine uygun biçimde seçilmiş basit ve anlaşılabilir
olmalıdır (Doğanay, 2017). Geleneksel eğitimin eksiklerini oyunlarla daha etkili ve eğlenceli hale
getirmek önemlidir. Eğitsel oyunlar eğlendirirken öğretir ve öğrenme sürecini kolaylaştırır.
Matematik doğası gereği soyut bir yapıda olduğu için öğrencilerin zorlandığı derslerden birisidir.
Öğrenciler dikkatini toplayamadıkları için matematik dersine olan ilgileri azalmaktadır. Matematik
dersinin kazanımları verilirken çocuk oyun esnasında bütün duyularını etkin kullanır ve derse olan
ilgileri artar. Bunun sonucunda da yaparak-yaşayarak, etkili ve kalıcı olarak öğrenme gerçekleşir.
Eğitsel oyunların matematik öğretimi açısından sahip olduğu potansiyel düşünüldüğünde, matematik
öğretiminde eğitsel oyun kullanımına yönelik etkinliklerin geliştirilmesi önemsenmesi gereken bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü eğitsel oyun kullanılarak matematik kazanımlarının
öğretimlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik etkinlik ve materyallerin eksikliği bir gerçektir. Bu
yüzden bu çalışmada ortaokullarda matematik öğretimi yaparken eğitsel oyunların nasıl
kullanılabileceğine ilişkin örnek bir ders planının sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
ortaokul matematik öğretim programındaki “M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini
değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.” kazanımı kapsamındaki bilgilerin
öğretimine yönelik bir eğitsel oyun etkinlik planı hazırlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada matematik öğretiminde eğitsel oyun kullanmaya yönelik yapılmış bir eğitsel oyun etkinliği
geliştirme çalışmasıdır. Çalışma kapsamında sunulan etkinlik planı araştırmacılar tarafından
hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitsel oyun etkinlik planı yukarıda belirtilen kazanım kapsamındaki bilgilerin
öğretimi ve öğretilen bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini değerlendirmeye yönelik olacak şekilde iki
farklı oyun hazırlanmıştır. Hazırlanan oyun etkinlikleri 2020-2021 öğretim yılında bir üniversitenin
matematik eğitimi lisans programında okuyan ve oyunla matematik öğretimi dersini alan öğretmen
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adaylarına uygulanmıştır. Uygulama sonucunda etkinliğin amaca hizmet edip etmediği ve aksayan
yönlerinin olup olmadığıyla ilgili öğretmen adaylarının görşleri alınmış ve gerekli düzeltmeler yapılarak
son hali verilmiştir.
BULGULAR
Aşağıda hazırlanan eğitsel oyun etkinlik planı örneği ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.
Ders Planı
Ders: Matematik
Sınıf: 5. Sınıf
Teknik: Eğitsel oyun
Araç Gereçler: Bilgi kartları
Kazanım: M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir
kesre denk olan kesirler oluşturur.

Bellek Oyunu (Eşleştirme)
Sınıftan iki öğrenci dışarı çıkar. İçerideki öğrenciler ikili grup olurlar. Önceden hazırlanan denk,
sadeleştirilmiş ve genişletilmiş kesir örnek kartlarından her gruba aynı karttan iki tane verilir. Gruplar
sınıfın farklı yerlerine dağılırlar. Dışarı çıkan iki öğrenci sınıfa alınır. Bu öğrencilerin amacı en hızlı ve en
doğru bir biçimde kartları eşleştirmektir. Oyun başladığı anda birbiriyle yarışan öğrenciler kime
dokunursa elindeki yazılı olan kesri gösterir ve tekrar kapatır. Öğrencilerden birisi aynı kartların kimde
olduğunu tahmin etmek isterse ellerini birbirine vurur buldum der. Oyun o anda durur. Aynı kart kimde
ise onların isimlerini söyler. Söylenen isimler doğruysa ortaya gelirler ve kartlarında yazılı olan kesirleri
yüksek sesle söyleyerek altındaki bilgileri okurlar ve bilen kişinin önceden belirlenen köşesine giderler.
Eğer tahmini doğru değilse oyun kaldığı yerden devam eder. Tüm kartlar eşleştirilene kadar oyun
devam eder. Oyunun sonunda yarışan öğrencilerden hangisi daha çok kart eşleştirdiyse oyunu kazanır
ve alkışlanır.
Sadeleşme veya Genişleme (Dev Cüce)
Öğrenciler U biçiminde ayakta dururlar. Öğretmen ortaya ebe olarak geçer. Öğretmen sadeleştirmegenişletme diyerek yönerge vereceğini söyler. Genişletme denildiğinde öğrencilerin ayakta durması,
sadeleştirme denildiğinde ise yere çökmeleri gerektiği söylenir. Öğretmen yönerge verirken öğrencileri
şaşırtmak için genişletme dediğinde çöker, sadeleştirme dediğinde ise ayakta kalır. Şaşıran veya yanlış
yapan öğrenci ortaya yeni ebe olarak geçer. Bir önceki oyunda öğrendiklerinden hareketle bir kesir
söyleyerek bu kesrin genişletilmiş ve sadeleşmiş halini sesli bir biçimde söyler. Daha sonra başka bir
öğrenci yanana kadar aynı kurallarla oyunu oynatır. Yanan öğrenci yeni ebe olur ve bir kesir söyleyerek
sadeleştirilmiş ve genişletilmiş halini söyler. Bir süre sonra yönergeler daha hızlı verilebilir.
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Oyuna bir süre bu şekilde devam edildikten sonra yanan öğrenci ebe olmaktan kurtulmak için gruptaki
bir öğrenciye söyleyeceği bir kesrin sadeleştirilmiş ve genişletilmiş halinin ne olduğunu sorar. Öğrenci
doğru cevap veremezse yeni ebe o olur. Verirse ebe olmaktan kurtulur.
Oyunlarda kullanılan bilgi kartları aşağıda verilmiştir.
1 2 3
≡ ≡
2 4 6
Denktir çünkü bir bütünün aynı miktarını göstermektedir.
3 1
≡
9 3
Kesrin gösterdiği miktar değişmeyecek şekilde bir bütünü daha az sayıda eş parçalara
ayırmaya sadeleştirme denir. Yani bir kesrin pay ve paydasının aynı sayıya bölünmesidir.
1
2
4
≡
≡
5 10 20
Kesrin gösterdiği miktar değişmeyecek şekilde bir bütünü oluşturan parçaların sayısını
arttırmaya genişletme denir. Yani bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile çarpılmasıdır.
2 4 6
≡ ≡
3 6 9
Denktir çünkü bir bütünün aynı miktarını göstermektedir.
18
9
3
≡
≡
36 18 6
Kesrin gösterdiği miktar değişmeyecek şekilde bir bütünü daha az sayıda eş parçalara
ayırmaya sadeleştirme denir. Yani bir kesrin pay ve paydasının aynı sayıya bölünmesidir.
1 2
3
≡ ≡
4 8 12
Kesrin gösterdiği miktar değişmeyecek şekilde bir bütünü oluşturan parçaların sayısını
arttırmaya genişletme denir. Yani bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile çarpılmasıdır.
2
6
14
≡
≡
5 15 35
Denktir çünkü bir bütünün aynı miktarını göstermektedir.
15
3
≡
35 35
Kesrin gösterdiği miktar değişmeyecek şekilde bir bütünü daha az sayıda eş parçalara
ayırmaya sadeleştirme denir. Yani bir kesrin pay ve paydasının aynı sayıya bölünmesidir.

406

1
3
12
≡
≡
5 15 60
Kesrin gösterdiği miktar değişmeyecek şekilde bir bütünü oluşturan parçaların sayısını
arttırmaya genişletme denir. Yani bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile çarpılmasıdır.
1
2
3
≡
≡
6 12 18
Denktir çünkü bir bütünün aynı miktarını göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Ders planındaki eğitsel oyun etkinlikleri adım adım uygulandığında kesirlerde sadeleştirme ve
genişletmenin ne anlama geldiğini ve bir kesre denk bir kesrin nasıl oluşturulabileceği bilgisini
eğlenerek ve aktif bir şekilde öğrenebilirler. Bu plan oyunla matematik öğretimi dersinde öğretmen
adaylarına uygulanmıştır. Uygulama sürecinde öğretmen adayları istekli bir şekilde etkinlikleri
gerçekleştirmişler ve oyunları kazanımın öğretimi için uygulanabilir bulmuşlardır. Ayrıca matematik
kazanımlarının öğretiminde eğitsel oyunlar kullanılarak nasıl bir plan hazırlanabileceğiyle ilgili bir
farkındalık oluşturması açısından da kendilerine önemli bir katkı sağladığını ve matematik
kazanımlarının eğitsel oyunlarla nasıl öğretilebileceğiyle ilgili iyi bir örnek olduğunu dile getirmişlerdir.
Bu planı temel alarak kendileri de matematik öğretim programındaki diğer kazanımlara ilişkin eğitsel
oyun etkinlikleri hazırlayarak oyunla matematik öğretimi dersinde uygulamışlardır. Bu süreç sonunda
öğretmen adaylarının oyun planı hazırlayabilme yeterliliklerini önemli oranda geliştiği söylenebilir. Bu
açıdan bu ders planının diğer matematik kazanımlarının öğretimiyle ilgili gerek öğretmen adaylarına
gerekse matematik öğretmenlerine oyun planları hazırlama açısından önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli lise mezunlarının
kariyer ve yükseköğrenim planlamalarının incelenmesidir. Bu nitel araştırma, durum çalışması
deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, 2021 yılında liseden mezun olmuş ve geçici koruma
statüsünde bulunan toplam 16 Suriyeli katılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmış ve betimsel analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 16
katılımcıdan 10’u kariyer hedeflerine üniversite eğitimi ile ulaşmayı planlarken 6’sı üniversiteye
gitmeden çalışmaya başlamak istemektedir. Yükseköğrenim için katılımcılar, Yabancı Öğrenci Sınavı
(YÖS) ve TOEFL- SAT sınavlarına hazırlanmaktadır. Üniversitede istenilen bölümler; diş hekimliği, sağlık,
grafik tasarımı, peyzaj mühendisliği veya mimarlık, tıbbi laboratuvar teknikleri, çocuk gelişimi, tıp ya da
diş hekimliği, tıp, kimya bölümü, mimarlık veya işletme yönetimi şeklinde olmuştur. Üniversite sonrası
katılımcılar, kendi işini yapmak, okuduğu bölümle ilgili bir işte çalışmak, ailesine bakmak, Türk vatandaşı
olmak istediği şeklinde planlarını dile getirmiştir. Araştırmaya katılan Suriyeli lise mezunlarının bir
bölümü kardeşlerinin üniversiteye gitmek istediğini ve gidenlerin olduğunu belirtirken bir bölümü
üniversiteye gitmeden çalışmak istediklerini ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli mülteci, lise mezunu, kariyer, yükseköğrenim

GİRİŞ
Kariyer, kişinin hayatının önemli bir parçası olarak algılanabilmekle birlikte kişisel planlar, amaçlar ve
hedefler açısından kariyerin nasıl anlamlandırdığını incelemek gerekmektedir. Bu, kişinin anlam
arayışında pasif bir özne değil, aktif bir katılımcı olmasını gerektirir. Bu nedenle, insanlar kariyer
planlamalarını sosyal bağlamla başlatırlar ve bu planlamaları, duruma göre bütünleşecek şekilde
değiştirirler (Chen, 1997). Kişilerin kariyer planlamalarının önemli bir noktasını ise yükseköğrenim
tercihleri oluşturmaktır. Burada yükseköğrenim ve iş dünyası arasındaki ilişkiler üzerine yeni ortaya
çıkan zorlukları ve beklenen gelecekteki değişiklikleri ise belirlemek güçtür. Nitekim hem araştırmacılar
hem de uygulayıcılar tarafından bu değişim, düzenli istihdamdan güvencesiz veya belirsiz istihdam
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eğilimlerine; kariyer öncesi eğitim toplumundan yaşam boyu öğrenen bir topluma; ulusal bir eğitim ve
işgücü piyasasından küresel veya uluslararası bir sahneye doğru olarak ele alınmaktadır (Teichler,
1999). Günümüzde kariyer ve yükseköğrenim açısından yaşanan değişimlere ek olarak Türkiye gibi
çeşitli ülkelere gelen mülteci sayısı göz önüne alındığında bu konulara farklı bir boyut eklendiği
belirtilebilir.
2011'de Suriye krizinin patlak vermesi ile Suriyeli sivillerin hayatları her yönüyle kesintiye uğramıştır.
Son beş yılda milyonları bulan mülteci akını, başlıca ev sahibi ülkeler olan Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye
gemiş, bu devletler mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar yaşamıştır. Diğer yandan Suriye
krizinin en önemli uzun vadeli sonuçlarından biri ise Suriyelilerin eğitiminin aksaması olmuştur.
Suriyelilerin yükseköğrenimde yaşadığı kesinti, mültecilerin mali durumu ve yaşam kalitesi için büyük
bir tehdit oluşturmaktadır. Eğitimsiz bir “kayıp nesil”, savaş sonrası Suriye'de ekonomik, politik,
eğitimsel ve sağlık altyapılarını yeniden inşa edilmesini için donatılamayacağı anlamına gelmektedir. Bu
nedenle, Suriyeli mülteci öğrencilerin, yaşam koşullarını iyileştirmede ve uzun süreli durumlar
bağlamında gelecek için bir umut duygusu kazanmada yükseköğrenim hayati bir role sahiptir (Yavcan
ve El-Ghali, 2017).
Uluslararası sözleşmeler gereği devletler, hem kendi vatandaşlarını dil, tarih, ülkü birliği içinde eğitmek,
hem de toprakları üzerinde bulunan mülteci, sığınmacı göçmen insanlara eğitim hizmeti vermekle
görevlidirler (Adıgüzel, 2017). Suriyelilerin Türk üniversitelerine entegrasyon süreciyle ilgili olarak, lise
diplomalarında olası akreditasyon engellerini önlemek ve öğrencilerin kendilerini üniversiteye
hazırlayacak kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak için çocukların ulusal eğitim sistemlerine erken dahil
edilmesi önemli görülmektedir (Hohberger, 2018). Ancak Türkiye genç bir nüfusa sahip ve
yükseköğrenime erişim tüm lise mezunları için oldukça rekabetçi olduğundan, Suriyeli mültecilerden
oluşan gençlerle hassas bir şekilde ilgilenilmesi gerekmektedir (Erdoğan ve Erdoğan, 2018). Bugün
Türkiye’de mültecilerin istihdam edilmesinden daha çok bu duruma insani bir sorun olarak
yaklaşılmakta ve sosyal yardımlar kapsamında çözümler üretilmektedir (Çoban, 2018).
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli lise mezunlarının
kariyer ve yükseköğrenim planlamalarının incelenmesidir. Böylelikle liseden mezun olan Suriyeli
gençlerin gelecekle ilgili planları ve yönelimleri hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca politika yapıcılar,
uygulayıcılar ve araştırmacılara yönelik verilerle katkı sağlayabilir. Araştırmanın amacı doğrultusunda
“Suriyeli lise mezunu gençler, kariyer ve yükseköğretim ile ilgili nasıl planlamalar yapmaktadır?”
sorusuna yanıt aranmıştır.

YÖNTEM
Bu nitel araştırma, durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile güncel bir durum
hakkında detaylı bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmaya, 2021 yılında liseden mezun olmuş,
Bursa ilinde ikamet eden toplam 16 Suriyeli katılmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcılara ait Demografik Bilgiler
Katılımcı
Kodu

Cinsiyet

Yaş

Kardeş
Sayısı

Anne
Baba

Baba Mesleği

K1

E

19

5

Ayrı

Yok

Kuaför

K2

K

18

3

Ayrı

Yok

Ev hanımı

K3

K

18

3

Beraber

Terzi

Ev hanımı

K4

K

18

2

Beraber

İnşaat İşçisi

Ev hanımı

K5

E

20

3

Beraber

Tekstil işçisi

Ev hanımı

K6

E

18

6

Beraber

Fabrika işçisi

Ev hanımı

K7

K

20

2

Ayrı

Yok

Fizik öğretmeni

K8

K

18

2

Yok

Yok

Ev hanımı

K9

E

19

3

Beraber

Demirci

Ev hanımı

K10

E

19

3

Beraber

Tornaci

Ev hanımı

K11

K

19

2

Yok

Yok

Yok

K12

K

20

4

Ayrı

Yok

Ev hanımı

K13

E

18

3

Beraber

İşçi

Ev hanımı

K14

K

18

4

Beraber

Sanayide işçi

Ev hanımı

K15

E

20

3

Beraber

Iş yöneticisi

Ev hanımı

K16

E

19

2

Ayrı

Yok

Tekstil işçisi

Anne Mesleği

Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz yöntemleriyle
çözümlenmiştir. Betimsel analiz tekniği ile önceden oluşturulan temalar doğrultusunda veriler
toplanarak incelenmektedir. Katılımcılar Ö1, Ö2, Ö3… şeklinde kodlanmış ve katılımcıların ifadeleri ilgili
temalar altında doğrudan paylaşılmıştır.

BULGULAR
Araştırma kapsamında çalışmaya katılan Suriyeli lise mezunlarına yaşamlarında lise sonrası neleri
planladıkları sorulmuştur. Katılımcılardan elde edilen veriler; kariyer planları, üniversite, üniversite
sonra ve kardeşler şeklinde oluşturulan 4 tema kapsamında incelenmiştir.
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Kariyer Planları Teması
Araştırmanın katılımcılarına gelecekte kariyer olarak neleri planladıkları sorulmuştur. Katılımcıların
10’u üniversiteye gitmek istediğini belirtirken 6’sı üniversiteye gitmeden bir işte çalışmak istediğini dile
getirmiştir. Gelen yanıtlardan bazıları şöyledir:
“…İş kadını olmak, …grafik tasarımcı, …gelecekte okuduğum meslekte çalışmak
istiyorum, …gelecekte çocuklara yardım etmek istiyorum ve kariyer yapmak
istiyorum, …tercümanlık, …digital pazarlama, …elbise mağazasında çalışmak,
…inşaat şirketi kurma istiyorum”
Üniversite Teması
Üniversiteye gitmeyi planlayanlara hangi sınavlara hazırlandıkları sorulmuştur. Katılımcılardan 9’u YÖS
(Yabancı Öğrenci Sınavı) için hazırlandıklarını dile getirirken, 1 kişi SAT ve TOEFL sınavlarına gireceğini
dile getirmiştir. Bununla birlikte bu katılımcılara üniversitede hangi bölümleri tercih etmek istedikleri
sorulmuştur ve gelen yanıtlar “…diş hekimliği, sağlık, grafik tasarımı, peyzaj mühendisliği veya
mimarlık, tıbbi laboratuvar teknikleri, çocuk gelişimi, tıp ya da diş hekimliği, tıp okumak istiyorum,
kimya bölümü, mimarlık veya işletme yönetimi” şekilde olmuştur.
Üniversiteden Sonra Teması
Bu tema, üniversiteye gitmeyi düşünen katılımcıların üniversite sonrası planlarını kapsamaktadır. Bu
doğrultuda K1 “….üniversite sonrası kendi iş yerimi açmak isterim”, K5 “üniversiteden sonra ben ile
kardeşlerim bir iş başlatmayı planlıyoruz…”, K7 “… kendime bir iş bulmak, çalışıp kendime ve aileme
bakmak istiyorum”, K10, “…üniversite bittikten sonra çalışmak istiyorum” şeklinde düşüncelerini
paylaşmıştır. Bununla birlikte gelecek yaşam beklentileri ve planlarından bahseden K11 “gelecekte
hayat daha kolay olacağını düşünüyorum, daha yaratıcı bir gençlik olacağız”, K14 “benim ve ailemin
geleceği için kendime çok çalışacağım. Rahat bir yaşam planlıyorum” paylaşımında bulunmuştur. Diğer
yandan K13 “Türk vatandaşı olmayı ihtiyacım var” ve K16 “Türkiye vatandaşı ve iyi bir insan olmak
istiyorum” şeklinde paylaşımda bulunmuştur.
Kardeşler Teması
Bu tema altında katılımcıların ailesinde bulunan diğer kardeşlerinin, lise sonrasında yaptıkları veya
gelecek planları ifade edilmiştir. Katılımcıların bir bölümü kardeşlerinin üniversiteye gitmek istediğini
ve gidenlerin olduğunu belirtirken bir bölümü üniversiteye gitmeden çalışmak istediklerini, bazılarının
çalıştığını aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
“Benden büyük iki erkek kardeşim var, onların dikiş atölyesi var ve savaş sebebiyle bu sene
liseyi bitirdiler ve üniversiteye gitmeye planlıyorlar” K2
“Bir kardeşim var üniversiteye girmeyi düşünmüyor, çalışmak istiyor” K4
“Bir kardeşim var, üniversiteye gitmeyi planlıyor ve tatillerde işte çalışabilir” K8,
“…kardeşim işe gidiyor, üniversiteye gitmeyecek” K9
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“Büyük abim üniversitede diş hekimliği okuyor, ablam üniversitede gıda mühendisliği…”
K10
“Kardeşlerim üniversitesi gitmek istiyorlar ve çalışmakta isterler” K13
“Üniversiteye gitmeyi planlıyorlar” K14
“Birinci abim üniversitede İngilizce bölüm okudu, şimdi iki şirket var ve daha geliştirmeye
planlıyor, ikinci abim bir şirket var” K15

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada araştırmaya katılan geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli lise mezunlarının kariyer
ve yükseköğrenim planları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 16 katılımcıdan 10’u kariyer
hedeflerine üniversite eğitimi ile ulaşmayı planlarken 6’sı üniversiteye gitmeden çalışmaya başlamak
istemektedir. Yükseköğrenim için katılımcılar, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve TOEFL- SAT sınavlarına
hazırlanmaktadır. Üniversitede istenilen bölümler; diş hekimliği, sağlık, grafik tasarımı, peyzaj
mühendisliği veya mimarlık, tıbbi laboratuvar teknikleri, çocuk gelişimi, tıp ya da diş hekimliği, tıp,
kimya bölümü, mimarlık veya işletme yönetimi şeklinde olmuştur. Üniversite sonrası katılımcılar, kendi
işini yapmak, okuduğu bölümle ilgili bir işte çalışmak, ailesine bakmak, Türk vatandaşı olmak istediği
şeklinde planlarını dile getirmiştir. Araştırmaya katılan Suriyeli lise mezunlarının bir bölümü
kardeşlerinin üniversiteye gitmek istediğini ve gidenlerin olduğunu belirtirken bir bölümü üniversiteye
gitmeden çalışmak istediklerini ifade etmiştir.
Süriyeli üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerine yapılan bir araştırmada katılımcıların,
Suriye'nin siyaset ve ekonomik açıdan geleceğine yönelik umutlarının düşük; Türk siyaseti ve ekonomisi
açısından umutlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin %52,5'inin
gelecekte üçüncü bir ülkeye göç etmek istemediğini göstermektedir. Öğrencilerin %30'u Türkiye'de
eğitimlerini tamamlayamazlarsa veya iş bulamazlarsa gideceklerini, %14'ü ise fırsat bulsa gitmeyi tercih
edeceklerini belirtmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası Türkiye'de kalmayı tercih edeceğini belirtmiştir
(Erdoğan & Erdoğan, 2018). Diğer yandan eğitimde devamlılığın sağlanması, dil engellerinin kaldırılması
ve meslek edindirme kursları ile Suriyeli mültecilerin niteliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim
politikaları bulunmakla birlikte istihdam politikaları halen güncel ve tartışılan bir konu olarak
durmaktadır (Dillioğlu, 2015).
Yükseköğretim sürecinden geçen öğrenciler, Suriyeli mülteciler de dâhil olmak üzere toplumun tüm
kesimlerine ve barışçıl bir geleceğe katkı sağlamada önemli bir rol oynayacaktır (Erdoğan ve Erdoğan,
2018). Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası aktörler, burslar ve dil kurslarının yanı sıra öğrencilerin
fırsatları konusunda danışmanlık vererek son birkaç yılda Türk üniversitelerindeki Suriyeli öğrencilerin
sayısının artmasına katkıda bulunmuştur. Ancak, üniversite çağındaki Suriyelilerin hala sadece yaklaşık
%3'ünün üniversite programlarına kayıtlı olması, Suriyelilerin yükseköğretime girmelerinin önünde
birkaç engelin kaldığını göstermektedir (Hohberger, 2018). Yükseköğrenime olan talep, mevcut
fırsatların çok ötesine geçmeye devam etmekle birlikte mültecilerin eğitime erişimde yaşadığı çeşitli
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zorluklardan bazıları şöyle sıralanmaktadır: (1) Belge eksikliği ve ev sahibi ülke politikaları dâhil olmak
üzere yasal sorunlar; (2) üniversite başvuru prosedürlerinin bilinmemesi veya işgücü piyasasına veya
ileri eğitime giden yolları anlamak için akademik ve kariyer rehberliği eksikliği; 3) mali eksiklikler
(Yavcan ve El-Ghali, 2017). Bu kapsamda kariyer danışmanları, mültecilerin geçmiş mesleki
deneyimlerini ve gelecekteki mesleki özlemlerini, ev sahibi ülkelerdeki mevcut görev ve zorluklarla
bütünleştirmelerine yardımcı olarak, kariyer gelişimine ve başarısına katkıda bulunabilir (Zacher, 2019).
Suriyeli lise mezunlarının yükseköğrenime erişiminin arttırılması için üniversite kontenjanları
arttırılabilir. Üniversiteye giden veya gitmeyen mültecilerin becerilerine göre iş gücüne katılması
kariyer planlamalarıyla sağlanabilir. Bu süreçte Türkiye’de üniversite ve iş ile ilgili olanakların
arttırılması için Avrupa Birliği projeleri hazırlanabilir. Kayıt dışı çalışma ile ilgili denetimler arttırılabilir.
Üniversiteye gitmeyi planlamayanlara Halk Eğitim Merkezlerinde mesleki eğitim alması sağlanabilir.
Suriyeli lise mezunlarının kariyer, üniversiteye erişimi ile ilgili karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine
yönelik çalışmalar yapılabilir.
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Characteristics of Personal Identity and Aggression
Kişisel kimlik ve saldırgının özellikleri
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Öz
Psikolojide kimlik, kendini geliştirmenin arayışı ve keşfi, ruh sağlığının ölçütü, bireyin yaşamının anlamı,
kendini gerçekleştirme koşullarıdır. Ergen psikolojisi ile ilgili olarak kimlik, kendini keşfetme, keşfetme,
kendi kaderini tayin etme, kendini tanımlama ve benlik saygısı gibi karakter özelliklerini içerir.
Kimlik sorunu ilk olarak insanın doğa ve mekanla olan uyumunun çökmesi sırasında ortaya çıkmıştır.
Daha sonra bu sorun felsefede ana yerlerden birini aldı. Modern zamanlarda yaşam hızının keskin bir
şekilde hızlanması, insan kişiliğinin çeşitli bileşenlerinin gelişimindeki eşitsizlik oranını yoğunlaştırdı.
Bu nedenle, kişiliğin özel bir şekilde ve yeni niteliklerle bütünleşmesi ve gerçekleştirilmesi için yeni
yollar aramak gerekir. Son sosyal süreçlerin özelliklerine rağmen, önceki değerler sistemini ve kişisel
anlamı kökten değiştirdiler ve yeni sistemlerin aranması için net talimatlar vermediler.
Makale, ergenlerde kimlik sorununa ve bu sorunun saldırgan davranışta tezahürünün doğasına
ayrılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kimlik, doğa, ergenlik, saldırganlık, mekan.

Abstract
In psychology, identity is the search and discovery of self-development, the criterion of mental health,
the meaning of the life of the individual, the conditions of self-actualization. In relation to adolescent
psychology, identity includes character traits such as self-discovery, discovery, self-determination, selfdescription, and self-esteem.
The problem of identity first arose during the collapse of man's harmony with nature and space. Later,
this problem took one of the main places in philosophy. The sharp acceleration of the pace of life in
modern times has intensified the rate of inequality in the development of various components of the
human personality.
Therefore, it is necessary to look for new ways of integration and actualization of the personality in a
special way and with new qualities. Despite the peculiarities of recent social processes, they have
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radically changed the previous system of values and personal meaning, as well as did not provide clear
directions for the search for new systems.
The article is devoted to the problem of identity in adolescents and the nature of the manifestation of
this problem in aggressive behavior.
Keywords: Identity, nature, adolescence, aggression, space.

The problem of personality identity first arose during the collapse of man's harmony with nature and
space. Later, this problem took one of the main places in philosophy. The sharp acceleration of the
pace of life in modern times has intensified the rate of inequality in the development of various
components of the human personality.
Therefore, it is necessary to look for new ways of integration and actualization of the personality in a
special way and with new qualities. Despite the peculiarities of recent social processes, they have
radically changed the previous system of values and personal meaning, as well as did not provide clear
directions for the search for new systems.
The completeness of the structure of consciousness is related to two mechanisms of its activity: selfidentification (self-identification) and intellectual analysis (reflection) of one's self.
Formed norms of self-identification gradually form in a person a continuous image of himself, which
in psychology is called personality identification (identification, analogy). Erickson considered
adolescence to be the most important and difficult part of human life. He notes that psychological
stress, which ensures the formation of personality as a whole, depends not only on physiological
maturity, but also on the moral climate of society. In Erickson's theory, identity is a sense of this inner
inheritance, the stability of independence in the constantly changing time, the metamorphosis of
personality development. In another sense, identity is self-determination based on these values and
socio-cultural norms, the carriers of which are other people and groups. In the work of some: identity
is the search and discovery of the conditions of self-development, mental health, the meaning of the
life of the individual, the conditions of self-actualization. In relation to adolescent psychology, identity
includes character traits such as self-discovery, discovery, self-determination, self-description, and
self-esteem. When considering the nature of identity, the following should be considered:
• It is necessary to distinguish cognitive components in personality identity, while in adolescence
the cognitive component precedes emotional values in terms of its meaning and pace of
development. Each age group characterizes the specific relationship between the components
and elements of cognitive and emotional values of personality, while the structure of personality
identity combines different perceptions of itself and the views of different groups about it in a
whole system.
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• The cognitive component of personality identity becomes more differentiated and adequate
from the age of 13-14, while the emotionally valuable component does not withstand these
changes and remains unambiguous at all stages of adolescence.
• The main characteristics of positive personality identities of adolescents of the same age group
are close to each other. The negative structure of personality identity is different in emotionally
valuable components as well as in cognitive components.

The peculiarity of adolescence is that this crisis of identity (E. Erickson's term) is closely linked with the
crisis of life.
The difficulty of the issues facing an adult is, on the one hand, to clarify his role by society, and on the
other hand, to understand his ability to give meaning and direction to life, his unique personal
interests. Virtually every life situation requires a person to make a choice, which distinguishes his
position in various spheres of life.
The structure of identity includes personality and social identity. At the same time, there are two types
of characteristics in identity: positive - as a person should be, and negative - how it can occur against
the background of social security of the adolescent. It can happen with peers, with peers, at a high
level of mutual understanding and with the necessary high appreciation. In this situation, the choice
of behavioral situation arises within the framework of real communication. In an unfavorable situation,
teenagers face a difficult identity crisis, which increases the problems with others.
Adolescents and young people acquiring personal identities is a multifaceted process. At this age, one
of the causes of the adolescent crisis and conflict with others is the reassessment of one's own growing
potential, which is regulated by a tendency to independence and freedom, the disease of "selfishness"
and resentment. The increase in imitation of adults, the attempt to degrade the dignity of others, the
rejection of their greatness, the fact that they have any rights, provoked a sharp reaction in
adolescents, which often leads to conflicts.
Acquaintance with peers is usually caused by fear of rejection by teenagers. An individual's emotional
well-being depends more on the attitudes and values of his or her peers. Moral interests, ideas, beliefs,
reasons are formed intensively. With which teenagers begin to control their behavior. Adolescents
often develop their own needs and norms that coincide with the needs of adults.
Successful activity plays a key role in the formation of self-esteem. Adolescent crises can also occur
when a teenager is mistaken about reality. One of the important signs of this crisis is the breaking away
from one's self, loneliness, the world, anxiety, and childbearing.
Depersonalization is an obvious phenomenon of personality crisis. It covers a wide range of violations.
Some authors view depersonalizes as a deeply pathological condition, manifested by the emergence
of the phenomenon of alienation of personal interests and feelings.
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The concept of personality depersonalization crisis is, first of all, an existential-phenomenological
feature. The process of self-discovery, the tendency to self-esteem, the conflict between exaggeration
of self-esteem and the evaluation of the environment, leads to conflicting conflicts. Uncertainty about
the stability of one's inner world is a concern that it may be lost. All of this can often be the cause of
stress. The grouping of adolescents with self-conscious crisis processes is closely related to the
specificity of the reaction. By following the rules of the group, teenagers commit violent crimes,
thereby restoring the vital "I" to the group.
Aggression is a different form of behavior that is aimed at harming or harming another person.
Aggression is also closely related to the usual position of consciousness.
The model of aggressive behavior in children is taken from three main sources. Aggressive children
usually grow up in families with little interest in children's development, in families with little care, and
in families that prefer force and physical punishment instead of patience and calm understanding.Is in
the family that the child goes through the first stage of socialization. She learns to relate to other
people based on her relationships with family members. Learns the forms of behavior, which are also
maintained after adolescence and adulthood. Attempts to prevent aggressive behavior in children
through corporal punishment are reminiscent of a boomerang. Not only does punishment have
undesirable effects, but it can also be a force for good. Research shows that if punishment is imposed
for a specific reason, then behavior can lead to serious changes. Adolescents also learn different
patterns of behavior in the process of interacting with other children.
Different forms of aggressive behavior also occur when adolescents interact with their peers. Playing
with peers allows children to learn aggressive reactions (for example, hand-to-hand fighting, insults).
Aggressive children do not like their peers and are usually alienated from them. Aggressive children
tend to associate with aggressive teenagers.
These children may turn away from adolescents with a high degree of aggression, but the relationships
in which adolescents become acquainted with some of their peers are no less important than those of
non-aggression.
Observations of periods of domestic violence show that quarrelsome parents have quarrelsome
children. Seales found that children who are exposed to parental violence show aggression towards
their parents. He defines violence as the most negative form of education.
Children and teenagers are the greediest viewers, and some of them even spend months in front of
the TV, and some of the programs they watch depict violence. This exciting fact has given a huge
impetus to research on how television affects the behavior of adolescents. From all of this research,
scientists have come to the conclusion that television is capable of developing violence and
interpersonal relationships in a more aggressive way. According to American research, television
teaches people to react aggressively, so many of them see the violence portrayed on television as a
real and socially acceptable way to solve problems. During this period, adolescents begin to think about
the ideal of the future, gaining a deeper generalized view of the world. Adolescents at this age have a

419

strong logical thinking. At that time, the future intellectualization of mental functions such as
perception and memory take place. General intellectual development is related to the development
of imagination. The intellectual environment in adolescence is associated with the future development
of theoretical reflexive thinking. Thus, the crisis of adolescence is generally normal. It witnesses the
development of personality, but the presence of some negative factors and conditions leads to
aggressive behavior in this crisis. We can note two main tendencies in the theories of aggression in
adolescence. We can note two main tendencies in the theories of aggression in adolescence. We can
note two main tendencies in the theories of aggression in adolescence. Here we are talking either
about the biological mechanism, which emphasizes the neurophysiological factors and the internal
functional state of the brain, or the dynamic theory of aggressive behavior in the foreground.
Researchers have found that many teens have personality traits, such as verbal aggression.
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Abstract
This article presents the results of a study on parenting in a Polish school during the COVID-19
pandemic. The aim of the research was to diagnose teachers' problems and students' expectations
regarding the pedagogical function of school during the COVID - 19 pandemic.
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INTRODUCTION
The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic that began in December 2019 has radically changed people's
functioning in many areas. One of them is the education system, where not only has the epidemic
situation caused many changes including the introduction of hybrid teaching, but also the closure of
schools for many months and the introduction of remote education, where teaching and learning
activities were tried to be carried out.
In the system of education, school is defined as a basic institution playing an upbringing and
educational role. At school pupils acquire knowledge, develop skills useful in life, gain experience, learn
to co-exist and interact with others. School enables the development of beliefs and attitudes in the
social, moral, ideological and religious spheres. The implementation of these tasks is possible due to
the three basic functions of schools: educational, which involves the transfer of knowledge in various
fields, pedagogical, which is responsible for shaping social attitudes corresponding to socially accepted
values, and caring related to the satisfaction of needs necessary for the proper physical and mental
development of students (Łobocki 1999, p. 51).
During the SARS-CoV-2 pandemic, it is extremely difficult for schools to perform these functions. The
situation of constant threat causes many restrictions in the functioning of students and teachers
regarding for example interpersonal contacts, which were limited by the necessity to maintain social
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distance manifested in limited physical activity of students in physical education classes, during breaks
between lessons, and even appropriate planning of the arrangement of students in the classroom.
Restrictions have also been placed on pupils' access to cultural goods, including visits to the cinema,
theatre and museum, and participation in mass events such as concerts. There have also been
restrictions on tourism, which led to lack of school trips. These restrictions entail enormous costs for
both teachers and pupils. Many pupils have deteriorated psychologically, they are tired, apathetic,
isolated from peer contact, which results in learning difficulties, increased risk-taking behaviour and
excessive use of electronic media. Teachers, on the other hand, feel overburdened with remote lessons
(www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniowi-nauczycieli-w-pandemii). The occurrence of behavioural, emotional and cognitive disorders in
children and adolescents as a result of the pandemic should induce more effective work of school in
terms of implementation of its pedagogical function, because the consequences of neglecting the
pedagogical activity of school are reflected in undesirable, antisocial behaviour of students and affect
not only their quality of life but also become a threat to social life (Zubrzycka-Maciąg, Wosik-Kawala
2015). Unfortunately, referring to the functions carried out by school during the pandemic, it can be
noted that the pedagogical function of school is particularly vulnerable to its inadequate realization
and even negligence, as teachers organize their activity mainly around the didactic function often
having no idea how to establish contact with young people, how to create relationships based on a
personalised, respectful and understanding approach to the student.

Research assumptions
The aim of the research was to diagnose teachers' problems and students' expectations regarding the
pedagogical function of school during the COVID - 19 pandemic.
Research objectives:
1. What are the main problems of teachers in the aspect of their pedagogical work during the COVID19 pandemic?
2. What are the expectations of students in terms of the pedagogical work of school during the COVID19 pandemic?

Procedure of the study
The research was conducted using the diagnostic survey method in two research groups: a group of
teachers and a group of students. The research among teachers was conducted online through the
google platform using a self-constructed questionnaire, while the research among students was
conducted with a direct interview questionnaire. The direct interviews with pupils were possible
thanks to the participation of the first-year students of Pedagogy at Maria Curie-Skłodowska University
in Lublin.
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In the study of teachers, purposive sampling was used, since the research was addressed only to
professionally active teachers acting as class teachers. For this purpose, the snowball method was
used. This method involves recruiting participants for the study by other participants (“Snowball
Sampling,” 2018). The implementation of this method increases trust and promotes openness of the
respondents (Batorski, Olcoń-Kubicka, 2006).
In the case of interviews conducted with students, random selection was used. In both groups the
principle of voluntary participation in the research and anonymity with regard to sensitive data was
applied. Each respondent could resign from answering questions at any time.
A total of 307 people were surveyed, including 201 teacher educators (169 females and 32 males) and
106 students (65 females and 41 males). The respondents were: teachers employed in primary schools
- 41 persons and secondary schools - 160 persons, as well as students from primary schools - 24 persons
and secondary schools - 82 persons, including: high schools - 54 persons, technical schools - 24 persons,
vocational schools - 4 persons.

Results of the research
Problems of teachers in the aspect of their pedagogical activities during the COVID-19 pandemic
An important issue in the conducted research was to identify the situation of teachers in the context
of their pedagogical work. Based on the research on the need to get help in pedagogical work, more
than half of the respondents (57.2%) stated that they felt the need to support their work in performing
their pedagogical function at school.
Among the main problems in pedagogical work during the COVID-19 pandemic, the surveyed teachers
mentioned cooperation with parents (37.81%), lack of contact with students (17.81%) and lack of
motivation in students (11.94%). Inappropriate behaviour of students such as discipline problems
(6.47%), conflicts (4.98%), aggression of students (4.48%), their dishonesty (3.98%) and lack of respect
(3.98%) also caused difficulties. Other issues such as lack of class integration (5.47%) and problems
with students' paying attention in class (2.99%) also made the surveyed teachers concerned.
The teachers taking part in the study pointed out their own powerlessness in the face of parents' lack
of involvement, parents' excessive influence on school affairs, parents' claims against school and
teachers, lack of elementary requirements for their own children. As far as discipline problems are
concerned, the teachers stated: "Children do not feel what they are allowed and what they are not
allowed to do - the level of insolence has increased"; sometimes it seems to be a battle that cannot be
won to fight against vulgar behaviour of pupils. In the case of dishonesty on the part of students,
teachers indicated that: In the era of e-learning, it is above all helplessness in the face of dishonesty
(frequent downloading from the Internet or other sources, skipping lessons explained by the lack of
coverage or other technical difficulties), because then there is usually no support from parents and
headmasters. No contact with students is the second most frequent problem in the pedagogical work
of the surveyed teachers. The teachers' statements suggest that this may be not only due to lack of
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skills "to have a conversation so that the student opens up"; "I don't always know if I am interpreting
the problem correctly, especially now during distance learning" but also due to having not enough time
"to work with young people as much as they need".
Among the teachers surveyed, there were also those who stated that they did not have pedagogical
problems with their students (12.94%).
As it results from the conducted research, teachers experience many difficult situations at work. More
than a half of the teachers questioned (56.22%) need the school counsellor’s support in solving such
problems. Nearly every fourth teacher seeks help in solving such problems, asking the school principal
(24.88%) or a psychologist (24.38%). A few teachers are supported by specialists (12.44%), seek
solutions together with parents (9.95%) or look for the information they need in professional literature
(3.98%). Among the respondents there were also teachers who stated that they do not need help in
difficult pedagogical situations as they are able to solve them on their own without any help. However,
this group was the least numerous (2.99%).
Another issue which was analysed in the study was the diagnosis of teachers' needs in the field of
improvement of their pedagogical skills. On the basis of the conducted research it was found that all
of the surveyed teachers declare the need to improve their skills in this area. Almost half of the
respondents (47.76%) feel the need to improve their skills in dealing with difficult behaviour of
students. The surveyed educators also report the need to improve their assertive skills (42.79%) and
coping with stress (42.79%). A large group feels the need to improve their skills in working with parents
(42.29%) and the ability to recognize behavioural problems. Respondents also indicated the need to
improve their skills in interpersonal communication (17.91%) and empathy (8.46%).

Students' expectations regarding pedagogical activity of school
The information gathered from the students in the questionnaire was categorized into three groups of
responses. The different number of students' answers in each category is due to the fact that each
respondent presented different expectations regarding the school's pedagogical activity.
Based on the statements received from the students, the following groups were distinguished:
1) Responses, in which the students paid attention to the psycho-pedagogical qualities and skills of the
teacher;
2) Responses, in which the students focused on the way extracurricular activities are organized by the
school;
3) Responses, in which students fastened on relationships with other students.

According to students’ opinions, the quality of pedagogical support school provides is connected with
the psycho-pedagogical qualities and skills possessed by the teacher. Adolescent respondents expect
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teachers to be wise, understanding and supportive (35.71%), to be interested in students and show
individual approach to them (28.57%), to help students fulfil their dreams and plans (17.86%), to
develop student's strengths (15.48%) and not to favour students (2.38%). “It is important for teachers
to take an active part in students' development, to support them and help them develop their interests
and strengths” (17 years old, a high school student); ”I would like teachers to be sympathetic, to
understand students' problems, to have a nice and relaxed atmosphere at school, e.g., one could talk
to a teacher calmly and with a smile, explain some issues, etc.” (14 years old, a primary school student).
Another aspect that students paid attention to was the pedagogical function of school as an
institution. In this group, there were respondents indicating that for them it is important that there is
a good atmosphere at school (35.35%), that it is a friendly place (24.14%), where students develop
instead of being under pressure (18.10%), where they feel safe (9.48%), where trips, extracurricular
activities, various events are organized (6.90%) and where students are important (6.03%). An
illustration of the above data are the sample statements of the students: ” There should be a healthy
atmosphere at school so that everyone respects each other and no one is afraid to say what they think"
(18 years old, a female high school student); “Students should be important at school, not just a number
in a register and their problems should be well known to both the class teacher and the school
headmaster” (16 years old, a female high school student); “The school should organize various trips,
competitions and events to make it more interesting. Teachers should not shout and be strict and
should not assign too much homework” (a 12-year-old primary school student).
Students also ranked relationships with other students among the important factors that influence
nurture at school. More than half of the students surveyed believe it is important for everyone to live
in harmony (54.67%), to have good relationships with other students (24%) and mutual respect
(21.33%). Here are examples of student statements illustrating the data discussed: “ It is important
that everyone accepts and respects each other as they are. Wearing glans is cool. Having a nose ring is
cool. In my opinion it is important that there is no unhealthy rivalry between pupils at school, that
everyone is nice to each other, that there is no bullying of the weaker or younger pupils “(an 11-yearold pupil from a primary school).

SUMMARY
The surveyed teachers performing the educational function of school during the COVID-19 pandemic
have experienced a variety of problems. Most often, these problems concern cooperation with parents
and lack of direct contact with students, as well as students' lack of motivation to learn. Looking for
help in solving the diagnosed difficulties, teachers usually turn to a school counsellor, school principal
and psychologist. It has been found that the vast majority of the teachers surveyed feel the need to
improve their pedagogical skills. In this context, it is worth analysing the students' answers concerning
their expectations as regards school's pedagogical function. What matters most for the students
surveyed is their teachers' interest and support. Such teacher's approach to students has a chance to
create subjective relations between them. Students also expect to be perceived as being important for
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their teachers and for the school to provide a good and supportive atmosphere for their development.
By participating in "the greatest unplanned experiment that education has ever seen" (Thomas and
Rogers 2020, unpaged), it is worth paying attention to mutual expectations and experiences of
difficulty, because the process of education takes place under conditions of interaction, namely
between the educator and the learner. Therefore, it is necessary to meet the expectations of both
students and teachers and strengthen both sides in the development of psycho-pedagogical skills,
because the consequences of improper performing of school's pedagogical function will have longterm social consequences.
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In the society of Utopia where most people are happy, every citizen has a role to fulfil. Citizens carry
out these responsibilities and duties completely and flawlessly. This community was established to
take advantage of the divine abilities and use these abilities for the good, to benefit society from the
unique characteristics of each citizen. Each individual who contributes to this society must live in
general order because a regular and predictable community has always had the power to choose its
own future and path. The natural harmony of society is often raised above the individual's right to live
and settle. A perfect definition for Utopia appears in this sentence:
What is a Utopia? Strictly speaking, it means a ‘nowhere Land’, some happy island far away, where
perfect social relations prevail, and human beings, living under an immaculate constitution and
faultless governments, enjoy a simple and happy existence, free from the turmoil, the harassing cares,
and endless worries of actual life (Kaufman, 1879).
To continue by taking an example from this, Utopia which the author shows as almost flawless, comes
across as a work that approaches and tries to explain various techniques with a critical perspective on
the society and human relations and activities of the 16th century of England. It sets out More's best
example for a perfectly balanced and surprising and harmonious society. His ideas about society differ
or even contradict those of other thinkers of the 16th century, and show a mind long before his time.
Opinions of this mind emerge throughout the book through different topics and themes. In his book
Utopia, Sir More writes of several societies that are almost always perfect. People all work in equal
amounts and are provided with everything they have to survive. The most important thing is that
everyone who lives in this perfect society is happy and satisfied with their daily lives. In this community,
everyone supports everyone. Society is always as strong as its weakest part. For society to move
forward, everyone must work together. The stronger you feel, however, the opposites of the utopian
system need to make you weaker. Progress will be maximised if all resources are spent on the most
qualified people to help the community. We can see from the dialogue and discussions of the author
and characters throughout the entire book that the author is uncomfortable with the time or society
in which he lived, and with what needs to be done to change this. The author clearly conveys these
thoughts to us with many important themes to focus on. Travel and exploration, place ownership and
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labor, then poor governance in utopian society, pride, laziness, the public good, virtue, and religion
are the most important themes.
Although he was sailing as a seaman, being a traveller was stronger than being a philosopher (Page 2).
As can be seen from this example, Thomas More wrote the book in the age of great geographical
discoveries, especially when Britain had a huge impact over the seas, and when European discoveries
were often supported by human views and knowledge about the world. As these discoveries became
new and continuous, a new belief emerged, focusing on human ideas and development. Utopia is a
realistic and popular parody of the narrative of travel as a society written about exciting adventures
away from the world known to travellers, and also written in a more organized and orderly way than
human history has produced. So utopia, beyond fiction, seems to be educating us among the
hardworking, virtuous and practical people who organize around themselves to maximize the human
happiness and health of this society, remembering the adventures of even the traveller Raphael
Hythloday. By giving an example of how people in utopian society come together through all kinds of
pain and disaster, it reminds us of some of the human behaviour we have forgotten. After all, it's easy
to find monsters like the monsters described in these travel narratives, and you don't even need to go
far to find them. Just understand the brutal and honourable leaders of European societies and the
laziness they support, the brutal punishment of their citizens, the wars for gold, which are of material
value. Rather, it is something more difficult to seek and find, governed by good laws like the citizens
of Utopia.
According to Elsky (2013), Moore makes it clear that Utopia must be the best example for England.
Both societies are governed by a binding “force of law.” Every member of these societies must be
punished if they do not abide by the law and act contrary to it. Utopia and England have some
additional odd similarities worth mentioning also as an example. England and Utopia are both islands.
The capital of Utopia is Amaurotum, which features a river that passes through it. This river has
identical tides and bridges to the Thames in England. England and Utopia are governed by custom. In
England, common law is that custom. Unlike common law, Utopian custom offers a way of dominating
other nations. Utopia is outside the realm of commonplace; thus it exports its customs carelessly.
In the book, we learn that the foundation of utopian politics and law, as in Plato's ideal Republic and
several monastic systems, is the abolition of all personal rewards. All resources are shared as a society,
and no one has anything individually, which leads them to become a whole nation. Hythloday says,
people don’t cultivate their pride such a lot as their nation, which becomes sort of a great and thriving
household. Hythloday offers many reasons, including why there is no personal property in Utopia. In
such a case, he explains how greedy and selfish people are in European countries based on money and
property, rich landowners who benefit from the work of peasants. While only a few of these rich and
landowners share these riches and wealth among themselves, it describes how poor people live in
misery, and this has become an inevitable situation in European countries such as Britain. In other
words, as a result of the understanding of equality achieved in Utopia, everyone is rewarded for their
work, while in the society in which they live; he argues that such a thing is almost impossible to happen.
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In the book The Meaning of Moore's Utopia by George M. Logan (1983), there are the same ideas. It
is claimed that Thomas More's Utopia holds its ironic complexity altogether. He finds that the book is
essentially not a prescriptive work that re-expresses the ideals of Christian humanism or warns against
radical idealism, but a study of a particular method of political work and its effects on normative
theory. Instead, Moore briefly and definitively expresses that he heavily criticizes the society during
which he lives and therefore the people of that society when it involves his place, which he has enough
of all the ideas and thoughts he wants to mention to society through the book. Besides, by going to
work every day with the right routine, a man shows serious interest in the tasks he is responsible for
six hours. There are no women wasting time in Utopia, no empty priests, no unnecessary landowners.
As such, there are no beggars on every street who seek alms from morning to evening. Firstly, everyone
in Utopia is well-educated in farming affairs and practice, and every citizen must move to utopia to
establish and shape their farming lives over a two-year period. This policy, which is carried out in a
very serious and regular manner, ensures that citizens are never deprived in cases of food shortages
thanks to the knowledge gained. In addition, every citizen is free to learn the art that suits them, and
they develop themselves in masonry, metalworking, fabric making, fishing and other vital professions.
"Nations will be happy, when either philosophers become kings, or kings become philosophers" (Page
17). This ironic example given above touches on how successful people can be when they are diligently
true to their duties. He also makes it clear that the Kings who rule the country almost never think about
their people, and that he himself is aware of this situation.
In addition, Utopia, a perfect civilization, has many unfair rules and regulations. Every member of the
community on the island takes care of all responsibilities. Although daily life is based on simple and
fixed rules, it also shows that after a certain period of time, such a lifestyle can make people numb. It
is required that human beings had better undergo some changes being variant than the daily aspects.
Also, atheists do not consider the island a suitable place, but there is a great deal of discontent with
religion on the island. For a second example, every Utopian is required to obtain a special passport to
travel, but they do not have complete freedom of travel. In utopia, there are two basic social situations
that affect a person's working conditions. Free people, including the typical Utopian Dominic and
members of the priesthood we always encounter in the book are slaves who are free enough and work
in more difficult conditions. Slavery in Utopia can also be a punishment for Utopians who do all the
slavery work in the city. Although the existence of slavery on the island is open to debate, the state is
seen as a necessary excuse for citizens to adapt to the program and eliminate waste and laziness. Why
not force him to contribute to the general public interest instead of the thief as in all European
countries, including the UK? This, in turn, exposes Hythloday's arguments. In Utopia, where universal
labor and social ownership are seen as important aspects of happiness, slavery is a logical response to
human error. Of course, this fact then only adds to the uncertainty to the actuality of “Utopia”
(Forward 2001). Utopia consists of two books. In the first book, the country under the rule of King
Henry VIII is discussed in Europe in general and in England in particular. The whole topic almost focuses
on politics and quality of life. He argues that the society in which they live in the UK is cruel, which is
the main source of all human-caused crimes. The second book mostly contains thoughts about utopian
laws, government, orders, employees, citizens. The second book contains more of the above-
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mentioned topics. As Hythloday describes it, it exposes some of the criticisms of social policy that
prevailed in Renaissance-era Europe. Then, he discusses what mismanagement looks like, causing
these social and political problems. Hythloday begins the argument with his views on the death penalty
given to thieves. In the society, he is a part of it, and he criticizes that society in general is a way of life
that breeds thieves, and eradicate the remains of unresponsive. In Hythloday's account, poor or idle
men are forced to become thieves to avoid starvation. Later, thieves who are not hanged are often
forced to fight and disappear, provided that they become soldiers in unprofitable and meaningless
wars of conquest that are not needed in society. People who are unnecessary to such a society can
continue their lives well as farmers, but the rich and landowners and even the priests and holy people
in the church can easily take away their farmland and turn it into sheep pastures. Constantly repeated,
this cruel and irregular system eventually turns them into thieves.
Hythloday focuses on factors in Utopia that show that people always need a certain motivation to
make gains and move on, and that really affects everything. He explains that it is fully designed for
everyone to develop a path of construction and work not only willingly but also enthusiastically and
diligently in the name of the general public interest. Moreover, Utopians are meticulously educated
from their childhood, modelled after Rome's idea of duty, both the morality of virtue (which develops
the character of the individual) and the civic ethic (which develops our behaviour as co-working
citizens). The utopian ethics of virtue, derived from Greek philosophers like Aristotle, and the Stoics
holds the aim of confirming and fulfilling virtue by doing the correct issue in terms of the highest
pleasure of the mind. Specifically, virtue for Utopians means that to yearn for and reject what the mind
imposes. Now, this is often not sometimes to mention that Utopians dislike bodily pleasures like not
drinking wine and not taking part in music, or that they suffer for his or her own smart (this was
additional human, first, self-binding). We tend to favour to summarize the Utopian position as follows:
we are going to achieve, accomplish, attain, reach, succeed, win, come through, bring home the bacon,
deliver the smarts, happiness chiefly through good and honest pleasures, and all of them do not restrict
the exercise of virtue; however, we should not continually let less pleasure in order to achieve larger
pleasures.
Goodbye as a religious view may not insult the dignity of humankind, each one has the option of
holding religious freedom in Utopia. This is often so important to the Utopians, because they ground
their entire philosophy upon religion. “Is also the great Essence to whose glory and majesty all honors
are ascribed by the consent of all nations” (Page 72). This sentence clearly shows that they hold the
soul to be immortal and meant for happiness, and believe that good deeds, especially “busy labors and
good exercises,” are rewarded within the afterlife. Additionally, it must be added that religion binds
the Utopians together in the commission of the general public good. Utopians believe and worship
different gods without conflict, but all worship and everyone in the same churches agree on this: the
chief god they worship has exactly the same divine, majestic, and absolutely dominant nature as the
gods of all others.
Kesser (2002) states in his book “Religious Freedom In Thomas More’s Utopia” that Thomas More
wanted to unify his Catholic Church. He encouraged urban peace by supporting religious freedom in
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his literature. More needed to unify his church. He inspired urban peace by supporting spiritual
freedom in his literature. This developed an inspiration which may manage theocracy relations. This
arrangements became a forerunner to liberal strategies. As given in Utopia, spiritual freedom these
days has Catholic, Renaissance roots. Rational principles were the inspiration of Utopia. Additionally,
most popular freedom of faith for Christians was once writing about “Utopia”. Utopian spiritual
freedom was designed to perform a model for Europe. Utopus, the origination father of Utopia, was
uncertain of claims created to non-secular orthodoxy. When seizing all authority and power, he
prohibited all spiritual and political conflicts. He prohibited politically dangerous forms of faith. He
needed all Utopians to follow religions that promote virtue. This confined freedom of faith made
Utopia a virtuously unified society that was conjointly spiritually various. Utopus’s efforts created
Utopia, a society fully freed from religiously galvanized violence. As a result, Utopia can often be
described as an imaginary island with perfect law and politics, or a perfect state or place. However, it
should be defined as a mythical place where an individual's imaginary island has the perfect personal
aesthetic of everything and each detail. People still enforce trying to enhance society so as to possess
a far better quality of life, but we all know that an ideal utopia is unlikely to exist; for instance, despite
all the examples and thoughts given within the book, we sleep in a world created by the impact of
history and therefore the benefits it brings. In today's times, the government rewards good citizens
as how to spice up public morale. This initiative for society to experience public ownership provides a
fundamental theoretical foundation and practical knowledge for the event of inter-human relations.
However, albeit its failure has left a crucial legacy in human history that seeks to make an ideal world,
we are ready to learn on our own some in-depth knowledge of the restrictions of a utopia. In addition,
in the modern world, we can also face the problem of how to manage a society that is governed by
such rules and where everyone lives a happy life. It is difficult to find people who, like everyone else in
Utopia, are happy with their profession and life, but it has also been tried at a certain time.
A utopia is unattainable process of well thought out, we should never be pessimistic about trying to
enhance the society. Besides, people can only specialise in a couple of elements, attempt to achieve
more success and learn from their failures. Although there's no absolute perfection, we will all strive
to correct a number of the items that are wrong and help overcome a number of the world's
weaknesses. The human going after Utopia may never find truth, but this effort can bring a more
harmonious and delightful place for people to measure. However, it should be clear that no anxiety,
stress, struggle and every negative things in life allow us, in fact, to enjoy the wonderful things that life
has got to offer.
In conclusion, it should be clear why a utopia is not possible. No one can grasp the feeling like happiness
without experiencing the other, without feeling grief, and therefore lifelong happiness is not possible.
Thus, as a final thought, since constant happiness doesn't exist, the state of utopia can never be
reached, and it is also possible that in ten thousand years, or ten million, when human behaviour and
happiness requirements change, maybe then, a utopia will come true.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlikten okul yöneticiliğine geçiş sürecini yöneticilerin görüşlerine dayalı
olarak değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre modellenen
araştırmanın çalışma gurubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesinde
görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yaklaşımıyla
çözümlenmiştir. Araştırmada; öğretmenlerin görevde yükselme ve yöneticilikte tecrübe kazanma gibi
isteklerinin okul yöneticisi olmalarında önemli sebepler olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin büyük
bir çoğunluğunun göreve başlamadan önce herhangi bir eğitim almadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin
okul yöneticisi olduğunda sorumluluk artışından dolayı kendilerini baskı altında hissettikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin göreve başladıklarında yaşadıkları sorunları çoğunlukla tecrübeli okul
yöneticilerinden destek alarak ve kendi kendilerine araştırmalar yaparak aşmaya çalıştıkları
bulgulanmıştır. Katılımcılar, yönetici olmak isteyen öğretmenlere öncelikle müdür yardımcılığı görevini
üstlenmelerini, öğretmenlikte yeterince deneyim kazanmalarını ve okul yöneticiliğine ilişkin eğitim
almalarını önermişlerdir.
Anahtar kelimeler: Okul yöneticisi, okul yöneticiliğine geçiş, okul yöneticilerinin yaşadığı sorunlar,
Türkiye’de okul yöneticisi seçme
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Abstract
The aim of this study is to determine the opinions of school administrators on the "Evaluation of the
Transition Process from Teacher to School Administrator". The study group of the research, which was
modeled according to the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods,
consisted of 15 school administrators working in the Bozova district of Şanlıurfa in the 2020-2021
academic year. Research data were obtained through a semi-structured interview form developed by
the researcher. The data were analyzed with the content analysis approach. In the research; It has
been seen that teachers' desires such as promotion in duty and gaining experience in administration
are important reasons for becoming school administrators. It is understood that the majority of school
administrators did not receive any training before starting their duties. It has been concluded that
teachers feel under pressure due to the increase in responsibility when they become school
administrators. It was understood that school administrators mostly tried to overcome the problems
they experienced when they started to work, by getting support from experienced school
administrators and by doing research on their own. School administrators stated that teachers who
want to be school administrators should not assume the duty of school principal without being a
deputy principal, they should have enough experience in teaching and receive training on school
administration.
Keywords: School administrator, transition to school management, problems faced by school
administrators, choosing a school administrator in Turkey

1. GİRİŞ
Planlı biçimde koordine edilmiş güçler ve eylemler topluluğu örgütü meydana getirir. Aslında örgüt,
üyelerin arasındaki bir koalisyondur. Örgütteki yapıyı işleten sürece yönetim denir. Yönetim; örgütün
amaçlarını gerçekleştirmek için örgütteki insan ve madde kaynaklarına yön verir, bunları kullanır ve
kontrol eder. Yönetim bu amaçları gerçekleştirmek için farklı beceri ve yararları kullanmak zorundadır
(Bursalıoğlu, 2019). Yönetim, yöneticinin sorumluluğunda olan bir faaliyettir; yöneticinin sorumluluğu
ise yönetmektir (Özdemir, 2018).
Her örgüt, belli amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmuştur. Okul örgütlerinin amacı da, önceden
planlanmış eğitimsel etkinliklerin başarılmasını sağlamaktır. Eğitimin amaçları uzak, genel ve özel olmak
üzere üç basamaklıdır. Uzak amaçlar, devletin siyasi rejimini korumayı ve geliştirmeyi öngörür ve
çoğunlukla soyut ideallerden oluşur. Eğitimin genel amaçları belirgin olsa da günlük eğitim pratiklerinin
hayata geçirilmesi çok da belirgin değildir. Eğitimin genel amaçlarının öğrenciye kazandırılmasında
daha ayrıntılı tanımlanması ihtiyacı ortaya çıkar. Öğrenciye kazandırılacak özellik ve nitelikler eğitimin
özel amaçlarını oluşturur. Örneğin her dersin amacı, bir özel amaçtır (Özdemir, 2018).
Sosyal bir örgüt olarak okulun ortaya çıkışını sağlayan en önemli etken birey ve toplumun ihtiyaçlarıdır.
Genel olarak okul belli bir yeri olan, belli bir süre devam eden, öğrenci ve öğretmeni değişen, geniş bir
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çevreye hitap eden, eğitim sürecini planlı ve programlı yürüten, genel ve mesleki bir kuruluştur
(Özdemir, Yalın ve Sezgin, 2008, Akt. Sezgin, 2019). Okulun en önemli özelliği üzerinde çalıştığı
hammaddenin toplumdan gelip tekrar topluma giden insan olmasıdır (Sezgin, 2019). Günümüz
toplumunda okul, sadece belirli bilgi ve becerilerin verildiği bir kurum değil, aynı zamanda toplumu
şekillendiren ona yön ve biçim veren bir kurum olmak zorundadır. Ders programları, öğrencilere sadece
basmakalıp bilgileri aktaran bir anlayış içerisinde değil, onları gerçek hayata hazırlayan, hayatın
gerçeklerinin sentezlendiği bir anlayış içinde düzenlenmelidir (Çalık ve Sezgin, 2005).
Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinden ve tüm süreçlerinin yönetiminden örgüt yöneticileri
sorumludur. Bu temel yönetim ilkesi okul örgütleri için de geçerlidir kuşkusuz. Okul yöneticileri, okul
örgütünü başarıya ulaştıracak, öğretmenleri dinamik tutacak ve öğrencileri de istekli kılacak yönetimsel
roller için her zaman hazır olmalıdır. Okul yöneticilerinin bu rollerdeki performansı; huzurlu ve istekli
bir çalışma ortamı yaratmada, etkili bir eğitim-öğretim için gerekli okul ve sınıf ortamı oluşturmada,
verimli bir örgütsel iletişim sürecini gerçekleştirmede ve sürdürülebilir düzenli bir sosyal çevre
sağlayabilmede oldukça önemlidir. Yöneticileri aracılığıyla okullarda gerçekleştirilebilen bu nitelikler,
bireysel kazanımların yanısıra, sağlayabileceği katma değerle de toplumsal kazanımlara katkıda
bulunabilir. Okul yönetimi, okulu amaçlarına uygun yaşatmaktır. Yani aynı zamanda eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesidir. Okul yönetimi eğitim yönetimin sınırlı bir alanda uygulanmasıdır.
Çünkü okul, eğitim sistemin bir alt alanında yer alır (Bursalıoğlu, 2019). Özdemir (2018) okul
yönetiminin boyutlarını 5 başlık altında toplamıştır:
1) Eğitim programlarının yönetimi,
2) İnsan kaynağının yönetimi,
3) Öğrenci işlerinin yönetimi,
4) Okul işletmeciliği,
5) Okul-toplum ilişkilerinin yönetimi.
Okul amaçlarını gerçekleştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç ögelerin lideri okul
müdürüdür (Bursalıoğlu, 2019: 40). 1990’lı yıllara kadar okul başarısı için olan sorumluluğu okul
müdürlerinin, öğretmenler, veliler ve öğrenciler ile paylaşabilecekleri bir şey olarak düşünülüyordu.
Müdür okuldaki eğitim ve öğretimden sorumlu olarak görülmekteydi. Eğitimin bir çıktısı olan öğrenci
kalitesinin kontrolü ise müfettişlerin göreviydi. Ama artık bu kişisel bir hale geldi. Eğitim yönetimi
alanındaki gelişmeler, gittikçe artan sayıda nitelikli alan araştırmalarının sonuçları ve eğitim alanına
ilişkin politika yapıcıların çıkardığı yasalar ve yönetmelikler okul başarısı ile tek tek öğrenci başarısının
yükünü okul yöneticisinin omuzlarına yüklemektedir (Korkmaz, 2004). Okul yöneticisi okul ile çevre
arasında bir köprü kurabilmeli ve bu köprüyü daima açık tutmalıdır, okulun paydaşları arasındaki
çatışmaları ve sorunları çözümleyici davranmalıdır (Bursalıoğlu, 2019).
Görüldüğü üzere okul yöneticilerinin çok yönlü olması gerekmektedir. Okul yöneticilerinin görev ve
sorumlulukları yönetmeliklerle belirlenmesine karşın, değişen toplumsal beklentiler okulu da değişime
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zorlamaktadır. Okul yöneticilerinin, yöneticiliğin ötesinde birtakım roller göstermesi beklenmektedir
(Sezgin, 2019: 128).
Türkiye’de okul yöneticisinin yetiştirilmesi ve atanmasından MEB sorumludur. MEB görevlendireceği
okul yöneticilerine dair öğretmenler arasından birtakım özel şartlara göre atamaları
gerçekleştirmektedir. Toplumların hem bugününü hem de yetiştirdiği kuşaklar yoluyla yarınlarını
etkileyebilen okulların, kuram ve uygulamada bu yeterliğe sahip olan yöneticiler tarafından yönetilmesi
oldukça önemlidir. Ülkemizde okul yöneticisi seçme ve atama esaslarının daha objektif ölçütlere ve
liyakata dayalı olması, eğitim yöneticiliğinin bir meslek olarak görülmesi, lisansüstü ve hizmetiçi
eğitimler alınması bu konudaki temel beklentilerdir (Özmen ve Kömürlü, 2010; Arabacı, Şanlı ve Altun,
2015). Bu beklentilerin karşılanmadığı bir eğitim sisteminde okulların çeşitli alanlardaki başarısının
giderek azalma olasılığı göz ardı edilmemelidir (Babaoğlan, Nalbant ve Çelik, 2017). Genel olarak
bakıldığında Türk eğitim tarihinde, okul yöneticisi yetiştirme ve atama ile ilgili olarak kayda değer bir
uygulama bulunmamaktadır. Okul yöneticilerinin, öğretmenler arasından seçilmesi ve atanması
uygulaması biçim değiştirerek devam etmektedir (Cemaloğlu, 2005).
Son olarak 5 Şubat 2021 tarih ve sayılı 31386 sayılı Resmi Gazete’de MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına
Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımlanmıştır. 4 ve 8 yıllık görevlendirme süreleri yine
yönetmelikte yer almıştır. MEB’in 2018’de çıkardığı 21 Haziran 2018 tarih ve 30455 sayılı yönetmeliğe
göre farklarından biri yazılı sınavda Türkçe ve Matematik sorularının çıkarılması olmuştur. Ayrıca MEB
çıkardığı 2021 tarihli yönetmelikle birlikte yazılı ve sözlü sınava ek olarak yönetici değerlendirme
formunu getirmiştir. Bunların değerlendirme sonucunu etkileyecek yüzdelik dağılımı yazılı yazılı sınav
puanının %50’si, yönetici değerlendirme formu sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu
alınan puanının %20’si şeklinde olmuştur.
1.4. Araştırmanın Amacı
Toplumun eğitim ve okul sistemleriyle, okulların da nitelikli yöneticilerle geleceğe taşınabileceği
gerçeği, okul yöneticiliği mesleğinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktadan
hareketle okul yöneticiliğini, dünün öğretmenleri, bugünün okul yöneticileri olan eğitimcilerin
görüşlerine dayalı olarak analiz etmek önemli görülmüş ve bu amaçla araştırmada öğretmenlikten okul
yöneticiliğine geçiş süreci çok boyutlu olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, öğretmenlikten okul yöneticiliğine geçiş yapan kişilerin bu sürece dair görüşlerini
belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.
Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız
olgulara odaklanmaktadır. Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli biçimlerde karşılaşmamıza karşın,
bu olguları tam olarak anlayamayabiliriz. Bize tümüyle yabancı olmayan tam anlamını
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kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) kavramı
uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Seçkin, 2016: 69).
Nitel araştırma “bütüncül yaklaşım” özelliği ile değişkenlerin tek başına anlamlı olmadığı düşüncesiyle
araştırma değişkenlerinin ilgili diğer değişkenlerle olan etkisini de dikkate alarak bütüncül bir resim
sunmaktadır. Nitel araştırmada temel amaç, katılımcıların deneyim ve bakış açılarına odaklanarak
onların “algı ve deneyimlerinin ortaya konmasını” sağlamaktır (Creswell, 2020).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma gurubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesinde
görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 15 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada
maksimum çeşitliliği sağlayabilmek amacıyla katılımcıların cinsiyet, kıdem, görev yapılan eğitim
kademesi açılarından farklılaşmış olmalarına özen gösterilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin
çoğunluğu erkeklerden, okul kademesi olarak ise ortaokul yöneticilerinden oluşmuştur. Katılımcıların
her birine kodlar verilmiştir (M1, M2, MY1, MY2...).
Katılımcı okul yöneticilerinin demografik özellikleri ve bunlara verilen kodlar Çizelge 2’de belirtilmiştir.

Çizelge 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Sıra

Cinsiyet

Görev Ünvanı

Görev Yaptığı
Kademe

Görev Ünavında
Geçen Süre

Toplam Hizmet
Süresi

Kod

1

Erkek

Okul Müdürü

İlkokul

26

26

M1

2

Erkek

Okul Müdürü

İlkokul

7

1

M2

3

Erkek

Okul Müdürü

İlkokul

5

6

M3

4

Erkek

Okul Müdürü

İlkokul

6

11

M4

5

Erkek

Müdür Yardımcısı

İlkokul

4

11

MY1

6

Erkek

Okul Müdürü

Ortaokul

1

5

M5

7

Erkek

Okul Müdürü

Ortaokul

4

7

M6

8

Erkek

Okul Müdürü

Ortaokul

1

8

M7

9

Kadın

Müdür Yardımcısı

Ortaokul

1

1

MY2

10

Erkek

Müdür Yardımcısı

Ortaokul

2

5

MY3

11

Erkek

Müdür Yardımcısı

Ortaokul

1

10

MY4

12

Erkek

Okul Müdürü

Lise

3

10

M8

13

Erkek

Okul Müdürü

Lise

24

30

M9

14

Erkek

Okul Müdürü

Lise

7

27

M10

15

Erkek

Müdür Yardımcısı

Lise

3

11

MY5

No
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2.3 Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerini toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun
birinci bölümde katılımcıların cinsiyetini, görev yaptığı kurum türünü, görev ünvanını, öğretmenlikte ve
yöneticilikte geçen hizmet süresini, görev yaptığı ili ve ilçeyi belirlemeyi amaçlayan sorular yer
almaktadır. Görüşme formunun ikinci bölümde ise araştırma kapsamındaki okul yöneticilerinin
görüşlerini daha ayrıntılı belirlemek için oluşturulmuş sorular yer almaktadır. Soruların
oluşturulmasında öncelikle eğitim yönetimi, okul yönetimi ve okul yöneticiliği, Türkiye’de okul
yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması kavramları derinlemesine araştırılmış, literatür taraması
yapılmıştır. Oluşturulan sorulara dair İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim
Dalı’nda görevli 3 öğretim üyesinden de uzman görüşü alınarak görüşme formuna son hali verilmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Covid-19 pandemisi dolayısıyla görüşme formları katılımcılara e-posta ve WhatsApp yoluyla
ulaştırılarak araştırma verileri toplanmıştır. Katılımcıların tamamıyla görüşme formundaki sorulardan
daha detaylı cevaplar elde edebilmek için sesli telefon görüşmeleri yapılmıştır.
Araştırmada katılımcıların kişisel bilgilerinin yer aldığı birinci kısımda betimsel analiz, araştırma
problemlerini oluşturan soruların yer aldığı ikinci kısımda ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu
bağlamda literatür incelenerek oluşturulan kavramsal çerçeveye ve katılımcı görüşlerine dayalı olarak
ilgili temalar ve kodlar belirlenmiştir.
İçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi işlem sonucu ortaya konulduğu bir araştırma
tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır (Weber,
1989, Akt. Koçak ve Arun, 2006).

3. BULGULAR ve YORUM
Araştırmanın bulguları, çalışma gurubunu oluşturan katılımcıların yarı yapılandırılmış görüşme
formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtların içerik analizinden elde edilmiştir. Bu bağlamda 15 okul
yöneticisinin belirttiği görüşlere göre tema ve kodlar oluşturulmuştur. Araştırmada yanıtı aranan 6 soru
esas alınarak bunlara uygun 6 tema belirlenmiş ve bu temalara ilişkin katılımcı görüşlerinin içeriğinden
kodlar üretilmiştir. Bu analizler için oluşturulan çizelgelerde tema, kod ve frekanslar belirtilmiştir.
Araştırmada yanıtı aranan 6 soru esas alınarak oluşturulan temalar Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 2. Araştırmanın Temaları
Sıra

Tema Adı

1

Okul Yöneticisi Olma Nedenleri

2

Okul Yöneticiliğine İlişkin Alınan Eğitim

3

Okul Yöneticisi Olmanın Meslek Hayatına Getirdiği Değişimler

4

Öğretmenlikten Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanılan Sorunlar

5

Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözümler

6

Okul Yöneticisi Olmak İsteyen Öğretmenlere Öneriler

3.1. Okul Yöneticisi Olma Nedenleri
Araştırmanın ilk alt problemi olarak katılımcılara görüşme formundaki ‘‘Neden okul yöneticisi olmak
istediniz?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan alınan cevaplar içerik analizi yaklaşımıyla analiz edilerek
oluşturulan tema ve kodlar Çizelge 3’te belirtilmiştir.

Çizelge 3. Öğretmenlerin Okul Yöneticisi Olma Nedenlerine İlişkin Tema ve Kodlar
1. Tema

Kodlar
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Öğretmenlerin Okul Yöneticisi Olma Nedenleri

f

1. Görevde yükselme

5

2. Tecrübe kazanma

5

3. Okula daha fazla faydalı olmak için

5

4. Yöneticiden duyulan memnuniyetsizlik

3

5. Kendi politikalarını uygulama

3

6. Norm fazlası olmamak için

1

7. Öğretmenlikten sıkılma

1

8. Özel sebepler

1

Okul yöneticilerinin ‘‘Neden okul yöneticisi olmak istediniz?’’ sorusuna verdikleri yanıtlardan; görevde
yükselme (f=5), tecrübe kazanma (f=5), okula daha fazla faydalı olma (f=5), yöneticiden duyulan
memnuniyetsizlik (f=3), kendi politikalarını uygulama (f=3), norm fazlası olmamak için (f=1),
öğretmenlikten sıkılma (f=1), özel sebepler (f=1) kodlarına ulaşılmıştır.
Görevde yükselmek için okul yöneticiliğini tercih ettiğini belirten MY1 görüşlerini şu şekilde belirtmiştir:
‘‘Okul yöneticisi olmamım sebebi kurumum ile ilgili iş ve işlemleri öğrenme ve gelecekte kurumum içinde
ilerlemek için tercih ettim. Ayrıca Okul yöneticisi olduğun zaman öğrenci ve öğretmenlere daha fazla
dokunabilirsin ve kurumun ile ilgili fark oluşturabilirsin.’’ [MY1]

3.2 Okul Yöneticiliğine İlişkin Eğitim Alıp Almama Durumu
Araştırmanın ikinci alt problemi olarak katılımcılara görüşme formundaki ‘‘Okul yöneticiliği ile ilgili
herhangi bir eğitim aldınız mı?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan alınan cevaplar içerik analizi
yaklaşımıyla analiz edilerek oluşturulan tema ve kodlamalar Çizelge 4’te belirtilmiştir.

Çizelge 4. Okul Yöneticiliğine İlişkin Eğitim Alıp Almama Durumuna Göre Tema ve Kodlar
2. Tema

Kodlar

Okul Yöneticiliğine İlişkin Alınan Eğitim

f

1. Herhangi bir eğitim almadım

8

2. Lisans dersi

4

3. Kurs

2

4. Hizmetiçi eğitim

2

5. Tecrübeli yöneticilerden bilgi alma

1

6. Okul yöneticiliği ile ilgili araştırmalar yapma

1

Katılımcıların ‘‘Okul yöneticiliği ile ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı?’’ sorusuna verdikleri yanıtlardan;
herhangi bir eğitim almadım (f=8), lisans dersi (f=4), kurs (f=2), hizmetiçi eğitim (f=2), tecrübeli
yöneticilerden bilgi alma (f=1), okul yöneticiliği ile ilgili araştırmalar yapma (f=1) kodlarına ulaşılmıştır.
Katılımcıların çoğu okul yöneticiliği ile ilgili herhangi bir eğitim almadığını belirtmiştir. Bu soruya ilişkin
M6 lisans döneminde dersler aldığını belirterek görüşlerini şu şekilde aktarmıştır:
‘‘Öğretmenlikte herhangi bir hizmetiçi eğitim ya da seminer almadım. Okul yöneticiliği adına ciddi
anlamda seminer ve hizmetiçi eğitim almak isterim. Lisansta Eğiim Yönetimi adı altında dersler aldım.’’
[M6]
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3.3 Okul Yöneticiliğinin Meslek Hayatına Getirdiği Değişimler
Araştırmanın üçüncü alt problemi olarak katılımcılara görüşme formundaki ‘‘Okul yöneticisi
olduğunuzda meslek hayatınızda neler değişti?’ sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan alınan cevaplar içerik
analizi yaklaşımıyla analiz edilerek oluşturulan tema ve kodlar Çizelge 5’te belirtilmiştir.

Çizelge 5. Okul Yöneticiliğinin Meslek Hayatına Getirdiği Değişimlere İlişkin Tema ve Kodlar
3. Tema

Kodlar

Okul Yöneticisi
Değişimler

Olmanın

Meslek

Hayatına

Getirdiği

f

1. Sorumluluk artışı

9

2. Fiili girdiği ders saatinin azalması

3

3. İletişim becerilerini geliştirme

3

4. Çevre ile işbirliğine yönelme

2

5. Mesai saatleri dışındaki iş yükünde artış

2

6. Olaylara daha bütüncül bakma

1

7. Problem çözme ve kriz yönetimi becerisini artırma

1

8. Özgüven artışı

1

9. Stres yaşama

1

Katılımcıların ‘‘Okul yöneticisi olduğunuzda meslek hayatınızda neler değişti?’ sorusuna verdikleri
yanıtlardan; sorumluluk artışı (f=9), fiili girdiği ders saatinin azalması (f=3), iletişim becerilerini
geliştirme (f=3), çevre ile işbirliğine yönelme (f=2), mesai saatleri dışındaki iş yükünde artış (f=2),
olaylara daha bütüncül bakma (f=1), problem çözme ve kriz yönetimi becerisini artırma (f=1), özgüven
artışı (f=1), stres yaşama (f=1) kodlarına ulaşılmıştır.
Bu soruya dair okul yöneticisi olduklarında sorumluluklarınınn arttığını belirten M9 görüşlerini şu
şekilde belirtmiştir:
‘‘Öğretmen iken okul idaresinin size verdiği haftalık ders programı çizelgesinden sorumlu iken okul
yöneticisi olduğunuzda tüm öğretmenlerden, öğrencilerden ve okul içi ve okul dışı işlerden
sorumluluğun da üzerinize eklendiğini, artık sadece kendinizin değil kurumunuzun da sizinle birlikte
değerlendirildiğini, mesai saati diye bir kavramınızın olmadığı, özel hayatınızı daha sınırlı ve dikkatli
yaşamanız gerekiğini öğrendim.’’ [M9]
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3.4 Öğretmenlikten Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanılan Sorunlar
Araştırmanın dördüncü alt problemi olarak katılımcılara görüşme formundaki ‘‘Öğretmenlikten okul
yöneticiliğine geçişte ne gibi sorunlar yaşadınız?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan alınan cevaplar
içerik analizi yaklaşımıyla analiz edilerek oluşturulan tema ve kodlar Çizelge 6’da belirtilmiştir.

Çizelge 6. Öğretmenlikten Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanılan Sorunlara İlişkin Tema ve Kodlar
4. Tema

Kodlar

Öğretmenlikten Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanılan
f
Sorunlar
1. Çevreyle ilişkiler

5

2. Sorumluluk artışı

5

3. İdari işler

4

4. Sorun yaşamadım

4

5. Resmi yazışmalar

3

6. Öğretmenle ilgili sorunlar

3

7. Okul yönetme tecrübesizliği

2

8. Okulu koordine etme

1

9. Karar verme

1

10. İş yükü artışı

1

11. Psikolojik sorunlar

1

12. Aileye zaman ayıramama

1

Katılımcıların ‘‘Öğretmenlikten okul yöneticiliğine geçişte ne gibi sorunlar yaşadınız?’’ sorusuna
verdikleri yanıtlardan; çevreyle ilişkiler (f=5), sorumluluk artışı (f=5), idari işler (f=4), sorun yaşamadım
(f=4), resmi yazışmalar (f=3), öğretmenle ilgili sorunlar (f=3), okul yönetme tecrübesizliği (f=2), karar
verme (f=1), iş yükü artışı (f=1), psikolojik sorunlar (f=1), aileye zaman ayıramama (f=1) kodlarına
ulaşılmıştır.
Mesleğinin ilk yıllarında tek sınıflı bir köy okulunda öğretmenlik yapan M4, çok sınıflı bir okulda
idarecilik yapmaya başladığında sorumluluk artışından dolayı yaşadığı zorluğu şu şekilde belirtmiştir:
‘‘Büyük okulun sorunları ile daha küçük bir okulun sorunları birbirinde farklıdır. Okul yöneticiliğine
geçtiğim zaman benim için en büyük sıkıntı okulun iş ve işleyişi ile ilgili tüm bilgilere sahip olmayışımdı.
Tek öğretmenli okulların işlerinin büyük bir kısmı ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından halledilirken
müstakil bir okulun tüm yükü okul yöneticilerinin omuzlarındadır. Müstakil bir okul ile ilgili iş ve işlemleri
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öğrenmek biraz zamanımı aldı. Ayrıca önceki okulumda sadece kendi okulum ve sınıfım ile ilgili iş ve
işlemleri yürütüyorken yeni okulumda okul yöneticiliğine geçişimle birlikte tüm okulun sorumluluğunu
almak başlangıçta zorlanmama neden oldu.’’ [M4]

3.5. Öğretmenlikten Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanılan Sorunları Çözümleme Biçimi
Araştırmanın beşinci alt problemi olarak katılımcılara görüşme formundaki ‘‘Öğretmenlikten okul
yöneticiliğine geçişte yaşadığınız sorunları nasıl çözümlediniz?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan
alınan cevaplar içerik analizi yaklaşımıyla analiz edilerek oluşturulan tema ve kodlar Çizelge 7’de
belirtilmiştir.

Çizelge 7. Öğretmenlikten Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanılan Sorunları Çözümleme Biçimine İlişkin
Tema ve Kodlar
5. Tema

Kodlar

Okul Yöneticiliğine Geçişte Yaşanan Sorunlara İlişkin
f
Çözümler
1. Tecrübeli okul yöneticilerinden destek alma

6

2. Araştırma yapma

4

3. Planlama yapma

2

4. Öğretmenlerden destek alma

1

5. Seminer ve hizmetiçi eğitimlere katılma

1

6. Sabırlı olma

1

7. Kanuni yetki kullanımı

1

Katılımcıların ‘‘Öğretmenlikten yöneticiliğe geçişte yaşadığınız sorunları nasıl çözümlediniz?’’ sorusuna
verdikleri yanıtlardan; tecrübeli okul yöneticilerinden destek alma (f=6), araştırma yapma (f=4),
planlama yapma (f=2), öğretmenlerden destek alma (f=1), seminer ve hizmetiçi eğitimlere katılma
(f=1), sabırlı olma (f=1), kanuni yetki kullanımı (f=1) kodlarına ulaşılmıştır.
Okul yöneticiliği konusunda tecrübeli kişilerden destek aldığını belirten M5 katılımcısının görüşleri
şöyledir:
‘‘Çözüm çok da zor değil aslında sadece biraz zaman ve sabır. Gerisi kendiliğinden geliyor. Özellikle
alanında tecrübeli arkadaşların desteğiyle sorunlar çözülüyor. İlk zamanlarda herkes zorlanır, hata
yapar, yorulur ama daha sonraları işler rayına oturuyor.’’ [M5]
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3.6. Okul Yöneticisi Olmak İsteyen Öğretmenlere Yönelik Öneriler
Araştırmanın altıncı alt problemi olarak katılımcılara görüşme formundaki ‘‘Okul yöneticisi olmak
isteyen öğretmenlere neler önerirsiniz?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan alınan cevaplar içerik analizi
yaklaşımıyla analiz edilerek oluşturulan tema ve kodlar Çizelge 8’de belirtilmiştir.

Çizelge 8. Okul Yöneticisi Olmak İsteyen Öğretmenlere Yönelik Önerilere İlişkin Tema ve Kodlar
6. Tema

Kodlar

Okul Yöneticisi Olmak İsteyen Öğretmenlere Öneriler

f

1. Okul müdürü olmadan önce müdür yardımcılığı yapma

6

2. Okul yöneticiliği eğitimi alma

6

3. İletişim becerisini artırma

5

4. Öğretmenlikte yeterince tecrübe kazanma

4

5. Okul yöneticiliğiyle ilgili araştırmalar yapma

3

6. Her öğretmen en az bir kez yapmalı

3

7. Mevzuata hakimiyet

2

8. Disiplinli olma

1

9. Yöneticiliği sevme

1

10. Erdemli olma

1

Katılımcıların ‘‘Okul yöneticisi olmak isteyen öğretmenlere neler önerirsiniz’’ sorusuna verdikleri
yanıtlardan; okul müdürü olmadan önce müdür yardımcılığı yapma (f=6), okul yöneticiliği eğitimi alma
(f=6), iletişim becerisini artırma (f=5), öğretmenlikte yeterince tecrübe kazanma (f=4), okul
yöneticiliğiyle ilgili araştırmalar yapma (f=3), her öğretmen bir kez yapmalı (f=3), mevzuata hakimiyet
(f=2), disiplinli olma (f=1), yöneticiliği sevme (f=1), erdemli olma (f=1) kodlarına ulaşılmıştır.
Bu konuya dair M9, okul yöneticisinin birçok niteliği sahip olması gerektiğini belirtmiş ve görüşlerini
şöyle ifade etmiştir:
‘‘Yöneticilik bir gönül işidir. Yönetici olmak isteyen arkadaşımızın adaletli, hoşgörülü, anlayışlı,
mevzuata hakim, sabırlı, maiyetinde görev yapan kişileri tanıyan, onları anlayıp motive edebilen bir
yapıya sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yöneticilik atamalarının sadece sınav kriteri ile
belirlenmesini uygun görmüyorum. Bir insan çok bilgili olabilir. Ancak bilgisini paylaşma ve aktarma
yeteneği olmaması durumunda bu bilginin işe yarar olduğunu düşünmüyorum. İdareci olacak insanların
sadece idarecilik konularında bilgi olması dışında, iyi bir psikoloji bilgisine, insan ilişkileri konusunda
bilgisine, yönetim beceri bilgisine, liderlik bilgisine de sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu
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hususlar bakanlığımızca akademik eğitim olarak mı yoksa hizmetiçi eğitim olarak mı kazandırılır takdir
edeceği ve en doğru kararı vereceğini düşünüyorum.’’ [M9]

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonuçları incelediğinde katılımcıların okul yöneticisi olmak istemelerinde en önemli
sebeplerin başında görevde yükselme, tecrübe kazanma ve okula daha fazla faydalı olma gelmektedir.
Katılımcı okul yöneticileri bu görevi kariyerleri için aslında bir basamak olarak görmektedir. Ayrıca
katılımcıların, okul yöneticiliği görevini maddi kazanç için değil de kendilerini yetiştirmek ve geliştirmek
için yaptığı söylenebilir.
Okul yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun okul yöneticisi olmadan önce ve olduktan sonra herhangi
bir hizmetiçi eğitim almadıkları görülmüştür. Bu durum Savaş (2019) ve Süngü’nün (2012) çalışmalarını
destekler niteliktedir. Ayrıca eğitim aldığını belirtenler ise kendi istekleriyle belli başlı eğitimlere
katılmış veya lisans döneminde ders almıştır. Bu durumda öğretmenlerin okul yöneticiliğine hazırlıksız
geçtiği söylenebilir. Korkmaz (2005) bu durumun okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde büyük bir sorun
olduğunu tespit etmiştir.
Okul yöneticiliğine geçen öğretmenlerin sorumluluklarında artış yaşanmaktadır. Bir sınıftan sorumlu
olan öğretmen, okul yöneticisi olduğunda okulun her şeyinden sorumlu hale gelmektedir. Bu durum ilk
aşamada okul yöneticilerini oldukça zorlayıcı olmakta, hatta psikolojik sorunlara da yol açmaktadır.
Akçadağ (2014) da okul yöneticilerinin görevlerinin ilk yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını belirterek
deneme yanılma yoluyla tecrübe kazandıklarını aktarmıştır. Öte yandan okul yöneticilerinin bazıları bu
görevi yaptıkça zaman içinde kendi kişisel gelişimlerinde olumlu taraflar görmüş, özgüven
kazandıklarını belirtmişlerdir.
Okul yöneticileri görevlerinin ilk zamanlarında idari işlerden, öğretmen ve çevre ilişkilerine kadar birçok
konuda sorun yaşamıştır. Sorun yaşamadığını belirten okul yöneticisi sayısı azdır. Yaşadıkları sorunları
çözmeye çalışan okul yöneticileri sıklıkla kendilerinden bu görevde daha tecrübeli kişilere başvurma
yolunu tercih etmiştir. Bir kısmı ise kendi başına araştırmalar yaparak, sabırlı davranarak yaşadıkları
sorunları çözmeye çalışmıştır. Bu noktada öğretmenlikten okul yöneticiliğine geçenlerin Aykut’un da
belirttiği gibi (2006) birçok sorunla baş başa kaldıkları görülmüştür. Yaşadıkları sorunları üst
mercilerden destek almadan kendi çabalarıyla çözmeye çalıştıkları söylenebilir. Ayrıca Türkiye’de okul
yöneticisi atama sistemi sık sık değişmektedir. Bu durum da ülkemizde okul yöneticiliğine dair oturmuş
bir sistem olmadığını göstermektedir. Savaş (2019) yaptığı araştırmada ülkemizde okul yöneticisi
yetiştirme sisteminin oturmadığını belirtmesine karşın son yıllarda yapılan çalışmaların okul yöneticisi
yetiştirmede olumlu sonuçlarının olabileceğini belirtmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre okul yöneticileri, öğretmenlere basamaklara göre yükselmelerini yani
öğretmenlikte yeterince tecrübe kazandıktan sonra okul yöneticiliğini düşünmelerini ve müdür
yardımcılığı görevinde tecrübe kazandıktan sonra okul müdürlüğü görevine geçmeyi düşünmeleri
gerektiğini önermişlerdir. Bu durum Özmen ve Kömürlü’nün (2010) yaptığı araştırmayı destekler
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niteliktedir. Bir diğer bulguya göre ise okul yöneticileri öğretmenlere iletişim becerilerini
geliştirmelerini önermiştir. Okul yöneticisinin iletişim halinde olacağı kişi sayısı artacağı için bu
becerisini geliştirmesi gerekmektedir. Akbaşlı ve Diş’e (2019) göre okul yöneticileri sosyal ve dışa dönük
olmalıdır. Çünkü okul yöneticileri konumu gereği birçok insanla iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca
katılımcı okul yöneticileri nitelikli bir okul yöneticiliği eğitiminin verilmesi gerektiği görüşündedir. Altın
ve Vatanartıran’da (2014) yaptıkları çalışmada okul yöneticilerine nitelikli bir eğitim verlmesi görüşünü
benimsemişlerdir. Öte yandan okul yöneticiliği görevini, her öğretmenin en az bir kez yapması görüşü
de okul yöneticileri tarafından önerilmiştir.
Araştırma sonuçlarına bir bütün olarak bakıldığında okul yöneticileri görevlerine hazırlıksız
başlamaktadır. Hazırlıksız başlamanın sonucunda çeşitli sorunlar yaşamakta ve bu sorunları çoğunlukla
kendi başlarına aşmaya çalışmaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticisi olmak isteyen
öğretmenlere şu öneriler yapılabilir:
1) Okul yöneticiliğini bir meslek olarak görmelidirler.
2) Okul yöneticiliğine başlamadan önce daha kapsamlı eğitimler almalıdırlar.
3) Okul yöneticiliği görevi için iletişim, problem çözme, karar alma gibi konularda kendilerini
geliştirmelidirler.
4) Kariyer planlaması yaparak müdür yardımcısı olmadan okul müdürlüğü görevini üstlenmemelidirler.
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Oręczenıa Elektroniczne w Polskiej Procedurze
Cywilnej w Tym z Zakresu Prawa Pracy. Aspekt
Praktyczny i Prawny

dr Krystyna SZAŁKOWSKA-KOZYRA
Wydział Zamiejscowy w Płońsku, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w
Warszawie

Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę doręczeń elektronicznych przewidzianych w art. 131(1) ustawy z
dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1805 ze zm.) oraz
w ustawie z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw
(Dz.U. z 2021r., poz. 1090) z uzupełnionym art. 15zzs(9) ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych
chorób zakażonych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) która
weszła w życie z dniem 3 lipca 2021r.
Artykuł ten jest rodzajem polemiki z ww wprowadzonymi regulacjami prawnymi. Wskazuje na
niedoskonałości wprowadzonych rozwiązań, a także potrzebę poszukiwania rozwiązań które byłyby
optymalne oraz nie rodziłyby niebezpieczeństwa i ryzyk dla stron postępowania tj. profesjonalnych
pełnomocników procesowych. Wskazano także na naruszenie podstawowych gwarancji państwa
prawa w aspekcie doręczeń pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
Pojęcia kluczowe: KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. REFORMA SĄDOWNICTWA CYWILNEGO.
DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE. PORTAL INFORMACYJNY. PISMA SĄDOWE.

Wstęp
Reforma wymiar sprawiedliwości oraz reforma kodeksu postępowania cywilnego w Polsce w założeniu
miała na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania przed sądami. Nowe regulacje miały
zapewnić obywatelom ustawowe prawo do sądu, szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw a
sądom usprawnienie w prowadzeniu postępowań sądowych, zaś Skarbowi Państwa obniżenie kosztów
prowadzenia postępowań sądowych.
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Jednym z elementów reformy sądownictwa w Polsce jest wprowadzenie doręczeń elektronicznych w
cywilnej procedurze sądowej. Procedura doręczeń elektronicznych w cywilnej procedurze sądowej
obejmuje także postępowanie przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Aspekt praktyczny i prawny doręczeń pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
W dniu 3 lipca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1090), która reguluje miedzy innymi
kwestie doręczeń sądowych w toku postępowania sądowego w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od
dnia odwołania ostatniego z nich. Problematyka doręczania została także uregulowania w art. 15zzs(9)
ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych ( Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.), dalej zwaną COVID-19. Kwestie doręczeń
elektronicznych uregulowano także wprost w art. 131(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks
postępowania cywilnego ( tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1805 ze zm.), dalej zwaną KPC.
Natomiast ustawą z dnia 11 sierpnia 2011 r. o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1655) wprowadzono zmianę zasad doręczania m.in.
nakazów zapłaty oraz wprowadzona zmianę ustawy z dnia 28.07.2005 o kosztach sądowych ( tj. Dz.U.
z 2020r., poz. 755 ze zm.).
Na wstępie należy zauważyć, że przepisy o doręczeniach elektronicznych stosowane są jednostronnie
– i tylko pomiędzy sądem a uczestnikiem postępowania. Innymi słowy, doręczenia elektroniczne w
procedurze cywilnej mają zastosowanie co do zasady tylko do korespondencji wysyłanej przez organy
procesowe.
Stosownie do art. 15zzs(9) ww cytowanej ustawy COVID-19, sąd obligatoryjnie doręcza adwokatowi,
radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez
umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism w Portalu
Informacyjnym.
Wprowadzona zmiana ustawą o COVID-19 w chwili obecnej nie ma charakteru stałego i obowiązuje w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 oraz w ciągu roku od dnia odwołania ostatniego z nich. Obligatoryjne doręczanie przez Portal
Informacyjny nie dotyczy wszystkich procedur sądowych, a tylko tych które będą rozpatrywane według
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego. Przewodniczący
wydziału danego sądu, na podstawie par. 34 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w związku
z art.15 zzs(9) ust.5 ww cytowanej ustawy COVID-19 zarządza we wszystkich sprawach odstąpienie od
doręczenia pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, w okresie od – do, z uwagi na fakt, że
system nie jest w pełni zintegrowany. Istnieje jednak obowiązek zamieszczenia wzmianki na wstępie
pisma z sądu o odstąpieniu od doręczenia pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
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Co do zasady, w systemie teleinformatycznym sądu zamieszczane są te pisma które nie wymagają
podpisu. I tak w systemie tym zamieszcza się takie pisma pochodzące od sądu jak: wezwania,
zawiadomienia, zarządzenia o zwrocie pisma, wyroki nakazowe wydane na podstawie przepisów KPK i
KPW, postanowienia niezaskarżalne środkiem odwoławczym, pisma przewodnie przy których
przesyłane są odpisy pism doręczanych przez sąd a także pouczenia.
Prezes sądu może rozszerzyć katalog pism nie wymagających podpisu, które są doręczane za
pośrednictwem Portalu, jednak zakres ten jest ograniczony.
Natomiast obligatoryjnie we wszystkich sprawach jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na
charakter pisma sąd nie doręcza ich za pośrednictwem Portalu Informatycznego. I tak np. nie doręcza
pism które zawierają w sobie elementy pochodzące z poza sądu tj. pisma sądowe, które podlegają
doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami nie pochodzącymi od
sądu ( np. zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew wraz z pozwem strony przeciwnej, wezwanie
do ustosunkowania się do opinii wraz z opinią biegłego, nakazu zapłaty wraz z pozwem o wydanie
nakazu zapłaty, odpisów wyroków będących tytułami wykonawczymi itd.).
Adwokaci, radcy prawnemu, rzecznicy patentowi jako pełnomocnicy profesjonalni zobowiązani są do
posiadania konta dostępu do Portalu Informacyjnego od dnia wejścia w życie ww cytowanej ustawy
COVID-19, pomimo, że brak jest ustawowego wymogu posiadania konta przez profesjonalnego
pełnomocnika w tym systemie.
Konto Portalu informacyjnego musi być założone na podmiot profesjonalny, profesjonalnego
pełnomocnika i musi zawierać dane takie jakie zostały zamieszczone na liście wpisu danej osoby jako
pełnomocnika profesjonalnego ( posiadającego aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu ) w
danej Radzie np. na liście adwokatów prowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką.
W przypadku stwierdzenia błędnego funkcjonowania Portalu Informacyjnego, można dokonać
zgłoszenia tego błędu za pomocą formularza „ Zgłoszenie błędu” znajdującego się na stronie Portalu,
ewentualnie e-mailem na adres portal.informacyjny@ms.gov.pl, ewentualnie telefoniczne pod nr tel.
71 7489600. W zgłoszeniu zależy wskazać szczegółowo informację dotyczącą problemu i tak należy
podać: nazwa sądu, nr sygnatury sprawy, opis problemu, zwrotne dane kontaktowe. Zgłoszenie błędu
funkcjonowania systemu nie jest procedurą reklamacyjną. Procedura reklamacyjna nie została
uregulowana w tym zakresie.
Skuteczność doręczeń przez Portal Informacyjny nie jest zależna od tego czy dany pełnomocnik
profesjonalny posiada dostęp do Portalu Informacyjnego czy też nie.
Poważne wątpliwości oraz skutki prawne powoduje także problematyka ustalenie momentu
doręczenia pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, jak też i ustalenie czy
umieszczenie dokumentu - pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego stanowi doręczenie.
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Zwracam w tym miejscu uwagę na obowiązujący w polskiej procedurze cywilnej formalizm procesowy.
Formalizm ten powoduje, że dokonanie czynności, po upływie terminu jest nieskuteczne i tak np.
nieuzupełnienie braków formalnych pisma w wyznaczony przez sąd terminie skutkuje tym, że sąd
pozostawia pismo w aktach bez nadania mu dalszego biegu, nie zwraca tego pisma i nie zawiadamia
strony o pozostawieniu pisma w aktach.
Przyjęte rozwiązania o doręczaniu pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego a z drugiej strony
brak precyzyjności tych regulacji, przyjecie przez różne sądy różnych praktyk, brak jasnych reguł a także
rozbieżności interpretacyjne w tej materii mogą powodować negatywne skutki procesowe. Naruszają
one także reguły sprawiedliwości proceduralnej, choćby w zakresie wymogu unikania dowolności i
arbitralności w działaniu sądów oraz zapewnienia przewidywalności dla uczestników postępowania.
Ponadto, pełnomocnicy profesjonalni zobowiązani są do dodatkowych obowiązków procesowych. Do
takich obowiązków może zostać także zobowiązana każda strona postępowania np. pozwany będący
podmiotem gospodarczym, spółdzielnią itd..
Profesjonalny pełnomocnik zgodnie z art. 15zzs(1) ustawy tzw. COVID-19, po dniu 3 lipca 2021r.
zobowiązany jest w pierwszym piśmie procesowym do wskazania adresu poczty elektronicznej ( adresu
e-mail) oraz nr telefonu do kontaktów z sądem.
Od 1 lipca 2021r. doręczenie pism sądowych za pośrednictwem PI wywołuje takie same skutki
procesowe jak określone w przepisach KPC, to jest, tak jak zwykłe doręczenie np. za pośrednictwem
operatora Poczty Polskiej.
Momentem doręczenia pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego jest moment:
- zapoznania się z jego treścią, czyli po zalogowaniu się i kliknięciu w Portalu Informacyjnym
oraz wyświetleniu pisma lub
- 14 dnia od dnia jego zamieszczenia na Portalu Informacyjnym.

Nowe przepisy o doręczeniach pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego dotyczą nie
tylko spraw które zawisły w sądach od 1 lipca 2021r. ale także do wszystkich spraw rozpoczętych, które
są prowadzone przed sądami cywilnymi na dzień 1 lipca 2021r., będących w toku.

Stanowisko środowisk prawniczych w przedmiocie doręczeń pism sądowych za pośrednictwem
Portalu Informacyjnego
W sprawie wprowadzonych zmian w procedurze cywilnej i doręczania pism za pośrednictwem Portalu
Informacyjnego, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraziła sprzeciw wobec sposobu przyjęcia
i wprowadzenia tych zmian w sformułowanym w tym zakresie Stanowisku nr 1 ORA w Warszawie z
dnia 05 lipca 2021r.
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Stanowisko to zostało opublikowane w Informatorze Izby Adwokackiej w Warszawie Nr E 15 z 2021r.
Stanowisko to zostało przekazane wszystkim Sądom Apelacyjnym w Polsce, Prezesowi Naczelnej Rady
Adwokackiej, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
W stanowisku tym Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ( dalej ORA ) wskazała, że zmiany w
zakresie doręczania pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wprowadzono w sytuacji gdy:
- nie ma ustawowego obowiązku rejestracji w takim portalu dla profesjonalnych
pełnomocników,
- aktualnie aż 30 tysięcy profesjonalnych pełnomocników nie posiada konta na tym portalu.

Ponadto stanowisko to zawiera wiele uwag co do sposobu przyjęcia i wprowadzenia zmian oraz zasad
i wad funkcjonowania przedmiotowego Portalu Informacyjnego.
I tak, wskazano na bardzo krótki vacatio legis, tj. 14 dniowy termin wprowadzenia zmian a zmiany
można by powiedzieć, że zostały wprowadzone z dnia na dzień. Wprowadzenie zmian w tak krótkim
terminie nie dało możliwości odpowiedniego przygotowania się pełnomocnikom procesowym do jego
wprowadzenia i stosowania. Jak podnosi ORA, nastąpiło wprowadzenie zmian, bez rzeczywistych
konsultacji ze środowiskiem prawniczym i dania im szans na zmiany organizacyjne ich funkcjonowania
ich Kancelarii.
Nowo wprowadzona zmiana przepisów prawa z zakresie doręczania pism sądowych za pośrednictwem
Portalu Informacyjnego wymusza na profesjonalnych pełnomocnikach procesowych posiadanie konta
w każdej apelacji, pomimo, że taki wymóg nie wynika z żadnego przepisu prawa. ORA wskazało, że
zastrzeżenie budzi również kwestia skutku doręczenia pisma sądowego za pośrednictwem Portalu
Informacyjnego. Doręczenie pisma sądowego w procedurze cywilnej wywołuje określone skutki
prawne dla strony. W niniejszym artykule wskazano, że w polskiej procedurze cywilnej obowiązuje
formalizm procesowy. ORA w swoim stanowisku nie wskazała wprost na ten formalizm procesowy ale
wskazała, że dotychczas szczegółowe zasady doręczeń regulowane były przepisami rangi ustawowej.
Zasada doręczeń pism sądowych uregulowana w KPC oraz prawie pocztowym miało i powinno
gwarantować obywatelom m.in. realizacji prawa do rzetelnego procesu.
ORA w stanowisku także wskazała, że Instrukcja funkcjonowania Portalu Informacyjnego i za jego
pośrednictwem doręczania pism sądowych nie posiada rangi ustawowej, charakteru aktu prawnego.
Tego rodzaju Instrukcja, okólniki Ministerstwa Sprawiedliwości, nie mają przymiotu źródeł prawa
powszechnie obowiązującego.
Także ORA w swoim stanowisku sprzeciwia się nakładaniu obowiązków na Adwokatów jako na
niezależna grupę zawodową ( reprezentujących zawód zaufania publicznego ) i stwierdza, że „ ustawa
może nakładać na pełnomocników obowiązek, który jest możliwy do spełnienia lub też przewidywać
skutek doręczenia w sytuacji, gdy pełnomocnik nie miał rzeczywistego dostępu do sprawy w Portalu
Informacyjnym, ponieważ mu go nie udzielono albo udzielono z opóźnieniem”.
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Podniesiona, że ustawa ta pogarsza dostęp do wymiaru sprawiedliwości, pogłębi nieufność społeczną
do sądów i ich przedstawicieli, że ustawa ta jest niedostosowana do potrzeb, że zawiera błędy, że kanał
komunikacyjny jest jednostronny oraz, że nie przewidziano procedury reklamacyjnej.
Środowiska prawnicze wskazują także na wątpliwości interpretacyjne wynikające z lakonicznych, w
istocie cząstkowych regulacji ustawowych, czy braku kompleksowego uregulowania zasad
funkcjonowania systemu teleinformatycznego dla doręczeń obustronnych, nie przeszkolono w tym
zakresie pracowników sądów, cz też nie wprowadzono nowelizacji zarządzeń o biurowości w sądach,
nie zadbano o prawidłowe wdrożenie tej reformy.
W mojej ocenie, jako czynnego zawodowa adwokata, posiadającego od kilku lat konto na Portalu
Informacyjny, największe niebezpieczeństwo budzi fakt trudności w ustaleniu daty doręczenia pisma
sądowego, daty od kiedy rozpoczynają biec terminy procesowe. Doręczanie pism procesowych za
pośrednictwem operatora Poczty Polskiej nie budzi w tym zakresie żadnych wątpliwości. System nie
odnotowuje odrębnie zamieszczania dokumentów na koncie Portalu Informacyjnym pełnomocnika
procesowego, nie określa które pisma są zamieszczane w PI a jakie są doręczane za pośrednictwem PI
ponieważ taka operacja nie jest wykonywana. Natomiast system odnotowuje moment skutecznego
doręczenia w przypadku gdy pełnomocnik procesowy „wszedł” do systemu, „kliknął” w dokument ale
tego dokumentu nie udało się pobrać i otworzyć tj. nie nastąpiło faktyczne, skutecznie doręczenie.
Nie istnieje także możliwość, ze względu na brak funkcji, wygenerowania z portalu potwierdzenia
momentu doręczenia pisma i jak wskazano wcześniej brak możliwości złożenia ewentualnej reklamacji
w przypadku wad doręczenia.

Gwarancja realizacji zasad państwa prawa a aspekt prawny doręczeń pism sądowych za
pośrednictwem Portalu Informacyjnego
Wady systemu i faktyczne trudności doręczenia pisma procesowego ( ewentualny brak możliwości
pobrania pisma procesowego tj. faktycznego skutecznego doręczenia ) za pośrednictwem systemu
informatycznego nie może być traktowane jako prawidłowa realizacja art. 31 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.
Zasada państwa prawnego to podstawowy kanon współczesnej demokracji i pozostaje fundamentalną
wartością konstytucyjną.
Państwo prawne to państwo w którym prawo ma nadrzędność w systemie politycznym i wyznacza
kompetencje organom państwa a obywatelom gwarantuje szereg praw i wolności.
Elementami zasad państwa prawa jest gwarancja praw jednostki i praw obywatelskich, równość wobec
prawa, podział władzy, zasada legalizmu.
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Cecha charakterystyczną demokratycznego państwa prawa jest nie tylko stworzenie skutecznych
instrumentów prawnych takich jak zasad, procedur oraz instrumentów instytucjonalno-prawnych, ale
także gwarancje dla obywateli w realizacji ich praw.
Tego typu działania organów państwa w zakresie zmiany zasad doręczeń pism sądowych i
wprowadzenie nowych, dodatkowych nieprecyzyjnych zasad doręczania pism sądowych za
pośrednictwem Portalu Informacyjnego naruszają podstawowe zasady państwa i prawa w tym zasadę
państwa prawa oraz prawo do rzetelnego procesu. Działania te są niezgodne z art. 2 i 45 Konstytucji
RP oraz art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności traktujący
o prawie do rzetelnego procesu sądowego.
W tym miejscu należy wskazać, że wprowadzone zmiany naruszają nie tylko ww zasady ale także zasady
postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne to zespół norm prawnych regulujących postępowanie
sądowe w sprawach prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych spraw, do których przepisy KPC stosuje się na mocy ustaw
szczególnych.
Podstawowymi zasadami postępowania cywilnego, które zostają naruszone jest zasada równości stron
postępowania uregulowana w art. 32 Konstytucji RP, według której wszyscy maja równe prawo do
równego traktowania przez władze publiczną.
Naruszenie zasad uregulowanych w art. 32 i 45 ust.1 Konstytucji RP skutkuje jedną z poważnych sankcji
procesowych w postaci nieważności postępowania.
Wprowadzone zmiany mogą naruszać także zasadę formalizmu procesowego postępowania
cywilnego. Zgodnie z ta zasadą czynności procesowe w toku postępowania cywilnego maja swoją
formę, czas i miejsce. Naruszenie tej zasady powoduje określone negatywne skutki prawne dla strony
postępowania.
Przykładem formalizmu procesowego jest m. innymi art. 369 KPC ( termin do wniesienia apelacji
wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem ) lub art. 126 i nast. KPC ( wymogi
formalne pism procesowych). Negatywnymi skutkami prawnymi naruszenia tej zasady jest
nieskuteczność czynności prawnej, zarządzenie sądu o zwrocie pisma, pozostawienie pisma w aktach
sprawy, bez nadania mu toku i nie zawiadomienia o tym strony postępowania będącego
profesjonalnym pełnomocnikiem.
Skutek prawny naruszenia tej zasady jest nieodwracalny, jednak wyjątkowo stosownie do zasady
umiarkowanego formalizmu, w niektórych uchybieniach procesowych istnieje możliwość przywrócenia
terminu do dokonania czynności prawnej na podstawie instytucji przywrócenia terminu do dokonania
czynności procesowej.
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Podsumowanie
W niniejszym wystąpieniu przedstawiono problematykę doręczeń elektronicznych za pośrednictwem
Portalu Informacyjnego w procedurze cywilnej. Problematyka to została przedstawiona w aspekcie
prawnym oraz praktycznym. Zaprezentowano zarówno jak funkcjonuje Portal Informacyjny jak i skutki
prawne doręczenia pism za pośrednictwem Portali Informacyjnego.
Wprowadzone zmiany niosą wysokie ryzyko niezawinionych pomyłek przez profesjonalnych,
zawodowych pełnomocników i z tego względu mogą nie spełnić wymogów sprawiedliwości
proceduralnej. Sądy w Polsce, w zależności od rodzaju apelacji ( warszawskiej, wrocławskiej czy innej)
dokonują niejednolitej interpretacji przepisów o doręczeniach za pośrednictwem Portali
Informacyjnego. Dane osobowe pełnomocników profesjonalnych znajdujące się w bazach danych
Naczelnych Rad – samorządów prawniczych często są niepełne lub błędne i powodują utrudnienia w
doręczaniu pism za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Ponadto, Portal ten zawiera pewnego
rodzaju niedoskonałości takie jak: nieotwieranie się pism w niektórych przeglądarkach internetowych,
brak awiza, brak powtórnego awiza po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia pisma w portalu, brak jest
wyraźnego odróżnienia jakie pisma są kierowane do doręczeń za pośrednictwem Portalu a co jest w
nim tylko publikowane.
Rozwiązania te są niedoskonałe, wprowadzone na czas określony, nie powinny zostać wprowadzone
docelowo w takim zakresie i wymagają ujednolicenia oraz doprecyzowania we wszystkich sądach w
Polsce.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Many learning activities are included in out-of-school experiences, from everyday activities such as
family conversations or media information to gardening, camping, hiking, visiting zoos, aquariums and
museums (National Research Council, 2009). The facilities seen in all areas of life provided by
technology, offer many opportunities to teachers in education (Albadawi, 2021) and many educational
materials can be easily accessed regardless of distances with internet-based technologies (Li, 2016). In
this context, online platforms such as social media, education web pages, Web 2.0 tools etc. portals,
virtual/augmented reality applications, virtual classrooms, virtual laboratories, virtual aquariums and
virtual museums have also become out-of-school learning environments (Evans & Achiam, 2021;
Duman & Karademir, 2020).
One of these environments, the live online maritime museum, has the advantages of distance
education. Therefore, people can visit them whenever they want and they can obtain information
about different sea creatures through networks without the restriction of time or place (Tarng et al.,
2008). Tarng et al. (2008) expressed that virtual aquarium museums can increase students' interest
and motivation to learn. Collins et al. (2020) indicated that there is increasing evidence that zoos and
aquariums educate their visitors.
It is predicted that aquariums will be even more effective in the teaching processes, particularly in
distance education is required periods such as the Covid-19 pandemic. In this study, it is aimed to
examine the conceptual developments of the middle school students of the live online access
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aquarium education program about the concepts of Habitat and Biome and the aquarium experiences
of the students.

Methodology
The research was carried out by the case study, one of the qualitative research designs. A distance
education program was designed for middle school students in Turkey by The Maritime Aquarium at
Norwalk center in the United States Within the scope of the study. According to the content
determined by the authorities of the relevant center in the program, the exhibition areas are live online
presented to the students.
20 students at the 6th, 7th, and 8th grade levels participated in the live online education. Students
were randomly selected from among those who applied voluntarily on the website Bilimsenligi.com
from Turkey. Exhibit spaces were presented live by trainers at The Maritime Aquarium at Norwalk. The
event was transferred to the participants via the ZOOM platform. The English expression of the
instructors were converted into Turkish subtitles with a live online software. Oral and written (via chat)
questions asked to the participants during and after the training were translated simultaneously by
one of the researchers.
The students filled out the initial questionnaire which was sent to them before the event. And they
filled the final questionnaire which was sent to them after the event. The initial questionnaire and final
questionnaire were developed by the researchers by taking expert opinion. The Conceptual
Understanding Form was prepared based on the lesson plan prepared by the instructors of The
Maritime Aquarium at Norwalk center. The obtained qualitative data were analysed by content
analysis method.

Results and Conclusions
It was observed that the answers given by the students varied around the themes of biome, habitat,
and adaptation. It has been observed that the activity is especially effective in
understanding/interpretation of biome and adaptation phenomenon.
On the other hand, there is not enough evidence for its effectiveness in habitat. At the end of the
research, an experience was presented on how the aquarium, which seems impossible to reach in
terms of physical distance for students, can be used as a live online access aquarium for educational
purposes.
Acknowledgment: Necessary permissions were obtained from The Maritime Aquarium at Norwalk
center and ethical committees in the conduct of this study.
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Öz
Bu araştırmada öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının ne düzeyde olduğunu cinsisyet, kıdem ve görev
yapılan okul türüne göre anlamlı farklılığın olup olmadığını incelmek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama
modelinde ve nedensel karşılaştırmalı araştırma deseninin kullanıldığı çalışmanın evreninin Malatya ili
merkez ilçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri
örneklimini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan ve tesadüfi olarak belirlenen 332 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının yüksek düzeyde olduğu,
cinsiyet, okul türü ve kıdem açısında öğretmenlerin puan ortalamaları arasında anlamlı farklılığın
olmadığı belirlenmiştir. Öğrtetmenlerin öznel iyi oluşlarını etkileyebilecek okul içi uygulalamalar ve
merkezi düzenlemeler sonraki araştırmalarda ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öznel iyi oluş, cinsiyet, kıdem, okul türü

GİRİŞ
Değişimin hızlı yaşandığı günümüzde örgütlerde insan unsurunun yerini makinelerin alacağı tartışılsa
da eğitim örgütleri gibi girdisi, çıktısı ve süreci insanla ilişkili örgütlerde makinelerin insanın yerini
alması ya zaman alacak ya da zor olacak gibi görünüyor. Geçmişte de günümüzde de öğretmen, eğitim
örgütlerinin istenen amaçlara ulaşmasında anahtar bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda öğretmenlerin işlerinden doyum almaları, mutlu olmaları ve işlerine yabancılaşmamaları
örgütsel çıktıları etkileyecek faktörler olarak durmaktadır.
Öznel iyi oluş son yıllarda pozitif psikolojinin önemli kavramları içerisinde yerini almış farklı disiplinler
tarafından ele alınan bir kavram haline gelmiştir. İyi oluş kavramı mutluluk, haz ve iyilik hali gibi olumlu
duyguları ifade etmektedir. İyi oluş kavramı iki temel bakış açısı ile ele alınmaktadır. Bunlar hedonizm
ve ödamonizmdir (Deci ve Ryan, 2008). Hedonizm iyilik halini genel olarak insanların mutluluk, sevinç
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ve haz alma anları ve durumlarıyla ilgili bir kavram olarak ele almaktadır. Diğer bir ifadeyle bireyin
üzüntü, acı ve sıkıntıdan uzak haz alıcı durumda olması olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda
hedonizm bireylere haz veren/vermeyen durumları konu edinir. Ödamonik yaklaşıma göre; arzular,
istekler başarıldığı zaman iyi oluş sağlanmakta olup insan yaşamı ile öz benliğinin uyumlu olması
gerekmektedir. Bu şekilde sağlanan iyi oluş, psikolojik iyi oluş olarak adlandırılmakta ve kişinin kendini
gerçekleştirmesi sağlandığı takdirde iyi oluş oluşmaktadır (Ryan ve Deci, 2001).
Örgütlerin belirlenen hedeflere ulaşması çalışanların etkililiğine bağlıdır. Çalışanların etkili olabilmesi
ise örgüt tarafından beklentilerinin karşılanmasına sağlıklı ve mutlu olmasına bağlıdır. Kendini iyi
hisseden ve mutlu olan bir çalışanın örgütsel performansa katkısı da büyük olacaktır. Bu kapsamda
eğitim örgütleri için öğretmenler en önemli girdilerden biri olup öznel iyi oluşları verimliliklerini
etkileyebilecek bir değişken olarak görülebilir. Bu düşünceden hareketle araştırmada öğretmenlerin
öznel iyi oluşlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın alt problemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Öğretmenlerin öznel iyi oluşları ne düzeydedir?
Öğretmenlerin öznel iyi oluşları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Öğretmenlerin öznel iyi oluşları görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Öğretmenlerin öznel iyi oluşları mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM
Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden nedensel
karşılaştırmalı bir araştırmadır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış/var olan bir durumun olayın
nedenlerini, ya da bu nedenleri etkileyen değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik
bir araştırma türüdür (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008)
Evren örneklem
Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenler örneklemini ise basit
tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 332 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma soru formları çevrimiçi ortamda uygulanmış ve veriler elektronik ortamda
toplanmıştır.
Veri toplama araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen Öznel
İyi Oluş Ölçeği” ile geliştirilmiştir. Kişisel bilgi formunda öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, görev yapılan
okul gibi bilgilere yer verilmiştir.
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Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği
“Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği” Renshaw, Long ve Cook (2015) tarafından geliştirilmiş Ergün ve Sezgin
Nartgün (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 8 maddeden oluşan ölçek Okul bağlılığı ve Öğretim
yeterliği olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA)
ve doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde maddelerin ölçeğin
orijinalindeki gibi 2 alt boyutta toplandığı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise uyum
düzeylerinin istenilen düzeyde olduğu görülmüştür. (x²= 56.01, sd= 18, RMSEA= .075, NFI= 0.97, NNFI=
0.96, CFI= 0.98, GFI= .096, AGFI= 0.93, GFI= 0.96, SRMR=0.04). Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur.
Veri analizi
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, t-testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır

BULGULAR
Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarına ilişkin betimsel istatistikler
Değişken

N

Minimum Maksimum X

Ss

Çarpıklık Basıklık

Öznel İyi Oluş

332

14,00

4,842

-0,307

35,00

27,632

-0,463

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin öznel iyi oluşlarına ilişkin puan ortalamalarının X= 27,632 olduğu
görülmektedir. Maksimum ve minimum puan aralıkları düşünüldüğünde öğretmenlerin öznel iyi oluş
puan ortalamalarının yüksek olduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği t-testi ile
incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de belirlenmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının cinsiyete göre karşılaştırılması
Cinsiyet

N

X

Ss

df

t

p

Kadın

159

27,72

4,936

330

0,327

0,744

Erkek

173

27,54

4,768
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Tablo 2 de görüldüğü gibi öğretmenlerin cinsiyetleri ile öznel iyi oluşları arasında anlamlı farklılık
bulunmamıştır. Puan ortalamaları inclendiğinde kadın öğretmenlerin puan ortalamaları (X=27,72)
erkek öğretmenlerin puan ortalamaları ise (X=27,54) olduğu görülmektedir. Sonuç olarak
öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının farklılaşmasında cinsiyetin önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının görev yapılan okul türüne göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının görev yapılan okul türüne göre karşılaştırılması
N

X

Ss

Varyansın Kareler
kaynağı
toplamı

df

Kareler
F
ortalaması

p

87

28,25

4,54

Gruplar
arası

2

55,978

,09

Ortaokul

157

27,80

4,74

Gruplar içi 7651,213 329

Lise

88

26,71

5,20

Toplam

Okul Türü
İlkokul

111,955

2,407

23,256

7763,169 331

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenleri öznel iyi oluşları görev yapılan okul türüne göre anlamlı farklılık
göstermemektedir. Puan ortalamalarına bakıldığında ilkokul öğretmenleri (X=28,25), ortaokul
öğretmenleri (X=27,80), lise öğretmenleri (X=26,71) ortalamaya sahiptir. Her ne kadar ilkokul
öğretmenleri daha yüksek ortalamaya sahip olsa da fark anlamlı bulunmamıştır.
Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği
varyans analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının mesleki kıdeme göre karşılaştırılması
Kıdem

N

X

Ss

Varyansın Kareler
kaynağı
toplamı

1-5 yıl arası

78

26,97

5,09

GA

136,016

6-10 yıl arası

56

27,25

4,92

11-15 yıl arası

73

28,06

4,49

Gİ

7613,917 326

16-20 yıl arası

67

27,32

5,08

21 yıl ve üzeri

57

28,79

4,45

Toplam

7749,934 330
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df

Kareler
F
ortalaması

p

4

34,004

,21

23,356

1,456

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin hizmet sürelerine göre anlamlı farklılık
göstermediği belirlenmiştir. Puan ortalamalarına bakıldığında 21 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip
öğretmenlerin daha yüksek ortalamaya sahip olduğu göreve yeni başlayan öğretmenlerin ise daha
düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak öğretmenlerin öznel iyi oluşlarındaki
farklılaşmada mesleki kıdemin anlamlı etkisinin olmadığı söylenebilir.

SONUÇ
Bu araştırmada öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının ne düzeyde olduğu cinsiyet, mesleki kıdem ve okul
türü açısında anlamlı farklılığın olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda
öğretmenleri öznel iyi oluşlarının yüksek olduğu cinsiyet, mesleki kıdem ve görev yapılan okul türü
açısından anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Sonraki araştırmalarda öğretmenlerin öznel iyi
oluşlarını etkileyen merkezi uygulamalar ve okul değişkenleri üzerine araştırmalar yapılabilir.
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Abstract
It is no secret that adolescence is a very complex and crisis in nature. At this age, both physiological
and sexual changes have a profound effect on the psyche. The emergence of a new worldview, the
formation of self-consciousness, as well as the constant incomplete questions of the adolescent about
his identity, create contradictions in thinking and spiritual gaps in the personality. When moral gaps
are not filled in a timely manner by parents and teachers, adolescents are exposed to various groups,
including religious sects, and as a result, negative tendencies develop in their personal development,
education, and future prospects. As we have mentioned, adolescence is a period of acute crisis of
psychophysical development. Therefore, a number of life issues are not fully understood by them, they
are blindly identified in any direction. One of these directions is religion. Classical notions of religious
identity are rooted in the classical four religions - Buddhism, Judaism, Christianity and Islam (the Holy
Quran).
In both the religious and psychological literature, issues related to the religious identity of adolescents
are described in an unsystematic or rigorous manner, or it is simply recommended to follow religious
rules. Therefore, one of the urgent problems is to identify the psychological mechanisms of formation
of religious identity in adolescents, the factors affecting religious identity, the consequences of
inadequate religious identity and finding optimal ways to rehabilitate them. In this regard, the article
focuses on the role of family, school and social environment in the formation of religious identity in
adolescents.
Keywords: identification imaginations teen personality orientation
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Öz
Ergenliğin çok karmaşık ve krizle dolu olduğu bir yaş dönemi olduğu bir sır değil. Bu yaşta, hem fizyolojik
hem de cinsel değişikliklerin oluşum üzerinde derin bir etkisi vardır. Yeni bir dünya görüşünün ortaya
çıkması, benlik bilincinin oluşumu ve ergenin kimliğiyle ilgili sürekli eksik soruları, düşüncede çelişkiler
ve kişilikte manevi -ahlakı boşluklar yaratır. Bu boşluklar ebeveynler ve öğretmenler tarafından
zamanında doldurulmadığında, ergenler dini mezhepler de dahil olmak üzere çeşitli gruplara maruz
kalmakta ve bunun sonucunda kişisel gelişimlerinde, eğitimlerinde ve gelecek beklentilerinde olumsuz
eğilimler gelişmektedir. Bu nedenle, bir takım yaşam sorunları onlar tarafından tam olarak anlaşılmaz,
herhangi bir yönde körü körüne tanımlanırlar. Bu yönlerden biri de dindir. Klasik dini kimlik
kavramlarının kökleri ise dört klasik dine dayanır - Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam (Kur'an-ı
Kerim).
Hem dini hem de psikolojik literatürde, ergenlerin dini kimliği ile ilgili konular sistematik olmayan veya
titiz bir şekilde anlatılmakta veya sadece dini kurallara uyulması tavsiye edilmektedir.Bu nedenle, acil
sorunlardan biri, ergenlerde dini kimliğin psikolojik oluşum mekanizmalarını, dini kimliği etkileyen
faktörleri, yetersiz dini kimliğin sonuçlarını belirlemek ve onları rehabilite etmenin en uygun yollarını
bulmaktır.
Bu bağlamda makale, ergenlerde dini kimliğin oluşumunda aile, okul ve sosyal çevrenin rolüne
odaklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: indentifikasiyon, heyal gücü,ergenlik, kişilik, yönelim.

Global changes in people's lives around the world have created unique mechanisms for the formation
of new social-group identities in society. People's need to focus on something has increased, which
has led to the recognition syndrome of the ability to form new mechanisms. The growth of sociography
identities, i. e. the process of social identification of the individual, has become more active day by day.
Socio-cultural identification can be considered a key element in the socialization and individualization
of adolescents. Therefore, the problem of self-knowledge is a process that arises in the process of
socialization of individuals, which reflects the norms, values, social roles and moral qualities of
representatives of these social groups and different currents. This process creates a fundamental
change in the lives of young people, especially adolescents. However, unlike adolescence, adolescence
is a time when, in addition to the most important personality traits, self-awareness develops rapidly.
The better the education and upbringing of a teenager in childhood, the richer the identity is formed.
As a result of incorrect identification, the teenager forgets all his pastimes, avoids his favorite activities
in the field of stage activity, stays away from communication and for a long time builds his character
and human characteristics on worldly relations. As a result, he is formed as an individual who does not
have an independent mind. This is because, although adolescent thinking elevates him to an
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exceptional height with his maturity and abilities, he is distinguished by his free association - thoughts
flow in different directions according to feelings and external conditions.
The integrity of identification directs the adolescent in conflicting directions, not to his or her own
special abilities. One of these directions is religion. Concepts of religious identity are traditionally
rooted in four religions - Buddhism, Judaism, Christianity and Islam.
In both the religious and psychological literature, issues related to the religious identity of adolescents
are described in an unsystematic or rigorous manner, or it is simply recommended to follow religious
rules. Therefore, one of the urgent problems is to identify the psychological mechanisms of formation
of religious identity in adolescents, the factors affecting religious identity, the consequences of
inadequate religious identity and finding optimal ways to rehabilitate them.
One of the goals of adolescent development is to gain identity. Identity has a perfect and logical part:
"Who am I?", "Who should I be?" and so on. Erickson values identity as a relatively strong feeling due
to its uniqueness. That is, a person's perception is always the same, despite changes in behavior,
thoughts, and feelings. He writes: “Who are we? the feeling must be the same as the way others look
at us” (Doris, p.150). According to James Marcia, identity can manifest itself on three levels:
-first, in relation to human ability;
- second, when he feels the development of his being, he should feel himself in the
development as a being;
-third, in relation to one's gender (Martsinkovskaya, p.18).
Carl Gordo and Chanson Bohlen, based on a 1971 study, noted that there are at least four issues in the
sense of individual identity:
humanity (the individual feels that he is a being), sex (the individual perceives what gender he
belongs to), individuality (the individual feels that he is special and unique) and perfection
(Man is a person who existed the day before).
Therefore, what is important in the development of a sense of identity is that each person is unique
and has a unique identity, so each teenage boy and girl is different and they are not like anyone else.
(Smiles.22s.) In 1990, Professor Susan Harter, a well-known American psychologist, compared identity
to the individual's self in an article entitled "0z and the Development of Identity." He wrote: "There are
three characteristics of one's limit: the choice of the art of specialization and the role of occupation,
the group of social roles in relation to the spiritual system and religious moral beliefs, and others."
(Marta.p.114) It is clear from the views of Susan Harter that during the formation of the adolescent's
personality, along with other features, that is, in parallel with other features, develops in religious
identification. That is, a person's religious understanding and the degree of development of his or her
responsibilities in life are based on a number of factors. These are the hesitations of the "I" in his
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previous views and his diligent efforts to identify these issues. As knowledge and skills increase, the
self encourages the adolescent to develop cognitive abilities and to resist social pressures. Therefore,
it should be taken into account that resolving the crisis of religious identity is unrealistic.
Because, on the one hand, there is the acquisition of religious identity, on the other hand, there is
confusion and uncertainty. Adolescence is between two conflicting poles, education and religion. Then
which polar identity depends on social influences.
Adolescents' attitudes and religious practices include prayer, fasting, and faith in their father, mother,
elders, and religious beliefs. In the religious literature, there are various ways in which teenagers can
create religious denominations and tastes.
Cognition is an important condition of every purposeful action and direction. The highest and most
valuable human investment in this path is only thought and thinking. A source of thought can give a
person a completely new life. An important condition of cognition is to have consciousness and
science. Science is formed as a result of a person's attention to his inner world, abilities and the world
around him. A person with perception is realistic, objective, intelligent and resistant to contradictions.
Religious identity takes these qualities away from him.
In addition, communication is an important condition of identity. These relations need science. It
cannot be expected that this process will be achieved on its own, without the use of any scientific
method. Because, in the 21st century, first of all, it has created an abundance of information. The flow
of information on religious identity is growing on social networks, which dominate teenagers. Its
creation and circulation is “the most important issue between people in a religious society. A teenager
who is able to communicate with himself, as well as with his parents and siblings, can make external
and appropriate connections, and the external and internal connection of a teenager with society
passes only through information”.
One of the most important factors in creating religious identity is to make a significant change in
habitual behavior. These changes occur through experience. Adolescents acquire religious identity
through habit. The adolescent becomes acquainted with his or her environment through habit and
often adapts to that environment instead of resisting the ugliness he or she sees in it. It should be
noted that the role of religious (psychological) means in gaining religious identity is great. The means
of religious influence are created by believers or special spiritual institutions. These are:
1. The answer is conditional. If the religious ceremonies in which the teenager participates for
various reasons are observed with violent hadiths, then the teenager will inevitably be associated
with these events.
2. Condition of the factor. If religious deeds such as praying, fasting, praying and praising in the
presence of Allah are rewarded with a gift, these deeds will become stronger and more lasting.
3. Question and explanation of the mystery. The question of the teenager is interpreted without
logical proof and explained in the language he understands.
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4. Violence and distance from power. Religious knowledge is developed in accordance with the
psychological preparation of the adolescent. Without emotional and psychological preparation,
physical force or verbal force causes the adolescent to get tired of religious activities.
5. To tell stories about religious deeds. Stories, poems and other staged performances direct
teenagers to religious deeds due to the qualities they cover. Poems, songs sung in a beautiful
voice, harmonious speech provide mental psychological preparation and learning. Because
teenagers always like not to understand all the issues at once. After secular songs, poems and
performances, the teenager can easily be directed to prayer and deeds.
6. Pay attention to the actions of teenagers in the performance of religious acts. Adolescents who
enter the initial and important stage of development are required to learn the rules of religion
and the practices of religion. In this case, the endurance and abilities of the adolescent should be
taken into account.
7. Simplicity, beauty and charm of mosques, churches and other places of worship. The houses of
God should always be clean, pleasant and attractive. The house of God should be rich in sweet
memories for the teenager.

Conclusion
The formation of religious identity in adolescents depends on the manifestations of religious motives,
the level of self-awareness and reality of adolescence, the style and intensity of religious rites, the
specific promotion of religious issues in educational activities.
Distinguished personal and characteristic features of religious identity in adolescents, national-ethnic
stereotypes and orientations, level of preparation for religious issues, etc. Such aspects serve as criteria
for their religious identification and can be a motivating factor in the performance of religious rites.
Psychological mechanisms of formation of religious identity in adolescents are conditioned by their
level of religious outlook, self-awareness and individual psychological characteristics.
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Öz
Özellikle son yıllarda tüm dünyaca kabul edilen öğrenme yaklaşımları, öğrenmenin bireysel olduğuna
vurgu yapmakta ve bu nedenle de öğrenme ortamlarında öğretmenler tarafından farklı öğretim
yöntem, teknik ya da stratejilerin işe koşulması gerektiğini savunmaktadır. Kimya dersi karmaşık ve
soyut olguları içermesinden dolayı öğrenciler tarafından zor bir ders olarak görülmektedir. Bu nedenle,
kimya öğretmenlerinin öğrencilerin kimyadaki temel kavram ve olguları anlamalarını kolaylaştırmak ve
öğrendiklerini unutmamalarını sağlamak amacıyla genellikle çeşitli yöntem, teknik veya stratejilerden
faydalandıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmenlerinin “Maddenin Halleri”
ünitesini işlerken kullandıkları benzetim, kodlama, anekdot, drama vb. çeşitli yöntem, teknik veya
stratejileri tespit etmektir. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması
yöntemi dikkate alınarak tasarlanmış ve bütüncül çoklu durum deseni tercih edilerek yürütülmüştür.
Araştırmanın örneklemini farklı illerde ve okul türlerinde (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Özel Lise, Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, vb.) görev yapmakta olan 34 kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın
verileri tek bir açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bu formda katılımcı
öğretmenlerden “Maddenin Halleri” ünitesinin öğretiminde kullandıkları kendilerine özgü farklı
uygulamaları ve stratejileri detaylı bir şekilde ifade etmeleri istenmektedir. Veriler betimsel analiz
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca cevapları tam olarak okuyucuya yansıtabilmek için
öğretmenlerin formda belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar sunulmuştur. Elde edilen bulgulara
dayalı olarak, öğretmenlerin “Maddenin Halleri” ünitesindeki kavramları sınıf ortamında işlerken
genellikle analojilerden faydalandıkları, farklı türde bağlamlar (dini konular, sınıf ve bahçe düzeni, vb.)
sayesinde öğrencilerin konunun içerisindeki bazı kavramları hayatın içerisindeki durumlarla
ilişkilendirmelerini sağladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca kimya öğretmenlerinin bu ünitenin işlenmesinde
oyun, metafor ve ilk harf stratejilerinden de faydalandıkları görülmüştür. Deneyimli kimya
öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” ünitesini işlerken kullandıkları bu yöntem, teknik veya
stratejilerin, ülkemizdeki diğer öğretmenlerle ve kimya öğretmen adayları ile paylaşılmasının kimya
derslerinin öğrenciler tarafından daha anlaşılır olması noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.
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Anahtar kelimeler: Kimya öğretimi, iyi öğretim örnekleri, öğretim stratejileri, analoji, bellek
destekleyici ipuçları.

Abstract
Especially in recent years, learning approaches that have been accepted all over the world emphasize
that learning is individual and thus that different teaching methods, techniques or strategies should
be employed by teachers in learning environments. Chemistry is considered as a difficult course by
students because it includes complex and abstract phenomena. For this reason, it is seen that
chemistry teachers generally make use of various methods, techniques, or strategies in order to
facilitate their students' understanding of basic concepts and phenomena in chemistry and to ensure
that they do not forget what they have learned. The purpose of this study is to determine the specific
methods, techniques, or strategies such as analogy, coding, anecdote, drama, etc. that chemistry
teachers use while teaching the unit of "States of Matter". This research was designed considering the
case study method, which is one of the qualitative research methods, and was conducted by choosing
the holistic multiple-case design. The sample of the study consists of 34 chemistry teachers working in
different cities and different types of schools (Anatolian High School, Science High School, Private High
School, Vocational and Technical Anatolian High School, etc.). The data of the study were collected
using a questionnaire consisting of a single open-ended question. In this form, participant teachers
were asked to describe in detail the different practices and strategies they used in teaching the Unit
of States of Matter. The data were analyzed by using the descriptive analysis method. In addition,
direct quotations from the statements given by the teachers in the form were presented in order to
reflect the answers exactly to the readers. Based on the findings, it was revealed that the teachers
generally benefited from analogies when they were teaching the concepts in the unit of "States of
Matter" in their chemistry classes, and they helped the students to associate some concepts in the unit
with situations in real life through different kinds of contexts (religious subjects, classroom, and garden
arrangement, etc.). In addition, it was seen that chemistry teachers also benefited from game,
metaphor and first letter strategies in the teaching of this unit. It is thought that sharing these
methods, techniques or strategies used by experienced chemistry teachers in the teaching of "States
of Matter" unit with other teachers and chemistry teacher candidates is important in terms of making
chemistry lessons more understandable by students
Keywords: Chemistry teaching, good teaching practices, teaching strategies, analogy, mnemonic
devices.
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GİRİŞ
Kimya öğretiminde kavram haritalama, V-diyagramı, sanal laboratuvarlar, simülasyonlar, laboratuvar
etkinlikleri, kavramsal değişim metinleri, animasyonlar gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (Cengiz,
2010; Josephsen & Kristensen, 2006; Samara, 2013). Analojiler, anahtar kavramların öğrenilmesini
geliştirmek için yararlı olan, öğrencilerin belirli kelime ve kavramları anlamalarını geliştiren ve
iyileştiren, hedef ve kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlamaya ve analiz etmeye yardımcı olan ve bireylerin
eleştirel düşünme yeteneklerini geliştiren yöntemlerden biridir (Glynn, 2007; Kawthar, 2012;
Nwankwo & Madu, 2014).
Analojiler tarihsel olarak biyoloji, edebiyat ve felsefe gibi birçok alanda kullanılmıştır. Analojiler, üst
düzey algının önemli bir parçası olup üst düzey bilişsel işlevsellik gerektirirler (Castillo vd., 2018;
Heywood, 2010; Orgill & Bodner, 2006; Richland & Simms, 2015). Analojiler, günlük hayatımızdan
tanıdık (bilindik) şeylerle bağlantılar kurarak öğrencilerin yeni ve zor kavramları anlamalarına yardımcı
olan pedagojik araçlardır. Analojilerle öğrenmek ve analojiler oluşturmak, öğrencilerin akıl yürütme
yeteneklerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirken, öğrencilerin kelime dağarcığını ve
kavramları anlamalarına da yardımcı olur. Analojiler iki ucu keskin kılıçlardır, anlamayı teşvik edebilirler
ama aynı zamanda yanlış anlamalara da yol açabilirler (Duit, Roth, Komorek ve Wilbers, 2001).
Analojileri anlamak bazen öğrenciler için zor olabilir çünkü hedef ve kaynak arasındaki ilişki her zaman
açık ve net olmayabilir. Bu nedenle bir analojiyi derste tartışırken öğretmen ve öğrencilerin aradaki
ilişkileri açık ve net bir şekilde belirtmeleri önemlidir. Analojinin bozulduğu yerler varsa bunlar
öğrencilere açıkça belirtilmelidir. Analoji kullanımında öğretmenlerin en çok ihmal ettikleri yönün bu
olduğu belirtilmektedir (Brown & Salter, 2010).
Bununla birlikte birçok çalışma, öğretim stratejisi olarak analojilerin, geleneksel öğretime göre bilimsel
kavramların önemli ölçüde daha iyi kazanılmasına neden olduğunu ve öğrencilerin bilgiyi daha etkili bir
şekilde bütünleştirmelerine yardımcı olduğunu göstermiştir (Al-Agha, 2007; Pabuçcu & Geban, 2012;
Kawthar, 2012; Refik & Bahattin, 2008). Fathi-Azar, Mansor, Shahram ve Vahideh (2013) mantıksal
düşünme yeteneği ile etkileşim halinde olan analojilerin öğrencilerin kimyaya karşı tutum ve akademik
başarıları üzerindeki etkisini incelemiştir. İki deney ve bir kontrol grubundan oluşan araştırma grubu ile
çalışma yürütülmüştür. Deney gruplarının birincisinde (D1) analoji modeli kullanılmış, ikinci deney
grubunda (D2) metinsel ayrıntılı analojiler kullanılmış, kontrol grubunda (K1) ise geleneksel öğretimle
süreç işlenmiştir. Sonuçlar, ikinci deney grubundaki öğrencilerin birinci deney ve kontrol gruplarındaki
öğrencilerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede başarılı olduğu ve analoji modeliyle öğretimin
kullanılmasının öğrencilerin kimya başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Ayrıca
kimyaya karşı tutumun alt boyutları olan ilgi ve özgüven açısından üç çalışma grubu arasında anlamlı
bir fark bulunmamıştır. Türk, Ayas ve Karslı (2010), analoji tekniğinin konsantrasyon ve sıcaklığın
reaksiyon hızına etkisi konularındaki öğrenci başarısına etkisini araştırmışlardır. Deney grubu
tarafından analojiye dayalı laboratuvar yaklaşımının kullanıldığı çalışmada, deney grubunun kavram
başarı testinden daha yüksek puanlar aldığı belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalar, analojilerin öğrenmeöğretme sürecine olumlu katkıda bulunan öğretim stratejilerinden biri olduğunu göstermektedir.
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Yeni öğrenilecek konuyu daha anlamlı hale getirip öğrenenin hatırlamasını kolaylaştıran bir diğer
strateji de bellek destekleyici ipuçları (BDİ) dır. BDİ, hafızayı geliştirmek için kullanılan bir takım
sistematik işlemler bütünü olarak ifade edilmektedir (Woolfolk, 2005). BDİ’nin, bireylerin bilgileri
hatırlamalarını sağlayan yardımcı bir teknik olduğu da belirtilmektedir (Gage ve Berliener, 1998). Bilgi
ne kadar anlamlı hale getirilirse, akılda kalıcılığının o derece arttığı ve akılda tutmanın da kolaylaştığı
bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle öğretmenlerin öğrenciye bir bilgiyi aktarırken bellek destekleyici
ipuçlarından (akrostiş, akronyum, zincirleme yöntemi, askı sözcük yöntemi, ilk harf metodu, vb.)
yararlanması konu ve kavramların öğretimini kolaylaştırmaktadır. Çünkü bu sayede, öğrenci
öğrenilecek yeni bilgiyi, uygun bellek destekleyici ipuçlarıyla (akronyum, akrostiş, vb.) belleğine
kaydetmeyi tercih eder, öğrenilen yeni bilgi ile bellek destekleyici ipuçları arasında güçlü bağlantılar
kurulmuş olur (Senemoğlu, 2009).
Konu ve kavramların öğretiminde kullanılan diğer bir öğretim yöntemi de oyun tabanlı öğrenmedir.
Oyun tabanlı öğrenme, öğretim sırasında katılımı ve öğrenmeyi teşvik etmek için mükemmel bir yol
sunmaktadır. Öğrenme süreci, öğrenciler etkinliğe zihinsel olarak dahil olduklarında daha etkili
gerçekleşmektedir. Buradaki temel amaç, öğrencilerin eğlenmesi ve aynı zamanda öğrenmesidir.
Motivasyon ve katılım, bu tür faaliyetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için ön koşul olarak kabul
edilmektedir (Huang & Soman, 2013; Stringfield & Kramer, 2014). Burada da dikkat edilmesi gereken
aşamalar; hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirleme, öğrenme hedeflerini tanımlama, deneyimi
yapılandırma, kaynakları belirleme ve oyunlaştırma öğelerini uygulamaktır (Huang & Soman, 2013).
İlgili literatür incelendiğinde, öğretmenlerin genelde fen bilimleri özelde ise kimya derslerinde farklı
uygulamalardan ve stratejilerden çok fazla yararlanmadıkları görülmektedir. Halbuki, kimya dersindeki
kavramların öğretilmesinde birtakım güçlüklerin olması, bu kavramların farklı yöntem ve tekniklerle
öğretimini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, kimya öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” ünitesini
işlerken kullandıkları benzetim, kodlama, anekdot, drama, oyun vb. çeşitli yöntem, teknik veya
stratejilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın hem öğretmenlere hem de öğretmen adaylarına
ve öğrencilere eğitim ve öğretim sürecinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi dikkate alınarak
tasarlanmış ve bütüncül çoklu durum deseni tercih edilerek yürütülmüştür. Bu desene göre, her bir
durum kendi içerisinde ele alınır ve daha sonra birbiriyle karşılaştırılır (Kaleli Yılmaz, 2019). Durum
çalışmaları daha sonra ele alınan ve odaklanılan konu üzerinde yorumlamalar yapmak ve bunları
dikkate alarak daha ileri adımlar atabilmek amacıyla kullanılabilecek zengin bir materyal arşivi olarak
düşünülebilir (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Bununla birlikte, araştırma konusu olan olgu
hakkında detaylı bilgi verebilen durum çalışmaları, eğitim araştırmalarının doğasına da oldukça
uygundur.
Araştırmanın örneklemi Trabzon başta olmak üzere farklı illerde görev yapmakta olan ve mesleki
deneyim yılları 3 ile 32 yıl arasında değişen 22’si kadın ve 12’si erkek toplam 34 kimya öğretmeninden

474

oluşmaktadır. Örneklemdeki öğretmenlerin farklı okul türlerinde (Meslek lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu
İmam Hatip lisesi, Özel lise, Fen lisesi) görev yapan öğretmenler olması ve gönüllülük esası dikkate
alınarak seçilmesine özen gösterilmiştir.
Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak kimya öğretmenlerinin konuları anlatırken kendilerine özgü
olarak geliştirdikleri ve sıklıkla kullandıkları iyi örnekleri belirlemek için araştırmacılar tarafından
geliştirilen ve tek bir açık uçlu sorudan oluşan anket formu tasarlanmıştır. Bu formda kimya
öğretmenlerine yöneltilen açık uçlu soru; “Maddenin Halleri ünitesinin öğretiminde kullanmış
olduğunuz kendinize özgü bir uygulamanız var mı? Bunu detaylı bir şekilde açıklar mısınız?” şeklindedir.
Veri toplama aşaması öncesinde öğretmenlerle görüşülerek çalışmanın amacından bahsedilmiş, form
çevrimiçi ortamda uygulanmış ve kendilerine formu doldurmaları için yeterince süre verilmiştir. Formu
dolduran öğretmenlerden veriler alınarak veri toplama süreci tamamlanmıştır.
“Maddenin Halleri” ünitesine yönelik hazırlanan açık uçlu soruya verilen yanıtlardan elde edilen veriler
oluşturulan tematik çerçeve kapsamında betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerini
yansıtmak için de belirttikleri ifadelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Alıntılar yapılırken de
öğretmenlerin isimleri yerine kadın öğretmen 1 (Ö1K), erkek öğretmen 2 (Ö2E) şeklinde kısaltarak
kodlama yapılmıştır. Öğretmenlerin sorulara verdiği yanıtlar araştırmacılar ile bir alan uzmanı
tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlerin anket formunda yer alan açık uçlu soruya verdikleri
yanıtlara yönelik bulgular sunulmuştur. Öğretmen cevapları belirli temalar (analoji, bellek destekleyici
ipuçları, vb.) altında sınıflandırılmıştır. Öğretmen yanıtlarından yola çıkılarak aşağıdaki tablolarda yer
alan kategoriler oluşturulmuştur.
Katılımcı öğretmenlerin 23’ü veri toplama aracı olarak kullanılan formda “Maddenin Halleri” ünitesinin
öğretiminde kullandıkları çeşitli analojilere yer vermişlerdir. Bu öğretmenlerden bazılarının sunmuş
oldukları analojilerden (benzetmelerden) alıntılar Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Analoji kategorisinde yer alan öğretmen yanıtlarından bazıları
Öğrencilere “İstiklal marşındaki haliniz katı gibi (şekil, hacim belirli ve tanecikler arası mesafe
minimum), teneffüsteki haliniz sıvı gibi (belirli sekli yok ama sınırları belirli), ama son dersten sonraki
haliniz gaza benziyor” şeklinde bir açıklama yapıyorum. (Ö22K)
Katıları bir tabur askere, sıvıları askerlerin rahat konumuna geçmesine, gazları da teneffüs saatinde
koşturan ilkokul çocuklarına benzetiyorum. (Ö23K)

475

Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşır. İnsanlar da tenha yerlere inzivaya gider ve
dini konulara çok yoğunlaşırsa peygamberimize benzerler. Ama peygamber olamazlar. Gazlar da ideal
olmaz ama ideale yakın olurlar diyerek bir benzetme yapıyorum. (Ö19E)
Hareketli insanlar için enerjisi yüksek dediğimizi belirttikten sonra, maddenin enerjisi arttıkça tıpkı
yaramaz çocuk gibi yerinde duramayacağını belirtip katıların en düşük enerjili (durgun), gazların en
yüksek enerjili (hareketli) olduğunu belirtirim. (Ö13E)
Katı sıvı gaz halin özelliklerini anlatırken sınıftaki oturma şekilleriyle ilişkilendiriyorum. Yan yana
otururken katı, aralıklı otururken sıvı, her biriniz sınıfın bir köşesindeyken gaz halini temsil ediyorsunuz
şeklinde bir analoji kullanıyorum. (Ö15K)
Gaz moleküllerinin hareketini futbol maçındaki futbolcuların koşturmasına benzetiyorum. (Ö21E)
“Katıları dolaba yerleştirmeye çalıştığınız konserve kutularına benzetebilirsiniz diyorum. Ne kadar
ittirseniz de yer açamazsınız. Bu durum katının tanecikleri arasındaki boşluğun az olması ile ilişkilidir.
Dolapta da kavanozlar sıkışmazlar. Hâlbuki şişirilmiş bir balonu biraz daha şişirmek istediğimizde bize
bu imkânı verebilir. Bu da tanecikleri arasında katılara göre daha fazla boşluk olmasından kaynaklanır”
şeklinde açıklıyorum. (Ö20E)

Tablo 1’e göre, öğretmenler katı, sıvı ve gaz maddeler arasındaki ilişkiyi anlatmada farklı türdeki analoji
örneklerinden yararlanmışlardır. Öğretmenlerin çoğu analojileri sözlü sunmayı tercih etmiş, ayrıca
görsellerle desteklememiştir. Kullanılan analojilerin genellikle öğrencilerin ilgisini çekme ve konuyu
açıklığa kavuşturma amacı taşıdığı görülmektedir. Örnek olarak verilen analojilerin konunun başında,
ortasında ya da sonunda sunulduğuna yönelik herhangi bir veri kaynağı olmadığından bu konuyla ilişkili
veri bulunmamaktadır. Tablo 1’e göre, öğretmenlerin kullandıkları bu analojilerde analog ve kaynak
arasındaki benzerlik ya da farklılıkları öğrencileriyle tartışıp tartışmadıkları, kullandıkları analojilerin
sınırlılıklarından bahsedip bahsetmedikleri de belli değildir.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin 6’sı veri toplama aracı olarak kullanılan formda “Maddenin Halleri”
ünitesinin öğretiminde kullandıkları bellek destekleyici ipuçlarına yer vermişlerdir. Bu öğretmenlerden
bazılarının sunmuş oldukları bellek destekleyici ipuçlarına örnek alıntılar Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Bellek destekleyici ipuçları kategorisinde yer alan öğretmen yanıtlarından örnek alıntılar
Denge buhar basıncını etkileyen faktörleri (Sıcaklık-sıvının Cinsi-Saflık) “Seni Çok Seviyorum”
şeklinde şifreliyorum. (Ö4E)
P.V=n.R.T (Paran Varsa ne RahaT). (Ö6K)

Tablo 2’de, “Maddenin Halleri” konusunu işlerken bellek destekleyici ipuçlarını kullanan iki öğretmenin
(Ö4E, Ö6K) cevabından örnek alıntılar sunulmuştur. Bunlardan ilk bellek destekleyicinin dört öğretmen
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tarafından kullanıldığı tespit edilirken, ikincisini ise iki öğretmenin kullandığı tespit edilmiştir. Her iki
örnek de ilk harf yöntemleri içerisinde yer almaktadır. Çoğunlukla ilk harf yöntemlerinden akrostiş
oluşturma tekniği öğretmenler tarafından tercih edilmiştir.
Çalışmanın örneklemini oluşturan öğretmenlerden 5’inin ise “Maddenin Halleri” ünitesinin
öğretiminde oyunlardan faydalandıkları tespit edilmiştir. Bazı öğretmenlerin oyunları öğrencilerden
hayal etmesini isteme şeklinde gerçekleştirdiği, bazılarının ise bizzat öğrencilerle sınıfta canlandırma
şeklinde yaptıkları belirlenmiştir. Bu öğretmenlerden bazılarının ifade ettikleri oyunlardan örnek
alıntılar Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 3. Oyun etkinlikleri kategorisinde yer alan öğretmen yanıtları
Her öğrencinin kendisini bir gaz taneciği yerine koymasını istiyorum. Sıcak havalarda nasıl
birbirlerinden uzaklaştıklarını, soğukta ise nasıl birbirine yaklaştıklarını, aynı sırada oturan öğrenci
sayısının nasıl arttığını, bu nedenle aynı sırada sıkıştıklarını anımsamalarını istiyorum. Ve ideal gaz
denklemini önlerine koyuyorum. (Ö16K)
Maddenin hallerinde öğrencileri tahtaya çıkartıyorum. Erkek öğrenciler daha az alındığı ve daha çok
eğlendiği için onları tercih ediyorum. Gaz halinde parmakları birbirilerine bazen değecek kadar
bağımsız ve hareketli, sıvıda kol kola parmaklarıyla kanca gibi birbirlerine tutunmuş şekilde, katı
halde ise tam halay duruşu yapıyoruz. Ayrıca gaz halde sınıf içinde birbirlerine ve duvara çarpıyorlar.
Oradan da basıncı açıklıyorum. (Ö17K)

Tablo 3’te, Ö16K ve Ö17K kodlu öğretmenlerin “Maddenin Halleri” konusunu öğrencilere anlatırken
oyun etkinliklerinden yararlandıkları görülmektedir. Birinci örnek alıntıya benzer (hayal ettirme) bir
oyunu örneklemdeki iki öğretmen ifade ederken, ikinci örnek oyuna benzer açıklamaları örneklemdeki
3 öğretmen ifade etmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Kimya öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” ünitesine yönelik kullanmış oldukları iyi örneklerin (analoji,
bellek destekleyici ipuçları, anektod aktarma, drama, oyun etkinliği vb.) neler olduğunun araştırıldığı
bu çalışmada öğretmenlerin sıklıkla analojilerden, bellek destekleyici ipuçlarından ve oyunlardan
yararlandıkları belirlenmiştir.
Çalışmada örneklemdeki öğretmenlerin “Maddenin Halleri” ünitesinin öğretiminde en çok kullandıkları
uygulamaların analojiler ve metaforlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tufan (2019) tez çalışmasında,
kimya öğretmenlerinin analoji kullanımıyla ilgili mevcut durumları, nitelikleri ve derslerinde analoji
kullanım durumlarının iyileştirilmesi ile birlikte kimya ders kitaplarındaki analojiler ve sınıflandırılması
üzerine odaklanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında kimya öğretmenleri ile gerçekleştirilen analoji
eğitimi sonrasında, öğretmenlerin derslerinde analoji kullanma, analojileri kullanırken nelere dikkat
etmeleri gerektiğini bilme, analojilerin kullanım amaçlarını bilme ve öğrencilerin de analoji
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üretmelerini sağlama boyutlarında eğitime katılan öğretmenlerin görüşlerinde büyük oranda
ilerlemeler olduğu tespit edilmiştir. Maharaj-Sharma, Sharma ve Sharma (2017), çalışmalarında fizik
öğretmenlerinin bir öğretim aracı olarak analojileri fizik öğretimi ve öğrenimindeki kullanım
deneyimlerini belirlemişlerdir. Elde edilen bulgular genel olarak fizik öğretmenlerinin derslerinde
analojileri kullandıklarını, kullanılan analojilerin de çoğunlukla basit ve açıklayıcı nitelikte olduğunu
ortaya koymuştur. Çalışma sonuçları ile benzer olarak, gerçekleştirilen bu çalışmada kimya
öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” konusuna yönelik geliştirdikleri analojilerin yapı ve çeşitlilik ile
hedef kavramın içeriği bakımından yetersiz olduğu ve bu durumun iyileştirilmesi için öğretmenlere bir
takım (hizmet içi, vb.) desteklerin verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Kimya öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” ünitesinin öğretiminde kullanmayı tercih ettikleri diğer bir
stratejinin ise bellek destekleyici ipuçları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şimşek (2019) yüksek lisans tez
çalışmasında, fizik, kimya ve biyoloji konularında fen bilgisi öğretmen adaylarının kullandıkları bellek
destekleyici ipuçlarının tespit edilmesini amaçlamıştır. Çalışma sonucunda, oldukça ilginç, yenilikçi,
hatırlanması kolay ve eğlenceli ipuçları belirlenmiştir. Öğretmen adayları özellikle anlaşılması zor ya da
öğrenilmesi güç olan konularda bellek destekleyici ipuçlarını kullanmanın faydalı olduğunu
düşünmüşlerdir. Bu görüşü destekler nitelikte benzer çalışmalara literatürde yer verilmiştir
(Senemoğlu, 2011; Slavin, 2006; Yetkin, 2006). Bu çalışmada da, öğretmenler tarafından kullanılan
bellek destekleyici ipuçlarına bakıldığında sıklıkla akrostiş tekniğinden yararlandıkları tespit edilmiştir
(Tablo 2). Bu tekniğin genellikle tercih edilmiş olmasının, oluşturulmasının kolay olması sebebiyle
olabileceği düşünülmektedir.
Kimya öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” ünitesinin öğretiminde kullanmayı tercih ettikleri diğer bir
uygulama ise oyunlar veya drama etkinlikleridir. Demirağ ve Acar-Şeşen (2016), kimya konularından
biri olan “maddenin tanecikli yapısı” ünitesine yönelik geliştirdiği drama etkinliklerinin öğrencilerin
akademik başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir çalışma
yürütmüştür. Uygulama sonucunda, deney grubu lehine akademik başarı ve motivasyon değişkenleri
açısından anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Benzer olarak Şahin (2016), “maddenin tanecikli yapısı
ve karışımlar” konusunda drama tekniği ile desteklenmiş 5E öğretim modelinin öğrencilerin başarı ve
tutumları üzerine etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda, drama tekniği ile desteklenmiş 5E öğretim
modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha fazla başarı
gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında, gerçekleştirilen bu çalışmada da
öğretmenlerin oyun ve drama gibi teknikleri kullanarak maddenin halleri konusunu öğrencilerinin daha
iyi anlamalarını ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaya çalıştıkları düşünülmektedir.
Sonuç olarak, analojilerin, bellek destekleyici ipuçlarının ve oyun ya da drama etkinliklerinin özellikle
fen bilimleri derslerinde kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda bu tekniklerin öğrencilerin
akademik başarılarını artırmada, öğrencilerin günlük yaşamlarında yer alan bilgiler ile yeni öğrenilen
bilgiler arasında bağ kurmada ve öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir
(Akyüz, 2007; Kesercioğlu, Yılmaz, Huyugüzel Çavaş & Çavaş, 2004; Kılıç, 2009;Şahin, 2016). Birçok
araştırmada farklı konuların öğretiminde bir yöntemi tek başına kullanmak yerine, birçok yöntemin bir
arada kullanılması önerilmektedir. Çünkü herhangi bir yöntemin tek başına kullanılması durumunda
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yetersiz kaldığı yönleri olabilir ve aynı yöntemleri sıklıkla kullanmak etkili sonuçlar vermeyebilir. Bunun
yerine öğretmenlerin kullandıkları yöntemleri başka yöntem ve tekniklerle desteklemesi, kullanılan
yöntem ve tekniklerin birbirilerinin eksikliklerini kapatması ve öğrenciye zengin bir öğrenme ortamı
sağlanması bakımından olumlu sonuçlara sebep olacaktır (Huddle, White ve Rogers, 2000; Orgill ve
Bodner, 2006; Türk ve Çalık, 2008). Bu bağlamda, gerek analojilerin gerekse de bellek destekleyici
ipuçları ve oyun yönteminin fen ve kimya öğretiminde kullanımının birçok yönden avantajları olsa da,
sürekli aynı yöntemlerin kullanılması öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.
Bu nedenle, kimya öğretmenlerinin derslerinde farklı konularınn öğretiminde çeşitli yöntem ve
teknikleri kullanması, öğrenme ortamını farklı yöntemleri, uygulamaları ve stratejileri kullanarak
zenginleştirmesinin öğrenme açısından faydalı olacağı söylenebilir.

ÖNERİLER
Çalışma sonuçları dikkate alınarak araştırmacılara şu öneriler sunulabilir:
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Araştırma sonucunda “Maddenin Halleri” konusunda ortaya konulan iyi örneklerin,
öğrencilerin öğrenme tercihleri ile uyum gösterip göstermediğini yansıtan daha ileri çalışmalar
yapılabilir.
Bu araştırmada, öğretmenlerin kullandıkları analojilerin sahip oldukları sınırlılıklardan,
yansıttıkları gerçekle benzeyen ve benzemeyen yönlerinden sınıflarında bahsedip
bahsetmedikleri formda yer alan sorulara verdikleri cevaplardan detaylı olarak
belirlenememiştir. Bu kapsamda benzer çalışmaların sınıf içi gözlemlerle desteklenerek
yürütülmesiyle öğretmenlerin pratikte analojileri nasıl kullandıkları ve nelere dikkat ettikleri
daha net bir şekilde belirlenebilir.
Araştırma sonuçları dikkate alınarak öğretmenlere analoji, öğretimde analojilerin nasıl
kullanılması ve tasarlanması gerektiği, özellikle disiplinler arası yürütülecek hizmet içi kurslar
ve projeler ile öğretmenlerin üretmelerine imkân tanınması önerilebilir.
Deneyimli kimya öğretmenlerinin “Maddenin Halleri” konusunu işlerken kullandıkları
kendilerine özgü bu iyi örneklerin, ülkemizdeki fen bilimleri ve kimya öğretmenlerinin yanı sıra
kimya öğretmen adayları ile de paylaşılmasının kimya konu ve kavramlarının öğrenciler
tarafından daha anlaşılır hale gelmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Ülkemiz genelindeki kimya öğretmenlerinin büyük çoğunluğuna ulaşarak, yalnızca “Maddenin
Halleri” konusundaki değil diğer kimya konularındaki iyi örneklerin de bir arada bulunduğu
kitap bölümü ya da benzer çalışmaların yapılmasının literatüre önemli bir katkı olacağı
düşünülmektedir.
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Abstract
Throughout the isolation and lockdown, consumers turn to online and telephone shopping to buy
groceries, daily necessities, and other products. A recent study cited in the diploma thesis found that
a double-digit portion of online shoppers were buying digitally because of COVID-19, and some of them
first mastered the practice during isolation. The spread of coronavirus is not only transforming the way
consumers shop, but also the way they pay for their purchases.
Therefore, this thesis topic discusses these purchases and sales during the pandemic situation, the
online purchases that developed during this time and those that were created as such only after the
total isolation began.
Online payments took an unprecedented rise during the pandemic, seen by consumers as a cleaner
way to pay in stores. Consumers are also trying new payment methods while shopping from ECommerce websites and favoring those methods that have the strongest protection against fraudulent
losses.
The following topic covers the impact of the coronavirus (COVID-19) E-Commerce pandemic and online
payments worldwide. The report focuses on the current effect and future implications and trends. All
major global regions were included in this report, with data availability starting by region and country.
Keywords: Online Sale, Purchase, Kosovo, Covid-19
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Öz
Türkiye’de ideolojik tiyatroyu dört bölümde incelemek mümkündür. Osmanlı devleti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki geçişlilik, “kopuş içinde süreklilik” diyalektiği bağlamında ele alındığında, söz
konusu bölümler, Geç Osmanlı, Erken Cumhuriyet- Orta Cumhuriyet ve Günümüz Türk tiyatrosu olarak
adlandırılabilir. Bu bildiride Osmanlı dönemi Türk ideolojik tiyatrosu üzerine durulmayacak onun yerine
erken- orta dönem ideolojik tiyatronun gelişimine odaklanacaktır. Bilindiği gibi Türkiye’de ideolojik
tiyatronun ilk örneği olarak, “Ortaoyunu” gösterilmektedir.
Politik tiyatro örnekleri, halkın siyasal- toplumsal sorunlarına ve sokaktaki sorunlara koşut olarak
gelişmiştir. Buğlalılar’ın verdiği bilgiye göre “emektar” sol tiyatro topluluğu DİHT, ilk oyunu, “Köprü”yü
İstanbul’un gecekondu semtlerinde sahnelemiştir. Buradaki amaç, Boğaziçi Köprüsü’nün şehrin
dokusuna doğal olarak da yoksul semtlerin birer rant kapısı olarak değer kazanacağı gerçeği hususunda,
ileride zarar görecek alt- gelir gruplarını bilgilendirmektir. Ayni geleneği sürdüren kimi sol örgüt
bölüntülerine (fraksiyon) ait tiyatro toplulukları bugün de özellikle yoksul gecekondu mahalleleriyle,
kendi gruplarının güçlü olduğu ilçe- semtlerde halka ücretsiz gösteriler sunmaktadır. Türk Tiyatro
Tarihi, özel tiyatro geleneğinin yerleşmesiyle birlikte, her alanda politik tiyatro topluluklarıyla dolmuş
ve tüm siyasal ideolojikler için fikirlerini tartışmaya açacak- taraftar kazanacak bir mücadele alanına
dönüşmüştür. Daha sonraki gelişmeler, bir başka bildiri konusu olarak ayrıldığında son söz olarak, 196090’ların eserlerinin, politik tiyatro açısından günümüzdeki kısır tiyatro ortamına “inat” oldukça verimli
bir platform yarattığını belirtmek yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Politik tiyatro, ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar, çağdaşlaşma, devletin ideolojik
aygıtları.
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Abstract
Political theatre in Turkey can be divided into four different eras. If some think transferring into young
Turkish Republic after the collapse of the Ottoman Empire ,is a continuity within a breakdown than the
scientist should come up with a solution the first era of political theatre is the Late- Ottoman time. The
other eras can be mentioned as the Early Republic Period- Mid- Republic Period and Contemporary
Turkish Political Theatre. In this paper the Early and Mid Turkey Political Theatre sectors will be tried
to examine. By the way, the beginning of political theatre in Anatolia and the ex- capital Istanbul is
“Ortaoyunu.”
The examples of political theatre usually covers the political and social problems of the society.
According to Bağlılar, one of the eldest left political groups called “DİHT” has played its first play “The
Bridge” to the people of slum areas in order to warn them how they would get affected after the first
Bridge would be constructed. Some fraction groups in favor with illegal terrorist groups also choses
the same tradition of playing in small gathering areas which their political strenght is well seen. Both
theatre organizations belonging to right and left groups had a chance of upgrading the political theatre
plays after the special thatres arose. The examples of political plays shown throuhout 1960’s to 1990’s
created an open discussion enviroment comparing to the political theatre examples of today.
Keywords: Political theatre, subsized theatres, private theatres, modernization, states İdeological
devices.

GİRİŞ: TÜRKİYE’DE POLİTİK TİYATRO
Türkiye’de ideolojik tiyatroyu dört bölümde incelemek mümkündür. Osmanlı devleti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki geçişlilik, “kopuş içinde süreklilik” diyalektiği bağlamında ele alındığında, söz
konusu bölümler, Geç Osmanlı, Erken Cumhuriyet- Orta Cumhuriyet ve Günümüz Türk tiyatrosu olarak
adlandırılabilir. Bu bildiride Osmanlı dönemi Türk ideolojik tiyatrosu üzerine durulmayacak, onun
yerine erken- orta dönem ideolojik tiyatronun gelişimine odaklanacaktır. Bilindiği gibi Türkiye’de
ideolojik tiyatronun ilk örneği olarak, “Ortaoyunu” gösterilmektedir. (Dural, 2021)
Politik tiyatronun dünya çapında öncülleri olarak sayılan Piscator ve Brecht tarzı modern tiyatro
eserlerine ulaşmak için Türkiye’de, Cumhuriyet dönemini beklemek gerekmektedir. Bu yüzden
Cumhuriyet tiyatrosunu, genel itibarıyla Osmanlı’dan bugüne gelen ve imparatorluğun Çöküş sürecinde
kendisini hayli yenilese de, tam anlamıyla dünyadaki almaşıklarıyla boy ölçüşemeyen politik tiyatro
örneklerinden ayırmak, önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Özdemir Nutku, “Yaşayan
Tiyatro” başlıklı çalışmasında yukarıda aktarılandan farklı olarak, Türkiye’de ideolojik içerikli eserlerin
tarihini, Türkiye ve Osmanlı hinterlandıyla koşut olarak beş dönem içinde inceler. Bu dönemler; I.
Dünya Savaşı ile başlar ve sırasıyla Cumhuriyetin ilk 20 yılı, II. Dünya Savaşı kuşağı eserler, çok partili
dizgenin etkisi, 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamıyla üretilen tiyatro yapıtları olarak devam
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eder. (Nutku, 1976). Özmen ise, ilgili dönemlerde işlenen temel konular hakkında, şu şekilde bir
ayrıştırmaya başvurur:

1. KÜLTÜR- SİYASAL KÜLTÜR
“Örneğin, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı kuşak yazarları, oyunlarında savaşın yıkıcı etkilerini ve
kahramanlık konusunu ele alırken Cumhuriyet’in ilk yirmi yılı kuşağı yazarları, radikal değişikliklerin ve
inkılapların toplumu nasıl etkilediğinden söz eder ve siyasal anlamda belirli kutuplaşmaları konu alır.
Türk politik tiyatrosunun siyaset odaklı eleştiri yapması ve geçiş sürecinin çelişkilerini yansıtması
Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda görülür.” (Özmen, 2015: s. 419)
Bilindiği gibi Cumhuriyetin ilk 20 yılı, önce Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı, daha sonra ilk etapta sert
(siyasal) ikinci alt- dönemdeyse yumuşak (kültürel) devrim süreçlerinin tamamlanıp, devrimin koruma
altına alındığı, yabancı terminolojide ifade edilmesi gerekirse, devrimin katarsis (arındırma) sürecidir.
Bu dönem içerisinde kaleme alınan politik eserler, ulusal kurtuluş yengisini işleyenler, Atatürk sevgisi
ve devrimlere ağırlık verenler, resmi tarih çizgisi ekseninde gezinen olarak üç başlık altında tasnif
edilirler. Burada önemli olan nokta devrimi savunan kuşakların yoğun devrim propagandasına karşı
çıkan kimi muhafazar yazarların, Atatürk sevgisi- ulusal kurtuluş destanı arasına sert- yumuşak
devrimlere yönelik, eleştirilerini sıkıştırma çabalarıdır. Hegemonyanın sürekli olarak karşıt
hegemonyayı çağırdığı düşünüldüğünde (Scott, 2010: s. 7-162), süreç- içi gelgitler daha rahat
kavranabilecektir.
1.1 Farklı Değerlendirmeler
Hıfzı Topuz, “Bir ülkenin kültürü, o ülkede yaşayanların davranış biçimleri ve yaşantılarıyla belirgin olur,
yoksa devletin zorla yaptırdıklarıyla değil” (Topuz, 1988: s. 288) derken, hiç kuşkusuz özellikle Türkiye
gibi az gelişmiş bir ülke ölçeğinde, çok didaktik bir anlayış sergilemekteydi. Oysa başta Türkiye olmak
üzere sadece az gelişmiş değil gelişmiş dünyanın da, eşiğine gelinen devlet- halk ikileminde ibrenin
devletin baskınlığına kaydığı bilinmektedir. Tüm toplumlarda, devletin iğneden ipliğe yani ekonomidenpolitikaya oradan siyasal- toplumsal kültüre her alana damgasını vurduğu gerçeği, o kadar rahat
geçiştirilebilecek bir öznellik değildir.
Dolayısıyla Hıfzı Topuz’un telkin ettiği didaktik öğretinin dışına çıkan Akgül, cumhuriyet tiyatrosunun
çözümlenebilmesi için Tanzimat’tan bu yana kültür karşısında devletin konumlanışına eğinilmesi
gerektiğini vurgulayarak, Cumhuriyet elitlerinin kafalarında tasarımladıkları kurumsal yapıyı,
Tanzimat’ın sunduğu modern tiyatroya kapı aralama çabasını, farklı mekanlar üzerinde uygulayarak,
yurttaş bilişisinin içerine zerk ettiklerini kaydetmektedir. Akgül, tespitlerini, şu şekilde sürdürmektedir:
“Tiyatronun Tanzimat’taki gibi belli bir rol üstlenmesi onu politik bir araca dönüştürmektedir.
Dolayısıyla salt araç olarak görülecek sanat biçimlerinin misyonlarını tamamladıklarında yerlerini bir
başka şeye devretmesi gerekmektedir, ama unutmamak gerekir ki, Batılı tiyatro geleneği Antik
Yunan’dan bugüne kadar geçen sürede siyasetin ve felsefenin uygulama alanı olmuş, agorada
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toplulukların tiyatroyla tanıştığı ve tartıştığı bir mecraya dönüşmüştür. Bu yüzden tiyatro her zaman ve
her koşulda bizatihi siyasetin merkezinde olmuştur.” (Akgül, 2015, s. 15)
1.2 “Vatan Cephesi”nden Yassıada’ya
Tam da bu noktada kuramsal değinilerden çıkarak, çeşitli dönemlerde ödenekli tiyatroların siyasal
olaylardan nasıl etkilendiğine göz atmak yerinde olacaktır. Nitekim Prof. Dr. Aslan’ın yakın bir geçmişte
kaleme aldığı ve devlet tiyatrosunun, Türkiye’nin hemen her çalkantılı döneminde, ülkedeki siyasal
dengelerden etkileniş biçimine dair yazdıkları, konuya ışık tutar niteliktedir. Devlet Tiyatrosu
oyunlarının, Akgül gibi siyasal elitlerce sıklıkla siyasal aklın tasarımladığı dekoru, halkın zihnine yansıtma
aygıtı gibi kullanıldığını anımsatan yazısında Aslan, ilk örneği “Vatan Cephesi” ve DP yönetiminin devlet
tiyatrolarına fiili müdahalesiyle ilintilendiriyor. Bu dönemde kimi sağ görüş sahibi tiyatrocuların, “Vatan
Cephesi” oluşumuna katıldıklarını anımsatan Aslan, Yüksek Soruşturma Kurulu’nun adı geçen
tiyatrocuların ifadesine başvurduğunu belirtmektedir. Independent’ın Türkçe baskısında yer alan
makalesinde, Devlet Opera Balesi sanatçısı Ayhan Aydan’ın sabık Başbakan Adnan Menderes ile
ilişkisinin ciddi bir biçimde kaşındığına işaret eden Aslan, soruşturma kapsamında, dönemin Devlet
Tiyatro ve Operası Genel Müdürü Cüneyt Gökçer’in ifadesine başvurulmasının altını çizmektedir (Aslan,
2021).

2. TİYATRO MEFHUMU PARTİ PROGRAMLARINDA
“Söz hakkı sanatçılara gelince zamanında Vatan Cephesi'nin bir üyesi olan Genel Müdür Cüneyt Gökçer,
Devlet Tiyatrosunun politikaya bulaşmasını önceki dönemde yapılan baskılara bağlamıştı. ‘Devlet
Tiyatrolarına kötü politikanın sokulmak istendiği ve ne yazık ki bazı kişilerin de bu çamura bulaştıkları
doğrudur. Ancak iftiharla arz edeyim ki Devlet Tiyatrosu büyük çoğunluğuyla tertemiz kalmasını, sanat
bayrağını her şeyin üstünde tutmasını bilmiştir… Bundan sonra da teveccühünüze ve güveninize layık
olmaya çalışacağız. Söz veriyoruz” (Aslan, 2021) şeklinde yazan Aslan, parasını devletin verdiği bir
kurum olarak Devlet Tiyatrosunun, dönemsel gelişmelerden şiddetle etkilendiğini yinelemektedir:
“Partilerin Devlet Tiyatrosu ile ilgili görüşleri beyannamelerine yansımıştır. AP'nin 1965 seçim
beyannamesinde milli kültürün gelişmesi için tiyatro ve operanın önemine müdrik olarak bu alanlara
daha çok ilgi gösterileceği belirtilirken, CHP'nin 1965 beyannamesinde tiyatro ve opera, eğitim ve
öğretim vasıtası olarak değerlendirilmişti. CKMP'nin beyannamesinde ise tiyatronun bir halk okulu
olarak devletten yardım görmesi gerektiği ifade ediliyordu.
Adalet Partisi'nin II. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, Türk kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak için kültür
eserlerinin sayı ve nitelik bakımından daha üstün bir seviyeye çıkartılmasını sağlayacak bir ortam
hazırlanacağı belirtilmişti. Bunun için de TİP'in de önerileri arasında bulunan eser sayısının arttırılması
için teşvik amaçlı ödül konulması, sergiler açılması ve yarışmalar düzenlenmesi gibi faaliyetlerde
bulunulması öngörülmüştü.
Devletin desteği ile uluslararası alanda Türk kültürü geliştirilecek ve benliği korunarak kültür
alışverişinde bulunulacaktı. Bu bağlamda uluslararası kültür şenlikleri düzenlenecek, Türkçe eserler
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yabancı dillere çevrilerek, Türk sanat adamlarının yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmelerine imkân
sağlanacaktı.” (Aslan, 2021)
Bir diğer ödenekli tiyatro olan İstanbul Şehir Tiyatroları, bizzat Türk Tiyatro tarihinin aksakalı (duayeni)
Muhsin Ertuğrul tarafından ideolojik bir üst- kimliğe halkı çağırmak, özellikle savaş yıllarında
varsıllaşmanın gereğini yerine getirmenin çarelerini arayan, türedi zenginleri, “adam etme” misyonuna
sahip kılınmıştı. Rusya’da toplumcu sinema ve tiyatro üzerine incelemelerde bulunan Ertuğrul, eski
adıyla Darülbedayi yani Şehir Tiyatroları’nın başına getirilmiş ve kurum 1927- 1930 seneleri arasında
ciddi bir yeniden yapılanma, düzenleme ve kurumsallaşma dönemi geçirmişti. TBMM’nin 1930 yılında
kabul ettiği yeni belediye kanunuyla, resmen İstanbul belediyesine bağlanan İstanbul Şehir Tiyatroları,
modernizmin öncüsü konumunu sürdürmüştür. Bu uğurda, müslüman kadınların sahneye çıkışı
önündeki engelleri kaldırılır, kadınlar yerine sahneye çıkan zennelerin Türk kadınını temsil etme usulü
değiştirilir; Cahide Sonku, Bedia Muhavvit, Neyire Nehir gibi kadın yıldızların tiyatro tarihine adlarını
yazdırması sağlar. (Büyükarman, 2015)
2.1 Şehir Tiyatrolarının Misyonu
Tiyatronun genç kesimler ve yeni palazlanan Türk burjuvazisine sevdirilmesi amacıyla “Lüküs Hayat,
Deli Dolu, Saz Caz” isimli oyunlar sergilenir. Operet tarzında yazılan bu eserlerde amaç, tiyatronun
küçük bir azınlığın tekelinden çıkarılarak, tüm toplumla etkileşim içinde olan bir modernleştirme
aygıtına dönüştürülmesidir. Büyükarman, Ertuğrul’un İstanbul Şehir Tiyatrolarını kazandırdığı kimliğin
yansıtılması için şu örnekleri sunmaktadır:
“1935 senesine gelindiğinde İstanbul Şehir Tiyatrosu; Tepebaşı Tiyatrosu’nda dram ve komedi, Fransız
Tiyatrosu’nda operet, Tepebaşı Asri Sinema’da çocuk tiyatrosu olmak üzere üç ayrı sahnede temsiller
vermektedir. Muhsin Ertuğrul, seyirci azlığı nedeniyle neredeyse haftada bir yeni oyun çıkarmak
zorunda olan kurumun temsil sayısını artırma yolunda ‘3 defadan 100 defaya’ sloganıyla bir
kampanyaya girişir ve Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü oyunu, 1943-1944 sezonunda 100.
temsili aşan ilk yerli oyun olur. 1945-1946 sezonunda ise, Edmond Rostand’ın Cyrano de Bergerac’ı 105
temsile ulaşan ilk çeviri oyun olacaktır.” (Büyükarman, 2015)
Örneklerden anlaşılacağı kadarıyla tiyatro ve tiyatronun devletin ideolojik aygıtlarınca kullanılarak,
toplumu hareketlendirmesi olgusu, radikal sağdan aşırı sola, tüm partilerin ilgisini çekmiştir. 1960-80’li
yıllar arası, yani “ideolojik/ kitle omurgalı ideolojik” siyasal partiler döneminde, halkın karşısına salt oy
avcılığıyla değil, kendi programlarında hedefledikleri, yeni siyasal stratejilerle yaklaşan siyasal partilere
rastlanmaktadır. Günümüz oy makinası- goygoycu kitle partileri ve ideolojilerini siyasal konumlarının
ardına gizlemiş siyasal partilerin aksine, sokakta akan kana rağmen oldukça ciddi birer ideoloji partisi
görünümü sergileyen MSP’den TİP’e, CHP’den AP’ne tüm siyasal partiler, kendi ideolojilerini
sahneleme ya da tiyatro sahnesine fikirlerini nakşetme telaşında olmuşlardır. Daha sonra AP’nin,
“Devlet Tiyatrolarını politikaya bulaştırmayalım” çağrısına uyan Ecevit’li CHP, iktidarı eleştirmekten
kendisini alıkoyamasa da, Demirel’in “tiyatro eserleri seçiminde halkı bilinçlendirici misyon” politikasını
desteklemiştir. (Aslan, 2013)
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2.2 Sosyalist Tiyatro Sahnelere Ağırlığını Koyuyor
Aynı yıllar, Türkiye’de ideolojik tiyatro yarışında bayrağı eline alan ve temelde özel tiyatrolar üzerinden
halkı, sol fikirlere ve propagandaya yatkın kılmayı hedefleyen, sosyalist tiyatronun da, sahneye çıkmaya
başladığı evreyi imlemektedir. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve Tüm Öğretmenler Birleşme ve
Dayanışma Derneği (TÖB- DER) çatısı altında başlayan toplumcu tiyatro çalışmalarının, özellikle 1968
sonrası öğrenci hareketleriyle biütünleşerek, devrimci tiyatro geleneğini ateşlediğine değinen
Demirdiş’in tespitleri önemlidir. Demirdiş, böylelikle, 1960 sonrasında resmi alanların ve resmi
ideolojinin dışına çıkan, hatta resmi söylemi bütünüyle terkederek, sokaklara karışan bir tiyatro
eylemliliğine dikkati çekmektedir. (Demirdiş, 2020: s. 1-2) Aynı yıllarda politik tiyatronun başat
tekniklerinden, “ajitasyon- propaganda” tiyatrosu örneklerinin artış göstererek, Piscatör ve Brecht gibi
önemli ideolojik tiyatro yazarlarının eserlerinin, ülkede boy göstermeye başladığı bilinmektedir. Bu
bağlamda ilk politik tiyatro topluluklarından birisi olarak bilinen Devrim İçin Hareket Tiyatrosu (DİHT),
ilk toplantı- provalarını TÖS tarafından kendilerine sağlanan bir odada gerçekleştirmiştir.
Buğlalılar’ın verdiği bilgiye göre DİHT ilk oyunu, “Köprü”yü İstanbul’un gecekondu semtlerinde
sahnelemiştir. Buradaki amaç, Boğaziçi Köprüsü’nün şehrin dokusuna zarar verilirken doğal olarak da
yoksul semtlerin birer rant kapısı olarak değer kazanacağı gerçeği hususunda, ileride zarar görecek altgelir gruplarını bilgilendirmektir. (Buğlalılar, 2014) Ayni geleneği sürdüren kimi sol örgüt bölüntülerine
(fraksiyon) ait tiyatro toplulukları bugün de özellikle yoksul gecekondu mahalleleriyle, kendi gruplarının
güçlü olduğu ilçe- semtlerde halka ücretsiz gösteriler sunmaktadır. Özellikle yasadışı DHKP-C terör
örgütünü savunan kimi tiyatro topluluklarının, İstanbul Gazi Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Gülensu,
Armutlu mahalleleriyle Okmeydanı’nda sokak aralarında sahne aldıkları gözlenmektedir. Legal siyasi
çizgisini koruyan Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu da, kurulduğu Kartal’dan aralıklı olarak sahne aldığı Sarıyer
bölgesine dek; yoksul halkı tiyatro salonuna çekip, sosyalist çizgide eserlerin izlenmesini sağlamak
amacıyla, çok ucuz bilet fiyatları ve yerel yönetimlerin destekleriyle yaşamını sürdürmektedir. Yine
Dilek Türker (Tiyatro Ayna), Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), 1990’lı yılların ikinci
yarısında İslamcı Birlik Sahnesi -Ulvi Alacakaptan, Ahmet Yenilmez gibi oyunculara da, oyunlarının
içeriğine göre arka çıkan çoğu sağ veya sol çizgideki belediyeler, bu tiyatro gruplarının oyunları
üzerinden, projeleri- dünya görüşlerinin altını çizmeyi ihmal etmemektedirler. Yeniden Demirdiş’e
dönüldüğünde, yazar, TÖB-Der’in, zamanının önemli bir kuruluşu olarak, politik tiyatroya katkısını,
şöyle ifade etmektedir:
2.3 Politik Tiyatroya TÖB-DER ve TÖS Katkısı
“Dinar Şubesi Buzlar Çözülmeden adlı oyunu sahnelemiş ve elde edilen gelirin önemli bir bölümünü
genel merkeze bağışlamış, Gölbaşı Şubesi Susuz Yaz adlı oyunu getirerek oyunun sahnelenmesini
sağlamıştır. Gaziantep Halkevi ve TÖB-DER Havza şubesinin sahneleyeceği Çakıl Taşları adlı oyun
emniyetçe yasaklanmış, Kırıkkale ve Fethiye şubeleri Duvarların Ötesi, Bulancak Şubesi Komprador
Oyunu’nu sahnelemiş, Viranşehir Şubesi Ankara Birlik Tiyatrosu’nun Kara Düzen adlı oyununun
sahnelenmesini sağlamıştır. Mersin Şubesi Azizname, Şili’de Av, Saloz’un Mavalı ve Kara Düzen
oyunlarını halka sahnelemiş, Besni Şubesi ise Haşmet Zeybek’in Irgat oyununu sahnelemek istemiş
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ancak oyun Kaymakamlıkça yasaklanmıştır. Aynı oyun Urfa şubesi tarafından da sergilenmiştir.”
(Demirdiş: 5)
Öte yandan başkent Ankara da sosyalist politik tiyatronun filiz vermesi açısından başat öneme haizdir.
Ankara’da sergilenen ilk uzun soluklu devrimci tiyatro eseri, “Bora” mahlası altında yazılmış bir Gorki
uyarlaması olan, “Halkın Emeği”dir. Oyun daha sonra Maxim Gorki’ye ait olarak pekçok tiyatro
topluluğunca, hatta ödenekli tiyatrolarca da sahnelense bile, bu oyunu sergileyen ilk ekip, Devrimci
Ankara Sanat Tiyatrosu’dur. Erkan Yücel ve arkadaşlarının AST’den ayrıldıktan sonra kurdukları bu
topluluk, Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar giderek, Anadolu kasabalarıyla politik tiyatro
örneklerini tanıştırmıştır. (Dural, 1992: 9) İdeolojik eserler sergilemedeki maksadını, Tiyatro 74.
Dergisine verdiği mülakatla açıklayan, Yücel, şunları söylemektedir:
“Biz proletaryanın devrimci sanatını yapacağız. Bizim sanatımız, muhteva bakımından olduğu gibi biçim
bakımından da yenidir. Bu yenilik, eski ile mücadele içinde gelişir. Fakat, bu bizim geçmişin devrimci
ve demokratik mirasından yararlanmayacağımız anlamına gelmez. Biz, geçmişte zulme, sömürüye,
baskıya karşı ne varsa ona eleştirici gözle bakar ve kullanırız. Halkımızın geçmişte yarattığı sanat
biçimlerine ve muhtevasına da bu ilkenin ışığında bakarız. Önemli olan devrimci muhtevaya en uygun
biçimleri bulmak ve geliştirmektir. Eğer, halkımızın geçmişte yarattığı biçimler, muhtevamıza uygunsa
ve sanat ifade gücü varsa kullanırız. Ama meseleye eleştirici bir gözle bakmayıp körü körüne eski
biçimleri kullanmaya kalkmayız.” (Röportajlık, 2017)

3. MİLLİYETÇİ TİYATRO VE BÜYÜK DOĞU SAHNESİ
Aslında siyasal yelpazenin neresinden gelirse gelsin politik tiyatronun birbirine yakın hedefleri vardır.
İskenderun’da yıllarca profesyonel tiyatro yaşamını sürdürmeye çabalayan ve kurduğu “Büyük Doğu”
isimli ülkücü tiyatro topluluğuyla, 12 Eylül rejiminin ülkeyi a-politikleştirmek adına, Türk sağına ne
büyük zararlar verdiğini gözler önüne seren, “Devr-i Laklak” oyunuyla devleşen Feridun Akın da, bir
politik tiyatro sanatçısıdır. Siyasal rejimle hesaplaşmalara, ANAP’ın yeni palazlanan MÇP’nin önünü
kesmek uğruna sergilediği baskılara karşın, Ülkü Ocakları Genel Merkezi bünyesine geçerek tiyatro
çalışmalarını sahneleyen Akın, keskin 12 Eylül eleştirilerini içeren, “Devr-i Laklak”ı yüzlerce kez
seyirciyle buluşturmayı başarmakla kalmamış, sağ tiyatroların kadın oyuncu yerine zenneye başvurma
geleneğini de yıkmıştır. Başta kendi kızı ve eşi olmak üzere her yaştan yetenekli kadını, kısa bir eğitim
sürecinden sonra sahneye çıkaran Akın’ın başarısı, en az Türk kadınını genel anlamda sahneye çıkaran
Muhsin Ertuğrul’un başarısı kadar, hayati öneme sahiptir. Akın yakın zamanlarda İskenderun ve
Mersin’de perde açtığı, “Ateşi ve İhaneti Gördük”, “Sıra Kimde”, “Yolumuz Uzun ve Çetindir”, “Sakıncalı
Piyade” adlı piyesleriyle, Anadolu’da politik tiyatro geleneğini yaşatan değerlerden birisidir.
(Korkmazer, 2007) Akın böylelikle hem Türkiye’nin bölünmüş atmosferinde bir “birleştirici” rolüne
soyunmakta, hem de ülkücü tiyatro geleneğinin, zaten kendisinden menkul, farklı tonlarını ayakta
tutmaya çabalamaktadır.
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Daha önce görüşlerine atıf yapılan Özmen, Türkiye’de ideolojik tiyatronun ilkleri hakkında, şu bilgileri
vermektedir:
“Bu dönemde ortaya çıkan ilk politik tiyatro gruplarından biri Baylancılar’dır. Baylancılar grubunda,
1960-80 arasında sola yönelecek olan Asaf Çiyiltepe, Ahmet Oktay, Selahattin Hilav ve Ülkü Tamer gibi
pek çok aydın vardır. Bu gruptan, Asaf Çiyiltepe 1963’te AST’ın (Ankara Sanat Tiyatrosu) kurucularından
olmuştur. Baylancılar gibi, dönemin genç solcu oyuncuları tarafından kurulan bir diğer grup ise Genç
Oyuncular’dır. Bu grupta, Genco Erkal, Erol Keskin, Mehmet Akan, Vasıf Öngören ve Sermet Çağan gibi
daha sonra sosyalist tiyatro yapacak isimler çalışmıştır Bu gruplardan önde gelenler arasında 1963
yılında Asaf Çiyiltepe’nin katkılarıyla kurulan AST vardır. AST’ta politik tiyatro gruplarının en belirgin
özelliklerinden olan takım oyunculuğuna dayanan ve hiyerarşiden yoksun bir çalışma anlayışı hakimdir.
Bunun gibi diğer politik tiyatro gruplarından 1966’da kurulan İsçi Tiyatrosu ve sendikaya bağlı bir tiyatro
topluluğu olarak kurulan, Sermet Çağan, Mehmet Ulusoy, Aydın Engin gibi sol eğilimli tiyatrocuların da
içinde olduğu Tiyatro TÖS de oldukça önemlidir. 1967’de Tuncel Kurtiz, Aydın Engin, Vasıf Öngören ve
Umur Bugay gibi önemli isimlerin kurduğu Halk Oyuncuları Birliği, 1968’de özellikle dönemin gençlik
devrim hareketleri sonucu Mehmet Ulusoy’un katkılarıyla ortaya çıkan Devrim İçin Hareket Tiyatrosu
ve 1969’da Genco Erkal’ın kurduğu Dostlar Tiyatrosu, Türkiye’de politik tiyatronun gelişimine katkıları
olan gruplardır.” (Özmen: s. 423).

SONUÇ: 1960-1990 DÖNEMİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ
Görüldüğü gibi Osmanlı devrinden vücut bulan modern politik tiyatro çalışmaları, geleneksel
Ortaoyunu geleneğinden feyz alsalar bile rüştlerini Cumhuriyet döneminde ispat etmişlerdir. Bu
dönemde önce milli mücadele ardından dönemin ruhuna uygun olarak, I.- II. Dünya Savaşı temalı
çalışmalar etkisini göstermiştir. Daha sonra gerek şehir ve devlet tiyatroları gibi ödenekli tiyatroların
devletin ideolojik aygıtı gibi işlev görerek halkı bilinçlendirmesi, gerekse buna koşut olarak devletin
resmi söyleminden bağımsız bir tiyatro yapmanın mümkün olduğu savıyla ortaya atılan, devrimci
tiyatro gruplarına rastlanmıştır. Türk Tiyatro Tarihi, özel tiyatro geleneğinin yerleşmesiyle birlikte, her
alanda politik tiyatro topluluklarıyla dolmuş ve politik tiyatro, tüm siyasal ideolojikler için fikirlerini
tartışmaya açacak- taraftar kazanacak bir mücadele alanına dönüşmüştür. Daha sonraki gelişmeler, bir
başka bildiri konusu olarak ayrıldığında son söz olarak, 1960-90’ların eserlerinin, politik tiyatro
açısından, günümüzdeki kısır tiyatro ortamına “inat”, oldukça verimli bir platform yarattığını belirtmek
yerinde olacaktır.
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Why Educate the Women Prisoners?
Ergin GASHI
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Abstract
This study aims to analyze current formal and informal educational programs offered within Kosovo
Correctional facilities to women prisoners and their importance for their rehabilitation and
reintegration. “Programmes must be responsive to special needs of women and they must ensure that
women are not disadvantaged (Bruyns & Nieuwenhuizen, 2004).” The researcher will try to reach his
aim by finding answers to these three questions that are raised: 1. Is there a formal education offered
to female convicts? 2. Will vocational training help women prisoners’ rehabilitation and reduce
recidivism? 3. What are the characteristics of prison schooling?
Desired results to be obtained through interviews, literature review and observation instruments in
the Lipjan women correctional facility. They will present findings on how education can offer a second
chance to ladies who are serving their time behind bars for the crimes committed. The schooling
infrastructure and program opportunities and their effect on women prisoners' emotional support and
professional development will be presented. The study results showed that elementary and high
school formal education and different vocational opportunities are offered to women prisoners within
Lipjan Correctional Center in Kosovo; informal education is also available from them through the prison
library in the above-mentioned correctional facility.
Keywords: women, prisoners, prison education, vocational, rehabilitation, recidivism.
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Öz
Günümüzde silahlı savaşlar yerine ekonomik savaşlar daha ağırlıklı görünse de birçok ülke olabilecek
savaşlara hazırlık ve düşman unsurlarına caydırıcı görünebilmek için savunma sanayisine yatırım
yapmaktadır. Bu durum ülkelerin kamu harcamalarının büyük bir çoğunluğunu savunma sanayisine
aktarmasına yol açmaktadır. Bu harcamalarda lojistik faaliyetlerin yapılmasından veya özellikle destek
hizmet alımından doğan maliyetler önemli bir yere sahiptir. Lojistik günümüzde daha çok işletme
lojistiği olarak bilinse de tarihte birçok savaşta stratejik öneme sahip bir konu olmuştur. Tarihteki
önemli savaşlarda görev yapan komutanlar tarafından savaşa hazırlık ve savaş anında askerlerin
ihtiyaçlarını karşılamanın savaş seyri için son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır. Savaşa hazırlık
ve ihtiyaçların giderilmesi ilk zamanlarda askeri lojistik olarak tanımlanmaya başlamışken günümüzde
savunma lojistiğine doğru bir evrim geçirmiştir. Askeri lojistik askerlerin harekâtı ve ihtiyaçları üzerine
yoğunlaşmışken savunma lojistiği askeri organizasyonların ihtiyaç duyduğu her türlü madde ve
malzemenin yanında personel, silah sistemleri, tesis gibi ihtiyaçların hesaplanması ve tedarik edilmesi
sonucunda askeri ve stratejik faaliyet akışının sürdürülebilir yönetilmesi olarak gelişmiştir. Özellikle II.
Dünya savaşının savunma lojistiği gelişiminde bir kırılma noktası olarak belirtilmektedir. Bu savaştan
sonra savunma lojistiğinde birçok hizmet dış kaynak kullanımı veya destek hizmet alımı yoluyla başka
işletmelerden sağlanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Performansa Dayalı Lojistik(PDL) stratejileri
ve kontratçı firmalar ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmanın amacı askerlerin harekâtı ve ihtiyaçlarının giderilmesi olarak bilinen askeri lojistikten
askeri organizasyonların ihtiyaçlarının ileri ve geri yönlü akışının yönetilmesi olarak bilinen savunma
lojistiğine evrilmesi sürecinin detaylı bir şekilde açıklanmasıdır. Günümüzde ülkelerin PDL stratejilerinin
ve kontratçı firmalarla yaptıkları sözleşmelerin kamu harcamalarının büyük bir kısmını oluşturması bu
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sürecin incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Çalışma nitel veri analizlerinden içerik analizi
kullanılarak, literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Savunma Lojistiği, Askeri Lojistik, Performansa Dayalı Lojistik

Abstract
Nowadays, although economic wars seem to be more dominant instead of armed wars, many
countries invest in the defense industry in order to prepare for possible wars and to appear as a
deterrent to enemy elements. This situation causes countries to transfer the majority of their public
expenditures to the defense industry. In these expenditures, the costs arising from the logistics
activities or especially the procurement of support services have an important place. Although logistics
is known more as business logistics today, it has been a strategically important issue in many wars in
history. It is emphasized by the commanders who served in important wars in history that preparing
for war and meeting the needs of the soldiers during the war is extremely important for the course of
the war. While preparation for war and meeting the needs started to be defined as military logistics in
the early days, today it has evolved towards defense logistics. While military logistics focused on the
operations and needs of soldiers, defense logistics developed as a sustainable management of military
and strategic activity flow as a result of calculating and supplying needs such as personnel, weapon
systems and facilities, as well as all kinds of materials and materials needed by military organizations.
In particular, it is stated as a breaking point in the development of defense logistics of the Second
World War. After this war, many services in defense logistics started to be provided from other
businesses through outsourcing or support service procurement. As a result, Performance Based
Logistics (PBL) strategies and contracting companies have emerged.
The aim of this study is to explain in detail the process of evolution from military logistics, known as
the operation of soldiers and meeting their needs, to defense logistics, known as the management of
the forward and reverse flow of the needs of military organizations. Today, the fact that countries' PBL
strategies and contracts with contracting companies constitute a large part of public expenditures
reveals the importance of examining this process. The study was created by making a literature review
using content analysis, one of the qualitative data analyses.
Keywords: Defense Logistics, Military Logistics, Performance Based Logistics

GİRİŞ
Birçok işletme ve kurum için hayati öneme sahip lojistik hem kavram olarak hem de yazın diline askeri
organizasyonlar tarafından entegre edilmiştir. Askeri lojistik ülkelerin savaş başarılarından
bahsedilirken çok değinilmese de savaşta strateji, mühendislik ve taktiklerle beraber en önemli
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ilkelerinden biridir ve karmaşık konuları ele almaktadır. 17 yy. da başladığı düşünülen tanımlar Birinci
dünya savaşına kadar Savaşın yürütülmesi odağında yeni faaliyetlerin eklenmesiyle birlikte gelişmiştir.
Fakat Dünyanın en büyük savaşları olan I ve II Dünya savaşı arasında yapılmış çok fazla tanıma
rastlanmamıştır. Bu yüzden 2. Dünya savaşı savunma lojistiği açısından iki büyük savaş deneyimi ile
birlikte bir kırılma noktası olarak görülebilir (McGinnis 1992: 24-25). Lojistik ile ilgili tanımlamalar ilk
başlardan beri askeri lojistik kapsamında yapılmış olmasına rağmen birçok farklı disiplin ile entegre
çalışmasından dolayı iş lojistiği kavramına benzer şekilde ortak bir tanım elde edilememiştir (Erturgut
2016: 101).

YÖNTEM
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, araştırılmak istenen
konu bağlamında elde edilen dokümanlarda konu ile ilgili kelime, cümle, paragraf, kavram gibi veriler
kullanılarak elde edilen bilginin tanımlanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır (Karagöz, 2017: 602603). Bu kapsamda daha önce yazılan askeri lojistik ve savunma lojistiği alanında yazılan literatür
incelenerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

BULGULAR
Bulgular savunma lojistiğinin kavramsal gelişimi, uygulamalarının tarihsel gelişimi ve iş lojistiği ile olan
ilişkisine yönelik bilgiler içermektedir.
Savunma Lojistiğinin Kavramsal Gelişimi
Lojistiğin askeri anlamdaki ilk tanımlamaları 17 yy. da yapılmaya başlanmış ve genellikle orduların
hareketi faaliyetinden oluştuğu görülmüştür. Bu anlamda ilk tanımı Antoine Henry De Jomini’nin 1838
yılında yaptığı düşünülmektedir (McGinnis 1992: 22: Rutner vd. 2012: 97). Bu ilk tanımda askeri lojistik
askerleri kamp ve konaklama yerlerine yerleştirmek ve yürüyüşlere yön vermek olarak belirtilmiştir.
Daha sonraki yıllarda bu tanıma savaşların yapılış şekli değiştiğinden yeni faaliyetler eklenmek zorunda
kalınmıştır. Artık savaşlar kamp kurulmadan yapılmaya başlandığından lojistiğin faaliyetleri de karmaşık
hal almaya başlamıştır. Sürekli hareket halinde olan birlikler arasında bilgi dolaşımı önemli hale gelmiş,
savaş fikirlerinin en uzaktaki birliklere ulaştırılabilmesi ve harekât planı yapılabilmesi için gerekli belge
ve bilgi temin etme faaliyeti ortaya çıkmıştır (De Jomini 2008: 200).
Savunma lojistiği terimi 2. Dünya savaşı sonrasında 1950’li yıllarda çalışmalarda yer almaya başlamıştır.
Bu tarihlerden sonra (özellikle son yıllarda) yapılan tanımlar askeri lojistik adı altında yer alsa da
savunma lojistiğine daha fazla vurgu yapmaktadır (Yoho vd. 2013:82).
Eccles (1959:10)’e göre lojistik, ülke ekonomisi ile savunma birliklerinin sahadaki fiili operasyonları
arasındaki köprüdür. Planlı bir şekilde organize edilemezse kartopu etkisi yaratarak ülkelerin
ekonomilerine ve savaş seyrine ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden Savaş komutanlarının bu faaliyetleri
iyi yönetmesi hayati öneme sahiptir.
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Son yıllarda yapılan savunma lojistiğinin en kapsamlı tanımlarından birisinin: “Savaşta ve barışta, askeri
bir teşkilin harekât/operasyon amaçları ile, stratejik hedefleri doğrultusunda, her türlü madde ve
malzemeler ile silah sistemlerinin, personelin, ayrıca bina ve tesislerin; ihtiyaçlarının hesaplanmasından
başlayarak, bu ihtiyaçların ulusal ve uluslararası imkânlar ile tedarik edilmesi, taşınması, depolanması,
dağıtımı ve tahliyesi, stok yönetimi, bakım ve idamesi, hurdaya ayrılması ve bunlarla ilgili, ileri ve geri
yönlü akışı sağlayan tüm kaynakların ve ilişkilerin, topyekûn askeri ve stratejik bir kabiliyetin
sürdürülmesine hizmet edecek şekilde yönetilmesidir.” olduğu düşünülmektedir (Erturgut 2016: 101102).
Savunma Lojistiği Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi
Lojistiğin askeri alanda ilk uygulamaları olarak Asur devletini örnek verebiliriz. Milattan önce 700’lü
yıllarda ağır demir silahlar ve zırhlar üreterek bunları at, deve ve katırlarla taşıyan Asur Devleti savaş
ikmali bakımı ve onarımında o zamanın en başarılı lojistik uygulamalarını göstermiştir. M.Ö. 336’da
tahta çıkan Büyük İskender ise yaklaşık 40 bin piyade ve 7 bin süvariyi ortalama 27 kg sırt yüküyle günde
30 km ilerletebilmiştir. Bu ordu o dönemin en hafif ve en hızlı hareket eden ordusu gösterilmektedir.
20 bin piyade, 6 bin süvari ve 38 fil ile Alpleri nasıl geçtiği konusunda net bir görüş bulunmayan Kartaca
Kralı Hannibal’da lojistik anlamında başarılı padişahlardan sayılabilir(Keskin 2018).
Askeri lojistik başarılarından bahsederken Osmanlı İmparatorluğunun başarılarından bahsetmek
yerinde olacaktır. Osmanlı Devleti’nin kahraman padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethederek Bizans İmparatorluğunu yıkmasında ve tarihe karadan gemi yürütülen en popüler savaş
olarak bilinmesinde dahi büyük bir lojistik organizasyon ve plan olduğu düşünülmektedir. Teknolojinin
gelişmediği yıllarda büyük ordular kurarak savaş destanları yazan, farklı kıtalardan birçok devleti
topraklarına katarak 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı Devleti’nin askeri lojistik tarihi araştırılırken çok
fazla başarılı uygulamaya rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti büyük bir coğrafyaya sahip olduğundan
askerleri savaşa hazırlamak her zaman karmaşık bir süreçten oluşmaktaydı. Savaş hazırlıkları sırasında
o yıllarda üzerinde çalışılması gereken en önemli lojistik faaliyet taşıma işlemiydi. Askerlerin
kullanacakları savaş malzemelerinin yanında barınma ve yemek ihtiyaçları için malzeme taşıma faaliyeti
son derece önemliydi. Bunun yanında barutun kullanımıyla birlikte özellikle top mühimmatlarının
taşınması oldukça zor ve ağırdı. Taşıma işlemleri için dönem şartlarında havayolu taşımacılığı henüz
gelişmediğinden deniz (iç su yolu dahil) ve yoğun olarak kara taşımacılığı kullanılmaktaydı. Taşıma
işlerinde canlı hayvanlar kullanılıyor ve askeri personel genel olarak yaya yolculuk yapıyordu. Dağılma
döneminde ise özellikle Avrupalı devletlerden teknolojik olarak geri olunduğundan savaşlarda
mağlubiyetler artmaya başlamıştı (Keskin 2018: 121-127).
Birinci Dünya savaşında ülkeler belirli hatlar üzerinde savaşmışlardır. Bundan dolayı sürekli hareket
eden birliklerin sayısı çok azdır. Ülkeler savaşta başarılı olabilmek için bu hatlara ne kadar çok ikmal
yaparsa lojistik açısından o kadar avantajlı duruma geliyorlardı. İkinci Dünya savaşında ise “hareket”
odaklı bir lojistik destek gerektiriyordu. Her an yer değiştiren birlikler kullanılan ekipman, mühimmat,
barınma malzemesi gibi ihtiyaçların sürekli ikmaline olanak vermiyordu. Harekât halinde olan birliklere
ihtiyaç duyduğu kadar ikmal yapılması gerekiyordu. İkmallerin planlı yapılmadığı durumlarda ihtiyaç
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fazlası malzeme birikiyor ve bu birliklerin harekâtını yavaşlatıyordu (Yıldıztekin 2002; aktaran Erturgut
2016:102).
Savunma lojistiğinde ilk yıllarda öne çıkan sorular askerlerin ihtiyaçlarının nasıl giderileceği,
malzemeleri taşımanın hızlı ve verimli yolunun ne olduğu ile ilgilidir. Günümüzde bu soruların çeşitliliği
arttı ve birçok lojistik operasyon akışına ait soru eklenmiştir. Bu faaliyetlerin yönetilmesi de karmaşık
bir hal aldığından yönetimi kolaylaştıracak yollar bulunmaya çalışılmıştır (Simon 2001: 62; Kane 2011:
1).
Kapitalist sistem etkisini göstermeden önce devletler ihtiyacı olan savaş malzemelerini karşılayacak bir
başka yer bulamadığından kendileri üreterek dağıtımını yapmaktaydı. Yeterli hammaddesi olmayan
ülkeler özellikle savaş zamanlarında bu ürünleri ve hammaddelerini ithal etmekte de güçlük çektiler.
Sonraları gelişmiş ülkelerde üretim teknikleri gelişti ve ülkeler seri üretim yaparak ihtiyacından fazla
üretmeye başladı. Uluslararası ticaretin artmasıyla da ülkelerin birçoğu silah sistemlerini bu alanda
uzman ülkelerden temin etmeye başladı. Bu mallar ülkelere getirilerek askeri organizasyonlara entegre
edildi (Çetin ve Recep 2015:20-21).
Son derece karmaşık bir süreç olarak kabul edilen savaş, askeri tarihin tamamında lojistikle bağlantılı
olmuştur. Ülkeler savunma lojistiğindeki karmaşıklığı azaltmak için bilişim sistemlerinden yararlanmayı
ve lojistik faaliyetleri en aza indirerek asıl işleri olan ülke savunmasına yoğunlaşmak için dış kaynak
kullanımını bir alternatif olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda hayati öneme sahip faaliyetler
dışında kalan önemi ve güvenliği daha düşük olan faaliyetlerde dış kaynak kullanımı yoluna gidilerek
özel sektörle iş birliği yapılmaktadır. Bu ilişkide optimum fayda sağlanarak hem savunma lojistiğinde
hem de özel sektörde fiyat, zaman, mekân ve iş gücü gibi avantajlar sağlanabilecektir. Böylelikle
savunma birimleri asıl uzmanlaşılması gereken konulara daha fazla yönelim sağlayabilecektir (Düzgün,
2016; Suman 2017: 604).
Dünyada savunma alanında dış kaynak kullanımı ve özelleştirmeler çok geç görülmeye başlanmıştır.
Askeri alanda ilk dış kaynak kullanımının sanayi devrimi sonrası İngiltere’de metal sektöründen yapılan
alımlar olduğu düşünülmektedir. 1980’lerden itibaren savunma sanayiinde özel askeri şirketlerden ve
kontratçı firmalardan dış kaynak kullanımı yoluyla mal ve hizmet satınalma faaliyetlerinde ciddi artış
olduğu görülmüştür. Bu işletmeler savunma birliklerinin lojistik, eğitim, planlama, altyapı ve bu
kapsamda personel ve araç tesislerinin/üslerinin bakımı, personelin barınma ve yemek ihtiyacı gibi
faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Özel askeri şirketler savaşın doğrudan içinde olan “savaşan askeri
şirketler”, “danışmanlık veren askeri şirketler” ve “askeri destek şirketleri” olarak üçe ayrılır. Askeri
lojistik şirketleri daha çok üçüncü grup olan askeri destek şirketleri içerisinde yer almaktadır (Yalçınkaya
2006:251; Güngör 2007: 48; aktaran Oğultürk 2015).
Savunma lojistiğinde sıkça kullanılan diğer bir alternatifte Performansa Dayalı Lojistik stratejileridir. Bu
strateji kâr amacı gütmeyen kuruluşların maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak yapılmaktadır
(Randall vd. 2011: 324). PDL ihtiyaç duyulan lojistik unsurların kuruluş tarafından yapılması yerine uzun
vadeli performans sözleşmesine dayanarak başka işletmelerden destek hizmeti almaktır. Yedek parça,
bilgi ve teçhizat satın almak yerine bunların kullanılacağı sistemlerin optimum performans seviyesinde
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hazır olması için işletmelerle önceden yapılan sözleşmelerdir (Cicioğlu 2009: 29). PDL uygulamada dış
kaynak kullanımı, satış sonrası destek, entegre lojistik destek, envanter yönetimi, onarılabilir malzeme
yönetimi gibi birçok kavramı içerdiği görülmektedir (Demirci 2018: 1037).
Performansa Dayalı Lojistik stratejilerin en önemli unsurlarından olan kontratçı firmalar ise belli bir
konuda yüksek uzmanlığa sahip işletmelerdir. Günümüzde birçok ülke bu işletmelerle çalışarak
savunma sanayisinin birçok faaliyetini bu işletmeler üzerinden gerçekleştirmektedir (Erturgut
2016:103). Kontratçı firmalar askeri birlikler için lojistik, insan gücü, altyapı gibi faaliyetleri
gerçekleştiren şirketlerdir. 1949 Cenevre Konvansiyonuna göre savaşlarda doğrudan destek vermeleri
ve bunun sonucunda hedef olarak görülmeleri yasaklanmıştır. 1950’li yıllardan itibaren özellikle
İngiltere ve ABD ordularında daha etkin oldukları düşünülmektedir (Yılmaz 2007: 44).
Askeri Lojistikten İş Lojistiğine
İkinci Dünya savaşından sonra araştırmacılar lojistiği askeri ve iş lojistiği olarak iki farklı alana ayırdılar.
Lojistik her ne kadar ilk zamanlarda ordu içerisinde telaffuz edilse de bu savaştan sonra iş lojistiğinin
gelişimini daha hızlı sürdürerek askeri lojistiği geçtiği düşünülmektedir (Kent ve Flint 1997).
İş lojistiği ve askeri lojistiğin hem ilk tanımlarda hem de son tanımlarda benzer parçalar üzerine
kurulduğu söylenebilir. İlk tanımlamalara bakıldığında askeri lojistiğin strateji ve taktik ile bütünleşerek
savaşın ayrılmaz ilkelerinden olması ve iş lojistiğinin firmaların genel stratejilerinin en önemli
parçalarından olması bu benzerliğin en büyük kaynaklarından birisi olarak görülebilir. Ayrıca son
zamanda yapılan tanımlarda daha fazla yer alan ileri ve geri yönlü akış harekâtı hem iş lojistiğinde hem
de savunma lojistiğinde yer almaktadır (McGinnis 1992: 25; Erturgut 2016: 101-102). Benzerlikler
yanında iki terimin ayrıldığı noktalarda yer almaktadır. İş lojistiği işletmenin karını maksimize etmek
isterken savunma lojistiği sürdürülebilir bir caydırıcılık ve etkin askeri güç sağlayarak kamu yararını
maksimize etmeyi amaçlamaktadır (Yoho vd. 2013:83).
Lojistiğin ilk yıllarında askeri lojistiğin iş lojistiğini desteklediği düşünülmekteydi. Yapılan yenilikler
öncelikle askeri alanda duyulan ihtiyacın giderilmesi doğrultusunda geliştirilip kullanılmakta ve daha
sonra iş lojistiğine entegre edilmekteydi. Fakat günümüzde artık bu durum tersine dönmüş iş lojistiği
askeri lojistiği destekler hale gelmiştir (Rutner vd. 2012). Bu durumun temel sebeplerinden olarak
askeri organizasyonlarda karar vermenin, değişiklik yapmanın belli süreç ve izinlere tabi olması; yapılan
hataların bütün bir ülkeyi etkilemesinden dolayı telafisinin çok zor ve ağır olması gösterilebilir. Bundan
dolayı askeri organizasyonlarda lojistik yenilikler sadece mevcut durum yetersiz kaldığında ve yeni
ihtiyaçlar ortaya çıktığında gelişmiştir. İş dünyasında ise karar verme daha kolaydır. Yapılan
değişikliklerin olumsuz sonuçları işletme ve çevresini etkileyecektir. Bundan dolayı girişimcilik daha
kolay yapılabilmektedir. Girişimciliğe daha açık olan iş lojistiğinin bu nedenden dolayı daha hızlı geliştiği
düşünülmektedir (Spychalski 2011).
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SONUÇ
İnceleme sonuçlarına bakıldığında savunma lojistiği için kısa bir gelişim özeti yapacak olursak; birinci
dünya savaşına kadar askerlerin hareketi ve ikmali, ikinci dünya savaşına kadar dinamik birliklerin hızlı
harekâtı ve planlı ikmali, ikinci dünya savaşından günümüze kadar ise savunma lojistiğinin profesyonel
işletmelerden destek alınarak yapılması olarak geliştiği söylenebilir.
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Öz
Kimya, birçok soyut kavram veya süreci içermesi nedeniyle, öğrenciler tarafından anlaşılması zor bir
disiplin olarak görülmektedir. Bu algıyı düzeltmek amacıyla kimya öğretmenleri derslerinde birçok
yöntem, teknik veya strateji kullanmaktadır. Bu çalışmada, kimya öğretmenlerinin “Kimyasal
Tepkimelerde Hız” ünitesinin öğretiminde kullandıkları kendilerine özgü stratejilerin (benzetim,
kodlama, anekdot vb.) neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma
desenlerinden biri olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Durum çalışması desenlerinden bütüncül
çoklu durum deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini farklı okul türlerinde görev yapan 30
öğretmen (18 kadın, 12 erkek) oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri tek bir açık uçlu sorudan oluşan bir
anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bu formda katılımcı öğretmenlerden kimya öğretim
programındaki 11. Sınıf ünitelerinin biri olan Kimyasal Tepkimelerde Hız ünitesini öğretirken
kullandıkları kendilerine özgü farklı öğretim uygulamaları ve stratejilerini detaylı bir şekilde ifade
etmeleri istenmektedir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve sonrasında bir
araya getirilerek tematik bir çerçeve çıkarılmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin görüşlerini yansıtmak
için ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin
“Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesindeki kavramları öğretirken genellikle analojilerden
faydalandıkları, fakat bu analojilerin bir kısmının içeriksel açıdan zayıf olduğu görülmüştür. Çalışmada
öğretmenler tarafından kullanılan analojilerin çoğunun mekanizmalı tepkimeler için olduğu ve
çoğunlukla “araba” imgesinin kullanıldığı dikkat çekmiştir. Yalnızca üç öğretmenin hız sabitini etkileyen
faktörleri öğrencilerine anlatırken kodlama tekniğini kullandığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada literatürde
iki ucu keskin kılıç olarak nitelendirilen analojilerin öğretmenler tarafından kullanılması sırasında dikkat
edilmesi gerektiği önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kimya öğretimi, iyi öğretim örnekleri, öğretim stratejileri, analoji.
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Abstract
Chemistry is seen as a discipline that is difficult to understand by students because it includes many
abstract concepts or processes. In order to correct this perception, chemistry teachers use many
methods, techniques, or strategies in their lessons. In this study, it was aimed to determine the specific
strategies (analogy, coding, anecdote, etc.) that chemistry teachers used when teaching the unit of
"Reaction Rate". The study was conducted with the case study which is one of the qualitative research
methods. Holistic multi-case design was preferred among the case study designs. The sample of the
study consisted of 30 teachers (18 female, 12 male) working in different types of high school. The data
of the study were collected using a questionnaire consisting of a single open-ended question. In this
form, participant teachers were asked to describe in detail the different practices and strategies they
used in teaching the Unit of Reaction Rate in the 11th grade chemistry curriculum. The findings were
analyzed with the descriptive analysis method and then a thematic framework was created by bringing
them together. At the same time, direct quotations were made from the statements of the teachers
to reflect their views exactly. When the findings were examined, it was seen that teachers generally
benefited from analogies while teaching the concepts in the unit of Reaction Rate, but some of these
analogies were weak in terms of content. It was noted that participant teachers mostly generated and
used analogies for reactions with mechanisms and used the "car" elements in their analogies. It was
revealed that only three teacher used the coding technique while explaining the factors affecting the
rate constant to his students. In the study, it was suggested that teachers should be careful when using
analogies, which are described as double-edged swords in the literature, in their lessons.
Key words: Chemistry teaching, good teaching practices, teaching strategies, analogy.

GİRİŞ
İçerisindeki konu ya da kavramların genellikle soyut ve karmaşık olmasından dolayı, kimya dersi lise
öğrencilerinin anlamakta güçlük çektiği hatta genellikle kavram yanılgılarına sahip olduğu bir derstir.
Kimya konuları ve kavramlarına yönelik olarak sadece lise öğrencilerinin değil, üniversite düzeyindeki
öğrencilerin ve öğretmen adaylarının bile kavram yanılgılarına sahip oldukları birçok çalışmada rapor
edilmiştir (Doğan & Demirci, 2011; Canpolat, Ateş & Ayyıldız, 2019). Ayrıca, farklı düzeylerdeki
öğrencilerle yapılan birçok çalışmada öğrencilerin kimya dersinden pek hoşlanmadıkları, onu zor ve
karmaşık bir ders olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır (Derman, 2014; Harman & Çökelez, 2017).
Bu durumun önemli sebeplerinden biri; anlatım yöntemi gibi öğrencinin pasif olduğu öğretim
yöntemlerinin, soyut birçok bilgiyi içeren kimya dersinde öğrencilerin ilgisini derse çekmede pek yeterli
olamamasıdır.
Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemeye yönelik yapılan
çalışmalar; günümüzde halen öğretmenlerin önemli bir kısmının geleneksel diye adlandırılan öğretim
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yöntemlerini kullanmaya devam ettiklerine işaret etmektedir. Son birkaç yıl içerisinde yapılmış
çalışmalarda, farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin en çok kullandıkları öğretim yönteminin
anlatım yöntemi olduğu rapor edilmiştir (Demirkan & Saraçoğlu, 2016; Karasu Avcı & Ketenoğlu
Kayabaşı, 2019). Halbuki, bahsi geçen çalışmalarda öğretmenlere anlatım yönteminin etkililiği
sorulduğunda, bu yönteminin tek başına yeterli olmadığı görüşünde oldukları, farklı yöntem ve
tekniklerle birlikte kullanılması gerektiğini düşündükleri de görülmektedir. Nitekim düz anlatım
yöntemini de içine alan geleneksel yöntemleri farklı birçok çağdaş yöntemle kıyaslayan çalışmalarda,
geleneksel yöntemlerin veya anlatım yönteminin kavram öğretimi konusunda yetersiz kaldığı (Kayıran,
2007), derse olan ilgi ve başarı düzeyi noktasında beklenen sonuçları vermediği görülmektedir (Umdu
Topsakal, 2010).
Öğretim yöntemleri ve teknikleri üzerine yapılan çalışmalarda, bütün öğrenmeler için tek bir öğretim
yöntemi ya da tekniğinin kullanılamayacağı ifade edilmektedir (Gözütok, 2000: 57). Özellikle kimya gibi
öğrenciler için zor ve karmaşık olan derslerde farklı yöntem ve tekniklere yer verilerek dersler
zenginleştirilmeli, onlar için ilgi çekici ve kolay anlaşılır hale getirilmelidir. Konular günlük yaşamla
mümkün olduğunca bağdaştırılmalı, öğrencilerin öğrendiklerini farklı durumlara uyarlaması
sağlanmalıdır. Ancak bu sayede etkili ve anlamlı öğrenme gerçekleşebilir. Bu nedenle öğretmenler
geleneksel yöntemlere daha yatkın olsalar bile, en azından bu yöntemlerini farklı stratejilerle, yöntem
ve tekniklerle zenginleştirebilirler. Dahası, bilinen strateji, yöntem veya tekniklerin dışına çıkarak,
kendilerine özgü farklı bir strateji, yöntem, teknik veya model geliştirebilirler (Okuslug & Demir, 2016).
Öğretmenlerin, derslerindeki birçok karmaşık bilgiyi öğrencilerinin daha kolay anlamaları ve
öğrendiklerinin kalıcı olması için kullandıkları önemli stratejilerden biri anlamlandırma stratejileridir.
Anlamlandırma, kısa sureli belleğe ilk kez gelen bilginin uzun sureli bellekte zaten var olan bilgilerle
çağrışım yapmasıdır (Senemoğlu, 2007: 299). Devamında gerçekleşmesi beklenen anlamlı öğrenme ise
öğrencinin yeni karşılaştığı bilgileri belleğindeki eski bilgileriyle ilişkilendirerek ve kodlayarak uzun
sureli belleğine yerleştirmesidir. Diğer bir ifadeyle, anlamlandırma stratejilerinde öğrenci yeni bilgiyi
olduğu şekliyle almaz, önceden öğrendiği bilgilerle bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturur ve zihnine
yerleştirir (Demirel, 2008: 141).
Öğrencilerin bilgileri anlamlandırmasını sağlamak ya da artırmak amacıyla çeşitli yöntemler veya
araçlar kullanılabilir. Bu yöntem veya araçlar; etkinlik, örgütleme, eklemleme ve bellek destekleyici
ipuçları şeklinde kategorize edilebilir. Etkinlik; öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, bizzat yaparak ve
yaşayarak öğrenmesine imkan veren öğrenme-öğretme faaliyetlerini ifade eder. Örgütleme, bilginin
sınıflandırıldığı, düzenlendiği veya sistemli bir şekilde sunulduğu öğrenme-öğretme faaliyetlerini
kapsar. Kavram haritaları, zihin haritaları, anlam çözümleme tabloları vb. araçlar bu kapsamda
düşünülebilir. Eklemleme; yeni karşılaşılan bir bilginin var olan şemaya eklenmesi, mevcut şemayla
ilişkilendirilmesi, bu sayede hem yeni bilginin anlamlandırılması hem de mevcut şemanın anlamının
artırılması faaliyetleridir (Senemoğlu, 2003: 319). Analoji (benzetim) tekniği eklemleme stratejisine
örnek olarak verilebilir. Bellek destekleyici ipuçları ise imajlar kullanılarak yapılan ve sözlü semboller
kullanılarak yapılan bellek destekleyiciler olarak ikiyi ayrılır. İmajlar kullanılarak yapılan bellek
destekleyicilerde yeni karşılaşılan bir bilgi zihindeki bir görsel imaj içerisine yerleştirerek kodlanırken,
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sözlü semboller kullanılarak yapılan bellek destekleyicilerde yeni bilgiler ile eski öğrenilen bilgiler
arasında anlamlı ilişkilendirmeler gerçekleştirilir. Askı sözcük yöntemi, loci ve anahtar sözcük yöntemi
imajların kullanıldığı bellek destekleyicilere, akronyumlar, akrostişler ve kafiye oluşturma yöntemi ise
sözlü sembollerin kullanıldığı bellek destekleyicilere örnek olarak verilebilir.
Bu çalışmada, kimya öğretmenlerinin 11. Sınıf kimya dersi öğretim programında yer alan “Kimyasal
Tepkimelerde Hız” ünitesinin öğretiminde kullandıkları kendilerine özgü uygulamaları ve
anlamlandırma stratejilerini belirlemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Durum
çalışmaları, incelen bir durum hakkında herhangi bir müdahale olmaksızın veri toplamak, böylece bu
durum, etki eden faktörler, sebepleri veya sonuçları gibi hususlarda zengin veri elde etmek için
kullanılan çalışmalardır (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Bu çalışmada 30 öğretmenden “Kimyasal
Tepkimelerde Hız” ünitesinin öğretiminde kullandıkları uygulamalar ve anlamlandırma stratejileri
hakkında bilgi edinmek amaçlandığı için durum çalışması yöntemi desenlerinden bütüncül çoklu durum
deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını Trabzon merkez ilçe ve çevre ilçelerindeki liselerde görev yapan 18’i kadın
ve 12’si erkek olmak üzere toplam 30 kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin görev
süreleri 2 ile 29 yıl arasında değişmekte olup, farklı lise türlerinde görev yapmaktadırlar.
Çalışmanın verileri açık uçlu bir sorudan oluşan bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bu formda
kimya öğretmenlerine yönetilen açık uçlu soru; “Kimyasal Tepkimelerde Hız ünitesinin öğretiminde
kullanmış olduğunuz kendinize özgü bir öğretim uygulamanız veya anlamlandırma stratejiniz varsa,
detaylı bir şekilde açıklar mısınız?” şeklindedir. Bu form araştırmacılar tarafından farklı okullarda görev
yapan öğretmenlerden gönüllü olanlara verilmiş, doldurmaları için istedikleri kadar süreleri olduğu
kendilerine söylenmiştir. Kimya öğretmenlerinden, ünitelerin öğretiminde gerçekleştirdikleri pratikleri,
uygulamaları veya anlamlandırma stratejilerini düşündüklerinde ve akıllarına geldiğinde, formu
doldurarak araştırmacılara haber vermeleri istenmiştir. Öğretmenler formları doldurup haber
verdiklerinde, araştırmacılar öğretmenlerin görev yaptıkları okullara giderek, kendilerinden formları
teslim almışlardır.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar bazı
kategoriler altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin veri toplama aracında kullandıkları ifadeler
bu çalışma için önem taşıdığından dolayı, onların cevaplarından doğrudan alıntılar sunulmuştur.
Alıntılar sunulurken Ö1E, Ö2K gibi kısaltmalar kullanılmıştır. Örneğin Ö13E on üç numaralı erkek
öğretmeni ifade ederken, Ö21K ise yirmi bir numaralı kadın öğretmeni ifade etmektedir.
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BULGULAR
Çalışmaya katılan kimya öğretmenlerinin veri toplama aracı olarak kullanılan anketteki soruya
verdikleri cevaplar Tablo 1’de özetlenmektedir.
Tablo 1. Öğretmenlerin “Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesinde kullandıkları öğretim uygulamaları

Türü

İlgili
Olduğu İfade Eden Öğretmenlerin Verdikleri Cevaplardan Alıntılar
Kavram
Öğretmenler

Analoji / Tepkime hızına Ö3K,
Ö5E, (1) Katalizörün bir reaksiyona etkisini, potansiyel
Benzetim katalizörün
Ö8K,
Ö12, enerji ve tepkime koordinatı grafiği üzerinden
etkisi
Ö17E, Ö22K, açıklarken, ilerleyen bir aracın önüne gelen dağın
Ö27K
üzerinden geçmesi yerine, açılan tünel sayesinde
içinden geçmesi olayına benzetiyorum (Ö5E).
(Benzer analojiyi toplamda 5 öğretmen ifade
etmiştir.)
(2) Katalizörün reaksiyon hızına etkisini kestirme
yola benzeterek anlatıyorum öğrenciye. Mesela
evden okula Ali’nin her zaman kullandığı yol 3 km
olsun. Bu yolu yürüyerek 30 dakikada gidebilsin.
Ali okula giden başka bir yol bilmiyor. Ama
Ali’lerin evinin hemen yanında oturan sınıf
arkadaşı Ayşe, okula kestirme bir yol biliyor.
Mesela bu kestirme yol 2 km ve 20 dakikada
okula ulaşılabiliyor. Bir gün Ayşe Ali’yi bu yoldan
okula götürüyor ve böylece birlikte okula 20
dakikada ulaşmış oluyorlar (Ö27K). (Bu analojiyi
1 öğretmen ifade etmiştir.)
(3) Hiza etki eden faktörler için katalizörü
anlatırken MEB’in geçme barajını 50’den 40’a
çekmesine benzetiyorum (Ö22K). (Bu analojiyi 1
öğretmen ifade etmiştir.)
Etkin çarpışma
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Ö6K, Ö11K, (1) Etkin çarpışma olayını, yani uygun
Ö14E, Ö23K, geometriyle ve yeterli enerjiyle çarpışma olayını,
Ö30K,
basket atmaya benzetiyorum. Nasıl ki her
çarpışma etkin çarpışma değildir ve reaksiyonla
sonuçlanmaz, basket atmak da öyledir. Kişinin

hem uygun doğrultuda atması lazım potaya denk
gelmesi için, hem de yeterince güçlü atması lazım
potaya kadar ulaşabilmesi için. Yani basket atan
kişi hem uygun geometriyi ve doğrultuyu
yakalamalı, hem de topu potaya kadar
ulaşabilmesi için yeteri kadar enerjiyle fırlatmalı
(Ö6K). (Bu analojiyi 1 öğretmen ifade etmiştir.)
(2) Etkin çarpışmayı bir yapboza benzetiyorum.
Nasıl ki iki molekülün her çarpışması, bir
reaksiyonla sonuçlanmaz, etkin çarpışma için iki
molekülün doğru geometriyle çarpışması gerekir,
yapbozda da aynısı. Bir yapbozun içine iki parçayı
rastgele olarak yan yana yerleştiremeyiz, girinti
çıkıntılarının birbirini tamamlayacak şekilde
uygun denk gelmesi gerekir. Parçalar ancak
doğru şekilde birleştirirlerse resmin bütünü
ortaya çıkacaktır (Ö30K). (Bu analojiyi 1
öğretmen ifade etmiştir.)
(3) Öğrencilere etkin çarpışma teorisini
anlatırken bilardo oyununa benzetiyorum. Nasıl
ki toplarımızın her çarpışmasında top deliğe
girmiyor, yani uygun çarpışmayı sağlayamıyoruz,
moleküller de aynı şekilde. Onların da her
çarpışması reaksiyonla sonuçlanmıyor diye
benzeterek anlatıyorum (Ö23K). (Benzer
analojiyi toplamda 3 öğretmen ifade etmiştir.)
Mekanizmalı
tepkimelerde
hız

507

Ö1K,
Ö9K, (1) Çok basamaklı tepkimelerde hız bağıntısını
Ö13E, Ö15K, yavaş basamak belirler bilgisini şöyle bir duruma
Ö19E, Ö24E, benzeterek açıklıyorum: Birbirine zincirle bağlı
Ö25K
koşan kişiler olduğunu düşünün, örneğin üç kişi
koşuyor, ayakları birbirine zincirle bağlı. Bu
kişilerin hızını kim belirler? Elbette en düşük hızla
giden kişi. Aynı bunun gibi, mekanizmalı
tepkimelerde, tepkime hız denklemini en yavaş

olan basamak belirler (Ö1K). (Bu analojiyi 1
öğretmen ifade etmiştir.)
(2) Diyelim bir yere misafirliğe gideceksiniz.
Herkes hazır olursa evden çıkabilirsiniz değil mi?
diyerek misafirliğe giderken evden çıkabilme
hızımızı tepkime hızına benzetiyorum. Diyelim siz
5 dakikada hazırlanıyorsunuz. Anneniz 10
dakikada hazırlanıyor. Babanız 5 dakikada
hazırlanıyor. Ne zaman çıkabilirsiniz evden. En
yavaş olan hazır olunca. Yani en yavaş giyinenin
misafirliğe ne zaman gideceğinizi belirlemesi
gibi, en yavaş reaksiyon adımı da toplamda
reaksiyonun hızını belirler (Ö9K). (Bu analojiyi 1
öğretmen ifade etmiştir.)
(3) Diyelim 100 km lik bir yolunuz var. İki aşamalı
bir yol. 80 km lik birinci aşama çok şeritli ve trafik
müsait. 80 km lik yolu arabanızla hızlı bir şekilde,
örneğin 100 km/saat hızla giderek 48 dakikada
gidiyorsunuz. Yolun ikinci aşaması ise 20 km.
Ama yol tek şeritli ve sollama imkanı yok.
Önünüze bir traktör denk geldi ve hızı 20
km/saat. Ne olacak normalde çok kısa sürede
ulaşmanız gerekirken, traktörün arkasında 1 saat
daha gitmeniz gerekecek. Bu benzetmede olduğu
gibi birçok adımdan oluşan tepkimelerde de
tepkime hızı yavaş adıma göre belirlenir (Ö13E).
(Benzer analojiyi toplamda 2 öğretmen ifade
etmiştir.)
(4) Birkaç aile, herkes kendi arabasıyla mesela
Trabzon merkezden Akçaabat’a köfte yemeğe
gittiğimizi düşünelim. Restorana girip ne zaman
sipariş veririz? Herkes arabasıyla restorana
ulaştıktan sonra. Yani kime göre köfte yeme
zamanımız belli olur. En yavaş ulaşan aileye göre.
Aynı bu örnekte olduğu gibi tepkime hızı bağıntısı
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da hızlı giden basamaklara göre değil, yavaş
basamağa göre belli belirlenir (Ö15K). (Bu
analojiyi 1 öğretmen ifade etmiştir.)
(5) Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını
yavaş adımın belirlediğini, trafiğe benzeterek
anlatıyorum. Mesela trafiktesiniz aceleniz var, siz
hızlı gitmek istersiniz belki ama önünüzdeki
arabalar ne sollamanıza izin veriyor ne de hızlı
gidiyorlar. Bunun gibi yavaş giden arabalar ve
trafiğin akma hızı sizin bir yerden başka bir yere
ulaşma hızınızı etkiler. Siz ne kadar hızlı olursanız
olun (Ö19 E). (Benzer analojiyi toplamda 2
öğretmen ifade etmiştir.)
Anlık
ve Ö2E,
Ö7E, Anlık hız ve ortalama tepkime hızı kavramını, bir
ortalama
Ö10K, Ö16K
aracın anlık ve ortalama hızına benzeterek
tepkime hızı
açıklıyorum (Ö2E). (Benzer analojiyi toplamda 4
öğretmen ifade etmiştir.)
Aktivasyon
Enerjisi

Eşik enerjisi
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Ö4E, Ö18K, Aktivasyon enerjisini anlatırken aşılması gereken
Ö21E
enerjiyi (aktivasyon enerjisini) bir tepeye
benzetiyorum. Reaksiyonun gerçekleşmesi için
bu tepenin (aktivasyon enerjisinin) aşılması
gerekir. Grafikte başlangıç noktasını (girenlerin
enerjisini) örneğin bir insanın bulunduğu yere,
grafikte ürünlerin enerjisi konumunu ise bu
insanın gitmek istediği yere benzetiyorum.
Ulaşmak istenilen yere gidebilmesi için bu insanın
tepeyi aşması lazım. Aynı burada olduğu gibi,
tepkimenin de gerçekleşmesi için girenler
taneciklerinin enerjisinin aktivasyon enerjisini
aşması gerekir diyerek bir benzetme yapıyorum
(Ö18K). (Benzer analojiyi toplamda 3 öğretmen
ifade etmiştir.)
Ö29K

Tepkimelerdeki eşik enerjisini uykusu kaçan
birinin koyun sayarken kullandığı çite benzeterek

açıklıyorum (Ö29K). (Bu analojiyi 1 öğretmen
ifade etmiştir.)
Tepkime hızına
madde cinsinin
etkisi

Ö28K

Tepkime hızının giren maddelerin cinsine bağlı
olduğunu, aynı mesafeyi atla veya eşekle
gitmeye benzetiyorum. Nasıl ki bu durumda
süreler değişir, tepkimeye giren kimyasal türlerin
cinsine ve özelliklerine göre de bir tepkimenin hızı
değişir (Ö28K). (Bu analojiyi 1 öğretmen ifade
etmiştir.)

Tepkime hızına Ö26E
derişimin etkisi

Girenlerin derişimini artırmanın tepkime hızına
etkisini bir işi tamamlamaya çalışan işçilere
benzeterek anlatıyorum. Mesela iki işçi mi bir evi
daha hızlı bitirir, yoksa 10 işci mi bir evi daha hızlı
bitirir? diye soruyorum. Aynı bu örnekte olduğu
gibi elbette girenlerden ne kadar fazla molekül
varsa, tepkime hızının o kadar artacağını
söylüyorum (Ö26E). (Bu analojiyi 1 öğretmen
ifade etmiştir.)

Akronyum Hız
sabitini Ö4E,
etkileyen
Ö26E
faktörler

Ö20E, Hız sabiti k’yı etkileyen faktörleri TSK şeklinde
şifreliyorum. T, temas yüzeyini, S sıcaklığı ve K
katalizörü simgeliyor (Ö4E). (Bu akronyum
toplamda 3 öğretmen tarafından ifade
edilmiştir.)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Kimya öğretmenlerinin 11. Sınıf kimya dersi öğretim programında yer alan “Kimyasal Tepkimelerde
Hız” ünitesinin öğretiminde kullanmış oldukları farklı uygulamaların ve anlamlandırma stratejilerinin
belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, öğretmenlerin bu ünitenin öğretiminde benzetimlerden
(analojilerden) oldukça fazla düzeyde faydalandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın katılımcısı olan
otuz öğretmenden yirmi yedisinin “Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesinin öğretiminde analojileri
kullandığı görülmüştür. Yine kimya öğretmenleri tarafından bu ünitede kullanılan analojilere
bakıldığında çoğunluğunda “araba” imgesinin kullanıldığı görülmektedir. Analojilerin, bu çalışmanın
katılımcısı olan kimya öğretmenleri tarafından oldukça yaygın şekilde kullanılması sonucu Özcan
(2019)’ın çalışma sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Çünkü Özcan (2019) çalışmasında gerek
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öğretmenlerin gerekse öğretmen adaylarının fen öğretiminde analojilerin öneminin farkında
olduklarını, analojilerin öğrenmeye olumlu yönde katkı sağladığını düşündüklerini tespit etmiştir.
Analojilerin öğretim sürecinde kullanılmasının, öğrencilerin anlama düzeylerine katkıda bulunduğu
alan yazındaki çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Kobal, Şahin & Kara (2014) yürüttükleri
çalışmada analojilerle desteklenen öğretimin, analojilerin yer almadığı öğretime kıyasla öğrencilerin
akademik başarıları ve bilgilerinin kalıcılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu katkı
sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, öğretim sürecinde analojilerin fen kavramlarının anlaşılmasını
kolaylaştırdığı ve öğrenme üzerinde olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışmada ifade edilmektedir
(Çakır & Azizoğlu, 2012; Dilber & Düzgün, 2008; Ekici, Ekici & Aydın, 2007).
Kimya öğretmenlerinin kullandıkları bazı analojilere bakıldığında kaynak ve hedef kavramlar arasındaki
ilişkilerin yeterince ortaya konulmadığı, bu ilişkilerin biraz zayıf olduğu görülmüştür. Kesercioğlu,
Yılmaz, Huyugüzel-Çavaş & Çavaş (2004) çalışmalarında analojiler oluşturulurken ve derslerde
kullanılırken kaynak ve hedef arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde kurulması gerektiği ve bu süreçte
öğretmenin rehberliğinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Analojilerin oluşturulması ve derslerde
kullanılması sürecinde; kaynak ve hedef kavram arasında benzeyen ve benzemeyen yönler, yeterli ve
yetersiz durumlar mutlaka öğretmenin rehberliğinde tartışılmalı ve ortaya konulmalıdır.
Kimya öğretmenlerinin “Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesinin öğretiminde az da olsa kullanmış
oldukları diğer bir anlamlandırma stratejisinin ise akronyum olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bellek
destekleyici ipuçlarından biri olan akronyumların çalışmanın katılımcısı olan otuz öğretmenden üçü
tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerine bir konuyu daha iyi öğretmek için
kullanabilecekleri veya öğrencilerin bir konunun zihinlerinde kalıcı olması için kullanabilecekleri
akronyum (akronim); akılda kalıcı olması istenilen sözcüklerin veya kavramların ilk harfleriyle
oluşturulan kısaltmalardır. Çalışmada üç öğretmenin tepkimelerin hız sabitini (k) etkileyen faktörler için
kullandıkları TSK akronyumunun bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de kısaltması olması, öğrenciler
için kolaylıkla çağrışım yapması açısından önem taşımakta ve akronyumu daha kullanışlı bir hale
getirmektedir. Mastropieri ve Scruggs (1988) çalışmalarında öğretmenler ve öğrenciler tarafından
oluşturulan akronyumların yapay da olsa gerçek yaşamla ne kadar fazla ilişkilendirilirse, ilerleyen
zamanlarda uzun süreli bellekten o bilginin geri getirilmesinin daha kolay olacağını ifade etmişlerdir.

ÖNERİLER
Bu çalışmada, elde edilen sonuçlara dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir:
1. Bu çalışmada sadece sınırlı bir kimya konusunun öğretiminde kullanılan iyi uygulama örnekleri ve
anlamlandırma stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Benzer çalışma farklı kimya konuları için de
yürütülebilir ve farklı kimya konularında öğretmenler tarafından kullanılan iyi uygulama örnekleri ve
pratikleri tüm kimya öğretmenlerin derslerinde kullanabilmeleri ve faydalanabilmeleri adına bir
doküman (kitap, makale vb.) haline getirilebilir.
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2. Bu çalışmada kimya öğretmenlerinin sadece bir kimya konusunun öğretiminde kullandıkları
uygulama örnekleri ve anlamlandırma stratejileri belirlenmiştir. Farklı disiplinlerde öğretmenlerin
kullandıkları iyi uygulama örnekleri ve anlamlandırma stratejileri belirlenerek, tüm disiplinlere yönelik
bir karşılaştırma çalışması yapılabilir. Hangi disiplinlerdeki öğretmenlerin ne tür anlamlandırma
stratejilerini veya pratikleri yaygın olarak kullandıkları tespit edilebilir.
3. Öğretmenlerin kullandıkları bazı analojilerin içerik açısından biraz yetersiz olduğu düşünüldüğünde,
öğretmenlere hizmet öncesinde lisans eğitimleri sırasında veya görev başındayken hizmet içi eğitim
şeklinde analojiler ve analojilerin oluşturulması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda
hem teorik hem de uygulama boyutları olan eğitimler verilmesi önerilmektedir.
4. Gelecekteki çalışmalarda bir kimya konusu seçilerek, bu kimya konusunun anlamlandırma
stratejileriyle öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve kimya dersine
yönelik tutumlarına etkisi araştırılabilir.
5. Gelecekteki çalışmalarda, öğretmenlerin kullandıkları anlamlandırma stratejilerinin hangi gruplarda
daha faydalı olacağına dair araştırmalar yürütülebilir. Farklı anlamlandırma stratejilerinin yaş, cinsiyet
vb. farklı değişkenler açısından hangi özelliklerdeki bireyler için daha uygun olduğu tespit edilmeye
çalışılabilir.
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Abstract
The aim of this study was to investigate Interplay between use of E resources and students’ academic
achievement at university level. The research was descriptive in nature. Multistage sampling technique
was used at first stage universities and departments were selected conveniently and at final stage
censes sampling technique was used and data was gathered from four hundred and eight students of
semester 6 from the selected departments of three public and two private universities. Selfconstructed questionnaire was used by the researcher as an instrument for data collection. The data
gathered were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of this study revealed
that majority of the respondents used e-resources frequently. E-books, e-journals and databases are
the most frequently used e-resources. Students used e-resources for various purposes i.e. to complete
class assignments, for research purposes and recommended by lecturers. The study also found that
students who use e-resources often have higher academic performance with higher GPAs than
students with lower GPAs. The findings also revealed some challenges that students have to face while
using e-resources. These challenges include insufficient skills to retrieve needed information, slow
internet speed, unavailability of e-resources relevant to need, unavailability of e-resources on 24/7,
difficulty in identifying relevant information and information overload are challenges that hinder the
use of e-resources. The study recommended that libraries should acquire more e-resources to cover
various study areas, create more awareness of e-resources to change users’ perception.
Keywords: E resources, Academic, Performance, Perceptions, Students
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Öz
21. Yüzyıl eğitim yapısının bir boyutu olan, meta-öğrenme veya öğrenmeyi öğrenme, sistematik olarak
öğrenme bilimidir. 21. Yüzyıl beklentilerine göre dönüşen okullarda öğretmenlerin rolü ön plandadır.
Bu bilgiler doğrultusunda, bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının metaöğrenme yeterliklerinin düzeylerini belirlemek ve meta-öğrenme yeterliklerini cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenleri açısından incelemektir. Çalışmada tarama ve nedensel karşılaştırma desenleri
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet
üniversitesinde öğrenim gören 82 ilköğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler,
demografik bilgi formu ve Meta-Öğrenme Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel
istatistikler ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, öğretmen adaylarının
meta-öğrenme yeterlik düzeylerinin iyi (bana uygun) olduğu belirlenmiştir. Kadın öğretmen adaylarının
meta-öğrenme yeterliklerinin, erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Dördüncü
sınıf öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterliklerinin üçüncü sınıf öğretmen adaylarına göre
anlamlı şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Meta-öğrenme, üstbiliş, matematik öğretmeni adayı, matematik eğitimi
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GİRİŞ
Rekabetçi bilgi temelli küresel toplum ekonomisi ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, eğitim
sistemleri ve bireylerin bu süreçlere uyum sağlaması gerekliliğini doğurmuştur. Öğrencilerin “hayatta
kalma becerileri” olarak da ifade edilen 21. yy. becerilerine sahip olmaları dünyadaki gelişmeler
karşısında dezavantajlı duruma düşmemeleri için önemlidir (Wagner, 2008). 21. yüzyılın küresel
geçerliği olan “becerilere” erken yaşlardan başlayarak kazandırılması, ülkelerin küresel yarışta başarısız
kalmamaları için önem taşımaktadır (OECD, 2012). Bu bağlamda, okullar da kendini bu becerilere
hazırlamalıdır. 21. Yüzyıl okullarında geçekleşecek değişimin ilk adımı, uygulanacak öğretim
programlarında olacaktır. Buna göre, öğretim programlarının dört temel boyutu öne çıkmaktadır: bilgi,
beceri, karakter ve meta-öğrenmedir. Öğretim sürecinde bu dört boyut eş zamanlı ve iç içe geçmiş
olarak ele alınmalıdır (Fadel, Bialik ve Trilling, 2015).
Çok yönlü düşünme açısına sahip, yansıtıcı düşünen, kendi kendini yöneten, özgüveni yüksek bireylerin
yetiştirilmesi ön plana çıkmıştır. Bireylerde beklenen bu özellikler; 21. Yüzyıl eğitim yapısının bir boyutu
olan, meta-öğrenmeyle ilişkilidir (Fadel ve diğerleri, 2015). Meta-öğrenme veya öğrenmeyi öğrenme,
sistematik olarak öğrenme bilimidir (Lamb, Maire ve Doecke, 2017; Vanschoren, 2019). Metaöğrenme, üstbilişsel becerileri kapsamakta ancak daha geniş bir özelliği ifade etmektedir. Metaöğrenme iki boyutlu yapıdadır: üstbiliş ve zihin geliştirmedir (Fadel ve diğerleri, 2015). Flavell üstbiliş
tanımını bireyin kendi bilişsel süreçlerine yönelik bilgisi ve bu bilgiyi bilişsel süreçlerini kontrol etmek
için kullanması şeklinde geliştirmiştir (Flavell, 1987). Zekaya bakış açısıyla ilişkili olan zihin geliştirme ise
zekaya yönelik iki temel görüşü göz önüne alır: Zeka, değişmeyen bir yapıya sahiptir ve devamlı sabit
kalır, zeka değişken bir yapıya sahiptir ve bir takım uğraş ve aktivitelerle değişebilir (Colangelo, 1997).
Bu nedenle, okullarda zihin geliştirici yaklaşımlar ve etkinlikler, öğretim faaliyetleri sürecine entegre
edilmelidir.
21. Yüzyıl beklentilerine göre dönüşen okullarda öğretmenlerin rolü ön plandadır. Ayrıca, problem
çözme süreciyle yakından ilişkili olan üstbiliş kavramı matematik eğitimi açısından önemli bir noktadır
(Erdoğan ve Şengül, 2017). Dolayısıyla, matematik öğretmeni adaylarının meta-öğrenme yeterlik
düzeylerinin incelenmesi araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın
amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının meta-öğrenme yeterliklerinin düzeylerini
belirlemek ve meta-öğrenme yeterliklerini cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelemektir.
Genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının
1.

Meta-öğrenme yeterliklerinin düzeyi nedir?

2.

Meta-öğrenme yeterlikleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşmakta mıdır?

3.

Meta-öğrenme yeterlikleri sınıf seviyesi değişkenine göre anlamlı farklılaşmakta mıdır?
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YÖNTEM
Model
Çalışmada nicel paradigma bağlamında, tarama ve nedensel karşılaştırma desenleri kullanılmıştır.
Tarama araştırması türlerinden biri olan kesitsel taramada popülasyondan bilgi tek seferde toplanır
(Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Nedensel- karşılaştırma araştırmalarında ise, manipüle edilemeyen
iki veya daha fazla grup arasındaki anlamlı farklılıkları değerlendirmek amaçlanır (Fraenkel ve diğerleri,
2012). Mevcut çalışmada, matematik öğretmeni adaylarının meta-öğrenme yeterliklerinin düzeyleri
belirlenirken kesitsel-tarama, meta-öğrenme yeterlikleri cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından
karşılaştırılırken nedensel-karşılaştırma kullanılmıştır.
Örneklem
Çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin Eğitim
Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 82 ilköğretim matematik
öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.
Çalışmada, özellikle 3 ve 4. sınıf öğretmen adaylarının tercih edilmesinde öğretmen adaylarının
hâlihazırda matematik alan ve alan eğitimi dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması
derslerini almış ya da alıyor olmaları belirleyici olmuştur. Öğretmen adaylarının 47’si (%57.3) kadın, 35’i
(%42.7) erkektir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 45’i (%54.9) üçüncü sınıf, 37’si (%45.1)
dördüncü sınıfta öğrenimlerini tamamlamıştır. Öğretmen adaylarının çalışmaya katılımlarında gönüllük
esas alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Demografik bilgi formu: Öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyi bilgilerini belirlemek amacıyla
demografik bilgi formundan yararlanılmıştır.
Meta-Öğrenme Ölçeği: Meta-öğrenme ölçeği Yılmaz ve Alkış (2019) tarafından geliştirilen “21. Yüzyıl
Yeterlilikleri” ölçeğinin bir alt ölçeğidir. Meta-öğrenme Alt Ölçeği, öğretmen adaylarının meta-öğrenme
yeterliklerini belirlemek amacıyla bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Toplam 16 maddeden oluşan
ölçek 2 boyutludur: düşünce yapısı ve üstbiliş. Ölçek 5’li Likert tipindedir (Bana tamamen uygun-Bana
hiç uygun değil). Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda tüm ölçeğin Cronbach alfa değeri .91
bulunmuştur. Ölçeğin faktörleri açısından bakıldığında birinci faktör olan düşünce yapısı için .80; ikinci
faktör olan üstbiliş için .90 değerleri bulunmuştur (Yılmaz ve Alkış, 2019). Bu çalışmada, Cronbach alfa
değerleri ölçeğin tamamı, düşünce yapısı ve üstbiliş alt boyutları için sırasıyla, .87, .73, .85 olarak
hesaplanmıştır. Ölçek alt boyutlarıyla ve toplam bir şekilde puanlamaktadır. Ters puanlama gerektiren
madde yoktur. Alınan yüksek puan kişinin ilgili boyutta yeterliliğe yüksek düzeyde sahip olduğu, düşük
puan ise ilgili alanda yeterliliğe düşük düzeyde sahip olduğunu göstermektedir.
Veri analizi
Veri analizi sürecinde öncelikle meta-öğrenme yeterlik puanlarına yönelik dağılımın normalliği
incelenmiştir. Shapiro-Wilk analiz sonucuna göre, öğretmen adaylarının toplam puanlarının [S-W(z)=
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.07; p= .20> .05] normal dağılıma uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, cinsiyet ve sınıf seviyesi alt
gruplarına yönelik Shapiro-Wilk testi analiz sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Meta-Öğrenme Ölçeği puanlarına ilişkin shapiro-wilk normallik sonuçları
Değişken

Shapiro-Wilk

p

Kadın

.97

.36

Erkek

.96

.28

3

.96

.10

4

.97

.54

Cinsiyet

Sınıf düzeyi

Normal dağılım gösterdiği belirlenen verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır.
Çalışmanın analizlerinde istatistiksel anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Betimsel analiz bulgularına göre, öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlik puanlarının aritmetik
ortalaması 59.91 ve standart sapması 9.31 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda,
ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının meta-öğrenme yeterlik düzeylerinin iyi düzeyde (bana
uygun) olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterliklerinin cinsiyete göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Cinsiyete göre öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterliklerine ilişkin bağımsız gruplar Ttesti sonuçları
Cinsiyet

N

Kadın

47

65.68

7.40

Erkek

35

52.17

4.99

X

ss

sd

t

80

9.86

p
.00

Tablo 2' de görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlikleri cinsiyet değişkenine
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir [t(80)= 9.86; p< .05].Öğretmen adaylarının metaöğrenme yeterliklerindeki farklılık kadın öğrenciler lehinedir. Bu sonuca göre, kadın öğretmen
adaylarının meta-öğrenme yeterlikleri erkek öğrencilerden daha yüksektir. Öğretmen adaylarının
meta-öğrenme yeterliklerinin sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Sınıf seviyesine göre öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterliklerine ilişkin bağımsız
gruplar T-testi sonuçları
Sınıf

N

3

45

57.78

9.84

4

37

62.51

8.00

X

ss

sd

t

80

-2.36

p
.02

Tablo 3'te görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlikleri sınıf düzeyi değişkenine
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir [t(80)= -2.36; p< .05]. Öğretmen adaylarının
meta-öğrenme yeterliklerindeki farklılık dördüncü sınıf seviyesindeki öğretmen adayları lehinedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma bulgularına göre, öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlik düzeylerinin iyi (bana uygun)
olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlik düzeylerinin çok iyi düzeyde
olması beklenen ve istenen bir durumdur. Dolayısıyla, 21. Yüzyıl beceri ve yeterlikleri açısından en üst
düzeyde donanıma sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi için lisans öğretim programlarının gözden
geçirilmesi önerilebilir.
Çalışma bulgularına göre, kadın öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlikleri, erkeklere göre
anlamlı düzeyde yüksektir. Bu sonuç, matematik öğretmenliği lisans eğitimi deneyimlerinin kadınların
daha iyi meta-öğrenme yeterliliğine sahip olmalarını sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Çalışmada,
öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre meta-öğrenme yeterlikleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Dördüncü sınıf öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlikleri
üçüncü sınıf öğretmen adaylarına göre anlamlı şekilde yüksektir. Sınıf düzeyine göre öğretmen
adaylarının meta-öğrenme yeterliklerinin farklılaşmasında, matematik öğretmeni adaylarının
dördüncü sınıfta katıldıkları okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması gibi derslerin etkili olabileceği
düşünülmektedir. Bu derslerin içerikleri öğretmen adaylarının aktif katılımcı olmalarını, gözlem
yapmalarını, ders sunarak deneyim yaşamalarını gerektirmektedir. Nitekim, yansıtıcı düşünmenin
gelişimi için de bireyin öğrenme sürecine aktif katılımı gereklidir (Alakawi, 2018; Pretorius ve diğerleri,
2017). Dolayısıyla, uygulamalı dersler meta-öğrenme yeterlikleriyle ilişkili yansıtıcı düşünen, kendi
kendini yöneten, özgüveni yüksek bireylerin yetiştirilmesine (Fadel ve diğerleri, 2015) katkı sağlamış
olabilir.
Öğretmen adayları yansıtıcı düşünme, üstbilişsel farkındalık gibi meta-öğrenmeyle ilişkili yeterliklerini
geliştirici deneyimler yaşadıklarında, deneyimlerini sorgulamayı öğreneceklerdir. Böylece, öğretmen
olduklarında sınıflarındaki öğretim uygulamalarını geliştirebilirler (Hayden ve Chiu, 2015; Yu ve Chiu,
2019). Bu bağlamda, eğitim fakültelerinde, meta-öğrenme yeterliklerinin gelişimini destekleyecek
modelleri ve stratejileri içeren, teorik ve uygulamalı lisans derslerine yer verilmesi önerilmektedir.
Yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarının meta-öğrenme yeterlikleri farklı değişkenlere göre
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incelenebilir. Bunlara ek olarak, meta-öğrenme yeterliklerinin incelendiği çalışmalarda karma
araştırma desenleriyle nitel veriler de toplanarak nicel verilerin derinlemesine yorumlanmasını
sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Abstract
In the context of trade policies and economic development, eliminating gender-based inequalities is
among the most problematic topics to sustain gender equality and women’s economic empowerment.
Although trade policy’s impact on women is not always immediately apparent, women are directly
affected by the outcomes of trade policies and free trade agreements. On the other hand, free trade
agreements between countries have a decisive role in eliminating gender-based disadvantages and
ensuring equality in the women’s different economic roles. Therefore, the multidimensional linkages
between trade and gender need to be taken into account when evaluating the implications of free
trade agreements for different economic groups, such as workers, producers, traders, consumers, and
taxpayers. In the economic empowerment of women, the elimination of gender-based trade barriers
and structuring the trade policies to achieve gender equality are among the important concerns. In
this study, it is aimed to identify the ways of including gender considerations in the free trade
agreements, because free trade agreements have a structuring effect on the trade policies of countries
as a determinant of trade openness and liberalization. It is also aimed to reveal the problem areas, and
the linkages between free trade agreements and women’s empowerment. In this study, the secondary
sources are analyzed and an inductive, exploratory and descriptive research methodology is adopted.
Keywords: Trade, gender, free trade agreements, trade policy.

INTRODUCTION
In the context of trade policies and economic development, eliminating gender-based inequalities is
among the most problematic topics to sustain gender equality and women’s empowerment. UN
Sustainable Development Goal 5 is “to achieve gender equality and empower all women and girls by
2030” (United Nations). In addition, the economic empowerment of women is a necessary element for
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the future of commerce and sustainable socioeconomic development (Fitzgerald, 2018). On the other
hand, it seems that ensuring the full participation, equal treatment and sustainable participation of
women in enterprises continues to be a major challenge (Panezi, 2018). In the economic
empowerment of women, the elimination of gender-based trade barriers and structuring the trade
policies to achieve gender equality are very important. In this way, it may be possible to create a
gender-positive trade environment in the economy. Panezi (2018) defines the concept of “genderpositive trade environment” as “an environment in which women feel empowered to pursue the role
of exporter and entrepreneur”. In addition to the exporter and entrepreneurial role of women, free
trade agreements between countries have a decisive role in eliminating gender-based disadvantages
and ensuring equality in the women’s different economic roles as workers and producers, traders,
consumers and taxpayers. Because free trade agreements have a structuring effect on the trade
policies of countries as a determinant of trade openness and liberalization.

METHOD
In this study, it is aimed to identify the ways of including gender considerations in the free trade
agreements, because free trade agreements have a structuring effect on the trade policies of countries
as a determinant of trade openness and liberalization. Firstly, the gendered structure of the economy
and the possible problem areas have explained to understand why gender perspective is important in
trade policy and how these policies affect women. Secondly, the linkages between free trade
agreements and women’s empowerment has identified to emphasize the relationship between free
trade agreements and trade policy, and their effects on women. In this study, as qualitative research
design, the secondary sources are analyzed and an inductive, exploratory and descriptive research
methodology is adopted.

FREE TRADE AGREEMENTS AND TRADE POLICY RELATIONSHIP
Trade openness indicates a country’s financial integration into the international economy. Promoting
export is a way of achieving the financial integration, however trade openness mainly emphasizes the
importance of international transactions (Gerber, 2014). Free trade agreements have a structuring
effect on the trade policies of countries as a determinant of trade openness and liberalization
(Grossman & Helpman, 1993). They are commonly preferred to eliminate tarrifs or nontarriff barriers
on trade between two or more countries. Thus, countries have an easier access to each other’s
products and markets. Free trade agreements are also accepted as an effective tool for trade and
investment liberalization (Cooper, 2014).
Free trade agreements trigger trade diversion and trade creation in economy. It has seen that free
trade agreements may also have long term effects, such as increasing efficiency of production by
increasing competition, enhancing foreign investment options, and decreasing the unit costs due to
economies of scale (Cooper, 2014). However, when free trade agreements adpot a gender-neutral
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point of view, they also dismiss the key condiditons that affect women and men differently in
liberalized markets. In response to this, fair trade perspective adresses the improving market access
to vulnerable groups, equal distribution of wealth, and reducing global inequality and poverty
(Steinkopf Rice, 2010).
As the opposite of trade protectionism and one of the available options for trade policy, trade
liberalization may be a result of bilateral, regional or multilateral agreements (Gerber, 2014). Free
trade agreements are linked to trade liberalization and they affect the trade potential of women and
their economic empowerment. Therefore, free trade agreements between countries may have a
decisive role in eliminating gender-based disadvantages and ensuring gender equality.

GENDER INEQUALITY IN ECONOMY
Due to social structures, traditions, labor force patterns or distribution of the resources in a country,
males and females tend to be affected by changes in trade policies differently. Also, women’s different
economic and social roles may affect their economic participation, depending on their ethnicity, age,
income, educational level, migration status, social obligations in their households and communities.
According to UN Millennium Project (UN Millennium Project, 2005), there are 3 main inequality
domains that women face. First domain is knowledge and capabilities. In many developing countries
the education gap is an important discrimination source for women. Women still have limited access
to technical and vocational training. Also, their social roles as mothers and care-givers and lack of
necessary education affects their capacity as an employee or a trader. Second domain is the access to
resources and opportunities, such as land, other property, and participation in decision making
process. Studies shown that women acess to these resources are more limited than men. Third and
the last domain is security. Women often have to cope with gender-based violence from male
members in the family, in conflict areas and in the labour market.
Gender equality and economic growth relationship is one of the trade policy arguments about
development. According to this argument, including women in economy and promoting their access
to education will enhance the number of potential workers and innovators (Braunstein, 2011). How
much of the active labor force are employed is one of the main factors that determine the
macroeconomic performance of an economy. The macroeconomic performance of an economy will
be high, when the resources are used actively. In this context, it can be said that there is a nonignorable
relationship between sustainable growth and female labor force participation. The high participation
of women in the labor force will naturally increase the amount of production and economic growth.
Reciprocally, the increase in economic growth will increase the opportunities for women's
employment (Şahin & Bayhan, 2020). Although women have opportunity to participate in labor force,
there is still the reality of gender wage gap. The gender wage gap is a relative measure of gender
inequality in earnings. The gender wage gap indicates “the systemic differences between the avarage
wages of men and avarage wages of women” (Britannica). Income equality between males and females
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will be more efficient to maximize productive capacity, because it will lead more investments and
innovations (Braunstein, 2011).
The World Bank’s Gender Strategy 2016-2023: Gender Equality, Poverty Reduction, and Inclusive
Growth indicates that gender equality is an achievable and core development objective. The report
describes gender equality as a “smart development policy and business practice”. According to The
World Bank, every society needs to transform the distribution of opportunities and resources to
mainstream gender equality and ensure sustainable development. Males and females should have the
equal power to participate in economy as employees, entrepreneurs, consumers, and leaders (World
Bank Group, 2015).

GENDER CONSIDERATION IN TRADE POLICY AND FREE TRADE AGREEMENTS
Free trade agreements are linked to trade liberalization, trade protectionism and trade integration
within the framework of trade openness, so they directly affect the trade potential of women and their
economic empowerment. In addition to empowering women, the gender perspective in trade can
increase countries’ economic power, export potential and product diversity in global markets (Panezi,
2018). The gender implications of trade and investment agreements include multiple dimensions
(Elson & Fontana, 2018). Pieters (2015) points out that trade liberalization has significant implications
for gender inequality in wages and employment. In particular, the liberalization of trade in services
and government restrictions on public resources may negatively affect women's full realization of their
economic rights (Elson & Fontana, 2018). Gender related considerations in free trade agreements
provide sustainable socio economic development, inclusive economic growth and equal opportunities
(Panezi, 2018). Discussions on trade and sustainable development have mainly focused on how to
ensure that trade liberalization is inclusive, including creating equal opportunities for women.
Although trade policy’s impact on women is not always immediately apparent, women are directly
affected by the outcomes of trade policies and free trade agreements. On the other hand, free trade
agreements between countries have a decisive role in trade policies and eliminating gender-based
disadvantages and ensuring equality in the women’s different economic roles. Therefore, the
multidimensional linkages between trade and gender need to be taken into account when evaluating
the implications of free trade agreements (UNCTAD, 2017).
Some recent free trade agreements appear to take in consideration to mainstreaming gender. For
example, free trade agreements such as the Cotonou Partnership Agreement (2000) between the EU
and African, Caribbean and Pasific countries and the Canada-Chile Free Trade Agreement (1996) refer
to gender and have regulations to protect women's economic rights (Van Reisen, 2009; Fitzgerald,
2018). In addition, the inclusion of a chapter about gender related trade issues in the Canada-Chile
Free Trade Agreement led to suggestions about including a similar chapter in the North American Free
Trade Agreement (Fitzgerald, 2018). On the other hand, most gender-related provisions in free trade
agreements do not follow a specific and unique template. This indicates that the view of gender
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inclusion in trade agreements is divided among countries. As a result, gender-related provisions are
very heterogeneous in structure, location, language and scope (Monteiro, 2018).
It has seen that there is a complex relationship between trade and gender. And the determinants are
mainly related to trade openness and structural patterns of the economy. Gender division of the labour
force, traditionally female industries, distribution of the resources, womens participation on decision
making process of enterprises, wage gaps are the main analysis points of trade and gender
relationships (UNCTAD, 2016). Trade policies may lead to changes in the structure of production in
economy. For example, sectors producing for export may expand, while the import oriented sectors
may become smaller. As a result of these changes, trade policies may increase gender inequality as
well as they may offer new opportunities for women (Steinkopf Rice, 2010).
Free trade agreements lead to trade liberalization and increasing trade flows, but at the same time
they also increase competition and pressure on domestic workers and firms (Gerber, 2014). Trade
liberalization through free trade agreements, may affect women in many ways. Especially in the least
developed and developing countries, female labour is tend to be seen as low skilled and low paid jobs.
When a free trade agreement changes the trade preferences, country’s export and import patterns
are also affected (Steinkopf Rice, 2010). And this affect women and men differently, because of the
labour related gender division. This way, free trade agreements may affect women’s employment
opportunities and expand or contract their industry for women traders. As the perspective of women
consumers, there is a fact that especially in developing countries, women are mostly seen as a
caregiver to older and younger members of their family. So, an economic change in the prices of goods
and services may directly impact on their economic condition. Considering the fact that trade taxes
are an important revenue for governments, changes in trade policy is affects country’s income. Due to
trade liberalization, governments lose some of their trade related tax revenue. This loss indirectly
reduces investments on social services. And this reduce has a negative impact on women who depend
on these services for themselves or their children (UNCTAD, 2016).

CONCLUSION
Trade policy’s impact on women is far-reaching and not always immediately apparent. The
multidimensional effects between trade and gender need to be taken into account when evaluating
the implications of free trade agreements for different groups of women (Elson & Fontana, 2018). As
workers, producers, traders, consumers, and taxpayers women are directly affected by the results of
trade policies and free trade agreements. Gender related and gender sensitive provisions in free trade
agreements might be useful to ensure women to take advantage of emerging trade opportunities.
Therefore, to empower women, the gender perspective and women’s rights should be taken into
consideration in free trade agreements. The gender implications of trade agreements include multiple
dimensions. However, about free trade agreements and gender linkages, it is possible to include
gender related provisions, and ensure that trade liberalization policies also reflect women’s interest.
These gender sensitive provisions may support women's participation in high value-added and high-
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income industries, and also they may protect the female intensive industries. Gender related
considerations in free trade agreements provide sustainable socioeconomic development, inclusive
economic growth and equal opportunities.
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Abstract
Evidence of globalization is seen everywhere: at home, at work, in department stores, business
newspapers and magazines, monthly government statistics, and in the academic literature. The
emergence of globalization is undoubtedly related to the period of the 80s. This is the period during
which comes the affirmation of new notions, such as: globalization of markets, globalization of
business, global industry, global enterprise, global consumption. We start from the fact that it is not
accidental that these notions have encountered acceptance and widespread use.
Problems arise when giving realistic frameworks, realistic scope, and drawing real lessons from the
notions and processes that symbolize the aforementioned notions. Avoiding uniformity in competition
will highlight their essence and real business orders.
Market globalization is nothing but an increasingly pronounced interdependence and approach of
certain parts of the world market. Interdependence and access to certain parts of the world market
represent a general reality of today, which is in danger of being ignored or not noticed.
Keywords: Globalization, Competition, World Market, Global Consumption, Phenomenon.
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Abstract
This publication is devoted to indicating the place of intellectual property protection law in the Polish
higher education system. The article indicates both the obligations of universities under applicable law,
but also the facilitation of the use of intellectual property rights. The study is divided into three parts.
The first one is devoted to institutions of public use, pointing to the benefits of these regulations for
universities. The second one contains information on the Unified Anti-plagiarism System and its impact
on the diploma process. The third part is devoted to the Polish Qualifications Framework and the
regulations related to teaching students about intellectual property law.

INTRODUCTION
Intellectual property is an intangible property right. It is a kind of exclusive right to a specific figment
of the human mind under national, regional or international legislation.
Due to its specificity, intellectual property law is widely regulated both under international law, as well
as EU law and Polish national law. The first regulations regarding the protection of intellectual property
date back to the 19th century1. Conventions signed then, concerning the protection of industrial
property and copyright and related rights, as amended, are binding law. Amendments to the law are
related to changes in the world around us. The end of the nineteenth century is undoubtedly marked
by a huge industrial leap, many breakthrough inventions, but the world is changing. We live in the era

1

Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) signed in Paris on March 20, 1983,
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) signed in Brno on September 9,
1886.
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of the Internet, virtual media, and on-line meetings. In this world, too, intellectual property must be
protected, which is why changes to the law are necessary.
Legal regulations in the field of intellectual property law, in addition to clarifying provisions, inter alia,
what is industrial property right, what are copyrights, what is the duration of protection, they must
also indicate institutions that are to guard the observance of these rights. These include border guards,
customs and tax services and the Police.
To some extent, the legislator also points to universities as institutions that are obliged to ensure
compliance with the provisions on the protection of intellectual property. These regulations mainly
relate to the provisions on the appropriation of works and the misrepresentation of authorship, the
so-called plagiarism.
On the other hand, the legislator makes it easier for universities to use intellectual property. It places
them in a privileged position in relation to other users who take advantage of the effects of the
achievements of the human mind.

Permitted use
The provisions of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights1 clearly indicate that only
a natural person may use the benefits of fair use institutions in the use of intellectual property rights
and within the limits specified by the act.
At the same time, article 27 of the act lists exceptions to the adopted rule. In paragraph 1 we read:
Educational institutions, universities and research units within the meaning of the Act of 30 April 2010
on the principles of financing science (Journal of Laws of 2016, items 2045, 1933 and 2260) may, for
the purposes of illustrating the content provided in for didactic purposes or for the purpose of scientific
research, use the disseminated works in the original and in translation, and reproduce for this purpose
disseminated minor works or fragments of larger works.
Thus, the quoted article clearly shows that universities can fully use intellectual property, but only if it
is to illustrate the content provided for teaching or research purposes.
Popularization of creativity and knowledge as well as the development of broadly understood science
are goals whose implementation requires free access to other people's works. Due to the fact that
these are goals of significant social importance, the legislator limited the author's monopoly in favor
of the freedom to use works for educational and scientific purposes.
Pursuant to the will of the legislator, the legality of the use of works under the aforementioned
provisions depends on the fulfillment of the following conditions:

1 Act of February 4, 1994 on copyright and related rights Journal Of Laws 1994 No. 24, item 83
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the user entity belongs to the indicated categories of institutions;
the institution uses works to fulfill the need to illustrate content provided for teaching
or research purposes (non-commercial use);
the institution complies with the scope of use specified by the legislator.

This provision, however, allows the use of works that are already disseminated only. If any work has
not been disseminated, the university cannot refer to the article as an exception to the rule. It is
permissible to use disseminated works in the original and in translation. As part of fair use institutions,
universities have the right to use, but also to reproduce, works. This can apply to parts of a song as
well as a whole song. Significant, but the main purpose indicated by the legislator was retained: to
illustrate the content provided for didactic purposes or for the purpose of scientific research.
The cited article in paragraph 2 regulates the use of the institution of fair use in such a way that
everyone can freely use it at a time and place appropriate for himself.
In the case of public sharing of works in such a way that everyone can have access to them at the place
and time of their choice, referred to in paragraph 1, is allowed only for a limited group of people
learning, teaching or conducting research, identified by the entities listed in paragraph 1.
This provision concerns "sharing works in such a way that everyone can have access to them at a place
and time chosen by them". It should be recognized that these regulations apply to the use of a work
in an IT network1.
Although access to the resources at the university's disposal within the permitted use is to be free, i.e.
in the place and time chosen by the user, the legislator requires that the circle of entitled persons be
limited. It is intended to be restricted to learners, educators or researchers only. It follows that the
base of didactic materials should be secured in such a way that no one outside the circle of entitled
persons could use it. This is achieved through security measures in the form of individual logins and
passwords provided by universities.
The quoted article makes it easier for universities to use works, exempting the rights holders from
applying for permission each time.

Uniform Plagiarism System
Since 2016, the Minister of Education and Science (previously the Minister of Science and Higher
Education) is responsible for running the Unified Anti-plagiarism System (JSA). This is indicated by the
content of article 351 of the Act of July 20, 2018. law on higher education and science2:

1

Cf. P. Ślęzak, Act on Copyright and Related Rights. Commentary, Warsaw 2017, www.legalis.pl accessed on
02/10/2020.
2
Act of July 20, 2018 law on higher education and science (Journal of Laws 2018 item 1668)
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The Minister runs the Unified Anti-plagiarism System.
The Unified Anti-plagiarism System provides support in the area of counteracting infringements of the
provisions on copyright and related rights.
The Unified Anti-plagiarism System uses the data contained in the repository of written diploma theses
and the database of documents in promotion procedures.
The Minister provides free use of the Uniform Antiplagiarism System to universities, institutes of the
Polish Academy of Sciences, research institutes, international institutes, PKA and DAM.
At the same time, Article 74 in section 4 of the above-mentioned Act provides: If the diploma
dissertation is a written dissertation, the university checks it before the diploma examination using the
Uniform Anti-plagiarism System referred to in art. 351 paragraph. 1.
Thus, the legislator imposes on universities the obligation to comply with the provisions of the Act on
the protection of intellectual property. The indicated regulations should be related to the provisions
of Article 115 of the act on copyright and related rights1. This provision refers to the so-called
plagiarism phenomena.
Whoever appropriates the authorship or mislead as to the authorship of all or part of someone else's
work or artistic performance, shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty
of deprivation of liberty for up to 3 years.
The same penalty shall apply to anyone who disseminates someone else's work in its original version
or in the form of an elaboration, artistic performance or publicly distorts such a work, artistic
performance, phonogram, videogram or broadcast without giving the name or pseudonym of the
creator.
Who, in order to gain financial benefits in a manner other than specified in par. 1 or 2 infringes someone
else's copyrights or related rights (...) is subject to a fine, restriction of liberty or imprisonment for up to
one year.
The Unified Anti-plagiarism System is to support universities in verifying diploma theses in terms of
committing a prohibited act stipulated in art. 115.
This system meets the criteria set by the Ministry of Education and Science, and its use is the
responsibility of every university in the diploma process.
The Unified Plagiarism System is a free system. It is intended for the verification of theses: engineering,
bachelor's, master's and doctoral dissertations. The system can be used by dissertation promoters,
research promoters and other teaching staff. Students cannot use the system.

1 Act of February 4, 1994 on copyright and related rights Journal Of Laws 1994 No. 24, item 83
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The Unified Anti-plagiarism System detects a number of manipulations by students in the copied text,
including:
replacing spaces in the text with white characters;
inserting microspaces (spaces of font size 1) between the letters of the text;
changing letters from the Latin alphabet to letters from a foreign alphabet, eg Cyrillic;
changing the order of words in a sentence;
changing the order of sentences in a paragraph;
removing some words from copied text;
introducing new words to the copied text;
exchange of words for their synonyms.
The discussed system is the only anti-plagiarism system integrated with the largest database of
diploma theses in the country - the National Repository of Written Diploma Theses (ORPPD), which
brings together nearly 3 million diploma theses, also in foreign languages, written since 2009. The
system also compares works to nearly a billion documents. In addition to the ORPPD database, it has
access to the Polish Internet corpus, i.e. over 880 million websites from Polish domains and Wikipedia
content in six different languages. Another source database for JSA is the database of legal acts,
including judgments and statutes. The creation of the Unified Anti-plagiarism System is the result of
the work of specialists from the Information Processing Center - National Research Institute. OPI PIB is
a research unit that creates IT systems and collects and provides comprehensive information about
Polish science1.

Polish Qualifications Framework
The legislator imposes another obligation on universities related to intellectual property law. Each
student, regardless of the field of study, is to acquire knowledge in the field of intellectual property.
Thus, when preparing a program for the field of study, higher education must include a subject or
subjects that will contain content related to copyright, related rights and industrial property law.
This obligation results from the provisions of the Act on the Integrated Qualifications System2. In Article
2, sections 16 to 18, this law provides:

1
2

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/o-jsa/ accessed on 12.10.2021.
Act of 22 December 2015 on the Integrated Qualifications System (Journal of Laws of 2016, item 64)
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Polish Qualifications Framework - description of eight levels of qualifications distinguished in Poland,
corresponding to the relevant levels of the European Qualifications Framework, referred to in Annex II
to the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the
establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Journal of Laws UE C
111 of 06.05.2008, p. 1), formulated with the help of general characteristics of learning outcomes for
qualifications at different levels, in terms of knowledge, skills and social competences
the level of the Polish Qualifications Framework - the scope and degree of complexity of the required
learning outcomes for the qualifications of a given level, formulated with the use of general
characteristics of learning outcomes;
assigning the level of the Polish Qualifications Framework to a qualification - a decision made on the
basis of the principles set out in the Act on determining the level of the Polish Qualifications Framework
for a given qualification, on the basis of comparing the learning outcomes required for this qualification
with the characteristics of the levels of the Polish Qualifications Framework.
Pursuant to the Act on the Integrated Qualifications System, general characteristics of learning
outcomes relating to higher education fall within the characteristics of levels 6-8 of the second degree.
The minister responsible for higher education and science defines, by way of a regulation, the
characteristics of the levels of 6–8 of the second degree typical of qualifications obtained within the
system of higher education and science.
In the appendix to the regulation of the Minister of Science and Higher Education of November 14,
2018. As regards the characteristics of the second level of learning for qualifications at levels 6-8 of the
Polish Qualifications Framework, there are clear indications relating to the transfer of knowledge in
the field of intellectual property.
The characteristics of the second degree of learning outcomes in the knowledge category at level 6
include the following entry: P6S_WK - knows and understands the basic economic, legal, ethical and
other conditions of various types of professional activity related to the field of study, including basic
concepts and principles in the field of industrial property protection and copyright. In the
characteristics of the second degree of learning outcomes in the knowledge category at level 7, we can
read: P7S_WK - knows and understands the economic, legal, ethical and other conditions of various
types of professional activity related to the field of study, including basic concepts and principles in the
field of industrial property protection and copyright law.
The knowledge in the field of intellectual property is to be obtained by a student in each field of study.
It follows that the intention of the legislator is to familiarize each student with the principles of using
works and liability for infringement of the provisions on the protection of intellectual property.
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CONCLUSION
Knowing the rules for using intellectual property is extremely important. Everyone is surrounded by
the effects of human labor, and many of these effects are protected by intellectual property laws. We
use the Internet, we read books, we wear brand clothes, we use cosmetics with well-known logos. It
is all intellectual property within the meaning of the law. It is important to use these benefits in such
a way as not to infringe the rights of persons entitled under copyright, related rights or industrial
property rights.
The legislator in the Polish legal system, by imposing on universities the obligation to educate students
in the knowledge of intellectual property regulations, on the one hand complies with the provisions of
international law, but on the other hand prepares a young person to function in the world. It gives him
a tool that allows him to appreciate the efforts of other people and makes him aware of the hardships
of creating.
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Öz
Lojistik teriminin ilk olarak askeri alanda kullanıldığı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise terimin iş
hayatında da kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Dolayısıyla iş lojistiğinin kökenlerinin askeri lojistik
bilimine dayandığı savunulmaktadır. Bu nedenle iş sektörü ve askeri sektörde kullanılan lojistik
terimleri birbirine benzetilmektedir. Ancak terimlerin kullanımı bakımından uygulamada iki sektör
açısından önemli ayrımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte kavramsal olarak incelendiğinde terimlerin
tanımlanmasında bir karmaşanın olduğu görülmektedir. İşte hem lojistik ve savunma lojistiğinin
temelde birbirine dayanması hem de uygulamada bazı farklılıkların olması terimlerin tanımsal olarak
incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, lojistik ve savunma
lojistiği terimlerinin kavramsal bir analizini yapmaktır. Bu doğrultuda terimlerin çeşitli kaynaklardan
derlenen tanımları etimolojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma sonucunda lojistik sözcüğünün
Yunanca kökenli olduğu yönünde genel bir görüşün olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte lojistiğin
kullanım açısından etimolojisine bakıldığında, kökeninin dayandırıldığı en eski tarih, Uluburun
batığında yapılan analizlere göre Tunç Çağı olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan savunma
lojistiği teriminin genel olarak askeri lojistik, savaş ve sefer lojistiği kavramlarıyla aynı anlamda
kullanıldığı görülmüştür. Tüm bunlara ek olarak savunma lojistiği teriminin, askeri lojistik terimini
kapsayan daha genel bir anlama sahip olduğunu değerlendiren tanımların da mevcut olduğu
incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Savunma Lojistiği, Etimolojik İnceleme
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Abstract
It is known that the term logistics was first used in the military field, and after the Second World War,
the term began to be used in business life. Therefore, it is argued that the origins of business logistics
are based on the science of military logistics. For this reason, the terms of the logistics used in the
business sector and the military sector are compared to each other. However, in terms of the use of
the terms, there are important distinctions between the two sectors in practice. However, when
analyzed conceptually, it is seen that there is confusion in the definition of terms. The fact that both
logistics and defense logistics are based on each other and that there are some differences in practice
reveals the need for a definitional analysis of the terms. Therefore, the main purpose of this study is
to make a conceptual analysis of the terms logistics and defense logistics. In this direction, the
definitions of terms compiled from various sources were examined with an etymological approach. As
a result of the study, it has been determined that there is a general opinion that the concept of logistics
is of Greek origin. However, when we look at the etymology of logistics in terms of usage, the oldest
date on which its origin is based is considered as the Bronze Age according to the analyzes made in the
Uluburun shipwreck. On the other hand, it has been seen that the term defense logistics is generally
used in the same sense with the concepts of military, war, and expedition logistics. In addition to all
these, it has emerged as a result of the examinations that there are definitions that evaluate the term
defense logistics to have a more general meaning covering the term military logistics.
Keywords: Logistics, Defense Logistics, Etymological Analysis

GİRİŞ
Lojistik teriminin yaygın kullanımının askeri alanda ortaya çıkmasından dolayı lojistik faaliyetlerin,
savaşın gerekliliklerinden ve savaş alanına asker, ekipman ve malzeme taşıma ihtiyacından doğduğu
sıklıkla tartışılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben, araştırmacılar lojistiği, iş ve askeri olmak üzere
iki sektöre ayırmaya başlamışlardır (Rutner vd., 2012: 96). Temelde iş lojistiğinin kökleri askeri lojistik
bilimine dayanmaktadır (McGinnis, 1992: 22; Yoho vd., 2013: 83). Bu nedenle kavramsal olarak bir
karmaşa söz konusu olabilmektedir. Öyle ki günümüzde Oxford İngilizce Sözlüğü lojistiği, “askeri
operasyonlar için ekipman, malzeme ve insan taşıma faaliyeti” olarak tanımlamaktadır
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com, erişim tarihi: 28.09.2021). Ancak iki sektör açısından
önemli ayrımlar da bulunmaktadır. Öncelikle, savunmanın ve buna bağlı olarak savunma lojistiğinin
çıkarı, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak değil, görevi kamu çıkarını ve devletin uzun vadeli
güvenliğini korumak ve savunmak olan ordunun etkinliğini ve verimliliğini artırmaktır. Diğer bir fark ise
savunma lojistiğinin yürütüldüğü ortamın, ticari lojistikten temel olarak farklı olmasıdır. Savaş, barışa
destek ve afete müdahale operasyonları, ticari sektördeki lojistik operasyonlarla karşılaştırıldığında,
tüm ilgili değişkenlerde çok daha yüksek derecede belirsizlik sergilemektedir. Benzer şekilde, savaşı
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veya afet müdahalesini desteklemek için kaynak talebi, büyük ve düzensiz dalgalanmalar sergileme
eğilimindedir (Yoho vd., 2013: 83). Ayrıca, savunma lojistikçileri genellikle hasarlı bir iletişim altyapısı,
ulaşım sıkıntısı veya eksikliği, hükümetin bazı işlevlerinin kaybı, birçok biçimde fiziksel şiddet tehdidi ve
operasyon alanında çok sayıda yaralı ve travmatize olmuş bireyin varlığı ile karşı karşıya kalmaktadır.
Kısacası iş lojistiği bağlamındaki bir hata, kar kaybına ve hatta bir organizasyonun iflasına yol
açabilirken, askeri alandaki böyle bir başarısızlık, ilgili kişilerin ölmesine veya yaralanmasına neden
olabilmektedir (Yoho vd., 2013: 84). İşte hem savunma lojistiği ve iş lojistiğinin temelde birbirine
dayanması hem de uygulamada bazı farklılıkların olması, lojistik ve savunma lojistiği terimlerinin
tanımsal olarak incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı
lojistik ve savunma lojistiğinin etimolojik bir analizini yapmaktır.
İlk olarak Helenistik Çağda ortaya çıktığı savunulan etimoloji, kelimelerin kökenleri ve anlamları
arasındaki ilişkiler üzerine incelemeleri ifade etmektedir (Gülensoy, 2007: 36). Etimolojik incelemenin
önemli bir işlevi, bir dilin sözcükleri arasındaki biçimsel ve anlamsal ilişkileri aydınlatmaktır (Durkin,
2009: 25). İş ve savunma lojistiği terimleri arasındaki kavramsal karmaşanın nedenlerinin ortaya
çıkarılması için terimlerin biçimsel ve anlamsal ilişkilerinin aydınlatılması gerekmektedir. Dolayısıyla
çalışmanın bu motivasyon noktasından hareketle, çalışma için en uygun yöntemin etimolojik inceleme
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte literatürde, lojistik ve savunma lojistiği terimleri üzerine
oldukça sınırlı sayıda çalışmanın yapılmış olması dikkate alındığında bu çalışmanın özgün olduğu
değerlendirilmekte ve çalışmanın literatürdeki bu eksikliği dolduracağı öngörülmektedir.
Çalışma, giriş bölümünü takip eden üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın yöntemi
tanıtılmıştır. İkinci bölümde, lojistik ve savunma lojistiği kavramlarının etimolojik incelemesi yapılmıştır.
Son olarak sonuç ve öneriler bölümünde ise genel değerlendirmeler ve gelecek çalışmalar için öneriler
sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

1. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada, nitel araştırma desenine dayalı bir etimolojik inceleme yapılmıştır.
1.1. Etimolojik İnceleme
Bu bölüm, etimolojinin ne olduğuna ve neyle uğraştığına dair genel bir bakış sunmaktadır.
Temel olarak etimoloji, belirli bir sözcüğün orijinal anlamı veya kullanımının tefsiri anlamına
gelmektedir (Malkiel, 1993: 1). Eski Yunanca’da étümos “gerçek” ve lógos “bilgi; mana” sözcüklerinin
bir araya gelmesiyle oluşmakta ve çoğunlukla “gerçek anlam” ya da “gerçek anlam bilgisi” olarak
açıklanmaktadır (Durkin, 2009: 28; Stachowski, 2011: 1; Sertkaya, 2012: 43). Stachowski (2011) Antik
Yunan’da bir kelimenin etimolojisi ile o kelimenin gerçek yani asli anlamının ifade edilmek istendiğini
belirtmektedir (Stachowski, 2011: 1). Kısaca etimoloji, kelimelerin asıl anlamlarını ifade etmek için
kullanılmaktadır (Kocabıyık, 2021: 109).
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Kelime geçmişlerinin araştırılması olan etimolojik inceleme, geleneksel olarak bir sözcüğün kökenini ya
da tarihindeki bir aşamayı açıklamak için kullanılmaktadır (Durkin, 2009: 1). Diğer bir ifadeyle etimolojik
inceleme, bir sözcüğün kaynak dilini, kaynak dildeki kökenini, ilk kullanılmaya başlandığında hangi
anlamda kullanıldığını ve kullanım süreci boyunca ortaya çıkan dil bilgisi ve anlam değişikliklerini
incelemektedir (Gülensoy, 2007: 35). Dolayısıyla etimolojik incelemeler, bir kelimenin tarihi hakkında
önemli bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır (Mailhammer, 2014: 423).
Etimolojinin temelde tek bir tanımının olmasına rağmen etimolojik incelemenin ne ifade ettiği
araştırmacının bakış açına göre değişmektedir. Kimi araştırmacıya göre etimolojik inceleme, bir
sözcüğün kaynak dilinin veya yapısal ve şekilsel olarak eski kullanımının gösterilmesini ifade etmekte
iken kimi araştırmacıya göre bir sözcüğün ayrılabilen en küçük parçasına kadar gösterilmesi anlamına
gelmektedir (Ölmez, 2019: 119). Kimi araştırmacıya göre ise etimolojik inceleme yapılırken bunlara ek
olarak sözcüğün, benzer ve zıt anlamları arasındaki ilişkilerin de açıklanması gerekmektedir (Gülensoy,
2007: 35).
Etimolojinin önemli bir işlevi, bir dilin sözcükleri arasındaki biçimsel ve anlamsal ilişkileri aydınlatmaktır
(Durkin, 2009: 25). Başka bir ifadeyle etimolojik inceleme, bir dilde kullanılmaya başlanan yeni
kelimelerin ve mevcut kelimelere ait anlam gelişmelerinin açıklanmasına olanak sağlamaktadır
(Gülensoy, 2007: 36). Bu nedenle anlamsal olarak aynı kökene sahip olan lojistik ve savunma lojistiği
terimlerinin incelenmesi bakımından en uygun yöntemin etimolojik inceleme olduğu düşünülmektedir.

2. LOJİSTİK VE SAVUNMA LOJİSTİĞİ KAVRAMLARININ ETİMOLOJİK İNCELEMESİ
Bu bölümde, lojistik ve savunma lojistiği kavramlarının etimolojik incelemesi yapılmıştır. İnceleme
yapılırken genel olarak terimlerin köken bilgisi ve literatürden derlenen tanımları üzerinde
durulmuştur. Aynı zamanda terimlerin anlam gelişmeleri de incelenmiştir. Böylece Durkin (2009)’da
bahsedildiği gibi terimler arasındaki biçimsel ve anlamsal ilişkilerin açıklanması hedeflenmiştir.
2.1. Lojistik Kavramının Etimolojik İncelemesi
Dilimize İngilizce “logistics” kelimesinden geçen lojistik sözcüğünün kökeni ile ilgili farklı görüşler
bulunmaktadır. Örneğin Türk Dil Kurumu’na göre terim Fransızca kökenlidir ve askerlik geri hizmetini
ifade etmektedir (TDK, 2021). Tepić vd. (2011)’e göre lojistik sözcüğünün kökeni, doğru düşünce ve
eylem ilkeleri bağlamında kullanılan Yunanca "logos" kelimesini içermektedir. Lojistik kelimesinin ikinci
kısmı, Yunanca resim anlamına gelen "ikon" kelimesinden gelmektedir. Yunanca’dan yapılan gerçek
çeviride lojistik, "resimlerle matematik sanatı" anlamına gelmektedir. Böylece "logos + ikon" birleşik
kelimesinin, mevcut uluslararası biçimini veren fonolojik ve morfolojik bir uyarlama olduğu
savunulmaktadır (Tepić, vd., 2011: 379). Wassenhove (2006)’a göre lojistik kelimesi, antik Latince’de
“logisticus” ve Yunan kökenli “logistikos” kelimesinden türetilmiştir. “Logisticus” kelimesinin kökeni,
“logic” yani “mantık” ile “statics” yani “istatistik” olarak ifade edilmektedir (Wassenhove, 2006: 476).
Dolayısıyla kelimeler “mantıklı hesap” olarak birleştirilmektedir (Koçak, 2020: 247). “Logistikos”
kelimesi ise “hesap, kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelmektedir (Wassenhove, 2006:
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476). Bütüncül bir manada ele alındığında ise “mantıklı hesaplama” olarak ifade edilmektedir (Koçak,
2020: 247). Kumarage (2021)’a göre lojistik kelimesi Yunanca akıl anlamına gelen “logos” kelimesinden
türetilmiş olmasına rağmen, başlangıçta aynı akıl kavramından kaynaklanmakla birlikte, Fransızca
“logistique” kelimesinin bir çevirisidir (Kumarage, 2021: 95) ve “aritmetik hesaplama sanatı” olarak
tanımlanmaktadır (Kumarage, 2021: 94). Azmia vd. (2017)’e göre lojistik sözcüğü, Napolyon
döneminde birlikler için kalacak yer bulmaktan sorumlu askerin görevi olan “logistician” teriminden
türetilmiştir (Azmia vd. 2017, 73).
Lojistik kelimesinin ilk kullanımına ilişkin günümüzde yaygın olan görüş, lojistik teriminin ilk olarak
General Baron de Jomini tarafından 1838’de yayımlanan “The Art of War” adlı eserde kullanıldığı
yönündedir (Tepić, vd., 2011: 379). Ancak bazı kaynaklar terimin ilk kullanımının 1810’da Dr. William
Muller tarafından yayımlanan “The Elements of the Art of War” adlı eserde olduğunu belirtmektedir
(Koçak, 2020: 247). Bununla birlikte lojistik teriminin, 1898’den itibaren de makalelerde kullanılmaya
başlandığı savunulmaktadır (Koçak, 2020: 247). Lojistik kelimesinin ilk kullanımının 18. yüzyılda buhar
makinesinin icadı ile ilişkili olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu nedenle üretim ve ticaret
olgusunun çok daha eskilere dayanmasına rağmen, lojistik kavramının doğuşunun doğrudan sanayi
devrimi ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan lojistikle ilgili en eski yazılı kayıtların, ünlü Yunan
filozof ve matematikçi Pisagor'un tarihine ait olduğunu savunan görüşe göre, Pisagor’un geometri
alanındaki hesaplamaları lojistikle ilişkilendirilmekte ve Pisagor'un ilk lojistikçi olduğu kabul
edilmektedir (Tepić, vd., 2011: 379). Buna göre lojistik kelimesinin kökeninin, Pisagor’un yaşadığı M.Ö.
575- 495 yıllarına dayandığı ifade edilmektedir. Tepić, vd. (2011)’e göre ise lojistiğin uygulama
açısından kökeni Tunç Çağı'na dayanmaktadır (Tepić vd., 2011: 380). Bu görüşe göre tarihte bilinen en
eski ticari açık deniz gemi batığı olan ve Antalya Kaş’ta bulunan Uluburun batığında (M.Ö. 14. yüzyıl)
yapılan analizler sonucunda, Akdeniz’de yoğun ticari faaliyetlerin olduğu ve mevcut tüm lojistik sistem
özelliklerini barındırdığı ortaya çıkarılmıştır (Tepić vd., 2011: 380). Dolayısıyla lojistiğin uygulama
açısından etimolojisinin M.Ö. 1300’lere dayandığını ifade etmek mümkündür.
Lojistik teriminin ilk kez 1900’lerin başında ordu kelimesiyle birlikte kullanımının ardından terim
kavramsallaşmaya ve bilimsel bir disiplin olarak ele alınmaya başlanmıştır (Erturgut, 2016: 20).
1960'lara kadar işlevsel bakış açısıyla fiziksel dağıtım olarak algılanan lojistik, 1970'lerin bütünleştirici
ve sistem görüşü ve aynı dönemdeki müşteri hizmetleri odağı, 1980'lerin ve günümüzün entegre lojistik
anlayışı (Kent and Flint, 1997: 15) ile müşteri gereksinimlerine uymaya odaklanan çağdaş süreç
yönelimine sahip olmuştur (Kent and Flint, 1997: 16). Dolayısıyla lojistik terimi, tarihsel süreç içerisinde
çağın gereklerine göre birtakım değişimlere maruz kalmıştır (Özcan, 2017: 139). Nitekim Murphy ve
Knemeyer (2015) günümüzde yapılan lojistik tanımının 1970’lerde yapılan tanımlardan çok farklı
olduğunu ancak tanımlarda sabit kalan ve değişmeyen tek hususun lojistiğin ekonomik katkısı olduğunu
ifade etmiştir (Murphy and Knemeyer, 2015: 2). Bu süreçte gelişen lojistik tanımları Tablo 1’de
sunulmaktadır.
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Tablo 1. Lojistik Tanımları
Yıl

Tanım

1960'lı yıllar

"İmalat ve ticarette, bitmiş ürünlerin ürün hattının sonundan
tüketiciye verimli bir şekilde taşınması ve bazı durumlarda
hammaddelerin tedarik kaynağından tüketiciye hareketini de
içeren geniş bir faaliyet yelpazesi"

1970'li yıllar

"Hammaddelerin, süreç içi envanterin ve nihai ürünlerin
menşe noktasından tüketim noktasına kadar verimli akışını
planlamak, uygulamak ve kontrol etmek amacıyla iki veya
daha fazla faaliyetin entegrasyonu"

1980'li yıllar

"Hammaddelerin, süreç içi envanterin, nihai ürünlerin ve ilgili
bilgilerin müşteri gereksinimlerine uygun bir şekilde menşe
noktasından tüketim noktasına kadar verimli, uygun maliyetli
akışını ve depolanmasını planlama, uygulama ve kontrol
etme süreci"

1990'lı yıllar

"Malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin menşe noktasından
tüketim noktasına, müşteri gereksinimlerini karşılamak
amacıyla verimli, etkin akışını ve depolanmasını planlama,
uygulama ve kontrol etme süreci"

Kaynak: Kent and Flint, 1997: 20.

Günümüzde ise yaygın olarak kabul gören lojistik tanımı, Lojistik Yönetimi Konseyi (The Council of
Logistics Management) tarafından yapılmıştır. Lojistik Yönetimi Konseyi lojistiği, "müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin çıkış noktasından tüketim noktasına kadar
verimli, etkin akışını ve depolanmasını planlama, uygulama ve kontrol etme süreci" olarak
tanımlamaktadır (https://cscmp.org, erişim tarihi: 18.10.2021).
Tüm tanımlar incelendiğinde, askeri gereksinimler sonucu ortaya çıkan lojistiğin zamanla iş sektöründe
gelişmesi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ön plana çıkması ve teknolojideki ilerlemeler gibi
sebeplerin lojistik tanımında birtakım revizyonların yapılmasına neden olduğunu ifade etmek
mümkündür. Günümüzde ise Endüstri 4.0’ın etkilerinin lojistik faaliyetleri ve dolayısıyla lojistik tanımını
etkilediği görülmektedir. Buna bağlı olarak lojistik faaliyetler dijitalleşmeye uyum göstermeye ve
Lojistik 4.0 terimi kullanılmaya başlamıştır (Koçak, 2020: 256). Buna göre terimin, çağın gereklerine
uygun bir tanıma sahip olduğunu ve bunlara ek olarak tanımlarda değişmeyen bir akış teması olduğunu
ifade etmek mümkündür.
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2.2. Savunma Lojistiği Kavramının Etimolojik İncelemesi
Lojistiğin köklerinin savaşlara ve hayatta kalma mücadelesine dayandığı, bilimsel olarak ele alınmasının
ve gelişim sürecinin de öncelikle askeri organizasyonlarda ortaya çıktığı bilinmektedir (Erturgut, 2016:
102). Savunma lojistiğinin temelleri ise Mısır Piramitleri’nin yapımı, Yunan kürek tekneleri ve Endülüs
Emevileri’nin tedarik lojistiği yaklaşımı gibi örneklere dayandırılmaktadır. Ancak savunma lojistiğinin
gelişimi özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’ndan itibaren hız kazanmıştır (Erturgut, 2016: 102).
Savunma lojistiği teriminin tanımını incelemeden önce konunun daha iyi anlaşılması için savunma
sözcüğünün tanımına yer vermekte fayda olacaktır. Savunma sözcüğü, “saldırıya karşı koyma,
müdafaa” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021).
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), lojistiği hizmetlerin alınması, tıbbi ve sağlık desteğinin
sağlanması dahil olmak üzere “kuvvetlerin hareketini ve bakımını planlama ve yürütme bilimi” olarak
tanımlamaktadır (Yoho vd., 2013: 80). Bu tanım esasında askeri organizasyonlar için bir savunma
lojistiği tanımını içermektedir. Diğer bir ifadeyle lojistik iş lojistiğinden tamamen farklı olarak savunma
lojistiği anlamında kullanılmıştır.
Peppers, savunma lojistiğini “silahlı kuvvetlerin askeri-savunma yeteneklerini yaratan ve destekleyen
özel bir sistem” olarak tanımlamaktadır. Tanıma göre “yaratmak” ve “desteklemek” anahtar sözcükleri
lojistiğin sürekli bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Buna göre lojistiğin işleyişindeki her kesinti veya
ihmal, silahlı kuvvetlerin askeri-savunma yeteneklerine doğrudan yansıyacak bir faktör olarak
görülmektedir (Prebilič, 2006: 160).
Prebilič (2006) tarafından yapılan çalışmada askeri lojistik, “savunma-askeri sistemin ihtiyaçlarını
sistematik, tam ve sürekli olarak destekleyen farklı faaliyetler grubu” olarak tanımlanmıştır. Prebilič
göre askeri lojistik, daha büyük ve daha kapsamlı bir askeri-savunma sisteminin bir alt sistemi olarak
var olabilmekte bununla birlikte alternatif olarak, bağımsız bir sistem olarak da ele alınabilmektedir
(Prebilič, 2006: 166). Buna göre savunma lojistiğini hem askeri lojistiği kapsayan daha genel bir kavram
hem de tek başına, savunma lojistiğinden ayrı bir kavram olarak yorumlamak mümkündür.
Kukovič vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada askeri lojistik, “askeri seferlerin uygulanması ve
desteklenmesi ve askeri stratejilerin geliştirilmesi alanındaki en önemli disiplinlerden biri” olarak
tanımlanmıştır. Kukovič vd. (2014)’e göre askeri lojistiğin temel faaliyeti, mümkün olan en güvenli ve
en hızlı nakliye birimleri ile askeri operasyonların savaş alanında ve ilk yardımın tamamlanmasından
sonra sürdürülmesi için gerekli ekipman ve malzemelerin depolanması ve taşınmasıdır. Askeri lojistik,
bu faaliyeti gerçekleştirmek için endüstriyel seferberlik geliştirme, finans, yönetim, satın alma, dağıtım,
işe alma, eğitim ve test etme gibi işlevlerini bünyesinde barındırmakta dolayısıyla bu faaliyetleri
birbirine bağlamakta ve faaliyetlere olanak sağlayan kaynakları da sağlamaktadır. Askeri lojistik aynı
zamanda muharebe destek kuvvetlerinin ve ilgili hizmetlerin yönetimini sağlayan kurumların
oluşturulması ve yönetimini de içermektedir (Kukovič vd., 2014: 114). Buna göre askeri lojistik, askeri
lojistik süreçlerini içeren yönetim ve organizasyonu da kapsayan bir anlamı ifade etmektedir.
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Baron de Jomini’nin, 1838 yılında yayınlanan ve bir bölümünü savaş lojistiğine ayırdığı “The Art of War”
isimli eserinde savunma lojistiği kavramı, “levazım sınıfına dair talimatlar ve sahra hizmetine ilişkin
düzenlemelerin konusunu oluşturan kurmaylık görevleri” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu eserin 1862
yılında yenilenerek savunma lojistiği tanımının, ikmal faaliyetlerinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi
ve ikmal hatlarının organizasyonu ile genişletildiği belirtilmiştir (Çetin ve Kök, 2015: 2).
Çetin ve Kök (2015) tarafından yapılan çalışmada savunma lojistiği, “ordunun hareket ve savaş
kabiliyetinin arttırılması, hasta ve yaralıların tedavisi ve can kayıplarının en aza indirgenmesi, beşerî
kaynakların konumlandırılması ve besin ve diğer ihtiyaçların giderilmesi” olarak tanımlanmıştır (Çetin
ve Kök, 2015: 2).
Başka bir tanıma göre askeri lojistik, “bir askeri birliğin harekât yeteneğini destekleyecek tüm unsurların
tasarımı ve uygulaması, ilgili ekipman ve malzemenin sağlanarak barışta ve savaşta hazırlığın ve
etkinliğin garantilenmesi” olarak tanımlanmaktadır. Hem savunma hem de iş sektöründe geçerli olacak
şekilde, lojistiği; istenileni, istenilen yer ve zamanda, istenilen durumda hazır bulundurma sanatı ve
bilimi olarak tanımlamanın da mümkün olabileceği belirtilmiştir (https://www.utikad.org.tr, erişim
tarihi: 26.09.2021).
Erturgut (2016) tarafından yapılan çalışmada askeri lojistiğin tanımı, lojistiğin gelişimsel bir analizi
doğrultusunda yapılmıştır. Buna göre askeri lojistik, “savaşta ve barışta, askeri bir teşkilin
harekat/operasyon amaçları ile stratejik hedefleri doğrultusunda, her türlü madde ve malzemeler ile
silah sistemlerinin, personelin ayrıca bina ve tesislerin; ihtiyaçlarının hesaplanmasından başlayarak, bu
ihtiyaçların ulusal ve uluslararası imkanlar ile tedarik edilmesi, taşınması, depolanması, dağıtımı ve
tahliyesi, stok yönetimi, bakım ve idamesi, hurdaya ayrılması ve bunlarla ilgili ileri ve geri yönlü akış
sağlayan tüm kaynakların ve ilişkilerin topyekün askeri ve stratejik bir kabiliyetin sürdürülmesine hizmet
edecek şekilde yönlendirilmesidir” olarak tanımlanmıştır (Erturgut, 2016: 101-102). Bu tanım oldukça
kapsamlı olup, tanımda lojistik süreçler ile askeri lojistik süreçler ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte
savunma lojistiğinin hem ileri hem de geri yönlü akışından bahsedilerek, tersine lojistik
operasyonlarının savunma lojistiğindeki önemine vurgu yapılmaktadır.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Lojistik ve savunma lojistiği kavramalarının nitel araştırma desenine dayalı etimolojik bir yaklaşımla
değerlendirildiği bu çalışmada, kavramların köken bilgisi ve literatürden derlenen tanımları
incelenmiştir.
Lojistik teriminin etimolojik incelemesi sonucunda, kelimenin kaynak dilinin ne olduğuna ilişkin farklı
görüşlerin olduğu görüşmüştür. Bu görüşlerde tespit edilen ortak nokta lojistik teriminin, Eski Yunan
dilinden türediğidir. Ancak terimin kaynak dilinin, Fransızca ve Latince olduğunu savunan görüşler de
mevcuttur. Bu görüşlerdeki diğer ortak nokta ise lojistik teriminin “aritmetik”, “hesaplama” ve “sanat”
kavramlarını içerdiğidir. Lojistiğin uygulama açısından kökenine bakıldığında da farklı görüşlerin olduğu
görülmüştür. Buna göre lojistiğin ilk kullanımı açısından kökeninin dayandırıldığı en eski tarih Antalya
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Kaş yakınlarında bulunan Uluburun batığında yapılan analizlere göre Tunç Çağı olarak gösterilmektedir.
Buna göre lojistiğin etimolojisini M.Ö. 1300’lü yıllara dayandırmak mümkündür. Lojistik teriminin
kavramsallaşması ve bilimsel olarak incelenmeye başlanması 1900’lü yılların başlarında
gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren kavramın tanımı teknolojik ilerleme, küresel ticaret ortamının
gelişmesi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi gibi nedenlerle sürekli bir gelişim göstermiştir.
Böylece güncelliğini koruyarak çağın gereklerine uyum sağlamıştır. Günümüzde ise Endüstri 4.0’ın
etkilerinin lojistik sektöründe de görülmeye başlanmasıyla Lojistik 4.0 terimi ortaya çıkmıştır.
Savunma lojistiği teriminin etimolojik incelemesi sonucunda, terimin kökeninin Mısır Piramitleri’nin
yapımı, Yunan kürek tekneleri ve Endülüs Emevileri’nin tedarik lojistiği yaklaşımı gibi örneklere
dayandırıldığı görülmüştür. Ancak savunma lojistiği özellikle Dünya Savaşları’ndan sonra gelişim
göstermiştir. Savunma lojistiği teriminin tanımsal incelemesi sonucunda kavramın, genel olarak askeri
lojistik, sefer ve savaş lojistiği kavramıyla aynı anlamda kullanıldığı görülmüştür. Ancak savunma
lojistiğinin, askeri lojistiği kapsayan daha genel bir kavramı ifade ettiğini bundan da farklı olarak askeri
lojistiğin savunma lojistiğinden ayrı bir kavram olarak yorumlanabileceğini savunan görüşlerin de
olduğu tespit edilmiştir. Tüm bunlara ek olarak lojistik kavramının genel olarak iş ve savunma lojistiği
kavramlarını kapsayan bir ifadeyle de kullanıldığı görülmüştür. Lojistik ve savunma lojistiği
kavramlarının kullanımına ilişkin bu karmaşanın, lojistik kavramının askeri bir terim olarak literatüre
girmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak kavramların tanımsal incelemeleri sonucunda
birbirinden farklı sektörlere ve kullanım alanlarına yönelik oldukları görülmektedir.
Bu çalışma lojistik ve savunma lojistiği kavramlarının kökenlerinin ve literatürden derlenen tanımlarının
incelenmesiyle sınırlıdır. Bu nedenle çalışma, gelecekte ortaya çıkacak olan yeni lojistik ve savunma
lojistiği tanımlarının incelenmesiyle genişletilebilir. Dolayısıyla farklı yorum ve sonuçlara ulaşılabilir.
Bununla birlikte daha sonra yapılacak çalışmalarda, iş ve savunma lojistiği sektörleri amaç, konsept,
teori ve uygulama bazlı karşılaştırmalarla incelenebilir. Böylece terimlerin söz konusu sektörlere göre
kullanımı gösterilerek karmaşanın ortadan kaldırılmasına katkı sağlanabilir.
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Abstract
The author of the article presented results of the research concerned on the organisational culture of
selected academic centres with particular emphasis on civil and military universities. The analysis took
the opinion of students from voivodships throughout Poland. The study involved 890 students who
studies at both civil and military universities. The article shows in an innovative way the correlation
between the variables concerning the organizational culture of a university.
Keywords: organisational culture, higher education institution, civil universities, military universities

Abstrakt
Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań dokonanej analizy danych empirycznych dotyczące kultury
organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich ze szczególnym uwzględnieniem uczelni cywilnych
i wojskowych. W przeprowadzonej analizie uwzględniono opinię studentów z województw całej Polski.
W badaniu wzięło udział 890 studentów, którzy studiowali zarówno na uczelniach cywilnych i
wojskowych. Artykuł w innowacyjny sposób pokazuje korelacje między zmiennymi dotyczącymi kultury
organizacyjnej uczelni wyższej.
Słowa Kluczowe: kultura organizacyjna, uczelnia wyższa, cywilna uczelnia wyższa, wojskowa uczelnia
wyższa
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Öz
Farklı kültürlerde özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavramlarının incelenmesi, bu öğrencilerin
kapasitelerini ortaya çıkarma ve yükseltme açısından önemli görülmektedir. Bu doğrultuda, bu
çalışmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavram düzeylerini belirlemek, matematik
öz-kavramlarını cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelemektir. Nicel paradigmanın
benimsendiği çalışmada, tarama ve nedensel karşılaştırma desenleri kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’nde
öğrenim görmekte olan ve özel yetenekli olarak tanılanan 95 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır (39
beşinci sınıf, 37 altıncı sınıf, 19 yedinci sınıf). Veriler, demografik bilgi formu ve Matematik Öz-Kavramı
Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi ve tek
yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmada, özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavramlarının
“yüksek” düzeyde olduğu saptanmıştır. Erkek özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavramları,
kızlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Çalışmada, özel yetenekli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre
matematik öz-kavramları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz-kavram, matematik öz-kavramı, özel yeteneklilik, matematik eğitimi
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GİRİŞ
Dünyada son yıllarda, özel yeteneklilik kavramı ve özel yetenekli öğrencilerin akademik ihtiyaçlarının
karşılanması dikkat çekici konulardan biridir (Smedsrud, 2018). Özel yeteneklilik, en az bir alanda
sistematik olarak gelişmiş sıra dışı yetkinlik olarak ifade edilmektedir (Nolte, 2018). Genel özel
yetenekliliğin yanı sıra alana özgü bir kavram olan matematiksel özel yeteneklilik, dünyada gelişen
teknoloji ve matematik, fen ve teknoloji alanında yaratıcı ve yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesinin öne
çıkmasıyla birlikte dikkat çeken kavramlardan biri haline gelmiştir (Sheffield, 2018). Matematiksel özel
yeteneklilikle ilgili ortak ve net bir tanım olmamakla birlikte, matematiksel özel yeteneklilik;
matematiksel bir görevde başarılı bir performans ya da bir konudaki üstün yaratıcılık olarak kendini
gösteren, matematiksel kabiliyetlerin birleşimi olarak ifade edilmektedir (Krutetskii, 1976).
Matematiksel özel yetenekli öğrenciler, okuldaki sınırlı matematik deneyimlerden ziyade matematik
derslerinin daha zorlayıcı problemler ve görevler içermesini beklerler (Goldberg, 2008). Matematiksel
özel yetenekli öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sosyo-duyuşsal gelişimleri de göz önüne
alınması gereken konulardan biridir. Özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerinin ortaya çıkmasında
olumlu öz-kavramın gelişmesi önemli bir duyuşsal faktördür (Davaslıgil, 2004).
Öz-kavram, “Bireyin oynadığı toplumsal role ve sahip olduğu kişisel düşüncelere dayalı olarak bireyin
kendini tanımlama yolu” şeklinde ifade edilmiştir (Beane, Lipka ve Ludewig, 1980). Öz-kavramın
boyutlarına yönelik çalışmalar yürüten Marsh ve Shavelson (1985) akademik öz-kavramı, matematiksel
akademik öz-kavram ve sözel akademik öz-kavram olarak iki boyutta sınıflamışlardır (Marsh, 2007).
Marsh (1992) matematik öz-kavramı, öğrencinin matematikle ilgili olarak dersi sevip sevmediği,
konuları kolay öğrenip öğrenemediği, konulara olan ilgisi ve becerisi, başarılı olup olmadığı hakkında
kendini değerlendirmesi olarak tanımlar. Araştırma sonuçları, matematik öz-kavramı ile matematik
başarısı arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Cvencek, Kapur ve Meltzoff, 2015; Lee ve
Kung, 2018). Öz-kavram çalışmalarında incelenen en önemli değişkenlerden biri de cinsiyettir ve özkavramın cinsiyete göre nasıl farklılaştığıyla ilgili çelişen sonuçlar vardır (Lee ve Kung, 2018).
Özel yeteneklilik alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, bazı çalışmalarda özel yetenekli öğrencilerin
öz-kavram düzeylerinin normal öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Hoge ve Renzulli,
1993; Sak, 2017). Ancak, konu alanına özel bir kavram olarak özel yetenekli öğrencilerin matematik özkavramlarını inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır (örneğin, Smedsrud, 2018). Dolayısıyla, farklı
kültürlerde özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavramlarının incelenmesi, bu öğrencilerin
kapasitelerini ortaya çıkarma ve yükseltme açısından önemli görülmektedir. Bu doğrultuda, bu
çalışmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavram düzeylerini belirlemek, matematik
öz-kavramlarını cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelemektir.
YÖNTEM
Model
Nicel paradigmanın benimsendiği çalışmada, tarama ve nedensel karşılaştırma desenleri kullanılmıştır.
Tarama araştırması türlerinden biri olan kesitsel taramada popülasyondan bilgi tek seferde toplanır
(Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Nedensel- karşılaştırma araştırmalarında ise, manipüle edilemeyen
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iki veya daha fazla grup arasındaki anlamlı farklılıkları değerlendirmek amaçlanır (Fraenkel ve diğerleri,
2012). Mevcut çalışmada, özel yetenekli öğrencilerin matematik öz-kavram düzeyleri belirlenirken
kesitsel-tarama, matematik öz-kavramları cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından karşılaştırılırken nedenselkarşılaştırma kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir ilde bulunan Bilim ve Sanat
Merkezi’nde öğrenim görmekte olan ve özel yetenekli olarak tanılanan 255 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi ise uygun örnekleme ile belirlenen 95 ortaokul öğrencisidir (39 beşinci sınıf, 37
altıncı sınıf, 19 yedinci sınıf). Öğrencilerin 50’si kız (%52.63), 45’i erkektir (%47.37). Özel yetenekli
öğrencilerin çalışmaya katılımlarında gönüllük esas alınmıştır. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde
akıcılığı sağlamak adına özel yetenekli öğrenciler ifadesi yerine öğrenciler ifadesi kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Demografik bilgi formu: Öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyi bilgilerini belirlemek amacıyla demografik
bilgi formundan yararlanılmıştır.
Matematik Öz-Kavramı Ölçeği: Öğrencilerin matematik öz-kavramını ölçmeye yönelik veriler Marsh
(1992) tarafından geliştirilen ve Yıldız ve Fer (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öz-Kavram
Envanteri–I” in (Self- Description Questionnaire I) matematik öz kavramı alt ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Bu ölçeğin tercih edilme nedeni, ilköğretim öğrencilerinin matematik öz-kavramlarını
ölçmeye yönelik bir ölçme aracı olarak literatürde kabul görmüş olmasıdır. Akademik öz-kavram boyutu
altında yer alan “Matematik Öz-Kavramı Ölçeği” sekiz maddeden oluşmaktadır. Matematik öz-kavramı,
öğrencinin matematik ile ilgili becerisini, sevip sevmediğini, ilgisini ve yeterliliğini değerlendirmesi
olarak tanımlanmıştır. Ölçek 5’li Likert tipindedir (Tamamen yanlış-tamamen doğru). Matematik öz
kavramı değişkeni tek faktör olarak incelenmiş ve sekiz maddelik formunun bütünü için iç tutarlık
güvenirliği .94 alpha katsayısı bulunmuştur (Yıldız ve Fer, 2008). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa
değeri .87 olarak hesaplanmıştır.

Veri Analizi
Öğrencilerin matematik öz-kavram düzeylerini belirlemek amacıyla, ölçeğe ait ortalama puanlar “4.205.00 tamamen doğru (çok yüksek), 3.40-4.19 çoğunlukla doğru (yüksek), 2.60-3.39 bazen yanlış (orta),
1.80-2.59 çoğunlukla yanlış (düşük), 1.00-1.79 tamamen yanlış (çok düşük)” aralıklarına göre
değerlendirilmiştir. Veri analizi sürecinde öncelikle matematik öz-kavramı puanlarına yönelik dağılımın
normalliği incelenmiştir. Cinsiyet ve sınıf düzeyi alt gruplarına yönelik Shapiro-Wilk testi analiz sonuçları
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Matematik Öz-Kavramı Ölçeği puanlarına ilişkin shapiro-wilk normallik sonuçları
Değişken

Shapiro-Wilk

p

Kız

.96

.11

Erkek

.96

.15

5

.95

.10

6

.96

.21

7

.97

.78

Cinsiyet

Sınıf düzeyi

Normal dağılım gösterdiği belirlenen verilerin (p> .05) çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-testi ve tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın analizlerinde istatistiksel anlamlılık düzeyi .05
olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Öğrencilerin matematik öz-kavram düzeylerine ilişkin betimsel istatistik değerleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Matematik öz-kavram puanlarına ilişkin betimsel istatistikler
Değişken

N

Matematik öz-kavramı

95

X

3.65

ss

Min

Max

.46

2.50

4.60

Öğrencilerin matematik öz-kavram puanlarının aritmetik ortalaması 3.65’tir. Öğrenciler matematik özkavramı ölçeğine “çoğunlukla doğru” düzeyinde görüş belirtmiştir. Buna göre, öğrencilerin matematik
öz-kavramları “yüksek” düzeydedir. Öğrencilerin matematik öz-kavramlarının cinsiyete göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Cinsiyete göre öğrencilerin matematik öz-kavramlarına ilişkin bağımsız gruplar T-testi
sonuçları
Cinsiyet

N

Kız

50

3.38

.37

Erkek

45

3.94

.37

X

ss

sd

t

p

93

-7.20

.00

Tablo 3'te görüldüğü üzere, öğrencilerin matematik öz-kavramları cinsiyet değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir [t(93)= -7.20; p< .05]. Öğrencilerin matematik öz-
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kavramları arasındaki farklılık erkek öğrenciler lehinedir. Bu sonuca göre, erkek öğrencilerin matematik
öz-kavramları kız öğrencilerden daha yüksektir. Öğrencilerin matematik öz-kavramlarının sınıf
düzeyine göre betimsel istatistik bulguları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin matematik öz-kavramı puanlarına ait betimleyici istatistikler
Değişken

Sınıf düzeyi

Kategori

N

X

ss

5

39

3.74

.40

6

37

3.62

.46

7

19

3.48

.55

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin matematik öz-kavramlarına yönelik ortalama puanların yedinci
sınıf seviyesinde en düşük ( X =3.48) ve beşinci sınıf seviyesinde en yüksek ( X =3.74) olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik öz-kavramı ortalama puanları sınıf düzeyi yükseldikçe azalma
eğilimindedir. Öğrencilerin matematik öz-kavramlarına yönelik puanlarının sınıf düzeyine göre ANOVA
sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Sınıf düzeyi değişkenine göre öğrencilerin matematik öz-kavramlarının karşılaştırılmasına
ilişkin ANOVA sonuçları
Varyansın
kaynağı

Kareler top.

sd

Kareler ort.

F

p

Gruplar arası

.89

2

.44

2.12

.13

Grup içi

19.23

92

.21

Toplam

20.12

94

Tablo 5’te görüldüğü gibi, öğrencilerin matematik öz-kavramları arasında sınıf düzeyi değişkenine göre
anlamlı bir fark belirlenmemiştir [F(2-92)=2.12; p= .13> .05]. Dolayısıyla, öğrencilerin matematik özkavramı puanlarında beşinci sınıftan yedinci sınıfa doğru meydana gelen azalışın, sınıf düzeyine göre
matematik öz-kavramları arasında anlamlı fark yaratmadığı görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin matematik öz-kavramı düzeylerinin yüksek olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik öz-kavram düzeylerinin çok iyi düzeyde olması beklenen ve
istenen bir durumdur. Bireyin öz-kavram yargılarının bilinmesi, davranışlarını belirleme önemli rol
oynar (Lecky, 1951). Dolayısıyla, bu çalışmada ortaya konan sonuçtan yola çıkarak, öğrencilerin
matematik öz-kavramlarını yükseltmeye yönelik önemler alınması önerilmektedir. Akranlarına göre
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daha başarı olan özel yetenekli öğrencilerin öz-kavramları artarken, kendileri gibi özel yetenekli
öğrencilerin yer aldığı bir ortamda öz-kavramları düşebilir (Coleman ve Fults, 1982). Bu bilgiden yola
çıkarak, boylamsal ve derinlemesine analiz gerektiren çalışmalarla özel yetenekli öğrencilerin normal
sınıf ortamında ve bilim sanat merkezlerindeki matematik öz-kavramlarındaki değişimler araştırılabilir.
Çalışma sonucuna göre, erkek öğrencilerin matematik öz-kavramları, kızlara göre anlamlı düzeyde
yüksektir. Yapılan, uluslararası geniş kapsamlı araştırma sonuçları erkeklerin matematik özkavramlarının kızlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Mejía-Rodríguez, Luyten ve
Meelissen, 2021). Ancak, özel yetenekli öğrencilerdeki cinsiyete göre matematik öz-kavramı
farklılıklarının daha geniş örneklemlerde incelenmesi önerilebilir.
Çalışmada, öğrencilerin matematik öz-kavramı ortalama puanlarının sınıf düzeyi yükseldikçe azalma
eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Ancak, azalan puanlar arasındaki bu fark öğrencilerin matematik özkavramları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka yol açmamıştır. Öz-kavram ebeveyn, akran ve
okul başarısı gibi birçok faktörden etkilenebilir. Ebeveynlerin ve çevrenin yüksek akademik başarı
beklentisi veya akranları zorbalıkları öz-kavramı olumsuz etkileyen faktörlerdendir (Colangelo ve
Colangelo, 2003). Buradan yola çıkarak, sekizinci sınıfta yapılan liselere geçiş sınavının yaklaşmasıyla
birlikte, özel yetenekli öğrencilerden yüksek akademik başarı beklentisi matematik öz-kavramlarındaki
sınıf düzeyine göre azalışın sebeplerinden biri olabilir. Ancak, durumun derinlemesine analizi için nitel
çalışmalar yürütülmesi gereklidir.
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Öz
Empirizmin kurucusu sayılan John Locke (1632-1704), herhangi bir bilgi teorisinin öğretilerini doğuştan
insanın zihinde bulunan düşünceler olduğunu vurgulamaktadır. Epistemenin deneyden çıktığı ilkesini
mekanik bir gerçeklik yaklaşımıyla tamamlayarak modern felsefenin tavrına uygun olan bilgiyi
irdelemiştir. Locke bu yargılardan yola çıkarak bilgisinin sınırlarına ve alanına yönelik çalışmalarında
insan zihnindeki idelerin nasıl meydana geldiğini ele almaktadır. Locke tarafından ele alınan bütün bu
konular birçok filozofun çalışmalarına yansımaktadır. Bu filozoflardan biri de İskoçyalı David Hume
(1711-1776) olduğu bilinmektedir.
Hume’un felsefi çalışmalarında Locke’ın empirizm alanındaki çalışmalarının etkisi vardır. Bu
çalışmalarında insan zihninde ortaya çıkanlara deneysel yöntemi uygulayarak yeni bir bilim ortaya
çıkarmayı hedeflemiştir. İnsanın sadece kendi zihninde olanları doğrudan tecrübe ettiği ideleri ve
izlemlerin farkında olması gibi bilgide zihnin ötesinden geçmediği için herhangi bir şeyin insan
zihninden bağımız ortaya çıkmadığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla insan zihni epistemolojik bakımdan
incelendiği zaman, zihnin bütün içerikleri insana duyular ve tecrübeyle elde edilene
indirgenebilmektedir. İndirgenenlerin ise algılardan (perceptions) başka bir şeyin olmamasıdır.
Hume’un insan zihni üzerinde yaptığı çalışmalarla birlikte batı dünyasında yetişen önemli filozoflardan
biri de Immanuel Kant (1724-1804) olduğu bilinmektedir. Kant’ın, felsefi yaklaşımı kendisinden sonraki
birçok filozofun ilham kaynağı ve tartışma alanı olmuştur. Kant’ın felsefeye kazandırdığı, felsefe tarihi
içinde başlı başına bir akım olarak bilinmektedir. Yani felsefe alanında yeni bir dönemin öncülüğünü ve
çalışmasını yapmıştır. Yaptığı bu çalışmada transcendental yöntemi kullanmaktadır. Kant bu yöntemle
epistemeyi kendisi ve aklın sınırları çerçevesinde araştırmaktadır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda
filozof, yargıları iki şekilde sınıflandırmaktadır; analitik ve sentetik yargılar. Bu çalışmada felsefe
alanında filozofların öncülüğünü yaptığı alanların içinde analitik ve sentetik yargıların incelenmesi ele
alınmıştır. Ele alınan yargılar Locke, Hume ve Kant perspektifinden nasıl değerlendirdiklerini analiz
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etmektir. Yapılan çalışmada şu bulguya varılmaktadır. Eğer analitik yargılar olmasa sentetik yargılar tek
başına yeterli görünmemektedir. Çünkü biri olmadan diğerinin eksik ve havada kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Analitik Yargılar, Analitik ve Sentetik Yargılar, David Hume, Immanuel Kant, Jhon
Locke, Sentetik Yargılar.

Abstract
John Locke (1632-1704), who is considered the founder of empiricism, emphasizes the teachings of
any theory of knowledge that innately human thoughts are in the mind. Complementing the principle
that the episteme comes out of experimentation with a mechanical reality approach, he examined the
knowledge that is suitable for the attitude of modern philosophy. Based on these judgments, Locke
deals with how the ideas in the human mind are formed in his studies on the limits and scope of his
knowledge. All these issues discussed by Locke are reflected in the work of many philosophers. One of
these philosophers is known to be Scottish David Hume (1711-1776).
Hume's philosophical work has an influence on Locke's work in the field of empiricism. In these works,
he aimed to reveal a new science by applying the experimental method to those that emerged in the
human mind. He emphasizes that nothing arises from the human mind, as knowledge does not pass
beyond the mind, just as people are aware of the ideas and impressions that they directly experience
what is in their own mind. Therefore, when the human mind is examined epistemologically, all the
contents of the mind can be reduced to what is obtained by the senses and experience. What is
reduced is nothing but perceptions.
It is known that Immanuel Kant (1724-1804) is one of the important philosophers who grew up in the
western world with Hume's studies on the human mind. Kant's philosophical approach has been a
source of inspiration and discussion area for many philosophers after him. It is known as a movement
in itself in the history of philosophy that Kant brought philosophy. In other words, he pioneered and
worked on a new era in the field of philosophy. He uses the transcendental method in this study. With
this method, Kant researches episteme within the framework of himself and the limits of reason. As a
result of these researches, the philosopher classifies judgments in two ways; analytical and synthetic
judgments. In this study, the analysis of analytical and synthetic judgments within the fields pioneered
by philosophers in the field of philosophy is discussed. The judgments discussed are to analyze how
they evaluate from the perspective of Locke, Hume and Kant. The following findings are reached in the
study. If there are no analytical judgments, synthetic judgments alone do not seem sufficient. Because
without one, the other is incomplete and remains in the air.
Keywords: Analytical Judgments, Analytical and Synthetic Judgments, David Hume, Immanuel Kant,
Jhon Locke, Synthetic Judgments.
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GİRİŞ
Analitik yargılar; herhangi bir kavramın, bir cismi sadece açıklayan durumudur. Yani olanı olduğu gibi
bildiren yargılar olarak bilinmektedir. Sentetik yargılar ise insana yeni şeyler öğreten, kavramlarımızı
başka kavramlarla birleştiren yargılar şeklinde açıklanmaktadır. Önermelerin doğru olduklarını
göstermek amacıyla kanıtlamaya gerek duyup duymamaya yönelik yapılan ayırımda dile getirilen
kavramlar, analitik ve sentetik yargılar olarak anlamlandırılmaktadır. Bu bulguya dayanarak analitik ve
sentetik yargı; cümle veya önerme çeşitleri arasında, bu önermelerin doğruluklarını ortaya çıkarmak
amacıyla gereken kanıt ya da verilerin içeriğine bağlı olarak yapılan ayırımdır (Cevizci, 2000).
Çağımızın felsefi yaklaşımlarında analitik kavramı çoğunlukla, doğru yargıları ancak biçimleri
çerçevesinde ya da kendisini meydana getiren terimlerin anlamlarıyla bilinen önermelere uygulandığı
görülmektedir. Bu nedenle özne ve yüklemden meydana gelen bir yargının ya da önermenin öznesi
yüklemi kapsıyorsa bu önermeler, analitik yargılar grubuna girmektedir. Dolayısıyla yargıların geldiği
kaynağa bakılmaksızın nasıl olurlarsa olsunlar, içerik açısından aralarında birtakım farklılıklar söz
konusudur. Bunlar içerik sayesinde ya açıklayıcı konumundalar ya da bilginin içeriğine herhangi bir şey
ekleyememektedirler. Ancak bilgiyi genişleten ve eldeki bilgiyi artırma özelliğine sahiptir. Verilen
açıklamada yola çıkarak birinci gruptakilere analitik, ikinci gruptakilere ise sintetik yargılar adı
verilmektedir (Kant, 1995).
Sentetik önermelerde yüklem; özneyle tanımlanmadan, mantık kuralları bağlamında uyumlu olup, bu
uyumu kaybetmeyerek özneyle bağlantılı bir şekilde anlam kazanmaktadır. Çünkü sentetik yargılar
alanında yüklem, özne hakkında yeni bir bilgi vermektedir. Yüklem; özne hakkında yeni bir bilgi verdiği
için bu tür yargılar, sentetik yargılar olarak bilinmektedir. Örneğin; bütün cisimler yer kaplar, önermesi
analitik yargıdır. Burada genel bir anlamlandırma yeni bir bilgi söz konusu değildir. Fakat bazı cisimler
ağırdır, önermesi ise sentetiktir. Dile getirilen bu örnekte ise belli başlı cisimlerden bahsedilmektedir.
Nitekim analitik ve sentetik ayrımını en genel tanımlanması Kant tarafından yapılmaktadır. Kant’a göre
analitik, anlığın biçimlerini inceleme olarak belirlemektedir (Akarsu, 1998).

ANALİTİK - SENTETİK YARGILARIN İNCELENMESİ
2.1. IMMANUEL KANT
Kant, bilginin özne-yüklem bağından ortaya çıkan yargıları dile getirmektedir. Dile getirdiği bu yargıların
iki şekilde olanaklı olduğunu savunmaktadır. Bu yargılardan birincisinin analitik yargılar olduğudur.
Şayet yüklem, bir şeyse ve bu kavramın dışına çıkılamıyorsa bu tür yargılar çözümleyici yani analitik
yargılar şeklinde dile getirilmektedir. İkinci yargılar ise yüklem-özne kavramının dışında kalıp özne
kavramı ele alındığında yeni bir bilginin ortaya çıkması gerekmektedir. Eğer özne düşünülmemiş olana
yeni bir şey katıyorsa ve yeni bir bilgi veriyorsa bu tür yargılar bileşimseldir. Yani sentetik yargılar
şeklinde anlamlandırılmaktadır.
Yargıların hangi kaynaktan geldiğine bakılmaksızın içerikleri bakımından aralarında önemli farkların
olduğu bilinmektedir. Bu farklar sayesinde ya sadece açıklayıcıdırlar ya da bilginin içeriksel durumuna
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herhangi bir şey eklememektedirler. Dolayısıyla bu yargılar analitik yargılardır. Ancak genişletici olan
ve var olan bilgiye yeni bir şeyler eklenmesine de sintetik yargılar adı verilmektedir (Kant, 1995).
Filozofun yaptığı bu sınıflamayla özne ve yükleme ilişkin analitik ve sentetik yargılara varmaktadır.
Analitik yargılar üzerinde durulduğunda yüklem, özneyle bir özdeşlik bağlantısı içinde yer almaktadır.
Yani yeni bir bilgi vermeyerek var olan bilgiyi açıkladığı bilinmektedir.
Sentetik yargılara bakıldığında yüklem ile özne arasında hiçbir özdeşlik bağı olmayan epistemeyi
genişletip yeni bir bilgi vermektedir. Arslan (2017) tarafından yapılan bir çalışmada üzerinde durduğu
gibi sentetik yargılar bilimsel çalışmaların temel önermeleri olarak bilinmektedir. Ancak insanın bilgisi
sentetik yargılar sayesinde genişlemektedir. Sentetik yargılar birbirinden farklı bilgileri bir araya
getirmektedir. Akyüz (2017), sentetik yargıların var olan bilgiyi arttırdığını vurgulamaktadır. Bir araya
getirilen bu bilgiler yeni bilgileri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, cisimler uzamlıdır. Böyle bir örnekten
hareket edilecek olursa; cisimlerin uzayda yer kaplaması yani uzamlı yüklemi, var olan bilgiye bir şey
eklememektedir. Çünkü cismin içinde zaten yer edinme özelliği vardır.
Bir başka örnekte ise dünya bir gezegendir; şeklinde ifade edildiği zaman sentetik bir yargıda
bulunmaktadır. Bu bulguya dayanarak dünya fikrine ve cisme yeni bir sıfat eklenmektedir. Demek ki;
sentetik yargı bilgiyi artırmakta ve genişletmektedir. Aynı zamanda bu durum yeni bir bilgiyi de
oluşturmaktadır. Kant; analitik önermenin bir deney yargısı olmayan, a priori olarak anlaşılması
gereken bir önerme olduğunu (Kant, 1995) vurgulamaktadır. Çünkü bütün analitik önermelerin
kavramları deneyle elde edilse bile a priori yargı oldukları ortadadır. A priori yargılar; zorunluğu, tümel
geçerliliği olan ve deneyle değiştirilemeyen yargılar olarak bilinmektedir.
Dolayısıyla Kant’a göre analitik bir önermeyi deneyime bağlamak doğru değildir. Bu bağlamda yargıyı
meydana getirmek için kavramın ötesine gitmeye gerek kalmamaktadır. Bunun için hiçbir görgül kanıtın
zorunluluğu da yoktur. Örnek vermek gerekirse; altının sarı bir metal önermesinde olduğu gibi. Altının
sarı olduğunu bilmek, bu cismin sarı bir metal olduğundan başka bir şeye gereksinim duyulmamaktadır
(Kant, 1995). Analitik önermede deneye başlamadan önce verilen yargı için gerekli koşullar kendinde
bulunmaktadır. Ancak sentetik önermeler deneyim yargısını gerektirmektedir.
Bu nedenle a posteriori yargılar; zamanla deneyle değişebilecek yargılar olduğu bilinmektedir.
Üzerinde durulan sentetik yargıların her durumda bilimsel bilgiyi meydana getiremeyeceği dikkate
alınarak daha belirleyici bir akıl yürütmeye gidilebilir: Bir önermenin bilimsel çerçevede bir yargıyı
meydana getirebilmesi için onun diğer bütün durumlarda da doğru olmasını gerektirmektedir. Çünkü
yüklem ile konu arasındaki bağın rast gele değil, zorunlu olmasını gerektirmektedir. Örneğin; havanın
soğuk olması, önermesi sentetik bir yargıyı dile getirmektedir. Bu durumun aynı zamanda gelip geçici
ve mümkün olduğunu göstermektedir. Nedeni ise yarın havanın aynı zamanda sıcak da olabileceğidir.
Bu doğrultuda hareket edilirse yargının bilimsellik taşımadığını göstermektedir. Fakat bu yaklaşım
yerine; sıcaklığın genişlettiği, ifadesi kullanıldığı taktirde üzerinde aylar veya yıllar da geçse doğru bir
yargı ve tam anlamıyla bir bilgiyi vermektedir. Bu yargıların her durumda doğru olabileceğini söylemek
mümkün mü? Deneyin bütün sonuçları insana bu bilgileri verebilir mi? Sıcaklığın cisimler üzerindeki
genişletmenin olmadığı durumlar var mıdır?
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Yukarıda dile getirilen bu tür soruları ve üzerinde durulan bu olayları Hume, insanın alışkanlıkları
olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla deney ancak belirli alanlarda kendini göstermektedir. Bu
nedenle zorunluyu ve evrenseli vermesi olanaklı değildir. Dolayısıyla deneyle elde edilen a posteriori
bilgi evrenseli vermemektedir (Hume, 2015). Zaten Kant’ı dogmatik uykusundan uyandıran Hume’un
bu yaklaşımıdır. Kant’ın, zorunlu olarak yani bir yargının bilimsel olabilmesi için bir akla dayanması ve
akılla beraber deneyin de olmasını gerektirmektedir. Burada özellikle vurgulanmaya çalışılan konu, bu
yöntemle yargının zorunluluk bilincine varılmasıdır. Fakat deneyimin hiçbir zaman insana
öğretemeyeceği asıl da durum budur. Şunu da gözden kaçırmamak gerekir; Kant, zorunluluk
düşüncesinin deneyimden çıkamayacağı konusunda Hume ile aynı yargıya vardığının kanısını
güçlendirmektedir. Kant’ın bu yaklaşımı, kendisini sentetik apriori bir yargı araştırmasına
yöneltmektedir (Kant, 1995).
Öyleyse bilim hem apriori olarak bilinen hem de kavramın dışında olan bazı bilgilere ulaşabilmektedir.
Bilimler bu tür önermeleri kullanmaktadırlar. Bu kavramlar da bileşimsel, önsel (sentetik apriori)
önermeler şeklinde ifade edilmektedir (Kant, 1995). Bileşimsel önermeler de kavramın dışına çıkarak
var olan bilgiye yeni bir şey eklemektedir. Bu durumu sağlayan deneydir. Çünkü Kant çözümleyici
yargıları, kavramların açıklanması ve aydınlanması şeklinde vurgulamaktadır. Ancak bu durumun
insana yeni bir şey öğretemediği yargısını güçlendirmektedir. Oysa bilimin amacı birtakım bilgilere
varma isteğidir. Dolayısıyla yeni bilgilere de çözümleme yöntemiyle varılamamaktadır. Çözümleme
konuya yeni bir bilgi eklemez. Nihayetinde çözümleyici yargılar apriori yargılardır, bu yargılar deneye
dayanmamaktadır. Deney yargılarının tamamı da bileşimseldir. Örneğin, matematik yargıları sentetik
olduğu için bu yargılar deneye dayanmazlar. Bunlar önsel yargılardır. Kant’ın da vurguladığı gibi bir
görüyle bir arada olmayan kavramların içleri boş ve anlamsız olarak varlığını sürdürmektedir.
Yapılan bu sınıflandırma sonucunda hem sentetik hem de a priori yargıya varma hedeflenmektedir. Bu
tür yargıların içeriklerine bakıldığında hem var olan bilgiyi artıran hem de deneyle değişmeyecek genel
geçer yargılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü deney yoluyla bir bilginin ortaya çıkabilmesi için a
priori olan kavramların deneye şekil vererek, ona form kazandırmayı gerekmektedir. Bu nedenle a
priori kavramlar olmasaydı, deney alanının kavranması giderek zorlaşacaktı.

2.2 JOHN LOCKE (1632-1704)
“İnsan boşken hayat dolu, hayat dolu iken insan boştur.”
Dr. Ahmet ALKAYIŞ

İnsan; bilgi sahibi bir varlık olduğu için algıları, düşünceleri ve bilincin içeriği kendisiyle ilgili olan her
şeyi anlamlandırmaktadır. İnsan biyopsişik özelliği gereği anlamlandırmak ve bilmek ister. Locke,
insanın bilgiyi ve anlamlandırmayı sonradan deneyim yoluyla kazandığını vurgulamaktadır. Filozofun
tespitiyle ışıksız bir yer olan insan zihnine aydınlık veren pencere deneyimdir. Demir’in (2020) de Locke
üzerinde yaptığı bir araştırmada belirttiği gibi doğuştan gelen yani deneyden önce insan zihninde
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bulunan a priori bir bilgi ya da bir ide söz konusu değildir. Locke, zihinde doğuştan herhangi bir ilkenin
olmadığını dile getirmektedir (Locke, 2004). Ancak Locke’un doğuştan gelen ilkelerin sorgulamasını
yapması kadar, yapmadığı birtakım ayrımlarda önemli bir yere sahiptir.
Bu bağlamda doğuştan gelen idelerin söz konusu olmadığı bu idelerin tamamı deneyimle kazanıldığı
sonucuna varılmaktadır. Diğer bir açıklamayla bu idelerin a posteriori olduklarıdır. Locke’un başka bir
tespitinde ise us üzerinde yapılan araştırmada doğuştan gelen bilgilerin başlangıçta var olmadığı
vurgusudur. Örneğin, hiç eğitim almamış kişilerin ya da Kızılderililerin yaşamlarına bakıldığında
doğuştan gelen bilgilere rastlanılmamaktadır (Locke, 2013). Dolayısıyla zihnin doğuştan boş bir oda
olduğu yaşamla ve tecrübeyle bu odanın dolduğu görülmektedir. Var olan bilginin objesini oluşturan
idelerin deneyimle kazanıldığı sonucuna varılmaktadır.
Kısaca belirtmek gerekirse, bilginin temel kaynağı olan idelerin elde edilmesi iki şekilde mümkündür.
İdelerin tamamı ya duyum alanında ya da düşünümden gelmektedir. Çünkü idelerin kaynaklarına
bakıldığında bu kaynaklardan birinin duyum (sonsotion) nesneleri olduğu, bir diğerinin düşünümden
(reflectiondan) meydana geldiği bilinmektedir (Locke, 2013). Locke var olan bilgimizin nesnesini
meydana getiren ideler deneyimle elde edilmektedir. Bütün bunların sonucunda bilgimizin temel
kaynağı olan ideler yukarıda üzerinde durulan bağlamda elde edilmektedir. Ayrıca filozof, zihnin bilgiyle
olan donanımına bakıldığında üç türlü edim içinde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Bu edimler ise;
uyum, düşünüm ve anlamadır. Her üç edim sayesinde bilgi meydana gelmektedir. Meydana gelen bu
bilgi yargılarla dile getirilmektedir. Yargılarla dile getirilen bilginin aynı zamanda; nesnel, kesin, açık,
sentetik ve öğretici olmaları beklenmektedir (Cevizci, 2012).
Locke, insanın doğuştan bilgilerin olamadığını ve insan zihnini boş bir levhaya benzetmesi olayı analitik
yargıların farkına varmadığının göstergesidir. Bu bağlamda bilgi, dile getirilen yetilerin algı aracılığıyla
elde edilen basit ideleri işlemesiyle ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Çünkü bilgi; idelerin kendi
aralarındaki bağlantılarına, uyumuna veya aralarında uyuşmayarak, birbirlerini reddetmelerine ilişkin
algı dışında bir şey değildir. İdelerin karşılıklı bağıntı ve içerme ilişkisine dayalı bu bilginin de sadece
kavramsal bir bilgi olduğu düşünülmektedir.
Buradaki doğruların matematik alanındaki doğrularıyla, çağımızdaki analitik olarak doğru olduğu ifade
edilen önermelerden ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Locke, Kant’ın daha sonraları felsefede ele alıp
üzerinde durduğu a priori kavramını dile getirmese de realitede a priori önermeyle doğuştan gelen
önermelerin farklı olduğunu savunmaktadır. Açık ve seçik olarak dile getirilen doğrular apriori doğrular
olarak bilinmektedir. Locke, a priori kavramları genel çerçevede reddetmektedir (Locke, 2004). Filozofa
göre, bir kavram deneysel olarak ortaya çıkmamışsa o kavramın doğuştan olacağını ileri sürmüyordu.
Analitik ve sentetik önermeler arasında biçimsel anlamda bir ayrıma gidilmediği yargısı
güçlenmektedir. Örneğin altının sarı olması analitik bir yargıdır. Fakat belli ölçülerdeki altının belli bir
oranda kırmızı toprakla birleştirilip çoğaltılması olayı insanı sentetik yargıya götürmektedir
(Hacıkadiroğlu, 2004). İnsan hayatı ruhbilimsel bağlamda ele alındığında, mavi renkte herhangi bir şey
bilmemesine rağmen kendisinde mavi idesinin bulunabilmesi düşündürücü olabilir. Hume’un da
üzerinde durduğu gibi herhangi bir insan, edimsel olarak hiç görmediği bir mavi rengin idesini kabul
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etmektedir (Hacıkadiroğlu, 2004). Eğer mavi rengini tanıyarak ve o rengi, başka renklerden ayırt
ediliyorsa mavidir. Dolayısıyla mavi renk doğru kullanabiliyorsa, bu durum mavi idesinin varlığını
göstermektedir. Hume, bu yaklaşımıyla felsefi ve ruhbilimsel deneycilik arasında bir ayrım yapma
çabasını göstermektedir.
Hume’un bu çabasına rağmen Locke, felsefi yaklaşımında bu durumun üzerinde çok durmamaktadır.
Çünkü filozofun temel argümanı felsefi bakımdan deneycilik imgelemenin ve doğrulanabilirliğin
koşulları üzerindeki çalışmalarıdır. Dolayısıyla bilginin temel kaynağında empirizmi savunan Locke, iki
tür tecrübeden bahseder. Bu tecrübelerden biri dış deneyim, diğeri ise iç deneyimdir. Birinci tecrübede
üzerinde durulan dış deneyimi insan, beş duyu aracılığıyla dış dünyada var olanları elde etmektedir.
İkinci tecrübede ise insan, zihninde yani kendi iç dünyasında ortaya çıkanları tecrübe etmektedir. Kısaca
belirtmek gerekirse; Locke’ın bir empirist ekolün içinde olduğu ve bilginin temelinde deneyi ön plana
çıkarmaktadır. Bu nedenle empirik temelli olmayan ilkeden elde edilen mantıksal bir sistem, insana
gerçekliği asla veremeyeceğini vurgulamaktadır.

2.3 DAVID HUME (1711-1776)
İngiliz Aydınlanması üzerinde durulduğunda bu sürecin Locke ile başlandığı bilinmektedir. Daha
sonrasında süreç Hume ile sona ermektedir. Gökberk (2010) tarafından dile getirildiği gibi İngiltere’de
Francis Bacon (1561-1626) ile başlayan empirizm, Hume ile büyük bir güç kazanmaktadır. Filozof kendi
döneminden önceki çoğu filozofun yaklaşımını yıkarak, deneyle iç içe olan insan doğası bilimimin
temellerini atmaya çalışmaktadır. İnsan çalışmaları konusunda önemli eseri olan İnsan Doğası Üzerine
Bir İnceleme’yi (An Enquiry Concerning Human Understanding) kaleme almıştır (Öktem, 2004). Aslında
filozof, insan zihni konusu alanına da ağırlık vermektedir.
Hume’un analitik ve sentetik konusunda ileri sürdüğü ilk önerme bütün düşüncelerimizin ya zayıf
algılarımızın izlenimlerinden (impressions) ya da güçlü algılardan meydana geldiğidir. Çünkü dışımızda
göremediğimiz ya da kendi anlıklarımızdan duyumsamadığımız bir şeyi hiçbir zaman
düşünemeyeceğimizdir. Bu önerme Locke’u doğrulamak için büyük sıkıntılara girdiği önermelerdir.
Hiçbir düşüncenin doğuştan olmadığına eşdeğer olarak görülmektedir. Fakat bütün algılarımızı
düşünce teriminin altında toparlanmış olması filozofun bir yanlışlığı olarak belirtilmektedir. Doğuştan
gelen idelerin olmaması doğru değildir. Çünkü şu da bir gerçektir ki, daha güçlü algılar ya da izlenimler
doğuştan gelmektedir. Örneğin; içten gelen sevecenlik, erdemlilik ve sevgi bütün bunların dışındaki
başka tutkular doğrudan doğal süreçten doğmaktadır. Bu doğrultudan hareket edildiğinde diğer bütün
yanlar kolayca görülmektedir (Hume, 1997). Daha açık bir deyişle Locke, bütün tutkularımızın insan
anlığının kökensel yapısından başka bir şeyden çıkmadığı doğal içgüdülerin bir türü olduğunu kolayca
kabul etmektedir.
Dolayısıyla bilginin analitik yönünden farklı olup bunu içgüdüler ve doğadan hazır bulunduklarını
açıklamaktadır. Bu bağlamda Hume, Locke’un etkisinde kaldığı kanısını güçlendirmektedir. Hume,
apriori bilgilerle ilişkiler arasındaki bilgiye varılamayacağını ileri sürmektedir. Filozofa göre akıllı olduğu
bilinen bir kişiye hiç bilmediği bir nesne konulduğunda var olan bütün bilgisine ve yeteneğine rağmen
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bir neden-sonuç ilişkisini kuramayacağını ileri sürmektedir. Ayrıca çoğu idealar özellikle soyutları, doğal
olarak net değildir (Hume, 2015). Zihin, bu yargılar üzerinde zayıf bir egemenliğe sahiptir. Bir kavramı;
seçik manada olmasa da, bir süreliğine kullanıldığı takdirde onunla beraber belirli bir idea bulunduğunu
hayal edilmektedir.
Tersi bir durumda var olan izlenimler, yani hem iç hem de dış duyumların tamamının güçlü ve canlı
olduğu bilinmektedir. Aralarında var olan sınırlar daha net bir boyutta çizilmektedir. Bu yargının
sonucunda Hume, tıpkı Locke gibi insanın doğuştan birtakım yetilerle dünyaya gelmediğini
vurgulamaktadır. Sonradan, yaşamla beraber deney ve tecrübelerle elde edildiği yargısını
güçlendirmektedir. İnsan aklı ikinci çeşit objeler olan olguları aynı düzlemde doğrulamamaktadır.
Nedeni ise bu yargıların doğruluğuna bağlı kanıtlar ne kadar güçlü olursa olsun, ilk objelerle aynı
özelliğe sahip olmamasıdır. Her olgunun zıddı yine de olanaklı olduğu gibi. Örneğin yarın güneşin
doğmayacağı önermesinin doğacak önermesinden daha az anlaşılır değildir (Hume, 2015). Güneşin
yarın doğmayacağı olumlu yargısı bir çelişkiyi taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, yanlışlığının
kanıtlanmaya çalışılması doğru bir yargı değildir. Dolayısıyla kanıtlama aracılığıyla yanlış olduğunda bir
çelişkiyi içerirdi. Çünkü zihin tarafında çoğu zaman seçik olarak netliği yansıtmayacaktır.
İstisnanın bile kabul görmediği genel bir yargı olarak var olan bu bilgi, hiçbir durumda a priori akıl
yürütmelerle ulaşılmamaktadır. Söz konusu olan bilgi, bazı nesnelerle daima bir bağlantı içinde olmaları
durumunda, bu sonucun tecrübeden çıktığına götürmektedir. Son derece güçlü, doğal bir özelliğe
sahip, akıl ve yetenekleri olan bir insanın önüne bir nesne konulduğu düşünülsün (Hume, 2015). İlgili
nesne, o insan için tamamen yeni olduğu hâlde, duyulabilir niteliklerini en iyi şekilde incelemesiyle
nesnenin nedenini ve etkisini bulmakta bile güçlük çekilebilir.
O hâlde hiçbir nesne, duyular alanındaki özellikleriyle varlığını meydana getiren nedenleri ya da
kendisinden çıkacak etkileri belli etmemektedir. Aynı zamanda akıl, deneyin imkânı olmadan realitede
ve olgu sorunu alanında çıkarımlar yapamamaktadır. Filozofun da üzerinde durduğu gibi kum
taneciklerinden bininci ve on bininci parçası üzerinde durduğunuzda var olan sayılar ve farklı orantılar
seçik bir düşünceyi taşımaktadır (Hume, 1997). Hume’un diğer bir örneğine bakıldığında şimdiye kadar
bin kuğu incelendiğinde, bütün bu kuğuların beyaz olduğu görülmektedir. Ama bin birinci kuğunun da
beyaz olduğu anlamına gelmeyebilir. Burada analitik kavramların önemi bir kez daha dile
getirilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Analitik sentetik yargıların üzerinde ilk duran ve bu yargıları dolaylı olarak dile getiren Descartes
olmuştur. Daha sonraki dönemlerde Locke’la açıklanıp, Hume’la yayılan ve Kant’la tanımlandığı
bilinmektedir. Locke’un çoğunlukla sentetik yargılardan hareket ettiği bilinen bir yönüdür. Bu durumda
Hume ve Locke benzer bir açıklamada bulunmaktadır. Fakat şunu da gözden kaçırmamak gerekir;
analitik yargılar olmadan sentetik yargılar tek başına yeterli değildir.

574

Locke’un yaklaşımına göre doğru bilgiye ancak deneyle ulaşılmaktadır. Felsefi bağlamda deney; var
olan kavramların yaşamda kullanılabilirliği üzerinde durmaktadır. Bütün doğru bilgiler deneye dayanan
bilgilerdir. Filozofun doğru bilgi, deneyin bana verdiği bilgidir; yaklaşımı bilgi için yeterli değildir.
Filozofun ileri sürdüğü teorem bazı önermelerle sınırlı kalmaktadır. Locke’un eleştirilecek yönü, felsefi
kuram olan deneycilikle başka alanların birbiriyle karıştırılmasıdır. Bu nedenle bilginin temel kaynağının
ne olduğu? Kesin, genel geçer bilginin varlığı? Gibi soruların cevapları aranmaktadır. Fakat bütün
bunlarla birlikte Kant’ı dogmatik uykusundan uyandıran Hume’un felsefi yaklaşımı olmuştur. Ancak
Hume, bir felsefi yöntem olan deney ile başka bilimlerdeki deneyciliği birbiriyle karşılaştırması durumu
doğru bir yaklaşım değildir.
Her ne kadar Hume’un felsefi yaklaşımı Kant’ı dogmatik uykusundan uyandırmasına rağmen, filozofun
nedensellik ilişkisi özellikle Kant’ın ilgisini çektiği bilinmektedir. Kant’ın da dile getirdiği gibi; sentetik a
priori önerme olan çoğu durumun bir nedeninin olması yargısının, deneyle temellendirilmemesi gibi.
Bu nedenle dile getirilen yargılar apriori yargılardır. Kant’ın da vurguladığı gibi deney aracılığıyla gelen
bütün yargılar sentetiktir. Kısaca belirtmek gerekirse; salt tanımlardan elde edilemeyen matematik
yargıların tamamı sentetiktir. Dolayısıyla bu yargılar deneyden elde edilmedikleri için aynı zamanda
aprioridirler. Örneğin; bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir, önermesinden hareket
edilsin. Verilen örnekten hareket edildiğinde, bu durumun yeni bir bilgi verdiği göz önündedir. Aynı
zamanda bu önermenin genel geçerliliği de söz konusudur. Yani bu durum deneyle de
yanlışlanamamaktadır.
O hâlde; verilen örnek sadece sentetik değil, aynı zamanda aprioridir. Üzerinde durulan çalışmada
varılan sonuç hem analitik hem de sentetik yargıların olanaklı olmasıdır. Eğer günümüzde yeni bir
bilgiden bahsedilebiliyorsa bu durum, çalışmada belirtildiği gibi her iki yargıyla olanaklıdır. Böylelikle
diyebiliriz ki, sentetik yargıların varlığından bahsedebilmek için analitik yargıların varlığı
yadsınmamalıdır. Yeni bir bilgiye ulaşmak için bir ön kabulden (ki bu da analitik yargılara denk gelir)
hareket edilmesi, bilgi açısından önemli bir durumu yansıtmaktadır. Ancak şu önemli noktayı gözden
kaçırmamak gerekir: Bu yeni bilgiler ya analitik yargıların üzerine yeni bir şeyler eklenmeli ya da tam
tersi onların eleştirilmesiyle meydana gelmeleridir.
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Öz
Akdeniz ve Kızıldeniz ticaretine hâkim olmaları sebebiyle Ortadoğu bölgesinde büyük bir güç haline
gelen Memlûk Devleti, XV. Yüzyılın ortalarından itibaren yükselme dönemine giren Osmanlı Devleti ile
Ortadoğu bölgesinde otorite sağlama yarışına girmiştir. I. Murad zamanında dostane giden ilişkiler
Yıldırım Bayezid’in Elbistan ve Malatya’yı ele geçirmesi ile gerginleşmiştir. Memlûkler ile Osmanlılar
arasında II. Bayezid döneminde başlayan gerginlikler Dulkadiroğlu Beyliği ve Hicaz suyolları
meselesinden dolayı artmıştır. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Anadolu’ya mutlak hâkim olabilmek
için Memlûk Devleti’nin ortadan kaldırılmasını şart görmekteydi. O, Mercidâbık ve Ridâniye seferleri ile
Memlûk Devleti’ni yıkarak bu bölgeyi egemenliği altına almıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Memlûklü Devleti, Osmanlı- Memlûklü Münasbetleri.

Abstract
Mamluk Empire dominated Mediterrareon Sea and Red Sea trade. Mamluk Empire which became a
big power in Middle East region entered into rivalry with Ottoman in order to establish an outhority
on Middle east region after mid 15th century. During the reign of Murad I, amicable relations being
built up became tense with the result that Bayezid I conquered Elbutun and Malatya. The tensions
which had begun between Ottoman and Mamelukes in Bayezid II Period increased gradually on
account of the Anatolian Beylik of Dulkadir and the matter of Hejaz watterways. Yavuz Sultan Selim
(Selim I) who was faced with problems in the east couldn’t deal with the matters in the west. Therefore,
Selim I regarded the annihilation of Mameluk Empire as neccessary to totally rule over Anatolia. With
the Battle of Marj Dabiq and the Battle of Ridaniya, Yavuz Sultan Selim annihilated Mameluk Empire
and the region entered into the domination of Yavuz Sultan Selim.
Keywords: Ottoman Empire, Mamluk Empire, Ottoman-Mamluk Relations.
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1.GİRİŞ
Memlûklü sultanları devletin kuruluş aşamasından itibaren o dönemlerde İslam dünyasının en büyük
tehdit unsurlarından olan Haçlılar ve Moğollar ile uzun ve başarılı mücadeleler yapmışlardır. Böylece
hem Ortadoğu’yu hem de İslam âlemini bu iki tehlikeden kurtarmışlardır. Akdeniz ve Kızıldeniz
ticaretine hâkim olmuşlardır (Kuşçu, 2006: 122).
Memlûklü Devleti’nde saltanat sistemi yoktur. O dönemde yaygın olan köle pazarlarından alınarak
‘’Memlûk’’ diye adlandırılan askerler kabiliyetleri ve başarıları ile üstünlük sağlayıp devleti ele
geçirmişlerdir. Şu bir gerçektir ki 1250 yılında kurulmuş olan Memlûklü Devleti Osmanlı padişahı Yavuz
Sultan Selim’in 1517’de Memlûk Devletini ağır bir yenilgiye uğratana kadar Ortadoğu’da en büyük siyasi
güç mekanizması olmuştur.

2. Baybars Döneminde Memlûklu Devleti’nin Siyasi Politikaları
Baybars, Memlûk Devleti’ne Sultan olduğu sırada, devlet bir hayli kötü durumda idi. Baybars tahta
çıktığında Memlûklü Devleti Moğol tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Süratle ilerleyen Moğollar Ermeni
ve Gürcü kuvvetlerinin de yardımlarıyla Dimaşk’ı istilâ etmişler ve bütün Suriye’ yi ele geçirerek
Gazze’ye ulaşmışlardır. Artık sıra Mısır’a gelmişti. Aynicâlût’ta karşılaşan iki devletten Memlûkler
Moğolları hezimete uğratarak onları mağlup etmiştir (Özaydın, 1991: 271).
İşte Sultan Baybars tahta çıktığında doğrudan henüz çok kuvvetli ve Aynicâlût’un intikamını almak için
fırsat kollayan İlhanlılar, kuzeyde Ermeni krallığı, Suriye’nin sahil kısımlarında ise Haçlı tehdidi vardı.
Sultan Baybars İlhanlılar’a karşı Altın ordu ile ittifak ederek İran’dan gelebilecek tehlikeye karşı kuvvetli
bir müttefik buldu. Altın ordu Han’ı Berke’nin açıkça İslamı kabul etmesinden sonra Baybars ile yaptığı
ittifak Memlûk Devleti’nin Moğollar’a karşı rahatlatmıştı (Kanat, 1999: 429). Yine İlhanlılar ile Haçlılar,
Memlûkleri ve İslam alemini tehdit ediyorlardı. Baybars, 1258’de Hülâgu’nun Abbâsîleri Bağdat’tan
çıkarması üzerine, Abbâsîlerden Muntansır’ı 1261’de Kahire’de halife ilan ederek Mısır’da Abbâsî
halifeliğini kurdu. Bu davranışı ile bütün Sünnî Müslümanların takdirini kazandı (Kopraman, 1992: 221).
Baybars bu adımdan sonra Çukurova’daki Ermenilere karşı net bir politika takip etmek istemiştir. O,
Aynicâlût savaşında Ermenilerin Moğollar’ın yanında yer almasını hiçbir zaman unutmamış ve onları
cezalandırmak için uygun zamanı beklemiştir. Bu sebeplerden dolayı harekete geçen Baybars Ermeni
krallığı üzerine 5 kez sefer düzenlemiştir. Fakat bunların içerisinden bir tanesinde Kral Hetum’un ülkesi
tamamıyla tahrip edilerek yağmalanmıştır (Kanat, 1999: 431). Baybars zamanında Ermeni Krallığı
yenilgiye uğratılmış ve bu bölge Türkleştirilmiştir.
Moğol istilâsı sonucunda Anadolu’ya Horasan ve Azerbaycan’dan pek çok Türkmen gelmişti. Baybars’ın
Anadolu seferi esnasında Moğollar Türkmenlerin kendilerine yardım etmediği gerekçesi ile bunların bir
kısmını öldürmüştü. İşte Türkmenlerin bir kısmı Memlûk Devleti’ne sığınmıştır. Baybars hiç
düşünmeden bu Türklere kucak açmıştır (Kanat, 1999: 431-433).
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Baybars’ın takip ettiği siyasi politikalardan birisi de Haçlılar’a karşı mücadeledir. Daha sonra Haçlılar’la
mücadele, Ortadoğu bölgesini onlardan muhafaza edem Memlûk Devleti’nin edindiği genel bir devlet
politikası hüviyetini kazanmıştır. Haçlılar’la mücadele Baybars’dan sonrada devam etmiştir. Memlûk
Sultanları ilk önce Sultan el-Eşref Halil zamanında da (1290-1293) Haçlılar Suriye’den sürülüp
çıkarılmıştır (Aktan, 1999: 300).

3. Bir Batı Beyliği Olarak Osmanlı
Memlûk Sultanı Baybars’ın Aynicâlût savaşında 1260 yılında Moğollar’ı ağır yenilgiye uğratması ve
bunun akabinde Sultan Baybars’ın Kayseri’ye kadar gelip Türkmenler ile iş birliği içerisine girmesi
Anadolu’da İslamiyet’in bir bütün olarak var olmasında tarihi bir dönemeç olarak kabul edilmektedir
(İnalcık, 2009: 10).
Aynicâlût’ta kazanılmış tarihî bir zaferden sonra Moğol baskısı önemi bir oranda hafiflemiştir. Moğol
istilâsı neticesinde Maveraünnehir’den gelen ve Alperen diye tanımlanan zümre, Anadolu’da Moğol
zülmüne karşı direnmeyi ve gaza etmeyi halka aşılamaya çalışmıştır. Bu zümre Osman Bey’in vurucu
gücünü oluşturmuştur. Alperenler fethedilen yerlerde sosyal, iktisadi ve dini düzenin kurulmasında
idari personel olarak önemli vazifeler ifa etmiştir (İnalcık, 2007: 445).
O dönemde sosyo politik ve dinî olarak etkin bir konum olan Şeyh Edebali’nin Osman Bey’i
desteklemesi kayı boyunun idaresinin Osman Bey’e geçmesi beklenilen bir durumdur (İnalcık: 2007:
448). Bu şekilde Osmanoğulları tarih sahnesine çıkmıştır. Osmanoğulları’nın tarih sahnesine çıkmasında
o dönemdeki uluslararası ilişkilerin ve jeopolitiğin de katkısının olduğunu belirtmek gerekir. Osman
Bey, İslam’ı seçmiş İlhanlı Devleti ile uğraşmak yerine, gaza ve cihat mefkûresi etrafında topladığı
kuvvetlerle önce Bizans’a akınlar düzenlemiş ve ardından izlediği bu politika ile civardaki Türkmenlerin
teveccühünü kazanmayı başarmıştır.

4. Osmanlı-Memlûklü İlişkileri
Memlûklü’lerin Akdeniz ve Kızıldeniz ticaretine hâkim olmaları, ekonomik bakımdan da onlara farklı bir
mevki kazandırmıştı. Memlûk Devleti, bu üstünlüğün vermiş olduğu güvenle XV. Yüzyılın ortalarından
itibaren yükselme dönemine giren Osmanlı Devleti ile rekabete başladı. Bu rekabet kelimenin tam
anlamıyla Ortadoğu bölgesinde otorite sağlama esasına dayanmıştı (Kuşçu, 2006: 122).
Memlûklerle ilişkiler I. Bayezid zamanında dostane bir şekilde başlamıştır. Fakat Yıldırım Bayezid
Rumeli’de kazandığı Niğbolu zaferinin ardından 1399’da Memlûklü Sultanı Berkûk’un ölümüyle
Mısır’da çıkan iç karışıklıklardan yararlanarak onlara tâbi olan Elbistan ve Malatya’yı alıp
Dulkadiroğulları beyliğini ortadan kaldırması ile Osmanlı-Memlûklü ilişkilerinin seyri yeni bir aşamaya
evrilmiştir. Memlûkler iç karışıklık sebebiyle buna cevap verebilecek durumda değildir. 1400 yılında,
Timur’un Sivas’ı tahribini takiben bir Osmanlı elçisi Timur’a karşı acilen bir ittifak kurmak teklifi ile
Kahire’ye gelmiştir. Memlûklerin büyük emirleri: “Şimdi bizim dostumuz olmağa hazır; fakat efendimiz
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Berkûk öldüğü zaman bizim topraklarımıza yürüdü ne Malatya’yı bizden aldı. O bizim dostumuz
değildir. O kendi ülkesini savunsun, biz kendi ülkemizi ve insanlarımızı koruruz.” diyerek Yıldırım
Bayezid’in teklifini reddetmişlerdir (İbn Tağrîberdî, 1956: 217).

5. Osmanlı-Memlûklü İlişkilerinin Gerginleşmesi
Karamanoğlu beyliği yüzünden Osmanlılar ile Memlûkler arasındaki rekabet su yüzüne çıkmış ve
bölgedeki kuvvet dengesi bozularak komşu Türkmen beylikleri de bunun içine çekilmişti. Bu denge
siyasetinde Karamanlılar, Osmanlılar’la Memlûkler arasında kalmış ve bağımsızlığını bazen biri bazen
de diğeri ile ittifak yaparak sürdürmeye çalışmıştır (Kopraman, 1989: 258).
Fatih devrine gelindiğinde Memlûkler’in Karamanoğulları üzerindeki himayesine saygı göstermemesi
üzerine münasebetler soğumuştur. Memlûk sultanı Hoş Kadem 1461 yılı Mayıs’ında Fatih’in gönderdiği
elçilik heyetine çok kaba davrandı. İbn İyas’a göre “bu hadise Mısır sultanı ile Osmanlılar arasındaki
düşmanlığın başlangıcı” olmuştur (İbn İyas, 1984: 420).
Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile bir harbe hazırlanmaktaydı. Fatih bu harb
de Memlûkler’in de savaşa katılacağını düşünerek, Akkoyunlu-Memlûk koalisyonu kendisine karşı
oluşursa Mısır ve İran ordularını saf dışı bırakacağına dair bir ihtiyat planı yapmıştı. Fakat buna hâcet
kalmadı, Memlûkler harbe girmedi (Öztuna, 2004: 70).

6.Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı-Memlûklü İlişkileri
Memlûk Sultanı Kansu Gavri ve Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim döneminde iki devlet arasındaki
gerginlikler giderek artmıştır. Doğu ile olan uğraşından Batı’ya hiç yüzünü dönemeyen Sultan Selim,
Anadolu’ya mutlak hâkim olabilmek için Memlûklü Devleti’nin de ortadan kaldırılmasını şart
görmekteydi. Kansu Gavri, Osmanlı Devleti’ne karşı Çaldıran Muharebesi’nde ağır bir yenilgiye uğrayan
ve inzivaya çekilen Safevî Devleti lideri Şah İsmail ile ittifak kurma yoluna gitmiştir. Kansu Gavri’nin Şah
İsmail ile temasa geçmesi, siyasi olarak Yavuz Sultan Selim’e istediği gerekçeyi sağlamıştır (Emecen,
2014: 146).
Osmanlı Devleti’nden intikam almak isteyen Şah İsmail, Kansu Gavri’nin ittifak talebini kabul ederek
birlikte savaş hazırlıklarına başlamıştır. Sultan Selim bu olay üzerine Safevîler ve Memlûkler devleti
üzerine yapacağı sefere dinî meşruiyet katmak için, Memlûk’leri kafir Safevîler ile işbirliği yapmakla
suçlamış ve sapkın bir konuma geldikleri teziyle, Memlûk seferi için Şeyhülislam’dan fetva almıştır (Lütfi
Paşa, 2015: 225).

7. Memlûklü Devleti’nin Yıklışı (Mercidâbık ve Ridâniye Savaşları)
1516 yılında karşı karşıya gelen iki ordudan Memlûk ordusu Mercidâbık’da bozguna uğramış ve
Memlûk Sultanı Kansu Gavri öldürülmüştür. Mercidâbık Savaşı sonrasında Suriye, Filistin ve Lübnan
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coğrafyası Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve savaşta Memlûk ordusunun tarafında yer alan Halife III.
Mütevekkil savaş sonrasında Yavuz Sultan Selim’in ziyaretine giderek himaye altına alınmasını talep
etmiştir. Yavuz Sultan Selim 3. Mütevekkil’e büyük bir hürmet göstermiş ve kendisini himaye etmiştir
(Emecen, 2004: 175-176).
Memlûk beyleri ve askerleri Mısır’a döndükten sonra hepsi Tumanbay’ın sultan seçilmesi gerektiğini
belirtmiş ve Tumanbay istememesine rağmen diğer beyler tarafından zorla başa geçirilmiştir.
Tumanbay önce Memlûk ordusunu yeniden tanzim ve teçhiz etmek için olağan üstü gayret sarf
etmiştir. Tumanbay, şehir halkından, bedevi Araplardan, Zenciler ve Magriplilerden kalabalık sayıda
asker toplayarak Kahire içinde ve dışında savunma tedbirleri almıştır (Çavdaroğlu, 2017: 1280).
Yavuz Sultan Selim savaşa çıkmadan önce Tumanbay’a bir mektup göndermiştir. Mektupta: “Asıl
maksadımız İran üzerine yürümek ve oraya Ehl-i sünnet itikadını yerleştirmektir. Bu niyetle yola çıktım.
Fakat Gavri kötü bir düşünce ile yoluma çıktı. Eğer sen Mısır hükümdarı olarak kalmak istiyorsan
Mısır’da hutbeyi bizim adımıza okutmalı ve sikkeni bizim namımıza bastırmalısın.” demiştir (Alkun,
2009: 294-295).
Yavuz Sultan Selim’in bu teklifini kabul etmeyen Tumanbay, 17 Ocak 1517 tarihinde ilk kez Ridâniye’ye
çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim Şarkiye’deki yaptığı duyuruda halka, rahat olmalarını onlarla
savaşmayacağını ve kendilerine dokunmayacağını bildirmiştir. Osmanlı ordusu Memlûklere son darbeyi
indirerek onları yenilgiye uğratmış ve Memlûk Devleti’ne son vermiştir (Emecen, 2008: 88).
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Abstract
A constitution is basically a contract that regulates the rights, responsibilities, duties, and guarantees
between the political power and the citizens. Constitutionality encompasses the entire state, political
system, and society that creates, implements, interprets, and changes the text of the constitution.
They are influenced by the history, traditions, and political struggles of the societies in which they
emerged. Through its assurance dimension, constitutions that adopt the principle of a democratic state
should cover such topics as free elections, no compromise in human rights, secularism, the principle
of being a state of the law in the context of universal law, the right to property, the principle of equal
and universal votes, and similar captions (Sevinç, 2019). : 218-219). In other words, constitutions are
designed to limit the administrative tools in favour of the interests of the people and to prevent the
ruler's arbitrariness. In this paper, the democratic aspect will be examined through representation and
liberty issues.
Keywords: Democratic aspect, representation, liberty, conflict resolution, liberalism.

INTRODUCTION: THEORETICAL FRAMEWORK
Class societies that emerged in the agricultural lands of Mesopotamia, Egypt, Pakistan, and China in
3000 BC and Priests, military leaders, and state officials built monopolies on the products obtained
from the land with the help of their social positions and established their authority over the remaining
classes of the society. They organized their own initiatives over social labour. The first examples of
executive class were seen in Sumerians who had lived in and around Mesopotamia between 4000 to
2000 BC. The abundance brought by the production style, which was used on the lands of Gods and
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whose yield increased by the agriculture revolution, was collected by the Priests who have been using
the land on behalf of the gods, thus they had become the political power and ruling subject of the era
that was brought by the production style (Faulkner, 2014:26-27). Societies on the stage of history
throughout the process from the point referred to present have been grouped into two as governing
minorities and governed majorities. The phenomenon of democracy has focused on regulating and reestablishing the relations between these two groups with both its theoretical and practical aspects. In
other words, it emerges as part of human history intertwined with management activity and manifests
itself in various forms until today in line with changing conditions.
From the perspective of etymological origin, the phenomenon of democracy has no meaning beyond
its historical context. The term democracy comes from the ancient Greek word demokratia. In ancient
Greek, "Demos" means people, and "Kratia-" means power, rule, and/or rulership. Thus, democracy,
in its most primitive form, translates as "people's rule". “People's Rule” is practised in different ways
with various socio-economic formations. However, there is no agreed definition of "people" The
definition of the people of an authoritarian leader differs from the definition of the people of a socialist
party. The “Kratia” aspect of the word also corresponds to different activities and systems in periodical
and spatial contexts. In the end, there is no consensus on practice and interpretation, and parties of
different political lines, ideologies, and thoughts interpret democracy from different perspectives
(Uslu, 2018: 137).
Liberalism considers democracy as the sign of consent symbolized by the ballot box in the individualist
perspective. That is, it is considered regular and competitive elections. On the other hand, the
emphasis on democracy is handled in parallel to constitutionality, so the dominance of the abuse of
power and the dictatorship of the majority over the society is prevented.
Conservative ideology acknowledges democratic systems but highlights the importance of protecting
property and traditional institutions against popular will. In other words, democracy is interfered with
and borders are drawn. Socialism embraces radical democracy, asserting popular participation, and
treats liberal democracies as bourgeois systems. Anarchism advocates direct democracy and radical
decentralization. In particular, it defines liberal democracy as a method of elite domination and
oppression over the masses. Fascism emphasizes the concept of a leader who gathers political power
on behalf of the people's rule, takes the right decisions on behalf of the masses, and reflects the
interests of the society. It adopts the understanding of totalitarian democracy instead of party and
election competition (Heywood, 2013: 59).

1. DEMOCRACY: DEFINITION, THEORY, APPROACH
A constitution is basically a contract that regulates the rights, responsibilities, duties, and guarantees
between the political power and the citizens. Constitutionality encompasses the entire state, political
system, and society that creates, implements, interprets, and changes the text of the constitution.
They are influenced by the history, traditions, and political struggles of the societies in which they
emerged. Through its assurance dimension, constitutions that adopt the principle of a democratic state
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should cover such topics as free elections, no compromise in human rights, secularism, the principle
of being a state of the law in the context of universal law, the right to property, the principle of equal
and universal votes, and similar captions (Sevinç, 2019). : 218-219). In other words, constitutions are
designed to limit the administrative tools in favour of the interests of the people and to prevent the
ruler's arbitrariness.
Democracy can be defined in many ways, moving on from the idea of the rule of the people. For
example, the following expressions fall under this scope:

- Rule of the poor and the masses.
- A system in which societies manage themselves continuously and without the need for
professional executive layers.
- A model of society where merit and equality of opportunity apply rather than hierarchy and
privileges.
- A social order in which social inequalities are overcome by welfare and the process of
redistribution.
- Majority-based decision-making system.
- A system in which the rights of minorities are secured against the rule of the majority.
- A form of government that serves the interests of the people regardless of the political
participation of the people. (Aktaş, 2015: 91).
Opinions of democracy that agreed on the context of the government of the people differ when it
comes to putting them into practice. Consequently, different approaches to democracy have emerged.
For example, the “Pluralist Approach” builds on the rule of the majority, which can be traced back to
John Locke (1632-1704) and Montesquieu (1689-1715), and highlights the principle of supervision by
drawing on James Madison's (1751-1836) views of separation of powers, bicameralism and federalism.
It improves the ability of representation, accountability, and participation, through contributions from
Lindblom (1917-2018) and Dahl (1915-2014). The “Elitist Approach” draws attention to the existence
of the dominant minority in democratic systems. Based on the theses of classical elitist theorists such
as Pareto (1876-1936) and Mosca (1857-1941), it emphasizes the emergence of "Fox" type rulers who
manipulate the masses with cunning and "Lion" type rulers who emphasize the role of coercion. Robert
Michels (1876-1936) describes the small group of rulers through his “The Iron Law of Oligarchy”
(Heywood, 2016: 137-142).
Michels states that, in the historical process, representative democracy, as a new form of aristocracy,
is essentially an oligarchic form of government. According to Michels, oligarchy is defined as a form of
government in which a well-organized ruling minority, consisting of the leader and their circle, has a
say in decision making and policy-making (Erdoğan, 2018: 65-66).
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1.1. Direct Democracy: Athens Model
Athenian democracy is notable in that public activities are performed directly by the people, and the
governing and the governed bodies are identical. Athenians take decisions directly by meeting during
the creation and adoption of laws. This structure, which can be thought of as the "people's" assembly,
takes important decisions, makes laws and forwards them to the rulers for their execution; In this
context, people's assemblies work like a parliament. However, the people constituting the assembly in
question are formed with a system that does not accept slaves, women, and foreigners as citizens.
Consequently, a narrow city democracy, which moves away from the idea of representative
democracy, emerges and the administrative organs are trapped in the aristocracy in which adult males
participate (Varlık – Ören, 2003: 176).
Plato (428 BC - 348 BC) advocates such a narrow definition of people, he even points out the drawbacks
of making the concept of the people available to the mass. Because, according to the philosopher,
democracy is a corrupt system. It is in the interests of the poor that the slaves have access to economic,
political, and social rights as much as their masters. The concepts of freedom and equality create
corrupt governments. A chaotic and anarchic environment prevails in society. The division of labour
caused by class differences is eliminated, that is, all masses are considered rulers. No society can
survive and progress in this way. According to Plato, well-bred, intelligent, just and wise people should
be rulers. The purpose of the State is virtue and happiness, and it should be organized in line with this
purpose (Karakaya, 2017: 164).

1.2 Towards a Liberal Representation System
Liberalism is an economic and political ideology that prioritizes individual rights and freedoms in the
state, society and individual relations, and advocates the existence and freedom of the individual as
the main goal. It is a movement of thought that emerged in the 18th and 19th centuries with the aim
of limiting the arbitrariness of the state and improving the role of the individual, which supports private
property in the economic field, free trade at the international and local scale, parliaments in the
political field, representative governments as well as civil and social rights. Liberalism follows John
Locke in the political aspect, and Adam Smith in the economic aspect (Bekcan, 2005: 30-31).
With progressive struggles of the bourgeoisie against archaic regimes, a limited understanding of
representative regimé and Parliament develops in Britain and France. In addition to the bourgeoisie,
popular movements such as the extra-parliamentary Levellers and Diggers, as well as views advocating
representation of the "Third Layer" (Tiers État) 1 in the French parliament, also contribute to early

1

Sieyes (1748-1836) defines the Third Layer as the entire nation. He does not limit it to the bourgeoisie only. He
defines all classes and strata as the third stratum except the nobles and priests. Sieyés emphasizes with his own
questions and answers that "the third estate is everything" but "it is nothing in political order", and yet "it wants
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liberal democracy thought. However, during this period, women, workers, and people without
property were deprived of the right to vote. In other words, it is not possible to talk about an inclusive
representation and the will of the people (Uslu: 140-43).

2. SOCIAL CONTRACT THEORY
Theorists such as Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), and Rousseau (1712-1778) develop a social
contract theory to explain the pre-constitutional state of the modern state. They argue that with such
a contract, people moved from the natural life of natural laws to the political life of social laws.
Rousseau suggests that societies have passed into the order of inequality with the phenomenon of
private property and that they will return to the free and equal society organization by social contract
and state institutions. Because, according to the philosopher, property relations and the society
directed by these relations cause people to behave rudely and drive them harm to one another. Locke
points out that irrational harmful behaviours can also occur in a society that follows natural laws, and
notes that there is also a need for a state institution that protects property so that people can live in
safety. He argues that people do not act by the laws of nature due to their lack of knowledge, that
there are no rules that will fully comply with these laws, and that there is no organized power to
implement the laws (Dural, 2019: 71-73).
Here is what Rousseau asserts about the harmful situations in society that can be cured by contract:
“... should find a form of community that protects the life and property of each of its members with
common strength, so that each individual unites with everyone else and yet only listens to themselves
and remains as free as before. This is the real issue that the social contract finds its solution.” (Rousseau,
2015: 29).
The main emphasis in Rousseau's contract theory is that the laws that will design the society are
shaped with the participation of all the people so that they reflect the general will. At the same time,
such political participation is direct and continuous. Thus, people establish a democratic regime based
on personal concrete autonomy with their own hands. In other words, the principle of "obedience to
the law, obedience to oneself" is realized (Heywood: 133). In parallel with the theory of general will
and popular sovereignty, in Sieyés's (1748-1836) theory of national sovereignty, it is emphasized that
all individuals should be equal before the law, that the power should belong to the society consisting
of the synthesis of individuals, and that the constitution should be based on the society. On the other
hand, when it comes to representation, Sieyés distinguishes between active citizens and passive
citizens. He reveals the legal analysis of how economically strong people become effective in the
administration. In a sense, he develops the institutional formulation of bourgeois domination.
According to Sieyés, the administration is a task that the elite can handle and that the poor people,
who are under the pressure of material needs, cannot grasp. Sieyés' theory of representation is clearly

to be something". He describes the third estate as the classes that sustain the society, produce value but are
excluded from political activities
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dominated by the natural inequality approach (Sarıca, 1983: 98-100). The point made is not the only
difference between the two theories.
Sieyés' approach to national sovereignty differs from Rousseau's theory of popular sovereignty in that
the formation of political unity and collective integrity. In popular sovereignty, the people exist with
the formation of the political order, whereas the theory of national sovereignty finds the roots of the
society in the shared heritage outside of politics. It gives political society a reason for existence beyond
the state. The nation itself, accepted as historical and natural, provides the collective existence
necessary for its existence and action. In popular sovereignty, this awareness is provided by civic
education. That is, an active effort is required for collective order and will. The basic criterion limiting
the collective integrity in popular sovereignty is space, while it is time in national sovereignty.
Membership in the state is required to be a citizen, there is no such requirement of membership in
order to be included in the concept of nation. The fact that the idea of popular sovereignty did not
provide an existence to the people before the Republic brings today's liberal democracies closer to
national sovereignty. On the other hand, both approaches to sovereignty are based on the will of the
majority of the people. Finally, it should be noted that the people and the nation are imaginary unions
with different imaginations, but the difference of national sovereignty is its ability to present it
naturally (Tarhan, 2009: 21).

2.1 Liberal Representative Democracy
"Liberal Representative Democracy", which is based on the theory of popular sovereignty in our age,
together with the debates on its historical and theoretical background, is a method of democracy in
which the sovereignty that belongs to the people is used by the representatives elected by the people
regularly. Election is the main tool in representative democracy. So much so that the dominant
emphasis on elections necessitates a number of regulations, actions and measures in order for the
elections to be fair and free. For example, the state should keep an equal distance to all political parties
and candidates of political parties. All parties should be able to benefit equally from public resources
and use the mass media freely and fairly. The state should be the guarantor for the citizens to vote
freely with the secret ballot method, free of violence and oppression. At the same time, it should take
all necessary precautions during the counting of the votes as well as during the voting, in order to
prevent fraudulent elections and to prevent injustices. It becomes necessary to ensure that the courts
function impartially and independently in order to investigate and resolve possible disputes, fraud and
corruption allegations regarding the election results (Aktaş: 93-94). Robert Dahl points out the
following conditions for liberal representative democracy to be considered “Polyarchy” (Multiple
Government):
1.
2.
3.
4.
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Freedom of association and participation
Freedom of speech and availability of different sources of information
Free and fair elections
The right to vote freely

5.
Right to engage in public office
6.
Leaders' right to compete
7.
The availability of institutions that can reflect the will of the people to government policies
(Nohutçu, 2015: 582).
2.2 Debates on the “Mood of” Liberalism
However, the representative ability of representative liberal democracies is considered insufficient by
some democracy theories and different democracy analyzes are established based on such theories.
For example, Mouffe (1943-…) criticizes liberal representative democracies for prioritizing personal
interests and providing room for policy development through identity construction. In this way,
collective responsibility is eroded. Interprets the idea of the uninhibited individual as a problematic
point of view. He emphasizes that citizenship is a means of political consumption and liberal democracy
empties politics. He argues that individuality is an obstacle to the understanding of radical democracy
(Kanatlı, 2014: 118-120). According to the "Agonistic Democracy" approach, the democratic
characteristics of a society can be realized through the fact that no limited social element attributes to
itself the representation of all peoples. Agonistic democracy aims to create integrity in the context of
conflict and difference. According to agonistic democracy, the goal of the pluralist democracy idea is
not to reach a common and rational consensus in the public sphere. On the other hand, it is impossible
to build such a consensus. Each consensus exists as a stakeholder of a temporary hegemony, and as a
part of power, it shall, somehow, contain exclusion (Karaoğlu, 2005: 43-45).
Another critical theory, “Deliberative Democracy”, predicts that the basic institutions of the society
should be established within the boundaries of a free public discussion and in a structure that will
perpetuate the continuation of such a public deliberation environment. The theory emphasizes that
all citizens should have active participation rights and opportunities to ensure that decisions are taken
in a transparent, fair and equitable manner and that all concerned and stakeholders should be given
equal status in the decision-making process. According to Habermas (1929-…), approaching social
problems with deliberative methods and activating holistic decision-making mechanisms enable to
assume the management of life actively through collective actions. According to the deliberative
democracy theorists Guttman (1949-…) and Thompson (1940-…), he explains the superiority of the
approach taken with the phenomenon of public learning, that the activities of putting forward thesis
and antithesis educate the stakeholders in the decision-making process (Erdoğan,2012: 26-30).

3. MARXIST DEMOCRACY
The Marxist approach to democracy mainly serves and aims at the process of giving back to the people
the political activities that were wrenched away from the people through the formation,
institutionalization and organization of the state. In this sense, Marxist democracy is a tool in the fading
of the state and envisions allowing people to rule the society in which they live by their own will. In
other words, a system is envisaged in which the distance between the state and society is castrated,
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and a professional and distinctive ruling class is removed from society (Uslu 149). This is also reflected
in Marx's (1818-1881) view of the dictatorship of the proletariat. The dictatorship of the proletariat,
according to Marx, is the political device that will ensure the liberation of labour as a result of the
struggle of the working class against the capitalist class. In other words, it is the self-government tool
of the working class by which the state is run by the working class and the land and production tools
are made public property. According to Lenin (1870-1924), it is also the device with which the working
class cuts the salaries of the executives, discharges the standing army, and repels the attacks of the
capitalist class. Lenin states that, in this way, the concepts of the governing and the governed, hence
the state, will fade. (Lenin, 1999: 55-58).

CONCLUSION: “ALL POWER TO WHOM?”
The slogan "All Power to the Soviets" was developed and used in this context in the October 1917
revolution. After the revolution, bourgeois parliamentarism was rejected, a republic based on the
commune model and councils of workers' and soldier’s representatives were established. However,
with the centralization in the following process, the self-organization of the workers gradually lost
importance (Uslu, 2018: 149). Antonio Gramsci also has important analyses on the self-government of
the working class. Gramsci underlines the establishment of some kind of delegate councils by selecting
the most conscious among the workers in any factory. In addition to these councils, he emphasizes the
neighbourhood committees, elected by general and equal votes in the neighbourhoods where
workers, labourers, and peasants live. He argues that these institutional examples will be supported
by peasant committees, and a workers' democracy system will be established. Thus, he states that the
slogan "All Power to Factory Committees" will turn into the slogan "All Power of the State to Workers'
and Peasants' Councils."
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Abstract
This research was aimed to examine the digital citizenship competence perceptions of social studies
teacher candidates. The study was a research in the survey model. The study group of the research
consisted of 121 teacher candidates studying at Dicle University, Faculty of Education, Department of
Social Studies Teaching in the fall semester of the 2021-2022 academic year. Digital Citizenship
Competence Scale for Social Studies Teacher Candidates developed by Metin and Cin (2021) was used
as a data collection tool. In the study, it was determined that the digital citizenship competency
perceptions of teacher candidates were high. It has been determined that there is a significant
difference in favor of males according to gender in the digital citizenship competence perceptions of
teacher candidates. It was established that the variables of having a computer and having an internet
connection at home made a significant difference on the perceptions of digital citizenship competence.
On the other hand, it was concluded that the digital citizenship competence perceptions of teacher
candidates did not differ according to their age, daily internet usage time and class variables.
Keywords: Digital citizenship, the digital citizenship competence perception, social studies.

Öz
Toplumdaki dijitalleşme, vatandaşlık anlayışında ve demokratik ortamın yapısında değişimlere yol
açmıştır. Günümüzde öğrencilerin topluma katılımı giderek daha fazla dijital hale gelmiş ve bu durum
dijital ortamlarda demokrasinin sağlanmasına yönelik çeşitli zorluklara neden olmuştur (Örtegren &
Olofsson, 2021). Öğrencilerin dijital ortamlarda güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak iletişim
kurması, teknoloji ve interneti yasalara, etik kurallara ve güvenliğe uygun bir biçimde kullanması, diğer
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bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı göstermesi, saldırgan davranış ve tutumlardan
kaçınması, dijital ortamlarda diğer bireylerle işbirliği yapabilmesi gibi konular dijital vatandaşlık
kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık; vatandaşların çevrimiçi olarak topluma katılma
yeteneği veya teknoloji kullanımı ile ilgili sorumlu oldukları davranış normları şeklinde
tanımlanmaktadır (Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2007). Farmer (2010) ise dijital vatandaşlığı;
elektronik ortamdaki bilgileri seçip ayırarak siber alanda etkin bir biçimde katılım gösterme, edindiği
bilgileri toplumsal ilerleme ile kişisel gelişimi için kullanma ve siber zorbalıktan kaçınma şeklinde
kavramsallaştırmıştır. Söz konusu davranışlar için Ribble (2015) tarafından tanımlanan standartlara
uyulması gerektiği belirtilmektedir. Dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital
etik, dijital hukuk, dijital sağlık, dijital güvenlik, dijital haklar ve sorumluluklar olarak sıralanan
standartlar dijital vatandaşlığın temelini oluşturmaktadır (Ribble, 2015). Sosyal bilgiler öğretim
programında dijital vatandaşlığın pek çok boyutuna (dijital güvenlik, etik ve hukuk) vurgu yapılmıştır
(MEB, 2018). Bu durum sosyal bilgiler dersi ve bu dersin öğreticisi konumunda olan öğretmen ve
öğretmen adaylarına yüklenen sorumluluğu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda araştırmada
öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma tarama modelindedir. Çalışma grubunu Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adayları (1-4. Sınıflar)
oluşturacaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Metin ve Cin (2021) tarafından geliştirilen Sosyal
Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Vatandaşlık Yeterlik Ölçeği kullanılacaktır. Ölçek 5’li likert
tipinde 6 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek için yazarlardan kullanım izni alınmıştır. Elde
edilen veriler sınıf, cinsiyet, yaş, akıllı telefon sahibi olma, evde internet bağlantısının olması, evde
bilgisayar olması, evde kişisel bilgisayara sahip olunması, gün içinde dijital ortamlarda geçirilen süre
değişkenleri açısından analiz edilecektir. Araştırma sonucunda bulgular tartışılarak önerilerde
bulunulacaktır.

INTRODUCTION
Digitalization in society has led to changes in the understanding of citizenship and the structure of the
democratic environment. Today, student participation in society has become more and more digital,
and this has caused various difficulties in ensuring democracy in digital environments (Örtegren &
Olofsson, 2021). Issues such as students are able to communicate as safe and responsible individuals
in digital environments; use technology and internet in accordance with laws, ethical rules and
security; respect the personal rights and privacy of other individuals; avoid aggressive behaviors and
attitudes; and cooperate with other individuals in digital environments have revealed the concept of
digital citizenship.
Digital citizenship is defined as the norms of behavior for which citizens are responsible for their ability
to participate in society or to use technology (Mossberger, et al., 2007). Çubukçu and Bayzan (2013)

593

defined digital citizenship as people who use technological tools in an accurate, reliable and
accountable way, and digital citizens as people who respect ethical rules and individual rights in digital
environments. Farmer (2010), on the other hand, digital citizenship conceptualized it as actively
participating in the cyber space by selecting and separating information in the electronic environment,
using the acquired knowledge for social progress and personal development, and avoiding
cyberbullying. It is stated that the standards defined by Ribble (2015) should be followed for the
behaviors in question. The standards listed as digital access, digital commerce, digital communication,
digital literacy, digital ethics, digital law, digital health, digital security, digital rights and responsibilities
form the basis of digital citizenship (Ribble, 2015).
The striking increase in technology use and the increase in technology misuse and abuse point to the
need for greater awareness of digital citizenship by all stakeholders (Hollandsworth, et al., 2017).
Among the existing secondary school curriculums, it is the most appropriate curriculum to acquire
students on digital citizenship competencies the Social Studies Curriculum (Adalar, 2021; Aydemir,
2018). Many aspects of digital citizenship (digital security, ethics and law) have been emphasized in
the social studies curriculum (MoNE, 2018). However, it is not enough to be included in the curriculum.
Teachers need to be role models in order to support students in a digital society and instill certain
behavioral norms, in other words, to raise students' awareness of digital citizens (Hollandsworth, et
al., 2011). This situation also reveals the responsibility placed on the social studies course and the
teachers and teacher candidates who are the instructors of this course. In this context, it was aimed
to examine the digital citizenship competence perceptions of social studies teacher candidates in the
research.

METHOD
Survey model research approach is aim to describe a past or present situation as it exists. The individual
or object that is the subject of the research is tried to be defined in its own conditions and as it is
(Karasar, 2012). The study is a research in the survey model as it is aimed to reveal the digital literacy
competencies of teacher candidates in the current research.
Study Group
The study group consisted of total 121 teacher candidates 96 (69.1%) female and 43 (30.9%) male
studying at Dicle University, Faculty of Education, Department of Social Studies Teaching in the fall
semester of the 2021-2022 academic year. The ages of the prospective teachers in the study group
ranged from 18 to 41 (𝑋 ̅ = 22.5). The distribution of the participants in terms of their grade level is as
follows: 29 (20.90%) are 1st grade, 44 (31.70%) are 2nd grade, 32 (23.00) are 3rd grade, and 34 are
(24.40%) 4th grade.
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Data collection tool
"Digital Citizenship Competence Scale for Social Studies Teacher Candidates" developed by Metin and
Cin (2021) was used as a data collection tool. The scale consists of 21 items with a five-point Likerttype rating. There is a six-factor structure in the scale. The author was contacted the researchers who
developed the scale on October 12, 2021 and permission was used for the scale on the same day. The
scale form was applied to the participants in the field of social studies teaching both face-to-face and
online. After the explanations about the scale were made, it was reminded that the participation was
on the voluntary basis. The data collected from 139 social studies teacher candidates were processed
into an excel file and made ready for analysis. Cronbach's Alpha (α) and McDonald's Omega (ω)
consistency coefficients were calculated for the measurements obtained with the scale.

Table 1. Scale dimensions, sample items, and calculated internal consistency coefficients.
Dimension
Digital Ethics

Number
of item

Example item

I pay attention to the etiquette on to the
posts I made in virtual environment.
Digital Trading
I use electronic bill (phone or internet bill
3
etc.).
Digital
I use digital technologies to increase my
Participation
4
awareness of global problems (drought,
war, epidemics, climate change, etc.).
Digital Literacy
I use online appointment systems (MHRS
4
and Access
etc.).
Digital Law and
When necessary, I submit e-petitions (eRights
3
devlet, e-icisleri.gov, edilekcetbmm.gov.
etc.).
Digital Security
I save my credit card information on online
2
shopping sites for convenience in my
future purchases.
Internal consistency coefficient calculated for the overall of scale:
5

Cronbach
alfa
.76

McDonald’s
Omega (ω)
77.9

.83

85.9

.74

75.3

.69

71.4

.73

73.3

.54

54.7

84.2

84.9

As can be seen in Table 1, the internal consistency coefficients calculated for the scale dimensions and
for the scale as a whole are above the critical value of .50. These values indicate acceptable internal
consistency for the scale as a whole and for the sub-dimensions (Hinton et al., 2004).
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Data analysis
Primarily, descriptive statistics regarding the digital citizenship competency level of teacher candidates
were calculated. The distribution of the data was controlled to decide on the analyses to be made for
the other sub-problems. To this end, the skewness and kurtosis coefficients were examined. The
skewness and kurtosis coefficients were found as -.45 and -.11, respectively. According to Büyüköztürk
et al. (2011) the fact that the skewness and kurtosis coefficients are in the range of 1 indicates that the
distribution of the data does not show a significant deviation from the normal. Therefore, it is
understood that the data are in accordance with the normal distribution. Accordingly, parametric tests
were used in the analysis of the data.
It was investigated whether there is a significant difference in digital citizenship competence
perceptions of teacher candidates in terms of their gender, having a computer and an internet
connection at home via independent sample t-test. Then, it was examined whether there was a
significant difference between digital citizenship competence percetptions of teacher candidates
according to their grade level. Finally, the relationships between the digital citizenship competence
perceptions of teacher candidates, and their age and daily internet usage duration were tested by
means of Pearson product-moment correlation. The effect size value was calculated in order to
determine the size of the difference in the analyses in which significant results were obtained. For this
purpose, the Cohen d values were calculated. Cohen’s d value can range from -∞ to +∞. However, it
is interpreted according to the ranges presented in Table 2 (Albers, 2017). All of the analyses in the
study were performed in the Jamovi program (The jamovi project, 2021).

Table 2. Interpretation of Cohen’s d values.
Cohen’s d effect size

0<d<.20

.20<d<.50

.50<d<.80

.80<d

Interpretation of value

No effect (or minimal)

Small

Medium

Large

FINDINGS
Descriptive statistics regarding the digital citizenship competence level of teacher candidates were
displayed in Table 3.
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Table 3. Descriptive statisctics for the digital citizenship competency level of teacher candidates
Digital citizenchip competencies
N

139

Variance

.276

Mean

3.69

Range

2.66

Median

3.76

Minimum

2.29

Standard deviation

.525

Maximum

4.95

As seen in Table 2, the mean value for the digital citizenship competence level of teacher candidates
is 3.69. Since this value falls between 3.41 and 4.20, it can be said that digital citizenship competence
level of teacher candidates are high. The independent sample t-test results regarding whether the
digital citizenship competence perceptions of teacher candidates differ according to their gender were
shown in Table 4.
Table 4. Independent groups t-test results on the effect of gender variable on digital citizenship
competence perception.

Gender

N

X̄

SD

df

t

p

95% Confidance
Interval
Lower

Female
Male

96
43

3.61
3.89

.52
.49

13
7

2.79

.006

-0.448

Cohen’s d

Upper
-0.075 -0.51

95% Confidance
Interval
Lower

Upper

-0.876

- 0.142

Table 4 illustrated that there is a significant difference in the digital citizenship competence
perceptions of teacher candidates according to their genders (t137 = 2.79; p<0.05). This difference is in
favor of males and indicates a moderate effect according to Cohen’s cut-off values. The findings
regarding the effect of having an internet connection at home on the perception of digital citizenship
competence are given in Table 5.
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Table 5. Independent groups t-test results on the effect of the variable of having an internet
connection at home on digital citizenship competence perception.
Having an
internet
N
connection
at home
Yes
93
No
46

X̄

Standart
Deviation

3.80 .52
3.46 .46

df

t

%95
Confidance
Interval
Lower Upper

P

137 3.76 .000

0.161

0.519

Cohen’s
d
0.68

%95
Confidance
Interval
Lower Upper
0.309

1.04

Table 5 shows that there is a significant difference in the digital citizenship competence perceptions of
teacher candidates according to having an internet connection at home (t137= 3.76; p<0.05). The
competence perceptions of teacher candidates who have an internet connection at home were found
to be significantly higher. The Cohen’s d value denotes that the significant difference in question is of
medium size. The findings regarding the effect of having a computer at home on the perception of
digital citizenship competence are given in Table 6.
Table 6. Independent groups t-test results on the effect of the variable of having a computer at home
on digital citizenship competence perception.
Having a
computer
N
at home
Yes
No

76
63

X̄

SD

df

t

p

%95
Confidance
Interval
Lower Upper

3.78
3.58

.54
.49

137

2.26

.026

0.024

0.373

Cohen’s d
0.38

%95
Confidance
Interval
Lower Upper
0.042

0.722

Table 6 illustrates that the variable of having a computer at home has a significant effect on digital
citizenship competence perceptions of teacher candidates. This difference, which is in favor of preservice teachers who have a computer at home, indicates a small effect compared to the intervals
defined by Cohen. One-way Anova results regarding whether there is a significant difference in digital
citizenship competence perceptions of teacher candidates according to their grade are presented in
Table 7.

Table 7. The results of Anova on the effect of the variable of grade level on the digital citizenship
competence perception.
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Grade

N

1
2
3
4

29
44
32
34

̅
𝑿
3.46
3.77
3.70
3.76

SD

df

F

p

.66
.42
.55
.46

3 - 135

2.39

.07

As seen in Table 7, there is no significant difference in digital citizenship competence perceptions of
teacher candidates according to the grade level they attend [F(3, 135) =2.39, p>0.05]. Finally, the
relationships between teacher candidates’ perceptions of digital citizenship competence, and their age
and internet usage duration were tested, and the findings obtained are presented in Table 8.
Table 8. The correlations between digital citizenship competence perceptions of teacher candidates
and their age and internet usage duration.

Digital citizenchip

Age

Internet usage duration

r = .094
p = .275

r = .063
p = .464

The correlation coefficients in Table 8 reflect that there are no significant relationships between the
variables of age and internet usage duration, and the perception of digital citizenship competence.

CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
The present study examined whether digital citizenship competence perceptions of the social studies
teacher candidates significantly differed according to the various variables identified. As a result of the
research, it was detected that the digital citizenship competence perceptions of teacher candidates
are high. This result is supported by many studies in the literature (Ata & Yıldırım, 2019; Karasu Avcı,
et al., 2021). However, in the paper conducted by Karaduman (2017) with social studies teacher
candidates, it was concluded that the digital citizenship competence perceptions of teacher candidates
are low. The fact that the digital citizenship competence perceptions of teacher candidates are high in
most of the studies is a positive situation in terms of the competence expected from teachers in the
21st century.
It was observed that there was a significant difference in favor of males in the digital citizenship
competence perceptions of teacher candidates. Contrary to this finding, in the study of Dedebali and
Dasdemir (2019) in which social studies teacher candidates’ perceptions of digital citizenship were
examined, a significant difference was found in favor of female. Furthermore, no significant
relationship was found between digital citizenship competence perception and age. The lack of a
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significant relationship between digital citizenship competencies and age in this study may be due to
the narrowing of the range. Because there is a limited age range of participants in this study. While
this result coincides with the study of Ata and Yıldırım (2019), it contrasts with the research of Dedebali
and Dasdemir (2019). When the results of the age and gender variables are considered together with
the studies in the literature, it can be recommended to repeat the study in larger and different groups.
As a result of the analysis, it was concluded that the digital citizenship competencies of the social
studies teacher candidates do not differ according to their grade level. This result is generally
supported by the study of Karasu Avcı, et al. (2021). In this sense, it can be said that the grade level
does not affect the social studies teacher candidates' perceptions of digital citizenship.
Significant differences were observed in the digital citizenship competence perceptions of teacher
candidates according to the variables of owning a computer and having an internet connection at
home. Accordingly, it can be inferred that communication and information technologies access
opportunities have an impact on digital citizenship competencies. This result is in parallel with the
studies conducted by Dedebali and Dasdemir (2019) and Vural and Kurt (2018). Dedebali and Dasdemir
(2019) stated that, based on TÜİK data, computer and internet access in households has increased over
the years, which is directly related to digital citizenship competencies. As a matter of fact, it has been
revealed in the literature that citizens who do not have internet access cannot use digital devices
effectively (Oyedemi, 2012).
In the study, no significant relationship was found between the duration of daily internet use and the
perception of digital citizenship competence. This conclusion coincides with Ata and Yıldırım’s (2019)
study. This result can be explained by the fact that teacher candidates mostly use the internet to enter
social media. As a matter of fact, in the research conducted by Karaduman (2017), it was stated that
the internet is mostly used for information and social relations. He reported that social studies teacher
candidates visit Facebook page most frequently during the day.
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Abstract
The paper presents investment in investment wines as an example of an alternative form of investment
compared to traditional investment categories such as stocks and bonds. The aim of the speech is to
present wine as a category of investment assets, with particular emphasis on its characteristics, as well
as advantages and disadvantages from the investor's point of view. The paper is an attempt to solve a
research problem concerning the identification of historical profits from investments in investment
wines in comparison to other, selected forms of capital investment. The aim of the presentation is also
to compare rates of return on the investment wine market and other segments of the financial market,
which will be based on the interpretation and analysis of secondary sources of stock market data.
During the analysis, it was hypothesized that investments in the investment wine market are
favorable for investors in terms of the achieved rate of return in the conditions of a sudden breakdown
in the financial markets and are independent of the conditions of the current economic situation. The
study compares the profitability of investments in wine, raw materials, and shares. The hypothesis was
verified based on data obtained from quotations of the cited indices. The method used to verify the
hypothesis was the analysis of historical data, descriptive and comparative analysis, and literature
studies. The results of the analysis allowed for positive verification of the hypothesis.
Keywords: alternative investments, investment portfolios, investment profitability, return rate,
investment wines, wine banking
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Abstract
With the realization that the global pandemic and its impact will be felt for the foreseeable future,
organizations need to do more to locate and stop unethical behavior, and also to protect those that
help do so.
Whistleblowers – employees who expose behavior inside their own organization – play a crucial role
in uncovering misconduct. This is just one reason why policies to protect whistleblowing have migrated
out of obscurity to near the top of the agenda for many senior legal and compliance professionals.
What was once worthy of a fleeting mention as part of a wider discussion around integrity, is
increasingly a central concern for businesses, both large and small.
These concerns are coming from inside and outside of organizations, with both employee expectations
rising and new legal mandates coming into force. Governments in Europe are in the process of
implementing legislation that requires companies to offer increased levels of protection to workers
including those in highly regulated industry sectors, such as financial services and healthcare.
As more laws come into place, organizations need to create effective and workable policies around
building integrity, and specifically look at whistleblowing. Some progress is being made, but it is not
always holistically or even consistently applied. Therefore this subject is very important from the
perspective of the human rights as well as social side.
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Abstract
The present study aims to review the effect of mathematical thinking on the development of
mathematical proof among students. Mathematical thinking includes all the possible levels of
mathematical thinking that help students develop any evidence and progress towards any possible
innovation. Mathematical thinking is divided into two compatible parts, essential mathematical
thinking (elementary/foundational) and advanced mathematical thinking. Progressive mathematical
thinking comes after the elementary that we will discuss later on. The advanced level of thinking can
significantly influence the existing concepts, theorems, and theories and can develop them toward new
findings that were not previously known. It is important to note that most of the highlights in the
present review are directed towards Advanced Mathematical Thinking (AMT). This research is based
on the descriptive qualitative methodology. The research is based on the narrative review method for
the synthesis of the findings based on the literature review. At the end of the study, the researchers
suggest their recommendations
Key words: mathematical thinking, advanced levels of thinking, proof development, achievements in
mathematics.

INTRODUCTION
Elementary mathematical thinking
Elementary mathematics begins with perceptions and actions about objects from the external world.
At first, the objects are perceived as spatial-visual approaches. However, when we analyze them and
their properties, they are described verbally.
This leads to classifying the beginning of the verbal subtraction concerning the properties and
developing the systematic verbal proof. On the other hand, actions on objects, such as counting, lead
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to different development types. In counting, for example, the development is done through words,
numbers, and symbols that become concepts as concepts of numbers (Tall, 1995). According to Piaget
(1972:70), mathematical entities move from one level to another and become objects of theory. This
process repeats itself until one gets built intermittently or built by more concrete structures in theory.
This leads to several theories which emphasize the duality of the process and the concept. For example,
gray et al. see elementary mathematics as having two separate developmental methods when the first
focuses on properties of objects that lead to geometry. In contrast, the second focuses on properties
of processes symbolically represented as perceptions.

The transition from elementary mathematical thinking to advanced thinking
Thinking lies in continuous processes, such as analysis, hypothesis, definition, formalization, proof,
generalization, and synthesis. Although these processes are more common in advanced mathematics,
they can and should be developed from elementary grades (Dreyfus, 1990).
The cognitive structure obtained in essential (elementary) mathematical thinking becomes advanced
mathematical thinking once the conceptual images in the cognitive system are formulated as
conceptual definitions and construct formal concepts that form part of a systematic body of the shared
mathematical knowledge. Of course, an organized body of mathematical knowledge is not the final
journey in mathematics. Still, it constitutes and offers an essential foundation on which more
sophisticated ideas can be built. In addition, it can be noted that cognitive growth from elementary
(primary) mathematical thinking to advanced mathematical thinking is based and developed according
to "perceptions" and "top actions" of objects in the outside world, while building two parallel
developments, the first visual to deductive (inferential) and the second is with the help of operable
icons. So, the transition from essential (elementary) mathematical thinking to advanced mathematical
thinking involves a shift in meaning: from description to definition and from persuasion to proof
logically based on the definition described.
Tall (1995) also notes that this process transitions from the coherence (continuity) of elementary
mathematics to advanced mathematics. It is based on abstract entities through which one must
construct deductions from the official definitions.
Gray et al. (1999) see the transition from elementary to advanced mathematical thinking as a transition
that involves transforming the knowledge structure. So, elementary mathematical concepts have
properties that can be determined by actions done on those concepts. In contrast, advanced
mathematical concepts are obtained from properties as definitions of axioms, and the nature of the
idea itself is constructed by extracting the properties through logical subtraction.
According to Tall (1995), the place where elementary mathematical thinking becomes advanced has
not yet been precisely defined. Still, the transition includes Euclidean geometry, calculations, and
advanced algebra, containing a significant amount of mathematics taught at university to students as
service subjects. In addition, it is essential to indicate and recognize the first level of mathematics
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taught in elementary schools as a preliminary step to advanced mathematical thinking. Basic ideas are
stretched to their limit before the theoretical crisis they produce requires them to reconstruct a formal
view. Thus, the transition from object to the definition structure and then to objective construction is
considered an essential part of the transition from primary to advanced mathematical thinking (Gray
et al., 1999).

Advanced Mathematical Thinking
Edwards, Dubinsky & Mcdonald (2005) present advanced mathematical thinking as thinking that
requires deductive and rigorous reasoning about mathematical ideas that are not entirely accessible
to us through our five senses. They also argue that this definition is not necessarily related to a
particular type of educational experience and is not associated with a specific mathematics level.
According to Tall (1992), advanced mathematical thinking consists of two components: the first is a
specification of concepts according to precise mathematical definitions (including statements of
axioms). The second is the logical assumptions of the theorems based on them. In addition, Tall argues,
"in transferring students to advanced mathematical thinking, we must understand that the
formalization and the mathematical system are the last step in the mathematical thinking and not the
overall activity" (508-509).
Furthermore, Tall emphasizes that advanced mathematical thinking does not begin after high school
but rather begins and must start in first grade.
Advanced mathematical thinking involves using cognitive structures, which are produced by a wide
range of mathematical activities to construct new ideas that build and expand a system of established
theorems (Tall, 1995). So once a specific official proof is presented and researched in advanced
mathematical thinking, a new focus of attention and cognitive activity occurs. In other words, instead
of focusing on symbols and calculations to give answers and explain the proof, the emphasis and focus
shifts on selecting specific characteristics as definitions and axioms and constructing the other
properties of the concepts defined through logical subtraction. Advanced mathematical thinking
introduces new features in which concepts and definitions of concepts are formulated by logical
subtraction. (Gray, Pinto, Pitta & Tall 1999).
The term "advanced mathematical thinking" focuses more on the thinking of the professional and
creative mathematicians, who imagine, hypothesize, and prove theorems.
It is also applied to the students' thinking presented with the axioms and definitions created by others.
So the idea of advanced mathematical thinking involves creating new psychic worlds in the thinker's
mind, which may be entirely hypothetical.
This is done by formulating definitions of mathematical concepts as a list of axioms for a given structure
and then developing other system features by subtracting from the definitions and developing a
personal world of conceptual images and relationships related to theory and definitions. These
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developments are made by turning back to previous experiences and suggesting which ideas are worth
learning and promoting to construct the correct sentences for each structure that meets the given
criteria (Gray et al., 1999).
Gray et al. (1999) also note that the new formal context in which objects are formed from features and
axioms instead of properties derived from object manipulation not only differentiates advanced
mathematical thinking from elementary mathematical thinking but also suggests that different types
of structures occur through operational formulation. For example, in elementary mathematics, a graph
is described as a structural object, while in advanced mathematics, the piano poses are viewed as
structural. So, elementary mathematics refers to "structures" as visual objects, while the point of view
of advanced mathematics refers to "structure" as a formal structure.
Advanced mathematical thinking is the ability of representation, abstraction, creative thinking, and
mathematical proof. According to Herlina (2015), the government recognizes and understands the
importance of mastering mathematical skills in a student's life, and therefore the importance of
developing advanced mathematical thinking. The benefits of developing progressive mathematical
thinking are:
1. Students will convey an idea in a verbal, symbolic, tablet-shaped, graphic, and diagram-like
manner.
2. Finding a deep connection between mathematical branches.
3. Knowing the result is one of the branches, which can provoke a hypothesis in some related
branch.
4. Apply techniques and methods from one branch to prove the result in another related branch.
5. The ability to find a new idea in problem-solving.
6. The ability to understand and construct the proof.

The term 'advanced mathematical thinking' has become a keyword and description for the writers,
who frequently use it to describe their research in journals.

Aspects of Advanced Mathematical Thinking
Tall (2002) states that the process of advanced mathematical thinking (AMT) includes the following:
representation, abstraction, and the relationship between representation and abstraction. In addition,
he argues that progressive mathematical thinking also has creative mathematical thinking, so that
advanced mathematical thinking involves a process of representation, analysis, synthesis, and
abstraction or formalization. Similarly, Gutierrez (2006) defined progressive mathematical thinking as
a process of mathematical thinking, such as representation, abstraction, the relation of representation
and abstraction, creativity, and mathematical proof. Finally, on the same level of thinking comes
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Sumarmo (2011), who also defines advanced mathematical thinking as the ability that includes
representation, abstraction, the ratio of representation and abstraction, creative mathematical
thinking, and arrangement of mathematical proofs.
In presenting the aspects of mathematical thinking, NCTM (2000) recommends that mathematics
taught in schools focus on problem-solving, reasoning and proofs, communication, additions, and
representation for all teaching curricula from kindergarten to twelfth grade. These process standards
include the recommendation that all instructional programs should allow students to:
1. Implement and adapt a variety of appropriate problem-solving strategies.
2. Select and use different types of reasoning and proof methods.
3. Analyze and evaluate the mathematical thinking and strategies of others.
4. Understand how mathematical ideas relate to each other.
5. Select, apply, and translate between mathematical representations to solve problems.
So, for advanced mathematical thinking, and following the above definitions, there are several aspects
(in which it can be expressed):

Mathematical representation
Representation can be a combination of something written on paper, something that exists in the form
of a physical object, and ideas built into a person's mind (Janvier, 1987). In addition, and according to
Kalathil and Sherin 2000), representation is something done by students to present and show their
work.
Rosengrant (2005) noted that some representations are more concrete in their characteristics and that
their role is to address and relate to more abstract concepts and help solve problems. Whereas,
according to Hwang (2007), in mathematical physiological education, representation describes the
relationship between an object and a symbol. A mathematical representation created by the student
is an expression of an idea or mathematical idea presented by the student to understand a
mathematical concept or look for a solution to a given problem (Herlina, 2015). In other words,
mathematical representations are expressions of mathematical ideas (problem, definition, etc.), used
to present the results of the student's work in a certain way, as a result of his thinking interpretation,
and this is why mathematical representation has a broad meaning in developing the mathematical
thinking ability.

Abstraction
Proclus (2006) defines abstraction in mathematics as the process of attaining the essence of the
mathematical concept and omitting its dependence on real-world objects for getting a broader and
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more appropriate application to the abstract explanation of the similar symptom. While Dubinsky
(1991) explains that abstraction is the transition from a concrete model to a structural (conceptual)
model, there are two processes required in abstraction: (1) generalization, which means creation or
inspiration from a line of identification specific to the identified, and (2) synthesis, which means joining
or arranging parts, in a way that creates a whole that is a whole (Tall, 2002).

Creative mathematical thinking
Mann (2005) explains that it is challenging to define creative mathematical thinking clearly, yet it can
be distinguished according to its characteristics. In contrast, McGregor (2007) defines creative
mathematical thinking as one type of thinking that refers to new insights, new approaches, new
perspectives, or a new way to understand a particular thing. It can occur once it is triggered by
challenging tasks or problems. Moreover, Tenri et al. (2008) defined creative mathematical thinking
as a way of thinking that produces something new in the form of a concept, discovery, and work of art.
Thus, creative mathematical thinking skills can be fluent thinking skills, flexible thinking skills, original
skills, and expansive skills.

Mathematical proof
Yoo (2008) defines mathematical proof as representing an obtained mathematical result, a transfer of
its meaning to another mathematical problem, and accepting it as a new theorem. In addition, Arnawa
(2006) defines mathematical proof as a series of deductions from a premise or axiom and existing
mathematical results to obtain the essential things from the mathematical problem.
According to Tall (2002), the student's mathematical proof ability consists of his ability to construct the
proof and verify it. A mathematical proof can also function as an actual process. Tall defines
mathematical proof as the last step in mathematical thinking through proofs and as a final step.
The most challenging aspects for students out of those above advanced mathematical thinking aspects
are the creative mathematical thinking aspect and the mathematical proof aspect (Herlina, 2015).
Accordingly, students should be trained and given the ability to think at an earlier stage, from
elementary school to higher education, to practice and have the ability to perform mathematical
thinking.
When the transition from elementary mathematical thinking to advanced mathematical thinking takes
place, one can differentiate and distinguish between the aspects of both types of thinking. In teaching
and examining the learning difficulties of individual students, we gain insights into those who become
part of a community of advanced mathematical thinkers. It is also clear that differences will be found
mainly between those who study mathematics as a means to an end and those who study mathematics
as an end in itself. However, since mathematics can be defined as "what mathematicians do,"
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observing and contemplating the activities of advanced mathematical thinkers is in principle the only
possible way to explain progressive mathematical thinking.
In addition, for studying students' difficulties, we should focus on critical epistemological problems in
the growth of mathematical thought.
In elementary mathematical thinking, one distinguishes mainly the basic mathematics in compulsory
education. In contrast, in advanced mathematical thinking, one primarily distinguishes what is called
"expert mathematics" in colleges and universities. In their article, Robert and Schwarzenberger (2002)
recognized the differences between elementary mathematics in compulsory education and expert
mathematics in colleges and universities. Thus, the same differences relate to the difference between
elementary and advanced mathematical thinking, what causes these differences, the difficulties that
arise in the transition from the first to the second, and the possible causes. Below are the differences
mentioned in the article:

Social factors
The sociological point of view focuses on and first notices the characteristics of the group of students
taking advanced mathematics courses, which seems to be a significant break from the upper secondary
school education. So at this point, students no longer take compulsory mathematics courses but
continue with choice. One might think that at least above a certain level, students may already see
themselves as professional mathematicians or that some learning difficulties might have been
removed by the increased self-motivation and the greater willingness to work, leading to the
development of essential mathematical thinking towards the advanced.
However, a closer look implies more excellent continuity than discontinuity. Students are young
people, but they are not yet financially independent; They usually have to study a mixture of subjects.
Mathematics may not be a priority, and they typically do not show a much different approach to work
than in upper secondary school. After all, in some cases, mathematics is a mandatory condition for
learning another profession, which is the student's primary concern; therefore, among a large
proportion of students, the transition from essential mathematical thinking to advanced is stopped or
does not happen at all. Teaching methods hardly refer to students as experts. Still, they continue to
put pressure on the more excellent and more accurate knowledge of the professional mathematician,
which, through its transmission to students, puts them in the first step towards advanced
mathematical thinking.
In our words, from a sociological point of view, the class of mathematics students in college or
university does not look much different from a class in junior and high school. So, the learning
processes are similar in both, and the nature of transferring and imparting material to students is
identical. Therefore, they are attributed to the primary mathematical thinking stage. It can be
concluded that it is necessary to look elsewhere for specific properties for advanced mathematical
thinking and to check among which groups they can be found.
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Mathematical content
Mathematically we see an immediate change like the mathematics being taught. In particular, more
new concepts are learned in less time. Moreover, from a specific stage onwards, there is a greater
concentration in a small number of similar mathematical topics. Each enjoys a different learning
experience, qualitatively different from anything experienced in previous years. In contrast, the
student faces a broader range of possible problems arising from various contexts that cannot be
discussed in great detail.
This has important implications. The change in the ratio between the amount of knowledge to the
available time of acquiring it means that students can no longer study all the new concepts only inclass time; a significant individual activity outside of math class is now an absolute necessity. The
concepts themselves are also radically different from the student's previous experience. They often
include not only generalization but also abstraction and formalization. Robinet (1984) described that
students are required to understand formal concepts very quickly and slower than several unique
solutions to the particular problems of many mathematicians. At the same time, students are expected
to adopt new and often bizarre standards of rigorous proof.
This formalization involves the abstraction of specific attributes that now apply to the objects they
were appropriated and anything that belongs to those attributes. It consists of constructing a new
mental object that may conflict with the old things, causing the long period of confusion faced by firstyear university students and constituting a significant barrier to advanced mathematical thinking,
giving rise to a substantial discontinuity in the difficult transition from elementary to progressive
thinking.
Examples can be:
•
The concept of convergence of sequences and series that constitutes central generalization and
unification.
•
The concept of vector space appeared as a symbol in the nineteenth century, although specific
features have already been used and understood by physicists in exceptional cases.
•
The concept of the group formulated as a valid union after about fifty years of work on particular
cases of permutation groups and transformation groups resulting from analysis and geometry.
In any case, it should be noted that the problems from which these concepts were essentially created
are inaccessible to students beginning to learn (and likely to understand) the concepts today: for
example, from difficulties like Céaro's lemma to defining convergence through ε- methods, or function
spaces to infinite-dimensional vector space, or from solutions of differential equations to the concept
of a substitute group. This leads to a visible feature that distinguishes advanced mathematical
instruction from instruction in elementary mathematics. At this level, the teacher is usually required
to present the idea in a lecture course before bringing students to work with them. So, it seems clear
that such a way does not allow students to discover certain aspects before becoming formal. For
example, there does not seem to be a way to understand the concept of convergence (in the strict
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sense) to students where the definition ε-δ may be constructed spontaneously. Teaching a lesson or
lecture at this level seems to have a specific purpose, quite different from how mathematics has
evolved historically.
At the same time, it should be noted that we cannot attribute a specific feature to advanced
mathematical thinking because of the unchallenged teaching methods currently adopted in colleges
and universities. In the past, it was supposed to make similar comments to most mathematical
teaching at the elementary and high school levels. Still, today, with the introduction of more concrete
materials and computer simulations, and more emphasis on research work in many countries, it is less
common to find new concepts imposed before students to solve problems and build the concepts they
will learn on their own. Therefore, it is to be hoped that an improvement in advanced-level teaching
methods may eventually remove this apparent feature specific to advanced mathematical teaching
and lead to a fuller assessment of the entire cycle of the developed mathematical thinking processes.
In light of the cognitive conflicts involved, such improvements should pay particular attention to
definitions and agree on the admissibility of given proof levels.

Evaluation of student's work
The teacher of advanced mathematical thinking should be an "appraiser," so much of what the teacher
teaches must also appear in the assessment process. Such an assessment usually requires the student
to make correct definitions and replicate accurate proofs and apply the theory to related and similar
problems. Research on concept definitions emphasizes that saying the correct definitions in exams
may deteriorate learning, and often many students are unable to relate directly to the form of
definition. In contrast, parallel research regarding students' ability to track evidence confirms that
students have difficulty proving.
The only generalization that has consensus is that the evidence required usually seems to the student
more like a challenging exercise in using stylistic works and not as an exercise to convince someone
else of an uncertain result. Thus, the assumptions behind teaching advanced mathematics must be
questioned.
Hence, it can be concluded that the cumulative nature of the mathematical knowledge implies that
assessment must be done for the long term to make it possible to accurately form cause and effect
relationships between instruction, knowledge acquisition, and understanding. There seems to be little
distinction between advanced and elementary math assessment problems in primary or secondary
school in this respect. So that the experience of short-term evaluation in the US, for example, and the
inability of the current programs to examine students ages 7+, 11+, 14+ and 16+, suggest that the
necessity for a long-term assessment applies to mathematical thinking all levels.
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Psychological and cognitive characteristics of students
The psychological point of view focuses more on the older student's increased ability to reflect on his
or her activities. According to Scamp (1979), this trait of any intelligent behavior is assumed to be
familiar to all who advance to college or university, especially to mathematics studies. Thus, we can
assume that advanced mathematical thinking includes distinguishing between mathematical
knowledge and meta-mathematical knowledge (e.g., correctness, relevance, or elegance of a piece of
mathematics). In addition, students at this level must have a considerable amount of mathematical
knowledge, experience in mathematical strategies and methods Work, and communicate with them
at least on some minimal level. At the same time, a study of upper-class students (age 18) by the
French Bautier and Robert (1987) showed that such abilities are by no means unified and that it
depends crucially on the mathematics teacher of the student. Consequently, it can be concluded that
these factors may be relatively easy to change. Still, to the extent that they help determine college and
university students, they should be explicitly taught.
Students seem to develop preferred methods for solving relatively stable problems during high school
years, which may be too narrow for a broader range of applications. For example, some students do
not use vectors in geometry, and they always use analytical methods. Moreover, when analyzing,
some students use the graphical method and approach to solve problems, and some even rely on
formal symbolism and others on numerical methods. Some students systematically try to use
algorithms to solve problems, even when they do not fit the issue in question. A study on students
that began accurate analysis in the first year of university (Robert & Boschet, 1984) revealed a variety
of systematic behaviors that were not always correct and showed that good students were often
characterized by their multifaceted ability to change their attitude to suit a particular task.
In conclusion, although students in question may have a total capacity for mathematical reflection,
they are often mined by a point of view that is too narrow in specific methods of an approach or
through conceptual difficulties in the subject, which makes it challenging to move from elementary
mathematical thinking to advanced.

Hypotheses on the acquisition of knowledge in advanced mathematics among students
Although advanced mathematical thinking among mathematical researchers may be characterized by
the entire cycle of activity ranging from intuitions and initial hypotheses through simplicity to definition
and proof, it is clear that few of these creative activities are found in the most advanced mathematical
students. This is a reasonable hypothesis that the different cognitive mechanisms that govern
individual learning are not qualitatively different for older students from those that apply to younger
children. Therefore, it is essential to emphasize the central role of the particular action at this level,
primarily through active problem solving and the idea that the driving force for knowledge
construction comes from imbalance and rebalancing. The foundation is Piaget's idea of reflective
abstraction in a meta-theory of mathematical learning, and Vygotsky's hypotheses about
communication, with the teacher or with other students, in formulating personal concepts.
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From a social and psychological point of view, the emphasis is on the importance of socio-cognitive
conflicts, different conceptions of mathematics, and work methods in mathematics, as considered and
expressed by students and teachers.
The psychological and cognitive characteristics lead to a particular interest in preferred methods for
different students. The hypothesis is that there is a better chance for successful mathematical learning
for students with the (imperfect) knowledge in many contexts than for students who have more
knowledge in a single context. This preference for multi-purpose learning is based on repeated
verification of the hypothesis in first-year university students, who examine the onset of accurate
analysis (Robert & Boschet, 1984). It was found that the weakest performances during the first year
of school were done by students with initial knowledge in very few contexts (usually numerical), while
the more successful students had initial expertise in the graphic or even symbolic context. These
results can be easily verified but should be treated with caution.
There is a sort of danger that says whoever succeeds in a university course is the one who already
knows the material. Still, apparently, the crucial difference is not the very existence of prior knowledge,
but the difference between two very different ways of thinking:
The reductive effect of systematic functioning through preferential context versus the liberating effect
of bringing about changes in the context of problems.
The latter hypothesis concerns the possibility of students' direct involvement in their learning, which
may be done by helping students to participate in their learning consciously. By helping them learn
how to learn, or on the other hand, by adopting a specific and explicit didactic contract by the whole
class.
This process considers the reflective ability of older students and is particularly relevant when it is
impossible to address all the desired concepts through significant issues.
Similar ideas can be cited here from Schenfeld's (1985) work which deals with problem-solving and not
just acquiring knowledge. He claims that performance in "problem solving" requires not only
knowledge ("resources") but also the use of accurate and detailed deduction. This use is managed by
conscious control of the student's position in performance. It requires consistent conceptions of
mathematics.
In other words, many of the proposed features are seen more closely to present an intense sequence
with the study of mathematics at younger ages. However, it seems that when all these features are
captured together, a quantitative change occurs: more concepts, less time, the need for greater
reflective forces, more abstraction, less significant problems, more emphasis on proof, more demand
for lateral variety, learning and more need for personal control over education. Also, the confusion
caused by new definitions is consistent with the need for more abstract deductive thinking. A
qualitative difference is created along with these quantitative changes that characterize the transition
to promoting mathematical thinking.
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Suggestions for improving advanced mathematical thinking
One of the theories that not only improve the student's learning outcomes but can also build
knowledge through the student's mental activity, improve his creativity and create a fun and
challenging classroom atmosphere capable of improving students' advanced mathematical thinking
ability is the APOS (action, process, object, and program) (Herlina, 2015). Thus, according to Asiala and
her colleagues (1997), through this approach, an interaction occurs between the students, which aims
to exchange and share the various learning experiences so that the mental action can continue as
expected. This activity continues until the student acquires the ability to reach a potential stage of
development while thinking of some mathematical action; The APOS approach is an educational
approach commonly applied to high-level mathematical learning, which combines the use of
computers, small group discussions, and attention to mental structures (action, process, object, and
program) made by students when understanding some mathematical concept (Dubinsky & McDonald,
2001).
One of the ways that can be used to create human resources that are willing to face challenges is to
develop educational programs that focus on developing thinking abilities, especially mathematical
thinking abilities. At the same time, many models and approaches can improve the student's learning
outcomes. Still, not all can design the learning so that the knowledge is constructed through the
student's mental activity to allow him to improve his creativity and create a fun and challenging
classroom atmosphere.

CONCLUSION
Mathematical thinking consists of two compatible parts, elementary mathematical thinking, and
advanced mathematical thinking. Elementary mathematical thinking is the essential thinking that
comes from any initial mathematical knowledge in any subject. It can lead to progressive mathematical
thinking, which usually needs to be reinforced by broad mathematical understanding. That is, essential
mathematical thinking derives from initial knowledge, while advanced mathematical thinking derives
from critical mathematical thinking.
There are several definitions for essential mathematical thinking, which state that it develops at any
time and from any acquired knowledge. Advanced mathematical has several definitions as well, some
of which say that this level of thinking can be reached at any age, and some point out that this level of
thinking is associated with mathematicians who research, produce and imagine.
From our point of view, advanced mathematical thinking, even though it comes after the elementary
mathematical thinking that mainly develops during school studies, can start at very young ages, even
in first grade, because advanced thinking can create at any time from any existing knowledge and any
knowledge we accumulate. So, the process of development and transition from elementary
mathematical thinking to advanced happens to some people faster than others, depending on their
level of understanding and analysis of things. At the same time, many define progressive mathematical
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thinking as a level attributed to professional mathematicians who usually create, imagine and prove
theorems.
We have also seen several aspects to advanced mathematical thinking, which are common to all the
definitions given: mathematical representation, abstraction (generalization and synthesis), the
relationship between representation and abstraction, creative mathematical thinking, and
mathematical proof.
In our opinion, all the above aspects are indeed associated with advanced thinking, which is why they
require analysis and promotion of existing knowledge.
It is not easy to reach an advanced level of thinking. Therefore, teachers have to train students to think
outside the box and develop their ability to think at this level of thinking from an early age. This can
be done mainly using a correct practice that does not rely on visible and direct data and features but
in a practice whose primary purpose is to analyze the data while drawing conclusions and activating
thinking.
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Abstract
This study focuses on the translation of Arabic love expressions into English. The first main purpose of
this research is to investigate how Arabic love expressions are translated into English texts by using
"Google Translate". The second objective is how to preserve the Arabic love expressions meaning in
the target texts throughout the translation process by using "Google Translate". This analysis uses a
descriptive approach that is qualitative. The selected data are collected from the Arabic love
expressions and their translations in the English translation by "Google Translate".
The results revealed that in the translation process "Google Translate" there are some deviations of
Arabic love expressions meaning the rendering of the selected data, such as translating the various
Arabic love expressions into the same meaning that partially or fully loses the intended meaning. In
other words, these variations have affected the transference of the intended meaning of Arabic love
expressions in the target text. Accordingly, in order to achieve satisfactory translation, Google
Translate still requires some improvements in translating the Arabic expressions of love during the
translation process into English.
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Abstract
It is a fact that the establishment of economic, socio-political, legal, diplomatic and cultural relations
with the advanced states, the systematization of dynamic activities in this area ensures the interests
of the people and the national interests.
In this article, we present the practical successes of today's socio-political, economic, military, cultural,
diplomatic and overall dynamic development of the Independent Republic of Azerbaijan, as well as the
real source of these successes - the treumph of the political leadership strategy of National Leader
Heydar Aliyev.
Keywords: Azerbaijan, Heydar Aliyev, Ilham Aliyev, treumph, strategy.

Öz
Gelişmiş devletler ile ekonomik, sosyo-politik, hukuki, diplomatik ve kültürel ilişkilerin kurulması, bu
alandaki dinamik faaliyetlerin sistemleştirilmesinin halkın çıkarlarını ve ulusal çıkarları sağladığı bir
gerçektir.
Bu makalede, Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bugünkü sosyo-politik, ekonomik, askeri, kültürel,
diplomatik ve genel dinamik gelişiminin pratik başarılarını ve bu başarıların gerçek kaynağı - Ulu önder
Haydar Aliyev'in siyasi liderlik stratejisinin zaferini sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, zafer, strateji.
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INTRODUCTION
It has already been confirmed and accepted that the Independent Republic of Azerbaijan is one of the
leading powers in the Caspian‐Black Sea basin and the South Caucasus region. It is no coincidence that
the geopolitical and geoeconomic dynamics of Azerbaijan's development, the cultural traditions of the
past, based on millennia, resonate around the world.
He appreciates the historical existence of the Azerbaijani people, who have been part of the USSR for
70 years, but managed to preserve their national identity despite all ideological pressures, at this stage
of gaining state independence for the second time. It also means the realization of the goals of state‐
nation unity.
The main priorities of the domestic and foreign policy of the independent Azerbaijan Republic are
peace, cooperation in all spheres, dialogue, which Mr. Ilham Aliyev carries out in accordance with the
standards of rational political governance, solidarity with the people, world modern society.
Maintaining the principles of civil society in the state‐building of modern Azerbaijan, political stability,
economic, socio‐cultural well‐being are the main criteria of the policy pursued by Mr. Ilham Aliyev.
It is a fact that the establishment of economic, socio‐political, legal, diplomatic and cultural relations
with the advanced states, the systematization of dynamic activities in this area ensures the interests of
the people and the national interests. The ideology of national statehood is preserved and developed.
Of course, along with Mr. Ilham Aliyev's high political competence and professionalism, reflected in the
National Leader Heydar Aliyev's October 1, 2003 Address to the Nation, is of great importance in
achieving all these successes and successfully implementing Azerbaijan's socio‐political and economic
development strategy.
Thus, in his last Address, Heydar Aliyev said about his political successor, Mr. Ilham Aliyev: "He is a
highly intellectual, pragmatic, well‐versed in the politics and economy of the modern world, energetic
and enterprising"1.

Main Part
In his policy program, the goal of tradition and modern development, the interests of the people‐
citizen‐state stand high. Also, one of the main principles in the management program of professional
politician Ilham Aliyev is related to the development of the Azerbaijani model of multiculturalism.
The reality confirms that systematic work has been done in this area in our country. The teaching of
the Azerbaijani model of multiculturalism in 19 countries of the world is a clear result of the
contribution of our people to the phenomenon humanistky of multiculturalism and the science of
"philosophy of dialogue" in the broadest sense.

1

Aliyev, H. (2003). Statement of the President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev. August 13, 2001.
http://lib.aliyevheritage.org/en/8137356.html
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It is known in Azerbaijan that the principles of intercultural dialogue, multiculturalism, as well as
tolerance, based on Heydar Aliyev's historical experience and applied in political management, have
been developing for 18 years. Thus, this national idea, first of all, provides the realities of equal life for
all Azerbaijani citizens, regardless of religion or ethnicity.
This is primarily due to the Constitution of Azerbaijan, which ensures the equality of all citizens,
regardless of ethnicity and affiliation, as well as legal acts to which the Republic is a party—the UN
Universal Declaration of Human Rights, the Council of Europe Convention on the Protection of
Fundamental Freedoms and Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
Final Act of the Conference on Security and Co‐operation in Europe, Copenhagen Document of the
OSCE Conference on Human Criteria, Council of Europe Framework Convention for the Protection of
National Minorities, members of the Commonwealth of Independent States the Convention for the
Protection of the Rights of National Minorities and the State Document on the National Policy of the
Republic of Azerbaijan—State for the Protection of the Rights and Freedoms of National Minorities,
Minorities and Ethnic Groups, Development of Language and Culture Decree of the President of the
Republic of Azerbaijan.
All this confirms that the model of multiculturalism in the Independent Republic of Azerbaijan, to which
the rulers of the world attach special importance among the countries with significant power in the
Caspian‐Black Sea basin and the South Caucasus region, stems from the traditions of human dialogue,
humanism and tolerance.
At the same time, the model of Azerbaijan’s multiculturalism is primarily based on the ideology of
Azerbaijanism, which is based on and applied by the great leader of our people Heydar Aliyev in political
governance.
The profound thoughts of President Ilham Aliyev, expressed in the following quote, fully substantiate
the essence of the model of multiculturalism of the Independent Republic of Azerbaijan :
"Multiculturalism is a way of life in Azerbaijan. True, this term is relatively new. But for centuries, there
have been multicultural societies in Azerbaijan. Friendship and solidarity between nations are a clear
example of this. We are still trying to make a positive impact on the processes in the region and the
world on our own initiative"2.
International forms and conferences organized in Azerbaijan on the theme of intercultural dialogue
and multiculturalism confirm that our people have such progressive human feelings as unity and
solidarity. At the same time, the conventions to which our country has acceded are integrating into the
world.
These views, which Mr. Ilham Aliyev emphasized at the official opening of the III World Forum on
Intercultural Dialogue on "Sharing Culture for Common Security", also express the attitude to the ideas
of multiculturalism in Azerbaijan: "Today Azerbaijan is a respected member of the international
2

Speech by President Ilham Aliyev at the official opening ceremony of the 4th Baku International Humanitarian
Forum on October 2, 2014 https://bakuforum.az/speech‐by‐president‐of‐azerbaijan‐mr‐ilham‐aliyev/?fid=23.
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community, we play a very positive role on the regional scale. Our initiatives are aimed at strengthening
regional cooperation. Political, economic issues related to energy security, of course, are in the center
of attention. Our initiatives and projects, which we initiated, go far beyond our region to connect
countries and continents. If you look at issues related to energy security, Azerbaijan is already playing
an important role for the energy security of Europe. If you look at the transportation infrastructure, we
actually are restoring the historical Silk Road. Building a new railroad connection between Europe and
Asia, actually we invest in not only economic development and in better transportation facilities, but
also in people‐to‐people contacts. Historical Silk Road was crossing Azerbaijan. So we are now restoring
it with the modern technologies, and with participation of our neighbors. So all our projects related to
economic and social development strengthen regional cooperation, strengthen mutual understanding
between the countries and the peoples”3.
It is no coincidence that Mr. Ilham Aliyev, guided by Article 109, Paragraph 32 of the Constitution of the
Republic of Azerbaijan, issued a decree declaring 2016 the Year of Multiculturalism in order to
“preserve, further develop and widely promote the traditions of multiculturalism in Azerbaijan”.
The decision of the President of the Republic of Azerbaijan to hold the 7th Global Forum of the United
Nations Alliance of Civilizations in Baku in 2016 also stems from Azerbaijan’s special emphasis on the
philosophy of human intercultural dialogue—multiculturalism.
An excerpt from the speech of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev at the
inauguration ceremony on April 18, 2018, once again confirms this, especially with the emphasis on
the unity of state and nation, national unity.
"Azerbaijan has successfully developed over the past 15 years. The Azerbaijani people have shown
unity and solidarity. Our national ideology plays a key role in our future activities. The ideology of
Azerbaijanism is fully established in Azerbaijan, the Azerbaijani people are united around a single
national idea, and our country is developing very successfully. Inter‐religious and inter‐ethnic relations
in Azerbaijan are exemplary. Representatives of all nations and religions in Azerbaijan live in a friendly
atmosphere as a family and will continue to do so. Our policy and the will of society will determine the
steps to be taken in this direction ”4.
All these facts and evidences confirm that our young independent state, founded by the great leader
Heydar Aliyev at a time of complex and tense events in the country and the world at the cost of endless
difficulties, is a true national and political successor of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev. It is steadily moving towards the new decades of the 21st century with its criteria, the ideas of
a rational legal society, and an improved modern management policy.

3

Speech by President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev at the official opening ceremony of the World
Forum on Intercultural Dialogue "Cultural Exchange for Common Security" in Baku.
https://en.president.az/articles/15172
4
Speech by President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev at the Oath‐taking Ceremony on April 18, 2018.
https://www.president.az/articles/28019
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These thoughts were expressed by the great leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev:
"Of course, in order to restore our borders and reclaim our occupied territories, first of all, it was
necessary to strengthen our military power, ie our national army, with both military equipment
and experienced personnel. Heydar Aliyev expressed confidence and confidence in the future
development of this field. Our national army has advanced experience and technologies, and our
young people are eager to serve ”; "The unity of the people and the army both increases the
strength of the people and makes the army stronger" 5.

By the way, Heydar Aliyev expressed his confidence in his political successor, the leader of today's
important historical victory, in his Address to the People of Azerbaijan dated October 1, 2003, and
especially in his last sentences: “I call on you to support my political successor, First Deputy Chairman
of the New Azerbaijan Party Ilham Aliyev. He is a highly intellectual, pragmatic, energetic and
enterprising person who knows modern world politics and economics. I assure you that both Ilham
Aliyev and the New Azerbaijan Party will continue to do much for the development of the Azerbaijani
state and the well‐being of our people, uniting the most worthy sons of our people around them. I
believe that with your help and support, Ilham Aliyev will be able to complete the fateful issues, plans
and work that I have not been able to complete. “I believe in him a lot. I have high hopes for his future
"6.
This confidence includes ensuring the economic, military and comprehensive development of
Azerbaijan as a whole. This belief includes bringing the young Republic to the world political arena and
increasing its prestige. This belief included the historic task of liberating the occupied Azerbaijani lands
to the last inch and returning refugees and displaced persons to their homes.
In the 18 years since the great leader's death, Ilham Aliyev has confirmed that he deserves this trust by
making Azerbaijan one of the most advanced countries in the South Caucasus. This belief was
confirmed by being elected a member of the Organization of Islamic Cooperation of the Independent
Republic of Azerbaijan, ISESCO, as well as other authoritative organizations uniting Muslim states.
Continuing its development under the political leadership of President Ilham Aliyev, our country is
integrating into the world almost every day, every hour. There are hundreds of examples, not dozens.
For example, we want to cite an important argument from the speech of our President Ilham Aliyev: I
would also like to draw your attention to another international event – the International Astronautical
Congress held in Washington last year. This is the most prestigious event in the field of astronautics.
The congress passed the decision to hold the International Congress of Astronautics in 2022 in
Azerbaijan. This is also a very important event – both the congress itself and the fact that along with

5

Khatira, G. (2019f). Heydar Aliyev’s policy: National state, national leader, citizenship, morality. Baku: Science
and Education.
6
Aliyev, H. (2003). Statement of the President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev. August 13, 2001.
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Baku, three other big cities participated in this competition ‐ Rio de Janeiro, Singapore and Delhi.
Azerbaijan won this difficult competition. In other words, this is a sign of the great attention being paid
to our work and a manifestation of the confidence placed in Azerbaijan as a whole. I must also note
that the International Congress of Astronautics was held in the Soviet Union only once – almost 50
years ago, in 1973 – and it was held in Baku. At that time, thanks to the efforts of Heydar Aliyev, it was
Baku that was selected to host this congress. After almost 50 years, this congress will once again be
held in Baku, the capital city of the already independent Azerbaijan, the city of Baku”7. İn the speech
of the Deputy Prime Minister of the Republic of Azerbaijan Shahin Mustafayev addressed to the
President on January 13, 2020, we also receive detailed information about the visual results of the
successful policy pursued by Mr. Ilham Aliyev in our country. This once again confirms the great
confidence of the great leader of Azerbaijan: "Last year was a successful year in terms of relations with
China. You participated in the "One Belt, One Road" international conference in China. You met with
the Chinese leader during this conference. About 10 documents were signed at the meeting. Contracts
worth $ 800 million were signed during the meeting. The implementation of those contracts has begun.
Azerbaijan's exports to China are already showing positive growth compared to previous years. Several
trading and wine houses have been opened in China. We believe that the Chinese market can play a
positive role for Azerbaijan's processed agricultural products, and it is necessary to continue this work
in terms of developing trade relations with China, and you have given the necessary instructions. At
the same time, I must note that there is a second trade mission in China on your behalf. As a result of
the activities of the trade mission, significant results have been achieved in increasing non‐oil exports
and trade turnover. As for cooperation with China, relations are developing in a number of areas,
including success in the transport and logistics sectors. Container trains from China are already being
transferred from Azerbaijan to Turkey via the Baku‐Tbilisi‐Kars railway. I am confident that the work
done in this direction will lead to great success in the future"8.
The liberation of Nagorno‐Karabakh, which had been occupied by Armenia for 200 years, was the will
of the Great Leader, and when Mr. Ilham Aliyev declared the Victory of our Army, he shed light on the
recent history: Economic power. This victory would not have been possible without our economic
strength. First of all, economic independence had to be ensured and ensured. "
At the heart of this victory, of course, is the political and moral support of the giant Turkish Republic to
Azerbaijan. How our Turkish compatriots helped us 100 years ago, during the Armenian genocide
against our people, and now Turkey has spared no political and diplomatic support for the restoration
of our sacred homeland. Turkey's great leader Recep Tayyip Erdogan's "Dear Azerbaijan!" "We are with
the people of Azerbaijan!", As well as the high assessment given by the President of the Independent
Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev in his daily addresses to the people is a clear example of a worthy
continuation of Heydar Aliyev's political path. Mr. Ilham Aliyev's interview with Fox News is also typical
in this regard: "‐Turkey provides political support to Azerbaijan. It is our closest ally and friend. And we
are proud and happy that we have such a great country as our partner. Every country has a right to
7
8

Ilham Aliyev chaired meeting on results of 2019, 13 january 2020, https://president.az/articles/35601.
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have friends and allies. Armenia has its allies"9.
The great leader of our people Heydar Aliyev said at the event held on July 5, 1997, the day of the
professional holiday of the employees of the National Security Bodies: “ We are creating an
independent Azerbaijani state and we must create it in such a way that it can live forever, that no force
can ever defeat it, that no great power can come and take away our national freedom and
independence from the Azerbaijani people. Azerbaijan's state independence is the most precious and
valuable achievement for us, and we will always preserve this achievement ‐ our state independence.
The harder it is to gain independence, the harder it is to maintain it, to make it permanent and
eternal”10.
The significance and value of these views expressed 18 years ago is measured by the fact that the
President of the Independent Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, the true and political successor
of the great leader Heydar Aliyev and his charismatic leader, handed over his political system. reaffirms
that it has done so with honor, perseverance and perseverance.

The Result
In concluding the views expressed in the article, we consider it necessary to note the historical
experience, and the continuing principle of charismatic leadership. So that, Mustafa Kemal Ataturk,
the invaluable leader of the Turkic world with special value among the 100 most studied personalities
in history, the founder of the Indian Freedom Movement, the "great spirit" of the Indians ‐ Mahandas
Karamchan Gandhi , Shah Ismail Khatai to whom the Political Leaders of the East have unconditionally
benefited to one degree or anotherof course, also on the "school" of progressive political leaders of
his time had significant impact on of the great leader Heydar Aliyev growth and recognition. From
this point of view, the fact that Ilham Aliyev is the successor of such a leader is a serious foundation for
great success.
Of course, the influence of the Great Leader Heydar Aliyev on Mr. Ilham Aliyev in achieving all these
successes and the successful implementation of the socio‐political and economic development of
Azerbaijan is undeniable. In addition, in Heydar Aliyev's October 1, 2003 Address to the Nation, Ilham
Aliyev's clear views on his political experience and the great confidence in him are of interest.
Thus, the Independent Republic of Azerbaijan is moving towards the new decades of the XXI century
with the principles of rational public administration implemented by Mr. Ilham Aliyev, who has a special
authority in the world political arena from a young age. This is a celebration of the political course of
the great leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev, as well as a bright expression of the great

9

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has been interviewed by the U.S. Fox News TV channel.
https://azertag.az/en/xeber/President_Ilham_Aliyev_was_interviewed_by_US_Fox_News_TV_channel_VIDEO‐
1623647
10
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leader's great confidence.
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Öz
Özellikle Pandemiden dolayı uzaktan eğitimde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan Hibrid Eğitim
uygulaması içinde yer alan Zenginleştirilmiş Sanal Öğrenme Modeli diğer modellere göre uygulaması
oldukça basittir. Öğrenci öğreniminin temeli çevrimiçidir ve öğrencinin yalnızca belirli günlerde okula
gitmesini gerektirir. Teknoloji sayesinde öğrenme her yerde, her zaman ve bazen de değişen hızlarda
gerçekleşmektedir. Bu modelin bir kısmını oluşturan yüz yüze uygulama genellikle iki ana amaca hizmet
eder; birincisi grup temelli çalışma veya öğretmen rehberliğinde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini
zenginleştirme, ikincisi ise düzenli yüz yüze kontrol yoluyla öğrencileri sorumlu tutma ve öğretmenleri
ve danışmanları ile görüşmedir. Bu model doğası gereği oldukça işlevseldir. Çalışmamızda Hibrid
Öğrenme Yaklaşımının bir alt modeli olan Zenginleştirilmiş Sanal Öğrenme Modelinin özellikle dil
sınıflarında ne derece etkili ve verimli olduğunu belirlemeyi amaçladık. Birçok ülkede uygulanan bu
modelin dil öğretiminde son derece yararlı olduğu ve özellikle dil hazırlık programlarında verimli bir
şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını artırabilmek ve
derslere olan katılımı özendirmek amacıyla eğitimin her seviyesinde uygulanması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zenginleştirilmiş Sanal Model, Karma Öğrenme, Çevrimiçi Eğitim, Dil Eğitimi

1.GİRİŞ
Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve Koronavirüs hastalığı 2019 (Corona Virus Disease,
COVID-19) gibi küresel sağlık sorunları nedeniyle teknoloji kullanımı, birçok alanda tercih olmaktan
çıkmış ve zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle COVID-19 pandemisi, çalışma ve eğitim hayatında
uzaktan teknolojilerin kullanımına hızlı bir geçiş yapılmasına yol açmıştır. Teknolojinin bu süreçte en
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yaygın olarak kullanıldığı ve etkilediği alanlardan biri de uygulamalı bir disiplin olan sağlık bilimleri
eğitimi olmuştur.
Eğitim yoluyla kazanılan bilgi, beceri, tutum ve davranışlar, teknoloji kullanımı ile daha etkin, verimli,
sistemli ve bütüncül hale gelmektedir.
Eğitimde yaygın olarak kullanılan geleneksel (sınıf içi) yöntem ve tekniklerden bazıları; anlatma, sorucevap, tartışma, problem çözme, gözlem, vaka analizi, rol-playing, beyin fırtınası, grup çalışmaları ve
eğitsel oyunlardır.
Geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, teknolojik gelişmelere de paralel olarak
eğitim ve öğretimde yeni yöntem ve modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan eğitim de bu ihtiyaca
yanıt veren bir eğitim-öğretim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derlemede uzaktan eğitim ile
ilgili kavramları, hemşirelikte uzaktan eğitim kullanımının dünyadaki örnekleri, uzaktan eğitimde
kullanılan yöntem ve araçları ortaya koymak amaçlanmıştır.
Eğitim inovasyon alanındaki pek çok eğitimci, öğrencilerin 21. yüzyıl öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi
yansıtmak için orta öğretim ve yükseköğretimin yeniden tasarlanmasını düşünmektedir. Dünyada XQ
Süper Okul projesi ve Eğitim Bakanlıklarının Yeni Nesil Liseleri gibi girişimler, lise deneyiminin “gerçek
dünya” öğrenme bileşenlerinin yanı sıra staj, proje temelli öğrenme, sağlam bilgisayar bilimleri
müfredatı ve yetkinlik temelli öğrenme sistemleri gibi beceri ve tutku oluşturma fırsatlarını içerecek
şekilde yeniden yapılandırılması konusunda ülke çapında çalışmaları hızlandırmıştır. Tabii ki, daha derin
öğrenmeyi destekleyen bu tür deneyimler, geleneksel okulların bugünkü yapısıyla pek uyuşmuyor.
Gerçekten de, bu geleneksel olmayan uygulamaları geniş ölçekte okullara entegre etmek için, bir
öğrencinin nerede, ne zaman, nasıl ve hangi yoldan öğreneceği konusunda büyük lojistik değişimler
çok önemli hale gelmektedir. 45 dakikalık dersler, yaşa dayalı gruplar, tek öğretmenli sınıflar gibi
geleneksel okul yapısı ve özellikleri giderek eskimektedir. Yeni lise tasarımları esnek, öğrenci merkezli
öğrenmeyi ve hatta kampüs dışı deneyimleri öne çıkardığından, öğrenciler artık her gün okula
gitmemektedir. Geleceğe bakarken, eğitim teorisyenleri okullarda yalnızca harmanlanmış öğrenme
fırsatlarının artmaya devam edeceğini değil, aynı zamanda Lise düzeyinde Zenginleştirilmiş Sanal
Harmanlanmış öğrenme modelinin kaçınılmaz bir yükselişi olacağını öngörüyor.

2. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
Harmanlanmış öğrenme kavramının farklı tanımları vardır. Powell, vd. (2015)’ne göre , “Harmanlanmış
öğrenme yaklaşımı, çevrimiçi öğrenmenin ve yüz yüze en iyi unsurlarını bir araya getirir. Gelecekte en
çok tercih edilen model olma ve diğer modellerden çok daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir.”
Genel anlamda harmanlanmış öğrenme, belirli bir kitleye göre uyarlanabilen, yer veya zaman ile sınırlı
olmayan bir öğrenme deneyimini açıklar. Bunu göz önünde bulundurarak daha geniş bir tanım şu
olabilir: Öğrenenlerin geleneksel eğitimin bir bölümünü ve bunun için ayrılan süreyi çevrimiçi ortamın
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imkanları ile istedikleri bir zamanda ve mekanda kendi öğrenme izlencelerini ve/veya hızlarını kontrol
ederek öğrenmelerini gerçekleştirmeleridir.
Harmanlanmış öğrenme bir kavram olarak köklerini çevrim içi öğrenmeden alır ve bir öğrenci için
geleneksel öğretimin asla sahip olmadığı; öğrencilerin öğrenimini iyileştirme, geliştirme ve en iyi hale
getirme potansiyeline sahip olan bir temel değişimi temsil eder. (Maxwell 2016)
Okullar uzun zamandan beri öğretimde bilgisayar ve teknoloji kullanmalarına rağmen, yakın zamana
kadar öğrencilere öğrenimleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan gerçek bir eğitim
“harmanlama”sı sağlamak için teknolojiyi hiç kullanmadılar.

Harmanlanmış Öğrenme
 Öğrenciler çevrim içi öğrenme yoluyla
kısmen öğrenirler ve öğrenmeleri esnasında
nerede, ne zaman ve nasıl çalışacakları ile
ilgili kontrol kendilerindedir.
 Cihazlar,
bireyselleştirme
fırsatından
yararlanmak için kullanılır.
 Sınıflar, öğretimi bütünleşik bir öğrenme
deneyimi sağlayacak şekilde temel olarak
değişime uğramaktadır.

Teknoloji Destekli Öğrenme
 Öğrenciler öğrenme esnasında aynı işi aynı
yerde, zamanda ve hızda yapmak için
teknolojiden yararlanır.

 Cihazlar geleneksel öğretimi desteklemek
için kullanılır
 Sınıflar geleneksel öğrenme deneyimini
zenginleştirmek üzere desteklenir.

2.1. Harmanlanmı öğrenme ve Teknoloji Destekli Öğrenme arasındaki farklar
Harmanlanmış Öğretimin 3 türü vardır:
1. Öğrenenlerin geleneksel eğitimin bir bölümünü ve bunun için ayrılan süreyi çevrim içi ortamın
imkanları ile istedikleri bir zamanda ve mekânda kendi öğrenme izlenceleri ve/veya hızlarını kontrol
ederek öğrenmelerini gerçekleştirdiği resmi bir öğretim programıdır.
Tanım açısından kritik önem taşıyan öğrenci kontrolünün bir parçası olan çevrim içi öğrenmede tüm
harmanlanmış öğrenim programlarında olduğu gibi öğrenciler, öğrenimlerin bir kısmını internet
üzerinden yaparlar. Burada çevrim içi grafikli hesap makinesi, Google Belgeler gibi çevrim içi birtakım
araçları kullanmaktan ziyade, öğretimin içeriğinin yüz yüze öğretimden web tabanlı içeriğe yani çevrim
içi öğretime doğru büyük bir kaymanın olmasıdır.
Harmanlanmış öğrenmede en önemli unsur “öğrenci kontrolü” dür aksi takdirde Harmanlanmış
öğrenmenin bir öğretmenin tahtada dersi işlediği çevrim içi öğrenmeden bir farkı kalmaz.
Çevrim içi öğrenmede teknoloji kullanımının harmanlanmış öğrenme olarak kabul edilebilmesi için
sadece bir öğretmenin kendi bakış açısıyla sınıfta teknolojiyi kullanması yerine içerik ve öğrenmenin

630

öğrencinin kontrolüne verilmesidir. Buradaki kontrolden kasıt içeriğin duraklatılması, geriye gidilmesi
veya bir bölümünün atlanması hususlarında hız ayarlamalarının öğrenci aracılığıyla yapılabilmesidir.
2.Öğrenenlerin evin dışında fiziksel bir mekanda gözetim altında öğrenimlerini sürdürmesidir. Başka
bir deyişle öğrenenlerin öğretmen ve eğitmenleri ile fiziksel bir ortamda bir araya gelmesidir bu mekan
genellikle en yakın komşu okuldur ancak bazen bir alışveriş merkezi veya şehrin farlı bir yerinde bulanan
geniş bilgisayar imkanları ile donatılmış öğrenme veya bilim merkezleridir. Harmanlanmış öğrenme
öğrencilerin programlarından en az bir bileşenin okul dışında gerçekleştirilmesi anlamına gelir.
3. Bir öğrencinin bir ders veya konu içindeki öğrenme yolculuğu boyunca sahip olduğu yöntemlerin
birbiriyle bağlantılı olması ile harmanlanmış öğretim bütünleşik bir öğrenme deneyimi sağlar.
Bu öğrencilerin örnek olarak bir dersi harmanlanmış olarak öğreniyorlarsa yüz yüze ve çevrim içi
bileşenleri bütünleşik olarak kullanılarak öğrenmeleri sağlanır. Bunun tam tersi bir durum da
öğrencilerin bazı konuları çevrim içi olarak öğrenmeleri ve ardından da dersteki konuları tekrarlamak
için yüz yüze öğretimde bir sınıfta bir araya gelmeleri anlamına gelir. Burada koordinasyon eksikliğini
önlemek için, harmanlanmış öğrenme programlarının çoğu, her öğrencinin ilerlemesini izlemek ve ister
çevrim içi ister bire bir veya küçük bir grup olsun, uygun düzey ve konuyla eşleştirmeye çalışmak için
bilgisayar tabanlı bir veri sistemi kullanmaktadır. Buradaki temel fikir harmanlanmış öğrenmeyi çalışma
esnasında hangi biçimi kullanılırsa kullanılsın mevcut bir “harmanlanma” yı içermesidir (Kayalar, 2021;
Kayalar and Kayalar, 2020; Kayalar and Ağaoğlu 2020; Kazakoff et al, 2017; Schecter et al, 2015).

2.2. Harmanlanmış öğrenme modelleri
2.2.1. Ters yüz edilmiş öğretim modeli
En çok tanınan harmanlanmış öğrenme modelidir. Ters Yüz edilmiş öğretim modeli sınıfta işlenen bir
dersin geleneksel yapısını değiştirir. Geleneksel olarak sınıfta ders işlendikten sonra öğrencilere evde
yapmaları için ödev verilir. Bu yöntem bu süreci tersine çevirir. Öğrenciler dersten önce çevrim içi
içerikle dersi çalışır daha sonra içeriği tartışmak, sorunları gözden geçirmek ve grup çalışması, proje,
ödev araştırma vb. etkinlikleri gerçekleştirmek için sınıfta yüz yüze eğitime katılır.
2.2.2. Yüz yüze öğretim modeli
Kurumsal öğretimde kullanılan en yaygın harmanlanmış öğrenme modelidir. Bu modelde yüz yüze ders
için ayrılan sürenin önemli bir kısmı çevrim içi dersler ve etkinliklerle değiştirilir. Bu model de
öğretmenler ve eğiticiler, dersin başında veya sonunda öğrencilerle yüz yüze bir araya gelir. Bu model
daha çok mesleki veya hizmet içi eğitimler için daha uygundur.
2.2.3. Çevrim içi model, Esnek Model ve Zenginleştirilmiş Sanal Model
Çevrim içi öğrenme, bu modelin temelidir. öğrenciler eğitimlerin çoğunlukla çevrim içi olarak tamamlar
ve dersler, proje çalışmaları veya laboratuvarlar gibi bazı gerekli yüz yüze birlikte tamamlar. Bu
modeldeki farklılık, öğrencilerin çevrim içi eğitim materyallerine erişebildiği bir durum olabilir ancak
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öğretmen, küçük grup eğitimi, grup projeleri ve programlanmış dersler yerine bireysel eğitim gibi
etkinlikler aracılığıyla esnek ve uyarlanabilir derslerle, gerektiğinde bire bir destek sağlar.
Bu modelin çok farlı versiyonları mevcuttur, çeşitli resmi ve gayri resmi öğrenme süreçlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya izin verir.

3. ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SANAL MODEL
Zenginleştirilmiş Sanal Model (Enriched Virtual Model), tanımı gereği, oldukça basittir: Öğrenci
öğreniminin temeli çevrimiçidir ve öğrencinin yalnızca belirli günlerde bir okula gitmesi gerekir.
Teknoloji sayesinde öğrenme her yerde, her zaman ve (bazen) değişen hızlarda gerçekleşmektedir
(Osguthorpe and Graham, 2003; Hunsinger, 2019; Jenny White,2019;).. Bu modelde gerekli yüz yüze
geçirilen zaman tipik olarak iki ana amaca hizmet eder:
1) grup temelli çalışma veya öğretmen liderliğindeki öğretim ile öğrencilerin öğrenme deneyimlerini
zenginleştirme,
2) düzenli olarak öğretmenleri ile görüşerek yüz yüze kontrol yoluyla öğrencileri sorumlu tutmadır. Bu
model pek gösterişli olmasada doğası gereği oldukça işlevseldir. Bu modelin erkenden benimsenmesi
eğitiminde zorlanan öğrencilere daha güçlü destek sağlamak için karma öğrenmeye geçen tamamen
sanal okullarda ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, bu harmanlanmış modelin yıkıcı olarak kabul edildiğini belirtmekte fayda var:
geleneksel öğretim modelleri gibi oturma süresi tarafından yönetilmeyen, bunun yerine öğrencilerin
öğrenmelerinin zamanını, yolunu, hızını ve yerini kontrol etme derecesine göre belirlenen öğrenme
fırsatları sağlar. Bugün, bu model geleneksel olarak gerçek mekanda faaliyet gösteren devlet okulları
arasında hâlâ oldukça niş durumda; çok az okul konferanslarda veya makalelerde “Zenginleştirilmiş
Sanal” modelinden bahsetmektedir. Ancak bu modelden yararlanan okullara baktığınızda,
Zenginleştirilmiş Sanal uygulamaları, günümüzün artan sayıda öğrencisine fayda sağlama potansiyeline
sahip olması bakımından oldukça heyecan verici sonuçlar ve başarılar elde ettiği görülmektedir.
Zenginleştirilmiş Sanal Modelin etkili karma öğrenme yapısı olmadan, zamanlama esnekliği, kampüs
dışı öğrenme deneyimleri, ortaya çıkan tutkuları keşfetme fırsatları ve daha fazlası, okulların başarılı ve
verimli bir eğitim sağlaması mümkün olmaz.

4. SONUÇ
Zenginleştirilmiş Sanal Model Öğrencilerin öğretmenleriyle yüz yüze öğrenme oturumlarına ihtiyaç
duydukları ve ardından kalan dersleri yüz yüze öğretmenden uzaktan tamamlamakta özgür oldukları
bir ders veya konudur. Çevrimiçi öğrenme, öğrenciler okul ortamından uzakta bulunduğu durumlarda
öğrenci eğitiminin belkemiğidir. Aynı kişi genellikle hem çevrimiçi hem de yüz yüze öğretmen olarak
görev yapar.
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Pek çok Zenginleştirilmiş Sanal program, tam zamanlı çevrimiçi okullar olarak başlamış ve ardından
öğrencilere gerçek zamanlı okul deneyimleri sağlamak için harmanlanmış programlar geliştirmiştir. Bu
model, Ters-yüz Sınıf modelinden farklıdır çünkü Zenginleştirilmiş Sanal programlarda öğrenciler hafta
içi her gün öğretmenleriyle nadiren yüz yüze görüşürler. Yüz yüze öğrenme oturumları isteğe bağlı
çalışma saatleri veya sosyal etkinliklerden daha fazlası olduğundan, tamamen çevrimiçi bir eğitimden
farklıdır. Tüm bu özelliklerinden dolayı Zenginleştirilmiş Sanal Modelin Pandemi sürecinde öğrencilerin
sınırlı eğitim ortamları için son derece verimli bir öğrenme modeli olduğu söylenebilir.
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Öz
Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 7. Sınıf öğrencileri için hazırlanmış matematik
dersi EBA (Eğitim Bilişim Ağı) içeriklerinde verilen 17 tane cebir öğretim etkinliğinin matematiksel
potansiyel ve pedagojik kurguları bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler doküman incelemesi
yoluyla elde edilmiştir. Etkinliklerin matematiksel potansiyel ve pedagojik kurguları TÜBİTAK 119K773
nolu projesi kapsamında üretilen bileşenler kullanılarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu
çerçeveye göre matematiksel potansiyel; derinlik, komplekslik ve matematiksel odak boyutlarında ele
alınmaktadır. Pedagojik kurguları ise kapsayıcılık, genişletilebilirlik, uygulanabilirlik boyutlarında ele
alınmaktadır.
Etkinliğin Matematiksel potansiyeli çerçevesinden bakıldığında etkinliklerde en fazla matematiksel
odak bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmüştür. En az ise komplekslik bileşenine ilişkin
yönlendirme yapıldığı görülmüştür. Derinlik boyutunda değerlendirilebilecek çok az görev
bulunmaktadır. Etkinliğin pedagojik kurguları çerçevesinden bakıldığında etkinliklerde en çok
uygulanabilirlik ve kapsayıcılık bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmüştür. Genişletilebilirlik
bileşeni dikkate alındığınde erken tamamlayanlar ve ilerleme kaydedemeyenler için çıktıyla ilişkili
olarak ek görevlere çok az yer verildiği, incelenen etkinliklerin yeni örnek ve uygulamaların üretilmesine
izin verecek yapıda olmadığı görülmüştür.
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Sonuç olarak 7. sınıf matematik EBA içeriklerindeki cebir öğrenme alanına dair yer verilen etkinliklerin
uygulanabilir, kapsayıcı ve matematiksel odaklarının açık olmasının yanısıra, biraz daha derin, karmaşık
ve genişletilebilir özellikleri dikkate alınarak tasarlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel etkinlik, matematiksel potansiyel, pedagojik kurguları, cebir
öğretimi, EBA içerikleri

GİRİŞ
Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de Covid-19 salgını nedeniyle sosyal, ekonomik ve iktisadi alanlarda
olduğu gibi eğitim alanında da radikal kararlar alınmıştır. Türkiye’de 10 Mart 2020’de ilk vakanın
görülmesinin ardından 13 Mart’ta, bir hafta sonra yapılması planlanan ara tatil öne çekilerek okullar
tatil edilmiş, bu tarihten bir hafta sonra da 23 Mart 2020’de uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır (Türker
ve Dündar, 2020). Uzaktan eğitim sürecinde en çok kullanılan kaynaklardan birisi EBA (Eğitim ve Bilişim
Ağı) olmuştur. EBA, e-içerik konusunda öğretmen ve öğrencilere destek olması amacı ile Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış olup FATİH (Fırsatları Artırma Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi) projesinin önemli unsurlarından bir tanesidir(Uluyol ve Eryılmaz, 2015). Öğretmen
ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA; farklı, zengin ve eğitici
içerikler sunmayı, bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamayı, içerikle ilgili
ihtiyaçlara cevap vererek sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak, zengin ve gittikçe büyüyen
arşiviyle derslere katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı öğrenme stillerine sahip
öğrencileri de kapsamak, bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön
vermelerine ön ayak olmak ve teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla
tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur (MEB, 2020).
Matematik eğitiminde amaçlanan, öğrencilerin matematiği ezberlemesinden çok içinde bulunduğu
yaşam koşullarında keşfetmesi ve onu yorumlamasıdır (Kilpatrick, Swafford, Findell, 2002). Bu
çerçevede matematiksel etkinlikler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin etkinlik
algılarını, onların etkinlik tasarlama ve uygulama süreçlerine dair görüşlerini ortaya çıkarmaya çalışan
ya da ders kitaplarındaki etkinlikleri inceleyen farklı çalışmalar alan yazında karşımıza çıkmaktadır
(Liljedahl, Chernoff ve Zazkis, 2007; Griffin, 2009; Kieran, Doorman ve Ohtani 2015; Watson, 2008;
Choy, 2016; Coles ve Brown, 2016; Lozano, 2017; Monarres ve Tchoshanov, 2020). Ayrıca EBA nın
kullanımına yönelik öğretmen görüşlerine yer verilen (Türker ve Dündar, 2020), EBA içeriklerini
coğrafya öğretiminde inceleyen (Aydınözü, 2016) çalışmalarda mevcuttur. EBA’da matematiksel
etkinliklere de ulaşabilmektedir (Türker ve Dündar, 2020). Öğretmen ve öğrencilerin ulaştığı bu
içeriklerin niteliklerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Ancak EBA’da verilen matematiksel öğretim
etkinliklerinin matematiksel potansiyelleri ve pedagojik kurguları bağlamında değerlendirildiği
çalışmalara rastlanmamıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı EBA’da verilen matematiksel öğretim
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etkinliklerinin matematiksel potansiyelleri ve pedagojik kurguları bağlamında incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda problem cümlesi
-

EBA’daki 7. sınıf cebir öğretim etkinliklerinin matematiksel potansiyellerinin ve pedagojik
kurgularının boyutları ve göstergelerine ne kadar yer verilmiştir?

olarak belirlenmiştir. Öğretimin bizzat uygulayıcısı olan ve derslerinde etkinlik uygulayan
öğretmenlerin seçtiği etkinliklerin incelenmesi önem arz etmektedir (Özmantar vd. 2010; Özgen ve
Alkan, 2014).EBA platformunda yer verilen etkinlikler tüm öğretmen ve öğrencilerin erişimine açık
olduklarından, bu etkinliklerin potansiyellerinin belirlenmesi hem içerik sağlayıcılara hem de
öğretmenlere geri bildirim verme bağlamında kıymetli görülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışma kapsamında benimsenen etkinliğin genel değerlendirme yaklaşımı, etkinlik metni ve/veya
etkinlik uygulamanın bütüncül olarak ele alınmasına dayanır. Genel değerlendirme birbiriyle yakından
ilişkili iki temel boyuttan oluşur:
1- Etkinliğin matematiksel potansiyeli.
2- Etkinliğin pedagojik kurgusu
Her iki değerlendirme boyutu üçer bileşen üzerinden yapılandırılmıştır. . Pedagojik kurgu, herhangi bir
ders alanında (matematik, fen bilgisi, Türkçe vs.) geliştirilen ve uygulanan tüm etkinliklerde aranan
öğretimin niteliğinde belirleyici özelliklere odaklanır.

Etkinliğin matematiksel potansiyeline ilişkin nitelikler
Herhangi bir etkinlikte, bir veya birden fazla fakat ilişkilendirilerek yapılandırılmış görevler yer alır.
Yürütülen etkinliğin nitelikli bir matematik öğrenimine-öğretimine hizmet etmesi için görev(ler)in üç
özelliğe dayalı olarak değerlendirilmesi gerekir: derinlik, komplekslik ve matematiksel odak. Bu
özellikler her etkinlikte farklı düzeylerde mevcuttur. Fakat ideal bir etkinliğin, seçilen görev(ler)
özelinde bu üç özelliği en üst düzeyde taşıması gerekir. Bu özelliklerin sadece yüksek bilişsel kapasiteye
sahip olan öğrencilere dönük belirlenen görevler için sağlanabileceği düşünülmemelidir. Etkinlikte yer
alacak görevler bu özellikleri en üst düzeyde taşıyacak şekilde hedef kitleye uygun olarak adapte
edilmelidir.
Derinlik: Matematiksel kuralların altında yatan ve bu kuralların ortaya çıkmasına yol açan kavram, ilke
ve genellemelere ilişkin kavrayışlara işaret eder (Kaplan, 2017).
Komplekslik: Zaman, insan ve disiplinler arasındaki bağlantılara ilişkin bilimsel kavrayışlar olarak
tanımlanmaktadır (Kaplan, 2017).
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Matematiksel odak: Etkinliğin farklı aşamaları, seçilen görevin farklı bileşenleri ve/ya ilgili diğer
görevlerin bir bütünlük arz ederek matematiksel olarak büyük bir fikrin veya önem taşıyan bir becerinin
gelişimine imkan verecek şekilde oluşturulmasıdır.
Etkinliğin pedagojik kurgularına ilişkin nitelikler
Herhangi bir etkinliğin pedagojik kurgularına ilişkin niteliğinde belirleyici olan üç özellik öne
çıkmaktadır: kapsayıcılık, genişletilebilirlik ve uygulanabilirlik.
Kapsayıcılık : En genel haliyle, etkinliğin mümkün olduğunca çok sayıda ve farklı gelişim düzeyindeki
öğrencilere hitap etmesi anlamında kullanılmaktadır (Clarke ve Roche, 2018). Kapsayıcılığın temin
edilmesi için temel ilke farklı zorluk düzeylerine hitap edecek şekilde yapılandırılmış görevlerin
kullanılmasıdır. Tüm öğrencilerin etkinlikle meşgul olma ve katılma şanslarının eşit olmasıdır
(Schoenfeld, 2013).
Genişletilebilirlik: Etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarla, öğrencilerin derinleşmeleri ve daha
kapsamlı bir bakış açısı geliştirmelerine imkân verecek bir takım ek görevlerin veya taleplerin “yedekte”
hazır bulunmasına işaret eder. Uygulamanın seyrine ve başarısına dayalı olarak öğretmen tarafından
“yedekte” tutulan ek görevlerin sürece dâhil edilip edilmeyeceğine karar verilir.
Uygulanabilirlik : Seçilen bir etkinliğin hayata geçirilmesine engel teşkil edebilecek özelliklerden
arınıklık durumuna işaret eder. Etkinliğin uygulanabilirliğini olumsuz etkileyen özellikler arasında
muğlaklık, beklenti belirsizliği, imkânsız talepler, temin edilemeyecek araç-gereç-materyaller, her
grupta yeterli araç gereç olmaması, iç içelik olarak ifade edilen birden fazla odağa sahip olması öne
çıkmaktadır.

YÖNTEM
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışma betimsel desende gerçekleştirilmiştir. Nitel
araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel verilerin toplanmasında sıklıkla tercih
edilen yöntemlerinin kullanıldığı; algıların ve olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konulabilmesi adına sürecin tarafsız biçimde izlendiği araştırmalar olarak tanımlanabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Temel nitel araştırmalar insanların dünyalarını inşa etme biçimleri,
deneyimlerine kattıkları anlamlar ve yaşamlarını yorumlama durumları ile ilgilenir. Nitel araştırmalarda
araştırmacı olgu hakkında öğrendiklerini yansıtmak amacıyla rakamlardan ziyade nitel veri toplama
metotlarıyla elde ettiği görüşlerden faydalanarak kelime ve açıklamalara başvurur (Merriam, 2013).

Veri Toplama Süreci
Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, nitel bir araştırma
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu tür bir analiz, basılı ve elektronik materyallerin değerlendirilmesi
ve gözden geçirilmesi için sistematik bir prosedür olarak kabul edilir (Bowen, 2009). Çalışma
kapsamında doküman olarak 7. sınıf matematik cebir öğrenme alanına ait EBA e-içerikleri
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belierlenmiştir. Bakanlığın 2020-2021 eğitim öğretim yılında kullanımı için resmi olarak EBA
platformunda yayınlandığı bu içerikler, ortaokul matematik öğretim programına (MEB, 2018)
uygunluğu, doğru ve güvenilirliği açısından incelemeden geçmiştir(MEB,2020). Bu amaç doğrultusunda
119K773 nolu TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında EBA’ da ortaokul 7. Sınıf öğrencileri için hazırlanmış
17 cebir öğretim etkinliği matematiksel potansiyelleri ve pedagojik kurguları bağlamında
incelenmiştir.

Veri Analiz Yöntemi
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu yöntem dört temel
aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla analiz için gereken bir çerçevenin oluşturulması, oluşturulan
çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bu bulguların yorumlanmasıdır (Robson,
2002). Bu bağlamda Eba da yayınlanan her bir matematiksel potansiyel ve pedagojik kurguları
bileşenlerine göre tek tek incelenerek her bir gösterge için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Betimsel analizler,
etkinliğin matematiksel potansiyelleri ve pedagojik kurguları kuramsal çerçevesine göre yapılmıştır. Bu
çerçeveye göre matematiksel potansiyel; derinlik, komplekslik ve matematiksel odak boyutlarında ele
alınmaktadır. Pedagojik kurgu ise kapsayıcılık, genişletilebilirlik, uygulanabilirlik boyutlarında ele
alınmaktadır. Bu araştırmayla ilgili bulgular, veri toplama aracında bulunan göstergelere göre
sunulmuştur. Her bir bileşenin analizi yapılırken Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen göstergeler esas
alınmıştır.
Tablo 1. Etkinliğin Matematiksel Potansiyeline İlişkin Bileşenler ve Göstergeler
Bileşenler

Göstergeler




Derinlik





Komplekslik
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Verilenlerden yola çıkılarak bir ilke/kural/sonuç/ilişkinin genelleştirilmesi
veya keşfedilmesi
Tahmin veya varsayımlarda bulunarak bunları test etme, kanıt sunma,
matematiksel olarak temellendirilmesi
Bir ilke/kural/ilişkiyi yeni durumları içerecek şekilde genişletilmesi,
yorumlanması veya yeni durumlarda kullanılması
Tercih, tahmin, varsayım, açıklamalarda matematiksel muhakemeye veya
kanıtlara başvurulması
Bilgi toplama, analiz etme ve değerlendirme veya sentezleme (tezantitez-sentez ilişkisi) ile yeni sonuçlara ulaşılması
Ulaşılan bir sonuca/olguya/örüntüye ilişkin matematiksel kavram,
terminoloji ve işlemler ile açıklamalar geliştirilmesi
Farklı gösterimlerin yorumlanması
Sebep-sonuç ilişkilerinin yorumlanması
Farklı çözümlerin karşılaştırmalı olarak yorumlanması
Matematiksel kavramlar arasında ilişkilendirmeye odaklanılması

Matematiksel
odak




Karşılaştırmaya dayalı kararların yorumlanmasını gerektiren durumlar
Farklı disiplinlerden veya kaynaklardan elde edilen bilgilerin
ilişkilendirilmesi veya yorumlanması



Matematiksel çıktıya dönük düşünmeyi gerektirecek talepler mevcut
olması.
Hedeflenen matematiksel çıktı anlaşılır şekilde belirgin ve odaklı olması
Etkinlik kapsamında yapılan çalışmalar ile hedeflenen çıktı ilişkili olması
Etkinliğin farklı aşamaları arası geçiş ilişkilendirilmesi





Tablo 1 incelendiğinde etkinliğin matematiksel potansiyeline ilişkin üç bileşen ve her bileşene ait
göstergelere yer verildiği görülmektedir. Komplekslik bileşenine ait altı gösterge, derinlik bileşenine ait
altı gösterge ve matematiksel bileşenine ait dört gösterge bulunmaktadır.

Tablo 2. Etkinliğin Pedagojik Kurguları İlişkin Bileşenler ve Göstergeler
Bileşenler

Göstergeler




Kapsayıcılık






Genişletilebilirlik





Uygulanabilirlik
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Öğrenciler cinsiyet, kültürel arka plan ve sosyo-ekonomik düzey gibi
sebeplerden
dolayı
etkinliğe
katılım/erişimde
dezavantaj
yaşanmaması
Etkinlik öğrencilerin psikolojik (bilişsel, duyuşsal, devinimsel) hazır
bulunuşluklarına uygun olması.
Etkinlik geniş bir öğrenci kitlesinin katılım sağlayabilmesine imkân
sağlayacak özelliklere sahip olması: açık uçlu soru içermesi, yorum
yapılabilecek yönergelere sahip olması gibi.
Etkinlik birden fazla başlangıç noktasına (multiple-entries) sahip
olması
Farklı gelişim ve başarı düzeyine sahip öğrenciler etkinlik kapsamında
yürütülen çalışmalara erişim imkânı bulabilmesi
Etkinlik birden fazla çıkış noktasına sahip olması
Etkinlikte erken tamamlayanlar ve ilerleme kaydedemeyenler için
çıktıyla ilişkili olarak ek/alternatif görevler belirlenmiş olması
Etkinlik yeni örnek ve uygulamaların üretilmesine imkân vermesi
Etkinlik, uygulamayı olumsuz etkileyecek özelliklerden arınık olması
Uzun zaman alacak ve/ya sürenin verimsiz kullanımı ile
sonuçlanabilecek uygulamalar içermmesi.




Etkinlikte belirlenen görevler öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek
bilişsel seviyede olması.
Etkinlik, öğrenme ortamının imkân ve sınırlılıkları dâhilinde hayata
geçirilebilecek uygulamalar içermesi.

Tablo 2 incelendiğinde etkinliğin pedagojik kurgularına ilişkin üç bileşen ve her bileşene ait göstergelere
yer verildiği görülmektedir. Kapsayıcılık bileşenine ait beş gösterge, genişletilebilirlik bileşenine ait üç
gösterge ve uygulanabilirlik bileşenine ait dört gösterge bulunmaktadır.

BULGULAR
Etkinliğin matematiksel ve pedagojik kurguları kuramsal çerçevesine göre yapılan analizler sonucunda
elde edilen veriler her bir bileşen ve gösterge dikkate alınarak tablolaştırılmıştır. Matematiksel
potansiyel; derinlik, komplekslik ve matematiksel odak boyutlarında ele alınarak Tablo3, Tablo4 ve
Tablo5’ te gösterilmiştir. Pedagojik kurguları ise kapsayıcılık, genişletilebilirlik, uygulanabilirlik
boyutlarında ele alınarak Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’ de gösterilmiştir.

Tablo 3. Etkinliğin Matematiksel Potansiyelinin Derinlik Boyutunda İncelenmesi
Bileşenler

Derinlik
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Göstergeler

F(17)



Verilenlerden yola çıkılarak bir
genelleştirilmesi veya keşfedilmesi



Tahmin veya varsayımlarda bulunarak bunları test etme, kanıt
sunma, matematiksel olarak temellendirilmesi



Bir ilke/kural/ilişkiyi yeni durumları içerecek şekilde
genişletilmesi, yorumlanması veya yeni durumlarda kullanılması



Tercih, tahmin, varsayım, açıklamalarda
muhakemeye veya kanıtlara başvurulması



Bilgi toplama, analiz etme ve değerlendirme veya sentezleme
4
(tez-antitez-sentez ilişkisi) ile yeni sonuçlara ulaşılması



Ulaşılan bir sonuca/olguya/örüntüye ilişkin matematiksel kavram,
terminoloji ve işlemler ile açıklamalar geliştirilmesi

ilke/kural/sonuç/ilişkinin

matematiksel

5

-

Tablo 3 incelendiğinde etkinliğin matematiksel potansiyeli çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme
alanında dokuz etkinlikte derinlik bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmektedir.
Etkinliklerde verilenlerden yola çıkılarak bir ilke/kural/sonuç/ilişkinin genelleştirilmesi veya
keşfedilmesi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca dört etkinlikte de bilgi toplama, analiz etme ve
değerlendirme veya sentezleme (tez-antitez-sentez ilişkisi) ile yeni sonuçlara ulaşılmasına yönelik
yönlendirmelere yer verildiği söylenebilir. Ancak etkinlikler kanıt sunma, varsayım ve tahminlerde
bulunma matematiksel olarak temellendirme ve açıklamalarda bulunmaya yönelik talepler
içermemektedir.
Tablo 4. Etkinliğin Matematiksel Potansiyelinin Komplekslik Boyutunda İncelenmesi
Bileşenler

Göstergeler

F(17)



Farklı gösterimlerin yorumlanması

4



Sebep-sonuç ilişkilerinin yorumlanması

2



Farklı çözümlerin karşılaştırmalı olarak yorumlanması

-



Matematiksel
odaklanılması

-



Karşılaştırmaya dayalı kararların yorumlanmasını gerektiren
durumlar



Farklı disiplinlerden veya kaynaklardan elde edilen bilgilerin
1
ilişkilendirilmesi veya yorumlanması

Komplekslik

kavramlar

arasında

ilişkilendirmeye

Tablo 4. incelendiğinde etkinliğin matematiksel potansiyeli çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme
alanında 7 etkinlikte, komplekslik bileşenine dair göstergelerden en az biri bulunmaktadır.komplekslik.
Etkinliklerde farklı gösterimlerin yorumlanması ön plana çıkmaktadır. Ayrıca iki etkinlikte de sebepsonuç ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik yönlendirmelere yer verildiği söylenebilir. Ancak etkinlikler
farklı disiplin, farklı çözümlerin karşılaştırılması ve karşılaştırmaya dayalı yorumlamaya yönelik talepler
içermemektedir.

Tablo 5. Etkinliğin Matematiksel Potansiyelinin Matematiksel Odak Boyutunda İncelenmesi
Bileşenler

Matematiksel
odak
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Göstergeler

F(17)



Matematiksel çıktıya dönük düşünmeyi gerektirecek talepler
1
mevcut olması.



Hedeflenen matematiksel çıktı anlaşılır şekilde belirgin ve
11
odaklı olması



Etkinlik kapsamında yapılan çalışmalar ile hedeflenen çıktı
16
ilişkili olması



Etkinliğin farklı aşamaları arası geçiş ilişkilendirilmesi

10

Tablo 5. incelendiğinde etkinliğin matematiksel potansiyeli çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme
alanında neredeyse bütün etkinliklerde matematiksel odak bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı
görülmektedir. Etkinliklerde etkinlik kapsamında yapılan çalışmalar ile hedeflenen çıktının ilişkili olması
ön plana çıkmaktadır. Ayrıca iki etkinlikte de sebep-sonuç ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik
yönlendirmelere yer verildiği söylenebilir. Ancak matematiksel çıktıya yönelik düşünmeyi gerektirecek
talepler az sayıda etkinlikte yer verildiği söylenebilir.

Tablo 6. Etkinliğin Pedagojik Kurguların Kapsayıcılık Boyutunda İncelenmesi
Bileşenler

Kapsayıcılık

Göstergeler

F(17)



Öğrenciler cinsiyet, kültürel arka plan ve sosyo-ekonomik düzey gibi
sebeplerden dolayı etkinliğe katılım/erişimde dezavantaj 17
yaşanmaması



Etkinlik öğrencilerin psikolojik (bilişsel, duyuşsal, devinimsel) hazır
17
bulunuşluklarına uygun olması.



Etkinlik geniş bir öğrenci kitlesinin katılım sağlayabilmesine imkân
sağlayacak özelliklere sahip olması: açık uçlu soru içermesi, yorum yapılabilecek yönergelere sahip olması.



Etkinlik birden fazla başlangıç noktasına (multiple-entries) sahip
6
olması



Farklı gelişim ve başarı düzeyine sahip öğrenciler etkinlik
17
kapsamında yürütülen çalışmalara erişim imkânı bulabilmesi

Tablo 6. incelendiğinde etkinliğin pedagojik kurguları çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme
alanında neredeyse bütün etkinliklerde kapsayıcılık bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı
görülmektedir. Etkinliklerde geniş bir öğrenci kitlesinin katılım sağlayabilmesine imkân sağlayacak
özelliklere sahip, açık uçlu soru içeren, yorum yapılabilecek yönergelere sahip olan, yorumlamaya
yönelik talepler içermemektedir.
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Tablo 7. Etkinliğin Pedagojik Kurguların Genişletilebilirlik Boyutunda İncelenmesi
Bileşenler

Göstergeler

F(17)



Etkinlik birden fazla çıkış noktasına sahip olması



Etkinlikte
erken
tamamlayanlar
ve
ilerleme
kaydedemeyenler için çıktıyla ilişkili olarak ek/alternatif 1
görevler belirlenmiş olması



Etkinlik yeni örnek ve uygulamaların üretilmesine imkân
vermesi

Genişletilebilirlik

6

Tablo 7. incelendiğinde etkinliğin pedagojik kurguları çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme
alanında yedi etkinlikte genişletilebilirlik bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmektedir.
Etkinliklerde birden fazla çıkış noktasına sahip olması ön plana çıkmaktadır. Ancak etkinlik yeni örnek
ve uygulamaların üretilmesine imkân vermesine yönelik yönergelere yer verilmediği görülmüştür.

Tablo 8. Etkinliğin Pedagojik Kurguların Uygulanabilirlik Boyutunda İncelenmesi
Bileşenler

Uygulanabilirlik

Göstergeler

F(17)



Etkinlik, uygulamayı olumsuz etkileyecek özelliklerden
17
arınık olması



Uzun zaman alacak ve/ya sürenin verimsiz kullanımı ile
17
sonuçlanabilecek uygulamalar içermmesi.



Etkinlikte belirlenen görevler öğrencilerin gelişimlerini
17
destekleyecek bilişsel seviyede olması.



Etkinlik, öğrenme ortamının imkân ve sınırlılıkları dâhilinde
17
hayata geçirilebilecek uygulamalar içermesi.

Tablo 8 incelendiğinde etkinliğin pedagojik kurguları çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme
alanında bütün etkinliklerde uygulanabilirlik bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmektedir.
Etkinliğin matematiksel potansiyeli çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme alanında en fazla
matematiksel odak (16) bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmüştür. En az ise komplekslik
(1) bileşenine ilişkin yönlendirme yapıldığı görülmüştür. EBA içeriklerinde yer alan cebir etkinliklerinde
en çok verilenlerden yola çıkılarak bir ilke/kural/sonuç/ilişkinin genelleştirilmesi veya keşfedilmesi, bilgi
toplama, analiz etme ve değerlendirme veya sentezleme (tez-antitez-sentez ilişkisi) ile yeni sonuçlara
ulaşılmasına yönelik derinlik (9) boyutunda değerlendirilebilecek görevler bulunmaktadır. Ayrıca
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etkinliklerde ağırlıklı olarak hedeflenen matematiksel çıktı anlaşılır şekilde belirgin ve odaklı olması,
etkinlik kapsamında yapılan çalışmalar ile hedeflenen çıktı ilişkili olması matematiksel odak boyutunda
değerlendirilebilecek yönergeleri içermektedir.
Etkinliğin pedagojik kurguları çerçevesinden bakıldığında cebir öğrenme alanında yer alan etkinliklerde
en çok uygulanabilirlik (17) ve kapsayıcılık (17) bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
Genişletilebilirlik bileşeni dikkate alındığında EBA içeriklerinde yer alan cebir etkinliklerinde, erken
tamamlayanlar ve ilerleme kaydedemeyenler için çıktıyla ilişkili olarak ek görevlere çok az yer verildiği
(1), yeni örnek ve uygulamaların üretilmesine izin verecek yapıda olmadığı görülmüştür.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
EBA’ da yer alan 7. sınıf cebir öğretim etkinliklerinin matematiksel potansiyeli ve pedagojik kurguları
bağlamında incelenmesini amaçlayan bu çalışmada etkinliklerin cebir öğrenme alanında matematiksel
potansiyel yönünden en fazla matematiksel odak bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı
görülmüştür. En az ise komplekslik bileşenine ilişkin yönlendirme yapıldığı görülmüştür. Öğrencilerin
matematiksel kavramları, ilişkileri ve matematiğin doğasını daha derin ve yaratıcı olarak
anlayabilmeleri için öğrencilerin daha kompleks ve odağı belirgin yapıdaki etkinliklerle karşılaşmaları
önemlidir (Stein, Smith, Henningsen ve Silver, 2009; Ubuz ve Sarpkaya, 2014).
Eba içeriklerinde yer alan etkinlikler pedagojik kurgu bağlamında incelendiğinde ise cebir öğrenme
alanında en çok uygulanabilirlik ve kapsayıcılık bileşenine ilişkin yönlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
Kerpiç ve Bozkurt'un (2011) çalışmalarında; etkinliğin bütün öğrencileri kapsaması, kullanılacak
materyallerin uygunluğu, öğrenci rolleri, ölçme ve değerlendirme gibi etkinlik tasarım ve uygulama
prensiplerine dikkat edilerek tasarlandığı bulgusuyla uyuşmaktadır. Genişletilebilirlik bileşeni dikkate
alındığında EBA içeriklerinde yer alan cebir etkinliklerinde, erken tamamlayanlar ve ilerleme
kaydedemeyenler için çıktıyla ilişkili olarak ek görevlere çok az yer verildiği, yeni örnek ve
uygulamaların üretilmesine izin verecek yapıda olmadığı görülmüştür. Kerpiç ve Bozkurt'un (2011)
çalışmalarında; etkinliğin birden fazla çıkış noktasına sahip olması prensibine yeterince dikkat
edilmediği çıkıtısı genişletilebilirlik bileşeninine çok az yer verildiği bulgusuyla örtüşmektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir: EBA içeriklerindeki 7.sınıf
cebir öğrenme alanında yer alan etkinliklerin matematik potansiyelleri ve pedagojik kurguları
çerçevesinde incelendiğinde, bu etkinliklerin uygulanabilir, kapsayıcı ve matematiksel odaklarının açık
olmasının yanısıra, derinlik, komplekslik ve genişletilebilirlik özellikleri de dikkate alınarak
tasarlanabilir. Bu çalışma, EBA portal üzerinde verilen etkinlikler ve cebir öğrenme alanı ile sınırlıdır.
İleride yapılacak çalışmalarda ders kitaplarında yada diğer kaynaklarda yer verilen farklı öğrenme
alanlarına ait matematiksel etkinlikler matematiksel potansiyelleri ve pedagojik kurguları açısından
incelenebilir. Bununla beraber sınıf içerisindeki uygulamalar gözlemlenerek etkinliklerin matematiksel
potansiyelleri ve pedagojik kurguları incelenebilir.
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Abstract
In this study, it is aimed to achieve a more dynamic strategic management process leading the
organization to success in academic libraries by developing a model that combines the performanceoriented Balanced Scorecard method and the process-oriented Hoshin Kanri method. In this study,
strategic performance targets are determined with the Balanced Scorecard method and these targets
are included in daily processes by using the Hoshin Kanri method. The relevant literature was used in
the development of the integrated model. Within the scope of the research, the current open access
strategic plans of domestic and international university libraries were also examined by convenience
sampling method.
Keywords: Balanced Scorecard, Hoshin Kanri, Strategic Management, Academic Libraries

GİRİŞ
Üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini ne ölçüde gerçekleştirdiği, akademik
kütüphanelerinin işlevselliğiyle yakından ilişkilidir (Polat ve Odabaş, 2011, s. 43). Akademik
kütüphaneler, akademisyenlerin, araştırmacıların, idari personelin, uzmanların, öğrencilerin ve
diğerlerinin bilgi ihtiyacını karşılama yolunda ileri eğitime fiilen ve profesyonel olarak hizmet eden ve
kaynak sağlayan kurumlardır (Kamran ve diğerleri, 2020). Bir dizi faktör varolan akademik yapı üzerinde
değişim baskısı yaratmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan değişikliğin yönetimi kütüphaneler için kritik
öneme sahiptir. Son yıllardaki teknolojik yenilikler, özellikle dijital ve entegre hizmetler, artan finansal
kısıtlamaların da etkisiyle kütüphane bütçeleri için bir meydan okumanın yanı sıra gelişme için bir itici
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güç olmuştur. Kullanıcı davranışlarındaki değişimler, beklentileri yeni araştırma, öğrenme, pedagoji ve
hizmet paradigmalarıyla uyumlu hale getirmek için yeniden şekillendirmektedir (Loo ve Dupuis, 2015).
Stratejik kütüphane yönetimi, akademik kütüphanelerin gelecekteki tasarımını ve gelişimini sağlamak
için en önemli alternatiflerden biri olarak görülmektedir. Bugünün dünyasında bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler nedeniyle akademik kütüphanelerde stratejik planlama oldukça
önem kazanmıştır. Üniversite kütüphaneleri, akademik çevrede eğitimi, öğretimi ve araştırmayı
destekleme ve sürdürme görevini üstlenmiştir. Stratejik planlama, yönetim, fakülteler, öğrenciler ve
kütüphane personelinin aktif katılımı ile işbirlikçi bir çabadır. Stratejik planlama sürecinde en önemli
rolü, bir eğitimci ve lider olarak kütüphaneci üstlenmektedir. Geliştirilen stratejik plan, bütünü
oluşturan kurumun ana amaçlarını, politikalarını ve eylemlerini içeren bir model sunmalıdır. Kurumun
güçlü yönlerini daha güçlü hale getirecek, dış çevredeki olası fırsatlardan etkili bir şekilde yararlanacak
kaynak tahsisine izin vermelidir (Sahu, 2015).
Bu çalışmada, performans odaklı Dengeli Skor Kart yöntemi ile süreç odaklı Hoshin Kanri yöntemini
birleştiren bir model geliştirerek, akademik kütüphanelerde örgütü başarıya götürecek daha dinamik
bir stratejik yönetim süreci elde edilmesi amaçlanmıştır. Literatüre dayalı olarak gerçekleştirilen
çalışmada (Robberts ve Tennant, 2003; Witcher and Chau, 2007; Dias ve Tenera, 2020; Asan ve Tanyaş,
2007), Dengeli Skor Kart yöntemiyle stratejik performans hedefleri belirlenmekte ve belirlenen bu
hedefler Hoshin Kanri yöntemi kullanarak günlük süreçlere dahil edilmektedir. İki farklı yaklaşımının bu
şekilde entegre edilerek kullanılması örgüt için sinerji etkisi yaratmaktadır. Bulgular, önceki çalışmalar
ile de desteklenmektedir (Witcher ve Chau, 2007; Asan ve Tanyaş, 2007; ArbabShirani ve Muosakhani,
2012).
Literatür incelendiğinde, akademik kütüphanelerinin stratejik yönetiminde Dengeli Skor Kart
yönteminin uygulamalarının hayli fazla olduğu görülmektedir (Self, 2003; Ball ve Lewis, 2016; Brui,
2018). Buna karşın, Hoshin Kanri yönteminin tek başına uygulanmasına ya da Dengeli Skor Kart ve
Hoshin Kanri yöntemlerini entegre eden uygulamalara rastlanmamıştır. Bu çalışma, Dengeli Skor Kart
ve Hoshin Kanri uygulamalarının akademik kütüphanelerin stratejik yönetiminde birbirini nasıl faydalı
bir biçimde tamamlayacağının ilk keşfidir.

Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim, bir örgütün belirlenen amacı dahilinde geleceğe yönelik planlarının hazırlanması ve
uygulanması sürecinde örgüt stratejisiyle ilgili alınan kararlar ve gerçekleştirilen eylemler bütünüdür.
Örgüt amacını gerçekleştirebilmek için rekabetçi çevreyle etkileşim kurabilen büyük çaplı planlamaya
gidilmesi gerekir (Pearce ve Robinson, 2015, s. 4). Mevcut durum analiziyle örgütün içinde bulunduğu
şartların ortaya konması sonrası, örgüt vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, politikalarını ve taktiklerini
bütünleştiren bir yapı oluşturulmalıdır (Asan ve Tanyaş, 2007). Stratejik yönetim süreci, uygun
stratejiler geliştirme, bu stratejileri eyleme dönüştürme, gerektiğinde değerlendirme, güncelleme ve
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değiştirme ile devam eden dinamik bir süreçtir (Al Hijji, 2014, s. 10). Bu sürecin en etkili şekilde
yönetilmesi için uygun yöntemlerin seçilmesine ihtiyaç vardır.

Dengeli Skor Kart
Dengeli Skor Kart, Kaplan ve Norton (1992; 2001) tarafından performans odaklı olarak geliştirilen bir
yönetim modelidir. Günümüzde bir örgütü yönetmenin karmaşıklığı, yöneticilerin aynı anda birkaç
alandaki performansı görebilmesini gerektirmektedir. Dengeli Skor Kart, yöneticilerin dört önemli
perspektiften örgüte bakmasına izin vermektedir. Bunlar; finansal perspektif, yenilik ve öğrenme
perspektifi, örgüt içi perspektif ve müşteri perspektifidir. Kaplan ve Norton (1992), bu dört perspektif
temelinde oluşturulan Dengeli Skor Kartın örgüt performans ölçütleriyle bağlantılı olarak başlıca dört
soruya yanıt sağlaması gerektiğini bildirmektedir:
Müşteriler bizi nasıl görüyor? (müşteri perspektifi)
Hangi konuda farklılaşmalıyız? (örgüt içi perspektif)
Geliştirmeye ve değer yaratmaya devam edebilir miyiz? (yenilik ve öğrenme perspektifi)
Paydaşları nasıl görüyoruz? (finansal perspektif)

İlk aşamada bu soruların ilgili perspektif dahilinde yanıtlanmasıyla örgüt için stratejik amaçlar, ölçütler,
hedefler ve uygulama planları belirlenir. Daha sonra, kurumsal çabaların hangi noktalarda
yoğunlaşması gerektiğini vurgulamada dengeli skor kart kullanılır (Asan ve Tanyaş, 2007). Stratejiodaklı yönetim anlayışını benimseyen örgütler için Dengeli Skor Kart, örgüt çalışanlarının eylemlerini
kontrol etmek yerine vizyon ve stratejiyi daha etkili bir yolla aktarmak için kullanılan bir iletişim aracıdır.
(Kaplan ve Norton, 2001).
Kütüphanelerin Dengeli Skor Karta olan ilgisi 1990’lı yılların sonlarında başlamıştır. Kaplan ve Norton’un
(1996) dengeli skor kart hakkındaki kitaplarının yayınından yaklaşık bir yıl sonra, Pretoria Üniversitesi
(Güney Afrika) Akademik Bilgi Servisi bu stratejik yönetim aracını sanal bir bilgi servisine dönüşümü
kolaylaştırıcı yöntemlerden biri olarak benimsemiştir (Pienaar ve Penzhorn, 2000). Onu, müşteri
değerlerini ulaşılabilir hedeflere dönüştürme sürecini yönlendirmek için bu sistemi 1998 yılında
benimseyen Avustralya Deakin Üniversitesi Kütüphanesi takip etmiştir. Dengeli Skor Karta zaman
içinde ilgi artmış ve 21. yüzyılın başlarına gelindiğinde kapsamlı bir performans yönetim sistemi olarak
Araştırma Kütüphaneleri Derneği (Association of Research Libraries [ARL]) gibi bazı uluslararası
kütüphane kuruluşlarının da ilgisini çekmiştir. Akademik kütüphanelerde elde edilen başarılar, milli
kütüphaneleri ve halk kütüphanelerini de bir stratejik yönetim aracı olarak Dengeli Skor Kartın
benimsenmesi konusunda cesaretlendirmiştir (Mano ve Creaser, 2016).
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Hoshin Kanri
Politika yönetimi olarak çevrilebilen Hoshin Kanri sözcükleri birlikte yön ve uyum için bir iş
metodolojisini ifade etmektedir. Burada politika, stratejik bir hedefin ve o hedefe ilişkin stratejilerin bir
ifadesine atıfta bulunur. Stratejiler bazen kılavuzlar olarak da adlandırılır (Witcher ve Chau, 2007).
Hoshin Kanri, Akao (1991) tarafından tüm örgütün günlük faaliyetlerini stratejik hedefleri ile
bütünleştiren sistematik bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (aktaran ArbabShirani ve Muosakhani,
2012). Günlük faaliyetler sadece operasyonları değil, aynı zamanda bir örgütün misyonunu rutin olarak
yönetmesi için gerekli olan her şeyi içerir. Hoshin Kanri, bir örgütün stratejik yönetimini bir süreç olarak
algılar ve süreç kontrol faaliyetlerini stratejik yönetime uygular.
Hoshin Kanri 1960’lı yıllarda Japonya’da ortaya çıkmış ve amaçlara göre yönetim yaklaşımının yerini
almıştır. Bunun nedeni, çabucak değişen ekonomik durumlar için daha uygun olduğu görülen esnek
yapısıdır (Robberts ve Tennant, 2003). Hoshin yönetimi veya Hoshin planlaması olarak da adlandırılan
(Yang ve Yeh, 2009) Hoshin Kanri yöntemini diğer strateji oluşturma ve uygulama metodolojilerinden
farklı kılan şey, Toplam Kalite Yönetiminin (TKY/TQM) uygulanmasıdır. Witcher ve Butterworth (1997)
Hoshin Kanri yöntemini, bilgi toplamak, sorunları belirlemek, kritik eylemler ve çözümler uygulamaya
öncelik vermek için kalite araçlarının tam kullanımıyla birlikte Deming PUKÖ (PDCA) döngüsünün tüm
seviyelerde ve tüm süreçlerde uygulandığı özel bir TKY türü olarak tanımlamaktadır. TKY'nin kalbinde
yer alan PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) döngüsü, aynı zamanda Hoshin Kanrinin çekirdeğini
oluşturur. Ancak sıralama Hoshin Kanride yeniden dizayn edilmiştir. Döngü, kontrol süreci ile başlar.
Böylece PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) döngüsü; kontrol et-önlem al-planla-uygula
biçiminde KÖPU (CAPD) döngüsüne dönüşür (Witcher ve Butterworth, 1997, s. 322).
Asan ve Tanyaş (2007, s. 1002), Deming PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) döngüsünün Witcher
ve Butterworth (1999) tarafından odakla-uyumlaştır-entegre et-gözden geçir (FAIR/OUEG) biçiminde
Hoshin Kanriye uyarlandığını ileri sürmektedir. Bu anlamda Hoshin Kanri, bir organizasyonun stratejik
yönetimini bir süreç olarak algılar ve süreç kontrol faaliyetlerini stratejik yönetime uygular. OUEG
(odakla-uyumlaştır-entegre et-gözden geçir), yönetimin bir önceki yılın performansını gözden geçirmek
ve gelecek yıl için stratejik odağı formüle etmek için eyleme geçilmesiyle başlayan hayati önemdeki
birkaç hedefin ifade edildiği yıllık bir döngüdür. Ardından döngü plan aşamasına döner ve hayati birkaç
hedef, yıllık planlarla uyumlu hale getirilir ve iş birimleri aracılığıyla topu yakalama (catchball) süreci
tarafından dağıtılır. Uygulama aşaması, hayati birkaç hedefin günlük yönetime entegrasyonudur. Diğer
bir deyişle, PUKÖ döngüsünün düzeltici eylemler, süreç iyileştirme ve standardizasyon için sürekli
olarak kullanıldığı planlar yürütülür. Kontrol et aşaması, yıllık performansın gözden geçirilmesidir.
Tamamlanmış bir döngüden gelen veriler, eylem aşamasına geri beslenir, böylece döngü baştan başlar
(Asan ve Tanyaş, 2007).
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Dengeli Skor Kart ve Hoshin Kanri Entegrasyonu
Dengeli Skor Karttaki hedefler ve önlemler, örgütü harekete geçiren ve odaklayan ortak bir vizyonu
netleştirmeli ve aktarabilmelidir (Kaplan ve Norton, 1996). Dengeli Skor Kart bu amaca hizmet
edecekse kritik başarı faktörleri sınırlı sayıda temel performans göstergesinden daha fazlası olmalıdır
(Kaplan ve Norton, 1996). Bununla birlikte, bu kilit göstergeler, örgütün başarılı olması için işlerin doğru
gitmesi gereken alanları belirlemektedir. Bir örgüt, temel yetkinliklerini tanımlanmış kritik başarı
faktörleri temelinde kurarsa, rekabet avantajını artıracaktır. Bu nedenle bir örgüt, önce kendi kritik
başarı faktörlerini ve temel yetkinliklerini belirlemeli ve ardından bunları bir dizi temel performans
göstergesine çevirmelidir (Yang ve Yeh, 2009).
Bir strateji haritası ve Dengeli Skor Kart, bir örgütün amaçlarını, girişimlerini ve hedeflerini ve
performansını değerlendirmek için kullanılacak ölçütleri açık ve özlü bir dille tanımlamasına ve
göstermesine olanak tanımaktadır (Kaplan ve Norton, 2001). Bu amaçlar, ölçütler ve hedefler,
örgütteki çeşitli iş birimlerinin amaçları, ölçütleri ve hedefleriyle bağlantılı olmalıdır. Bu bağlantıları
yapmak için, Hoshin Kanri yönetiminde kullanılan topu yakalama yöntemi iyi bir araç olarak
görülmektedir. Genelde örgütün vizyonunu, amaçlarını ve hedeflerini, örgütteki iş birimlerinin vizyon,
amaç ve hedefleri haline gelecek şekilde etkin bir şekilde aktarmaya imkan tanımaktadır. Sonuç olarak,
her iş biriminin kendi amaçları, performans göstergeleri ve hedefleri vardır. Ayrıca, her birimin temel
performans göstergeleri, örgütün genelinin temel performans göstergeleri ile bağlantılı olacak ve
böylece birimler işlevlerini geliştirebilecektir (Yang ve Yeh, 2009).
Literatüre dayalı inceleme sonrası, akademik kütüphanelerin stratejik yönetimi için Dengeli Skor Kart
ve Hoshin Kanri yöntemlerini entegre etmenin mümkün olduğu görülmüştür. Böylece Dengeli Skor
Kart yönteminin eksikliklerinin üstesinden gelecek daha kapsamlı bir model geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Bütünleşik modelin geliştirilmesinde Dengeli Skor Kart başlangıç noktası olarak
alınmaktadır. Strateji haritası ve puan kartından önce kritik başarı faktörleri belirlenmekte ve strateji
tasarlanmaktadır. Bu bağlamda önerilen model aşağıdaki ana ögeleri içermektedir:
Stratejik Analiz: Stratejik değişim için ön hazırlık aşamasıdır. Kütüphanenin varolan durumunun ortaya
konduğu, güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin (SWOT/GZFT) saptandığı aşamadır.
Kütüphanenin misyonu, temel değerleri ve vizyonu da bu aşamada belirlenir.
Dengeli Hedefler ve Ölçütler Belirleme: Strateji haritası ve Dengeli Skor Kart, bir değer yaratma
stratejisine dört farklı bakış açısından bakmak için bir çerçeve sağlamakta, hedefler ve ölçütler
üzerindeki neden sonuç unsurlarını belirlemeye yardımcı olmaktadır (Kaplan ve Norton, 2001).
Temel Yetenek ve Yetkinlikler: Stratejiyi genel amaç ile ilişkilendirirken, vizyon öncelikle değişimi
sürdürmek için rekabet stratejisi ile ilişkili görülmektedir. Misyon öncelikli olarak operasyonel etkinliği
kontrol eden temel yeteneklerin belirlenmesiyle ilişkilendirilmektedir. Buna karşın değerler birincil
olarak temel yetkinlikler ve strateji ile operasyonel etkinliğin nasıl yönetildiğini belirler. Bu terimlerle
bakıldığında kurumsal amaç, bir örgüte genel iş teorisini sağlamaya hizmet eder. Böylece stratejik
yönetimin uzun vadeli bileşenleri, stratejik olarak bağlantılı eylemlerin planlanması ve yürütülmesinin
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kısa vadeli bileşenleri aracılığıyla değişimi yönetmek için bir istikrar platformu sağlamakta rol oynar
(Witcher ve Chau, 2007).
Orta Vadeli Hedefler Belirleme: Hoshin Kanri, stratejik hedeflerin uygulanmasını ve yürütülmesini
içerir. Üst düzeyde, birbirini izleyen üç yıl için belirlenen hedefler şeklinde tasarlanmış orta vadeli bir
planla başlar. Orta vadeli hedefler, daha uzun vadeli hedeflere dayanır. Ancak aynı zamanda örgütün
temel yeteneklerinin mevcut durumunu ve koşulunu da dikkate alır. Örgütün önceliklerinin yerine
getirilmesinde OUEG (odakla-uyumlaştır-entegre et-gözden geçir) yapısı temel alınır (Witcher ve Chau,
2007).
Odakla: Geliştirilen modelde odakla aşaması, akademik kütüphane üst yönetim merkezi tarafından
gelecek planlama döngüsü için kısa dönem stratejik önceliklerin belirlenmesini içermektedir.
Öncelikler, mevcut duruma, iç ve dış çevre analizine göre gözden geçirilen stratejik temaların ve orta
vadeli planların ihtiyaçlarına dayanmaktadır.
Uyumlaştır: Hoshin Kanri ve Dengeli Skor Kart hedefleri, Hoshin Kanri yönetiminde kullanılan topu
yakalama eylemiyle katılımcı bir iş planlaması biçiminde öncelikler olarak kullanılmak üzere
kütüphanenin diğer yönetim seviyelerine iletilir. Bu, katılımcı taraflar arasında taslak eylem planlarının
iletilmesini içeren yinelemeli bir faaliyettir. Burada topu yakalama eyleminin kullanılmasıyla
amaçlanan, Hoshin Kanri ve Dengeli Skor Kart hedeflerini, normal işlevsel temelli çalışma içinde rutin
olarak yönetilebilen günlük yönetim faaliyetine indirgemektir.
Entegre Et: Modelde, Hoshin Kanri ve Dengeli Skor Kart aktiviteleri KÖPU döngüsü kullanılarak TKY
yaklaşımı temelinde günlük yönetim aktiviteleri biçiminde entegre edilmektedir. Son zamanlarda artan
rekabet ortamı nedeniyle PUKÖ döngüsü yerine daha çevik olduğu varsayılan KÖPU döngüsü iş
ortamlarında yaygınlıkla tercih edilir olmuştur. Döngünün, bir iş sürecinin her düzeyi için geçerli olduğu
kabul edilmektedir (Sun ve diğerleri, 2007).
Gözden Geçir: Önerilen modeldeki gözden geçirme süreci, kütüphanenin bir bütün olarak temel
yeteneklerini nasıl yönettiğinin üst düzey bir incelemesidir. Witcher ve Chau, (2007), üst düzey yönetici
denetimi (ÜYD/TEA) olarak anılan Hoshin Kanri gözden geçirme sürecinin son derece gelişmiş olduğunu
belirtmektedir. Öncelikli olarak üst yönetim tarafından strateji üzerinde hangi eylemin gerekli
görüldüğünü belirlemek için kullanılmaktadır.

SONUÇ
Çalışmada Dengeli Skor Kart ve Hoshin Kanri yöntemlerinin akademik kütüphanelerin stratejik
yönetiminde bütünleşik kullanımı tartışılmıştır. Her iki yaklaşımının benzer ve farklı yönlerinin ve belirli
üstünlüklerinin olduğu görülmüştür. Her ikisi de kamu ve özel sektördeki örgütlerin yönetiminde
kullanılabilecek güçlü stratejik yönetim araçlarıdır. Bir örgütün vizyonuna odaklanarak sürekli
iyileştirme ve örgütsel öğrenme başlıca ilkeleridir.
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Dengeli Skor Kart, uzun vadeli amaçların stratejik hedeflere dönüştürülmesi için etkili bir metodoloji
sağlamaktadır. Ancak, uygulama ve yürütme ile ilgili iletişim stratejileri konusunda yetersiz
kalmaktadır. Hoshin Kanri, KÖPU döngüsü ve topu yakalama süreci vasıtasıyla dinamik bir uygulama ve
yürütme sistemi olarak bu boşluğu doldurabilecek yapıdadır. Hoshin Kanri süreç odaklı bir yaklaşım
olması nedeniyle uzun vadeli hedefleri belirlemek zordur. Bu zorluk Dengeli Skor Kart yardımıyla
aşılabilir niteliktedir.
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Abstract
Financial innovation is not a new phenomenon in the economic landscape. It has been developing for
a long time. The introduction of reserve requirements to banks has been followed by financial
innovations for centuries what is inextricably linked with the digitization of finance. However, it has
been in the last decades that they have had an explosive development. In this way, new products have
been created, new forms of derivatives, products that transfer risk, and so on.
It should be borne in mind, in any case, that the Schumpeterian vision of the innovation process —in
the present case, that of financial innovation— is part of a regular course in terms of an economy that
seeks growth. The main objectives of this work are to analyse the innovation process in general and
financial innovation in particular, during which potential effects will appear on the financial structures
of economic units, and in light of the recent financial events of the crisis of the subprime discuss
whether financial innovation is a source of growth or, on the contrary, is a source of financial instability.
Many economists, bankers, and policy makers think that financial innovation is something that
resembles innovation that occurs in engineering, consumer goods, or public services, that is, a
continuous process to improve the quality or to lower the costs of the goods and services that we
enjoy. However, the financial crisis has cast a shadow over recent financial innovations, particularly
those that call for the elimination of risk. The evident failure of innovations such as swaps to protect
against non-payment (Credit Default Swaps, CDs) or credit insurance has cast doubt on the usefulness
of financial innovations.
Digitalism, as well as the more and more frequent manifestations of the post-digitization of the
economy, but also of the media, art and other areas of socio-economic life, are terms and phases in
the economy of the 21st century, which are inextricably linked with the development of information
and communication technologies.
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Information and Communication Technologies, (ICT) of the 1990s. They are the aftermath of economic
and social transformations, in particular the implementation of new business models, solutions and
communication channels in enterprises based on Internet technology solutions.
The fintech sector, with companies providing technological solutions supporting financial services, is
considered to be particularly innovative in the world. It is one of the fastest growing technology
industries - the value of investments in fintech companies in the world in 2010 amounted to US $ 2
billion, and in 2015 it was over $ 15.5 billion.
Economic life is an endless field of possibilities. Each new financial service, new type of economic
activity leads to the dynamics of economic development. Some financial instruments arise and die out
of lack of interest, and others. How bitcoins or various types of services make their way and function,
reaching more and more followers.
The law and legal institutions are not so dynamic, therefore the old rule "what is not forbidden is
allowed" is often an additional driving force for introducing new institutions to the broadly understood
area of the financial market.
As financial markets, like others, are becoming more and more border-independent and becoming
beyond national entities, regulation of various types of financial services must also take place across
borders and be universal in nature.
There is no single international legislator yet to regulate the financial services market, but there are
undoubtedly attempts to regulate at the European level.
To sumb up the emergence of new financial instruments, particularly financial derivatives, was such a
striking feature of the long financial boom that began in the late 1970s that financial innovation came
to be associated with financial expansion, just as it is now associated with opaque credit mechanisms
and of doubtful value. Well-known figures in the world of finance, such as George Soros and Warren
Buffett, have denounced financial derivatives. In debates about the regulation of financial markets,
the functions and social use value of financial innovation come under scrutiny. In developing countries
the crucial question arises of to what extent financial innovation is essential to creating the financial
infrastructure necessary for industrialization, as opposed to simply making wealth more liquid where
blochchain technology and cryptocurrencies and cryptomoney are become more active.
Keywords: innovation, finance, fin-tech, industrialization, technology, digitalization
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Öz
Ortaokul matematik konuları içinde öğrencilerin zorlandığı ve kavram yanılgısına sahip olduğu
konulardan biri rasyonel sayılardır. Rasyonel sayılar konusunun doğru biçimde açıklanması ve konunun
günlük hayat ile ilişkilendirilmesinde öğretmenlerin kullanacağı öğretimsel stratejinin önemli olduğu
bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Ortaokul matematik öğretmenlerinin rasyonel sayılar
konusunda karşılaşılan bazı kavram yanılgılarını gidermede kullandıkları öğretimsel stratejileri
belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışma Sözel ve soyut verilere dayanan nitel araştırma olupözel durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Karadeniz bölgesinde bulunan farklı ortaokul
kurumlarında görev yapmakta olan 30 adet matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri
araştırmacılar tarafından düzenlenmiş, 8 açık uçlu sorudan oluşan kavram yanılgılarını gidermede
öğretimsel stratejiler formu(KYGÖSF) ile elde edilmiştir. Çalışmada veriler betimsel analiz
yöntemlerinden kategorik birleştirme ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Ortaokul matematik
öğretmenlerinin rasyonel sayılar konusunda öğrenci yanılgılarını düzeltmede daha çok açıklama
yapma/ soru sorma öğretimsel stratejisini kullandıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgısı, Rasyonel sayılar, Ortaokul matematik öğretmenleri, öğretimsels
trateji

668

1.GİRİŞ
Ülkemizde ve dünya ülkelerinde yapılan araştırmalarda öğrencilerin birçok konuda kavramlarla ilgili bir
takım yanlış düşüncelerde oldukları görülür. Bu şekildeki düşünceleri ifade etmede, “kavram yanılgısı”,
“alternatif fikirler”, “çocukların bilimi”, “ön kavramlar”, “genel duyu kavramları”, “kendiliğinden oluşan
bilgiler” veya “yetersiz kavrama” gibi kavramlar kullanılır. Çeşitli nedenlerle oluşmuş ve öğrencilerin
akıllarında yer edinen kavram yanılgılarını veya alternatif fikirleri bilimsel olarak doğru olan fikirlere
dönüştürme işlemi kavramsal değişim olarak adlandırılır (Coştu, Ayas ve Ünal,2007). Öğrencilerdeki
kavramsal değişimlerini görebilmek adına ilk olarak yanılgıların tespit edilmesi ve sonrasında
öğrencilerin yanılgılarıyla karşı karşıya gelmesi sağlanmalıdır (Ryan ve Williams 2007’den akt. Özkan ve
Bal,2018). Bu yanılgıların giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, kavram öğretimi için oldukça
mühimdir. Çünkü bu konuda geliştirilecek öğretim materyallerinin hazırlanmasında bu bilgilerden
yararlanılacaktır (Case ve Fraser, 1999’dan akt. Coştu, Ayas ve Ünal,2007). Bununla birlikte pedagojik
alan bilgisi yanılgıların giderilmesine de katkı sağlamaktadır (Yavuz Mumcu, 2017). Öğrencilerdeki
yanlış düşünüşleri, öğretmenlerin ön görmesi ve bu düşünüşlerin ortaya çıkmasını belirli öğretimsel
stratejiler ile engellemesi mühimdir. (Shulman, 1986’dan akt. Karaağaç ve Köse, 2015).
Durmuş (2005) çalışmasında matematikte zorluk yaşanan ve kavram yanılgılarının olduğu konulardan
bir tanesinin de rasyonel sayılar olduğunu söyler. Rasyonel sayıların diğer sayı kümelerinden farklı ve
karmaşık bir yapısı vardır. Bu farklılık öğrenciler tarafından da hissedilmekte ve zor anlaşılmaktadır.
(Durmuş 2005’den akt. Gürbüz, Birgin, 2008). a/b şeklindeki rasyonel sayılar birçok anlama
gelmektedir. Rasyonel sayıların farklı anlamları şu şekilde ifade edilebilir. Model, nesnel, sözel,
sembolik olarak gösterilir. Konunun öğretilmesinde bu gösterimler arasında geçiş yapılması konunun
kavratılmasında önemlidir. Ayrıca öğretimde rasyonel sayıların parça-bütün anlamına fazla değinilmesi,
diğer anlamlara yeterince önem verilmeyip yalnızca cebirsel olarak ifade edilmesi öğrencilerde
kavramsal öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Bunun üstesinden gelebilmek için uygun öğretimsel stratejiler
kullanılması gerekmektedir. Rasyonel sayılar konusuna ilişkin literatürde değişik çalışmalar olmasına
karşın öğretmenlerin görülen kavram yanılgılarını gidermek için kullandıkları öğretimsel stratejilerin
yer aldığı çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada öğretmenlerin
rasyonel sayılar konusunda karşılaşılan bazı kavram yanılgılarını gidermede kullandıkları öğretimsel
stratejileri belirlemek amaçlanmaktadır.

2. YÖNTEM
Bu araştırmanın modeli ortaokul matematik dersi öğretmenlerinin rasyonel sayılar konusuyla ilgili
öğrencinin kavram yanılgılarını gidermeye yönelik stratejilerine dönük görüşlerini içeren nitel
araştırmadır. Sözel ve soyut verilere dayanan araştırmalar nitel araştırmalardır. Veri analizinde kendine
has adımlar vardır. (Creswell, 2013:183). Araştırmanın nitel verilerine ulaşmak amacıyla özel durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışması, çeşitli durumların ince ayrıntılarına kadar
araştırıldığı, verilerin sistemli bir şekilde elde edildiği ve gerçek yaşamda neler olduğuna bakıldığı bir
yöntemdir. (Davey,1991’den akt. Subaşı ve Okumuş, 2017).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Karadeniz bölgesinde bulunan faklı ortaokul kurumlarında görev
yapmakta olan 30 adet matematik öğretmeni oluşturacaktır. Araştırmada öğretmenler ulaşılabilir
örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından düzenlenmişKavram Yanılgılarını Gidermede Öğretimsel
Stratejiler Formu(KYGÖSF)ile elde edilmiştir. Bu formda sekiz tane açık uçlu soru bulunmaktadır ve bu
sorular rasyonel sayılarda karşılaşılan değişik biçimdeki yanılgılardan oluşmaktadır. Bu sorularda
öğretmenlere ilgili yanılgıları fark edip etmedikleri ve bu yanılgıları gidermek için kullandıkları
öğretimsel açıklamalarının neler olabileceği sorgulanmaktadır. KYGÖSF de yer alan soruların
hazırlanmasında rasyonel sayılar konusundaki yanılgıların tespiti üzerine yapılmış: (Karaağaç ve Köse,
2015; Birgin ve Gürbüz, 2009; Okur ve Gürel, 2016; Yetim ve Alkan, 2010; Pesen, 2007; Özçiftçi, 2007;
Küçük ve Demir, 2009; Biber, Tuna ve Aktaş, 2013)Çalışmalarından yararlanılmıştır. KYGÖSF’de yer alan
yanılgılar, belirtilen çalışmalardan en az iki tanesinde tespit edilen yanılgılar dikkate alınarak seçilmiştir.
Bu yanılgılar ve bu yanılgıları içeren soruların kapsamı: (a) Rasyonel Sayı Kümesi(RSK), (b) Rasyonel
Sayının Tanımı(RST), (c) Rasyonel Sayıların Yoğunluğu(RSY), (d) Rasyonel Sayılarda Çarpma İşlemi(RSÇİ),
(e) Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi(RSBİ), (f) Rasyonel Sayılarda Toplama İşlemi(RSTİ), (g) Rasyonel
Sayılarda Sıralama(RSS), (h) Rasyonel Sayıları Bileşiğe Çevirme (RSBÇ) şeklinde belirtilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemlerinden kategorik birleştirme kullanılmıştır. Araştırmada
bu süreç üç basamakta oluşturulmuştur. Bunlar: (a) KYGÖSF ‘ye verilen yanıtların değerlendirilmesinde
kullanılacak puanlama ölçeğinin (PÖ) oluşturulması,(b) cevapların kodlanması ve puanlanması,(Yavuz
Mumcu, 2017)(c) cevapların kodlarıyla araştırmanın problemine yönelik nitel analizlerin
gerçekleştirilmesi şeklinde ifade edilebilir.
Öğretmenlerin KYGÖSF’ye verdikleri yanıtların analizinde kullanılacak olan PÖ’nün oluşturulmasında
öncelikle ölçeğin alt boyutlarına karar verilmiştir. Bunun için içerik analizinden yararlanılmış ve
öğretmenlerin yanıtları, farklı türdeki kavram yanılgılarını gidermek için kullandıkları öğretim
yöntemleri ve yanıtların benzer noktaları dikkate alınarak beş başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar
Somut Nesne/ Materyal Kullanma (SN/MK), Açıklama Yapma/Soru Sorma (AY/SS), Model Kullanma
(MK), Boş (B) ve Diğer (D) olarak ifade edilebilir. Diğer başlığında yer alan yanıtlar ilgili başlıklar dışında
kalan geçersiz yanıtlardan oluşmaktadır. Bu başlıklara ait yanıtlar yukarıda bahsedilen yanılgıların
giderilmesine söz yönelik herhangi bir öneri içermeyen veya oldukça belirsiz ifadelerden oluşan
yanıtlardır.
Yavuz Mumcu(2017) deki çalışmasından yararlanılarak puanlama ölçeği oluşturulmuştur.
Öğretmenlerin yaptıkları açıklamaların niteliğinin belirlenmesinde öğretmenlerin yanıtları KYGÖSF de
yer alan her bir soru için birer birer okunmuş aynı açıklamalar bir araya getirilmiştir. Bir araya getirilen
yanıtların sonucunda ortaya çıkan yanıtların ortak noktaları bulunmaya, yanıtların kodları
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oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunlar sonucunda öğretmenlerin yanıtları ayrı ayrı incelenerek kendi
aralarında ortak bir yapı bulunmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda öğretmenlerin verdikleri yanıtların
üç ayrı türde olduğu görülmüştür. Yine Yavuz Mumcu(2017) çalışmasından bu türler:birinci tür cevaplar
bulunan rasyonel sayılardaki yanılgıyı gidermede öğretmenlerin kullandıkları stratejinin net bir şekilde
açıklandığı cevaplardır. Bu tür cevaplarda bulunan etkinlik ve alıştırmalar uygun stratejinin
kullanımında geçerli rasyonel sayılarda öğrencilerdeki yanılgıların ortadan kaldırılmasında uygun
bulunmuştur. Bu sebeple GY olarak kodlanmıştır. İkinci tür cevaplar rasyonel sayılardaki yanılgıyı
gidermede kullanılan strateji uygun olarak açıklanmış ama bu stratejinin nasıl kullanılacağına yönelik
tam açıklamanın yapılmadığı cevaplardır. Bu tür cevaplar uygun stratejinin anlatılışına bağlı olarak
kısmen geçerli, rasyonel sayılardaki yanılgıları gidermede yetersiz bulunmuştur. Bu sebeple KG/YSZ
olarak kodlanmıştır. Üçüncü türdeki cevaplar ise rasyonel sayılardaki yanılgıları gidermede net bir
cevap bulunmayan veya uygun olmayan stratejilerin seçildiği cevaplardır. Bu tür cevaplar; uygun
stratejiyi bulundurmadıklarından geçersiz, rasyonel sayılardaki yanılgıların giderilmesinde yetersiz
bulunmuştur. Bu sebeple GSZ/YSZ olarak kodlanmıştır.
Öğretmenlerin KYGÖSF’ na verdikleri cevaplar analiz edilirken kullanılan kategoriler ve bu kategorilerin
anlamları Tablo-1 de verilmiştir. Bunlarda Yavuz Mumcu (2017) çalışmasından elde edilmiştir.

Tablo 1: Öğretmenlerin KYGÖSF’ na verdikleri cevaplar analiz edilirken kullanılan kategoriler ve bu
kategorilerin anlamları
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3. BULGULAR
Rasyonel sayılar kümesi kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri belirlemek
amacıyla sorulan birinci soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin RSK da Farklı Tema ve Kategorilere göre Dağılımı
SN/MK
SK

Öğretmen

RSK

G/Y

-

TOP

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

AY/SS
G/Y

-

5

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

14

3

TOP

MK
G/Y

22

-

TOP

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

3

1

4

B

-

D

4

Tablo2, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türüne göre ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılar kümesi kategorisinde 22 kişinin açıklama yapma soru sorma yöntemini, 4 kişinin model kullanma
yöntemini, 4 kişinin diğer yanıtlar verdiği görülmüştür. Yanıt veren kişilerin büyük çoğunluğu açıklama
yapma soru sorma yöntemini kullandıkları görülmektedir.
Rasyonel sayılar tanımı kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri belirlemek
amacıyla sorulan ikinci soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğretmenlerin RST de Farklı Tema ve Kategorilere göre Dağılımı
SN/MK
SK

Öğretmen

-

G/Y

-

TOP

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

AY/SS
G/Y

-

17

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

4

3

TOP

MK
G/Y

24

2

TOP

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

2

B

-

Tablo 3, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türüne göre ele alınarak yorumlandığın da, rasyonel
sayılar kümesi kategorisinde 24 kişinin açıklama yapma soru sorma yöntemini, 2 kişinin model kullanma
yöntemini,4 kişinin diğer yanıtlar verdiği görülmüştür. Yanıt veren kişilerin büyük çoğunluğu açıklama
yapma soru sorma yöntemini kullandıkları görülmektedir.
Rasyonel sayılarda yoğunluk kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri belirlemek
amacıyla sorulan üçüncü soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
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D

4

Tablo 4. Öğretmenlerin RSY de Farklı Tema ve Kategorilere göre Dağılımı
SN/MK
SK

Öğretmen

G/Y

-

TOP

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

AY/SS
G/Y

-

9

TOP

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

9

1

MK
G/Y

19

7

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

2

1

TOP

B

10

1

D

Tablo 4, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türlerine göre ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılarda yoğunluk kategorisinde 19 kişinin açıklama yapma/soru sorma yöntemini, 10 kişinin model
kullanma yöntemini tercih ettiği, 1 kişinin ise boş bıraktığı görülmektedir. Mevcut sayısal veriler göz
önüne alındığında büyük çoğunluğun açıklama yapma/soru sorma yöntemini tercih ettikleri
görülmektedir.
Rasyonel sayılarda çarpma işlemi kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri
belirlemek amacıyla sorulan dördüncü soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. Öğretmenlerin RSÇİ De Farklı Tema ve Kategorilere göre Dağılımı
SN/MK
SK

Öğretmen

TOP
G/Y

1

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

1

AY/SS
G/Y

2

6

TOP
KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

5

3

MK
G/Y

14

3

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

4

1

TOP

B

D

8

-

6

Tablo 5, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türlerine göre ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılarda çarpma işlemi kategorisinde 2 kişinin somut nesne/materyal kullanma yöntemini, 14 kişinin
açıklama yapma/soru sorma yöntemini, 8 kişinin model kullanma yöntemini, 6 kişinin diğer yanıtları
tercih ettiği görülmektedir. Mevcut sayısal veriler göz önüne alındığında büyük çoğunluğun açıklama
yapma/soru sorma ve model kullanma yöntemini tercih ettiği görülmektedir.
Rasyonel sayılarda bölme işlemi kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri
belirlemek amacıyla sorulan beşinci soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 6’da
verilmiştir.
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Tablo 6. Öğretmenlerin RSBİ de Farklı Tema ve Kategorilere GöreDağılımı
SN/MK
SK

TOP
G/Y

2

Öğretmen

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

AY/SS
G/Y

2

10

TOP
KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

6

3

MK
G/Y

19

1

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

1

3

TOP

B

D

5

2

2

Tablo 6, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türüne göre ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılarda bölme işlemi kategorisinde 2 kişinin somut nesne materyal kullanma yöntemini, 19 kişinin
açıklama yapma soru sorma yöntemini, 5 kişinin model kullanma yöntemini, 2 kişinin boş, 2 kişinin
diğer yanıtlar verdiği görülmüştür. Yanıt veren kişilerin büyük çoğunluğu açıklama yapma soru sorma
yöntemini kullandıkları görülmektedir.
Rasyonel sayılarda toplama işlemi kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri
belirlemek amacıyla sorulan altıncı soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 7’de
verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin RSTİ De Tema Ve Kategorilere Göre Dağılımı
SN/MK
SK

Öğretmen

TOP
G/Y

1

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

AY/SS
G/Y

1

3

TOP
KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

5

1

MK
G/Y

9

4

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

5

5

TOP

B

D

14

-

6

Tablo 7, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türüne göre ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılarda toplama işlemi kategorisinde 1 kişinin somut nesne materyal kullanma yöntemini, 9 kişinin
açıklama yapma soru sorma yöntemini, 14 kişinin model kullanma yöntemini, 6 kişinin diğer yanıtlar
verdiği görülmüştür. Yanıt veren kişilerin büyük çoğunluğunun model yöntemini kullandıkları
görülmektedir.
Rasyonel sayılarda sıralama kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri belirlemek
amacıyla sorulan yedinci soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 8 ’de verilmiştir.
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Tablo 8. Öğretmenlerin RSS De Farklı Tema Ve Kategorilere Göre Dağılımı
SN/MK
SK

TOP
G/Y

-

Öğretmen

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

1

-

AY/SS
G/Y

1

2

TOP
KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

8

1

MK
G/Y

11

5

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

5

3

TOP

B

D

13

1

4

Tablo 8, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türüne göre ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılarda sıralama kategorisinde 1 kişinin somut nesne/materyal kullanma yöntemini, 11 kişinin
açıklama yapma/soru sorma yöntemini, 13 kişinin model kullanma yöntemini tercih ettiği
görülmektedir. 1 kişinin boş ve 4 kişinin diğer yanıtları tercih ettiği görülmektedir. Mevcut sayısal veriler
göz önüne alındığında büyük çoğunluğun açıklama yapma/soru sorma ve model kullanma yöntemini
tercih edildiği görülmektedir.
Rasyonel sayılarda bileşiğe çevirme kategorisine yönelik yanılgıyı gidermede kullanılan stratejileri
belirlemek amacıyla sorulan sekizinci soruya öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 9 ’da
verilmiştir.
Tablo 9. Öğretmenlerin RSBÇ De Farklı Tema ve Kategorilere Göre Dağılımı
SN/MK
SK

Öğretmen

TOP
G/Y

-

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

-

-

AY/SS
G/Y

0

7

TOP
KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

9

1

MK
G/Y

17

-

KG/

GSZ/

YSZ

YSZ

2

2

TOP

B

D

4

1

8

Tablo 9, çalışmada ele alınan kavram yanılgıları türlerine ele alınarak yorumlandığında, rasyonel
sayılarda bileşiğe çevirme kategorisinde 17 kişinin, açıklama yapma/soru sorma yöntemini, 4 kişinin
model kullanma yöntemini, 1 kişinin boş, 8 kişinin diğer yanıtları tercih ettiği görülmüştür. Mevcut
sayısal veriler dikkate alındığında büyük çoğunluğun açıklama yapma/soru sorma yöntemini tercih
ettiği görülmektedir.

4. SONUÇ
Öğretmenlerin, rasyonel sayılarda sık karşılaşılan kavram yanılgılarını gidermede kullandıkları
öğretimsel stratejileri KYGÖSF’dan elde edilen bulgular neticesinde belirlemeyi amaçlayan bu
çalışmada öğretmenlerin, rasyonel sayılarda sık karşılaşılan kavram yanılgılarını gidermede
kullandıkları öğretimsel stratejiler tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre tüm çalışmadaki sorular
incelendiğinde öğretmenlerin en çok açıklama yapma/soru sorma yöntemini kullandıkları görülmüştür.
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İkinci olarak model kullanma, üçüncü olarak somut nesne/materyal kullandıkları görülmüştür. Bunun
nedeni materyali konuya uygun hazırlama, materyali ders esnasında nasıl kullanacağını bilememe,
materyal hazırlığının zor olduğunu düşünmeleri olabilir. Oysaki Onur Sezer (2017) materyal
kullanımının zamandan tasarruf sağladığı, öğrencinin somut düşünmesini artırdığı, işlemleri
kolaylaştırdığı, öğrencinin ilgisini çektiği, öğrenciyi derste aktifleştirdiğini söylemiştir. ( Onur
Sezer,2017). Ayrıca Yapılan araştırmada öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretimden
faydalanmadıkları görülmüştür.

5. Öneriler
Yapılan araştırmada öğretmenlerin kullandıkları yöntemler arasında bilgisayar destekli herhangi bir
yönteme rastlanmamıştır. Bunun için öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle destek verilmelidir.
Öğretmenleri, kavram öğretiminde kullanılan modern yöntem, tekniklerden sadece haberdar
etmekten ziyade onlara bu teknikleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla hizmet içi eğitim
verilmesi, öğretimde ve kavram yanılgılarını giderme noktasında faydalı olabilir.
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Social Autism Caused by Covid-19 Isolation (“A Silent
Killer”)
COVID-19 izolasyonunun neden olduğu sosyal otizm
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Abstract
During the current pandemic, social isolation has become an inevitable measure taken in order to
minimize the risk of exposure of the population to infection, to facilitate the work of the health care
system.
A person who has lost his usual way of life, who has lost social contacts that are of great importance,
begins to drive himself into a corner with his thoughts, which, in the end, can lead to the loss of the
meaning of life. Remote work during a pandemic has not been successful for everyone. Many nuances
were not foreseen, people were torn out of their usual living conditions, everyone coped with the
situation to the best of their ability.
At the same time, social autists are emotionally and psychologically closed in their private world, and
are self-sufficient entities that do not need constant emotional and rational communication with other
people.
Social autism turns out to be a way of socio-psychological adaptation to the information society.
At the same time, social autists are emotionally and psychologically closed in their private world, and
are self-sufficient entities that do not need constant emotional and rational communication with other
people.
Avoidance of social contact, inappropriate behavior in the social environment and limited, repetitive
behavior is considered the main symptoms of social autism.
As for the trend towards social autonomy of the individual, for a huge number of people, the call to
"stay at home" and large-scale measures of quarantine and self-isolation have become a natural,
forced phenomenon. And if in social autism we can observe the predominance of the human
propensity for solitude and isolation, then such a tendency should cause great concern in the
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reasonable community, and, as a result, close attention is required to this alarming social
phenomenon.
Keywords: isolation, pondemi, people, autism, fear

Öz
Mevcut pandemi sırasında, nüfusun enfeksiyona maruz kalma riskini en aza indirmek, sağlık sisteminin
işini kolaylaştırmak için sosyal izolasyon alınması kaçınılmaz bir önlem haline geldi. Her zamanki yaşam
tarzını yitirmiş, çok önemli olan sosyal temaslarını kaybetmiş bir insan, sonunda hayatın anlamını
yitirmesine yol açabilecek düşünceleriyle kendini köşeye sıkıştırmaya başlar.
Bir pandemi sırasında uzaktan çalışma herkes için başarılı olmadı. Pek çok nüans öngörülmedi, insanlar
olağan yaşam koşullarından koparıldı, herkes durumla elinden gelenin en iyisini yaptı.
Sosyal otizm, kişinin kendi hayatını aktif olarak etkilemek için arzu ve teşviklerin kaybı ile karakterize
edilen, toplumun yeterince anlaşılmamış ahlaki bir hastalığıdır. Nereye ve neden gidileceği belli değil.
Sosyal otizmi haklı olarak ulusların ve devletlerin "sessiz katili" olarak adlandırabiliriz.
Sosyal otizm, körelmeyi arzular, herhangi bir eylem için teşvikler, hareket kaybolur, yön vektörü
kaybolur.
Sosyal otizm, bilgi toplumuna sosyo-psikolojik adaptasyonun bir yolu olarak ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda sosyal otistler duygusal ve psikolojik olarak özel dünyalarına kapalıdırlar ve diğer
insanlarla sürekli duygusal ve rasyonel. Sosyal temastan kaçınma, sosyal çevrede uygunsuz davranışlar
ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar sosyal otizmin ana belirtileri olarak kabul edilir. iletişime ihtiyaç
duymayan kendi kendine yeterli varlıklardır
Bireyin sosyal otizm eğilimine gelince, çok sayıda insan için “evde kal” çağrısı ve geniş çaplı karantina
ve kendi kendine izolasyon önlemleri doğal, zorunlu bir fenomen haline geldi. Ve eğer sosyal otizmde,
insanın yalnızlık ve izolasyon eğiliminin baskınlığını gözlemleyebilirsek, o zaman böyle bir eğilim zeki
toplulukta büyük endişeye neden olmalı ve sonuç olarak bu endişe verici sosyal fenomene yakından
dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: izolasyon, pondemi, insanlar, otizm, korku
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Taxonomy Related to Social Study Education in Turkey
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Abstract
This study aimed to scrutinize the studies on Bloom's taxonomy in the field of social studies education
in Turkey through content analysis. In this respect, the research is a descriptive study. In the research
the studies on Bloom's taxonomy (original or revised) in the field of social studies education between
2005 and 2021 were reviewed. The 21 researches that met the criteria listed were evaluated in terms
of the taxonomy used, the dimensions of the taxonomy, the document type, the method, and the
results achieved. Document analysis was used as the data collection method. The findings obtained
from the research showed that the studies were mostly concentrated in 2016 and the Revised Bloom
taxonomy was used more. It has been determined that classification is mostly made according to the
cognitive process dimension of taxonomy. In the studies examined, it was observed that the analysis
of the curriculum outcomes and the textbook unit assessment questions was mainly aimed. In all of
the studies, it was determined that the questions and objectives for the lower levels of Bloom's
taxonomy were intense. Besides, it was defined that there were no objectives at the apply level. It has
been understood that high-level objectives and questions are included in a very limited way. In line
with these results were made various suggestions.
Keywords: Bloom Taxonomy, Revised Bloom Taxonomy, Social Studies Education.

Öz
Bilişsel alana yönelik öğrenme hedeflerinin sınıflandırılması amacıyla 1956 yılında Bloom tarafından
geliştirilen Bloom Taksonomisi, Anderson ve Krathwohl tarafından 2001 yılında revize edilmiştir
(Anderson & Krathwohl, 2001). Bu değişiklikle beraber yapılan çalışmalarda, Bloom Taksonomisi ile
Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi şeklinde bir adlandırma kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle yapılan
çalışmaların birbirinden daha net bir biçimde ayırt edilebilmesi sağlanmıştır. Yeni düzenlemede yapılan
en büyük revizyon bilişsel alandaki tek boyutlu yapının iki boyutlu bir yapıya dönüştürülmesi olmuştur.
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Orijinal Bloom taksonomisi yalnızca bilişsel süreç boyutundan oluşmaktadır. Bilişsel süreç boyutunda
sırasıyla hatırlama, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları bulunmaktadır.
Revize edilmiş Bloom taksonomisi ise Bloom taksonomisinden farklı olarak bilgi ve bilişsel süreç boyutu
olmak üzere iki boyutlu bir yapıya sahiptir (Turgut & Baykul, 2012). Revize edilmiş Bloom taksonomisine
orijinal taksonominin geliştirildiği zaman diliminde fazla bilinmeyen bilişüstü/üstbilişsel bilgi boyutu
eklenmiştir (Krathwohl, 2002). Ayrıca Revize edilmiş Bloom taksonomisinde orijinal taksonomideki son
iki basamağın yeri değiştirilmiştir. Revize edilmiş Bloom taksonomisin bilgi boyutu, olgusal, kavramsal,
işlemsel ve üst bilişsel bilgi boyutlarından meydana gelmektedir. Bilişsel süreç boyutu ise hatırlama,
anlama (kavrama), uygulama, analiz, değerlendirme ve oluşturma (yaratma) düzeylerinden
oluşmaktadır (Anderson & Krathwohl, 2001). Her iki taksonomide eğitim alanında hem öğretim
programları kazanımlarının sınıflandırılmasında hem de öğrenmelerin değerlendirilmesinde (sınav
sorularının düzeyinin tespiti) sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca Bloom taksonomisi belirli bir disipline özgü
olmadığından matematikten fen bilimlerine fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar tüm alanlarda
yaygın bir kullanıma sahiptir.
Bu araştırmada sosyal bilgiler eğitimi alanında Bloom taksonomisine (orijinal veya revize edilmiş)
yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yıl sınırlaması yapılarak ilgili
aralıktaki çalışmaların hepsi taranacak ve değerlendirmeye alınacaktır. Tarama işlemi Google Akademik
arama motoru kullanılarak yapılacaktır. Çalışma nitel araştırma türlerinden biri olan doküman
incelemesi tekniği ile gerçekleştirilecektir. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılacaktır. Bu
sayede Bloom Taksonomisi çalışmalarının sosyal bilgiler eğitimi alanında hangi yönelimde olduğunun
ortaya koyulabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, incelenen çalışmalar yıl, amaç, yöntem ve
ulaşılan sonuçlar bakımından ayrıntılı olarak incelenecektir. Araştırmanın veri analiz süreci henüz
tamamlanmamıştır. Sonuçlar ve tartışma sunum oturumlarında paylaşılacaktır.

INTRODUCTION
Bloom's Taxonomy, which was developed in 1956 to classify learning objectives for the cognitive
domain; consists of knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation levels.
In taxonomy, the steps of knowledge, comprehension and application are described as low-level skills,
while the steps of analysis, synthesis and evaluation are expressed as high-level thinking skills.
Taxonomy has a hierarchical and one-dimensional structure (Krathwohl, 2002). Bloom's Taxonomy has
guided assessment and evaluation experts to develop test situations, curriculum development experts
to develop training programs, and teachers in arranging their educational practices (Yurdabakan,
2012). However, some criticisms have been brought to the taxonomy over time. For example, it has
been stated that some of the objectives at the knowledge level in taxonomy may be more complex
than the objectives at the analysis and evaluation level in certain cases. Moreover, it was emphasized
that the level of evaluation is not more complex than synthesis and that the level of synthesis includes
the level of evaluation. (Amer, 2006). In other words, the fact that a literary critic can evaluate a novel
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does not mean that he/she can write a novel (Senemoğlu, 2005). A notable example of is a gourmet
(person with a developed taste in food and drink) may evaluate a dish in terms of taste, flavour, and
presentation, but may not be able to cook the same dish himself/herself. That is to say, it is not
expected that every gourmet have a chef's mastery. To give another an example, a music critic may
evaluate a song but not be able to write an original song.
Another criticism brought to taxonomy is related to the fact that the targets are arranged in a
hierarchical structure. Put it another way, mastering low-level learning is a prerequisite for
transitioning to higher-level learning in the Bloom's taxonomy. However, in some areas, it is not
necessary to master the lower-level levels for a higher-level learning. All these listed criticisms revealed
that the taxonomy should be reviwed, and finally the taxonomy was revised. The revised Bloom
taxonomy has been transformed into a two-category structure is knowledge and cognitive process
dimensions (Turgut & Baykul, 2012). While the knowledge dimension shows the content of the
objectives, the cognitive process dimension indicates how the objectives will be achieved. Therefore,
the knowledge dimension is demonstrated by the name and the cognitive process dimension is
represented by the verbs. The level of knowledge in Bloom's taxonomy was changed to remember and
the level of comprehension to understan. Also, the synthesis and evaluation steps in the cognitive
process dimension have been replaced. The knowledge dimension is divided into four categories as
factual, conceptual, procedural, and metacognitive knowledge (Anderson & Krathwohl, 2001). The
two-dimensional structure of the Revised Bloom's Taxonomy was presented in Table 1.

Table 1. Revised Bloom's Taxonomy.
Knowledge Dimension
Factual
Knowledge

Conceptual
knowledge

Procedural
Knowledge

Metacognitive
Knowledge

Cognitive Process Dimension
Remember
Understand
Apply
Analyze
Evaluate
Create

In the field of education, both the original version and the revised form of Bloom's taxonomy are
frequently used both in the classification of curricula objectives and in the assessment of learning
(detection of the level of exam questions). Besides, since Bloom's taxonomy is not specific to a
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particular discipline, it has a widespread use in all fields from mathematics to science, from science to
social sciences. In this research it was aimed to investigate the studies on Bloom's taxonomy (original
or revised) in the field of social studies education. It is thought that the results to be reached in the
study will benefit researchers in their researches on Bloom's taxonomy in different disciplines,
especially in social studies education.

METHOD
This research is based on the principle of presenting the existing situation as it is without any
intervention. In this respect, the research is a descriptive study. Document analysis was used to obtain
the research data. The data source of the research consists of 21 articles selected in accordance with
criterion sampling, which is one of the purposive sampling methods, among the researches carried out
on Bloom's taxonomy in the field of social studies education in Turkey. In the determination of the
articles examined within the scope of the study, attention was paid to the criteria of being made in the
field of social studies education and between 2005 and 2021. Taxonomy studies within the scope of
social studies education were accessed through the Google academic search engine. In this direction,
the Turkish pages were scanned by typing the keywords "sosyal bilgiler and Bloom taksonomi*" into
the Google search engine (see Figure 1). The "*" sign at the end of the words is used to reach all
possible results while searching. In other words, a search was made by typing "taxono*", and thus,
studies containing alternative expressions such as the word "taxonomy" and the words "to taxonomy"
was reached The scanning process was terminated on October 19, 2021. Therefore, studies published
after this date are excluded from the scope of this study.

Figure 1. Scanning studies in the Google academic search engine.
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Coding and Analysis of Data
The studies included in the research were evaluated in terms of the year, the taxonomy used, the
dimensions of the taxonomy, the document type, the method, and the results achieved. The coding of
the data was carried out by the researcher. Batdı (2021) stated that if the coding was not carried out
by at least two researchers, the researcher could obtain proof of reliability by repeating the coding
made by him/her. In this regard, the studies were analyzed twice by the researcher in a certain time
period in order to obtain evidence of the reliability of the coding. It's not found difference between
codings. After the article reviews were completed, the stage of presenting the findings under the
themes was started.

FINDINGS
A total of 21 studies were explored within the scope of the research. First of all, the distribution of the
studies by year was scrutinized. The results regarding this are displayed in Figure 1.
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Figure 1. Distribution of the reviewed studies by year.

As can be seen in Figure 1, the studies examined were carried out in 2019 at most. After the annual
review, it was investigated which of the original Bloom taxonomy or the revised Bloom taxonomies
were used in the studies. The distribution according to the taxonomy type used in the studies is
illistruated in Figure 2.
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Figure 2. Distribution by type of taxonomy used in the studies examined.

As seen in Figure 2, the Revised Bloom taxonomy has been used more in studies in the field of social
studies education. The distribution according to which dimension of the taxonomy is examined is
shown in Figure 3.
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Figure 3. Distribution according to the taxonomy dimension used in the studies investigated.

As seen in Figure 3, studies were mostly classified according to the cognitive process dimension of
taxonomy. The examined studies were also examined in terms of the document type analyzed, and it
was found that the curriculum achievements and textbook unit evaluation questions were analyzed in
general (see Figure 4). In addition, when the results of the studies examined were examined, it was
understood that the gains and questions for the lower levels of taxonomy were intense.
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Figure 4. Distribution of studies by type of document examined.

CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
In this research, studies on Bloom's taxonomy in the field of social studies education in Turkey were
examined via content analysis. As a result of the research, it was showed that the studies were
concentrated in 2019 and the Revised Bloom taxonomy was mostly used. A possible explanation for
this might be that is the increasing emphasis on metacognitive learning in both the objectives of the
curriculum and the competencies expected from the students. Moreover, the revisions made in the
curriculum in 2018 also necessitated the evaluation of the current curriculum according to the Revised
Bloom taxonomy. Another important finding was that studies mostly classify taxonomy according to
the cognitive process dimension. This result may be explained by the fact that a better understanding
of the cognitive process dimension compared to the knowledge dimension.
In the studies analyzed within the scope of the research, it was concluded that the curriculum
objectives and the textbook evaluation questions were classified the most. This finding is consistent
with the results of the study conducted by Zorluoğlu et al. (2020). Zorluoğlu et al. (2020), conducted a
content analysis of the researches conducted in Turkey on the Revised Bloom Taxonomy related to the
Science course and revealed that mostly exam questions and curriculum objectives were investigated.
This situation can be interpreted as a requirement of the revisions made in both the curriculum and
the textbooks. Besides, the fact that the curriculum and textbooks are more accessible than other
document types may have been the source of taxonomy studies being carry out predominantly on
these documents.
Together, these studies indicate that it was determined that the questions and objevtives for the lower
levels of Bloom's taxonomy were intensity. Also, it was determined that the 7th grade social studies
curriculum did not include objevtives at the application level (Mindivanlı Akdoğan & Ceylan, 2021). It
was scrutinized that high-level objectives and questions were included in a very limited way. This
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finding is in line with the study by Zorluoğlu et al. (2020). Zorluoğlu et al. (2020), detected that there
is generally low-level information in the exams and curriculum objectives, that the Revised Bloom
Taxonomy steps do not show a homogeneous distribution and that metacognitive information is not
included at all. Based on the results obtained in the research, it can be suggested that the social studies
curriculum objectives and textbook unit evaluation questions should be prepared for high-level
learning.
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Innovative Investment Process
Jerzy EBING
UTH, Polska

What is the process itself?
The investment process is a sequence of technical and construction activities, connected with each
other in a logical and economical way, with a definite time and purpose, determined by law.

What is innovation in the investment process?
Innovation (Latin: Innovation) in the investment process is a sequence of technical and construction
activities, logically and economically linked with each other in a specific time and purpose, determined
by law, in accordance with the principles of sustainable development.

What is an innovative investment process?
Innovative Investment Process is a sequence of technical and construction activities, logically and
economically linked with each other in a specific time and purpose, determined by law and the
principles of sustainable development with the primary objective of reducing CO2 emissions.

What are the reasons for implementing innovations?
We are in a raw material and climate crisis situation, so we urgently need to reduce carbon dioxide
emissions into the atmosphere.

What are the reasons for implementing innovations?
We are in a raw material and climate crisis, so we urgently need to reduce carbon dioxide emissions
into the atmosphere. There is currently a lack of knowledge about carbon strategies and calculations.
Facility design should be encouraged to ensure that CO2 emissions are reduced. Guidelines should be
developed for new facilities to set a pathway to zero CO2 emissions; the guidelines should be
addressed to decision makers, investors, designers and participants in the investment process. Its
purpose should be to help define the "direction of change" and set clear and achievable goals.
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What is the main criterion for innovation?
The overarching goal of the process is not only an energy self-sufficient investment with respect for
the environment, but an investment based on low-carbon products, i. e. with a so-called built-in and
operational "low carbon footprint". We distinguish between 2 concepts of CO2 emissions: embedded
and operational emissions
Emissions arising during the manufacture and incorporation of a product, including recycling, are the
embedded value, while operational emissions are those arising during the entire life cycle, including
after recycling. Unfortunately, operational CO2 assessment is a relatively new field, and measurements
and benchmarks are variable and can vary widely by building type and region.

What are the conditions for implementing an innovative product?
1. Knowledge, experience and creativity focused on market expectations,
2. Feedback - the process of fine-tuning, i. e. market orientation and drawing inspiration.
3. Leveraging potential, at a given point in time, execution in response to market niches,

What are the advantages of using innovative products?

construction time

time
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less waste

less cost

costs

more durability

better logistics

waste
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Machines and devices
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Advertisement and poles
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time
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costs

waste

4a. Houses and cottages
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4b.

Houses and cottages

4c.

Houses and cottages
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Ambitious EU plans assume that from 2025 onwards, all new buildings will be designed to net zero to
meet climate change targets from 2030 onwards. In terms of CO2 emissions, the aim is, in the slightly
longer term to 2050, to eliminate the "carbon footprint" contained in products >500kg/m2 (in simple
terms, a "zero carbon footprint").

In summary, facilities should be designed in such a way that at the end of their useful life it would be
possible to convert their functions without significant changes and, where this is not possible, to
recycle them partially or completely. This rule applies to the structure, but a similar condition applies
to the infrastructure of the facility, mainly the energy carriers, which should ensure self-sufficiency of
the facility by using renewable energy sources such as closed water cycle, rainwater, ground energy,
wind and solar energy.
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Görme Engelli Bireylerin Müzik Eğitimi Özel Yetenek
Sınav Sürecine İlişkin Görüşleri: Ankara Müzik ve Güzel
Sanatlar Üniversitesi Örneği
Bilgehan EREN
Doç. Dr., Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

Öz
Türkiye’de müzik eğitiminin genel, özengen (amatör ve mesleki müzik eğitimi olmak üzere üç temel
seviyede yürütüldüğü bilinmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar; lise düzeyinde başlayan güzel
sanatlar liseleri müzik bölümleri, eğitim fakültelerine bağlı olarak 4 yıl eğitim veren müzik eğitimi lisans
programları ile enstitülere bağlı olarak yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi veren müzik eğitimi lisans
üstü programlarıdır. Öğrenciler tüm düzeylerde devletin ön gördüğü bir üst eğitim seviyesine geçilirken
girilmesi gereken sınava ilişkin puanlar ile (LGS-Lise Geçiş Sınavı, YKS-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ve
ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), bir önceki eğitim kurumundaki başarı
ortalamalarına ek olarak müzik eğitimi özel yetenek sınavına tabi tutulmaktadırlar.
Müzik eğitimi özel yetenek sınavına giren öğrenci profili eskiye nazaran farklılıklar içermektedir. Ülkemizde
engelli bireylere yönelik artan farklılık ve bu doğrultuda gerçekleşen düzenlemeler ile normal gelişim
gösteren bireyler ile benzer koşullarda sınava girmeleri yasal koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Her
ne kadar henüz beklenen seviyede bir farkındalık ve eşitlik sağlanamasa da bu yönde yukarıya doğru
seyreden bir ivme olduğu apaçık görülmektedir. Bu ivmenin daha hızlı ve etkin bir şekilde yol alabilmesi
için mesleki müzik eğitimi veren kurumların farkındalıklarının arttırılması ve engelli bireylerin eğitim
kurumlarında yer bulabilmesi için başta sınav süreci sonrasında da eğitim-öğretim sürecinde düzenleme,
iyileştirme ve uyarlamalara gitmesi elzem görülmektedir.
Bu doğrultuda üniversiteler bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim veren kurumların sınav sürecindeki
düzenlemelerin engelli dostu hale getirilerek engelli bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla olabildiğince- eşit düzlemde sınava girme haklarını onlara tanımak, engelsiz bir düzlem yaratmak bir görev
ve gereklilik halini almıştır. Bu yönde yapılacak her türlü araştırma ve uygulama önem arzetmektedir.
Bu araştırmanın amacı 2021-2022 Öğretim Yılında gerçekleştirilen lisans ve lisansüstü müzik eğitimi özel
yetenek sınav sürecine ilişkin olarak görme engelli bireylerin görüşlerini belirlemek ve bu görüşler
doğrultusunda elde edilen sonuçları değerlendirmektir. Araştırmanın bulgularının gerek sınavın
yürütüldüğü üniversitenin gelecek sınav düzenlemelerine, gerek bu uygulamayı yapan diğer kurum ve
kuruluşlara gerekse gelecek araştırma ve uygulamalara ışık tutacağı ve yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, lisans, lisansüstü, görme engelli, özel yetenek sınavı
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GİRİŞ
Eğitim, bireylerin bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal becerileri ile davranışlarının en elverişli şekilde ve
istenilen yönde geliştirilmesi ve bireye belirli hedeflere yönelik yeni beceriler, davranışlar ve bilgiler
kazandırılması amacıyla tesadüfi ya da planlı şekilde gerçekleştirilen çalışmaların tamamıdır (Akyüz, 2006:
2; İmik & Dönmez, 2017:115). Eğitimin tanımında altı çizilen en önemli özellikler bireyin davranışlarındaki
bu değişikliğin kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı şekilde ve istendik yönde olması gerektiğidir (Ertürk, 1972:
12). Belirli bir alana/disipline odaklanıldığında ise eğitim; o alana ilişkin bilgi, beceri ve davranışların
kazandırılmasına odaklanır. Bu bağlamda Uçan (1997), Ertürk’ün öne çıkardığı özellikleri vurgulayarak
müzik eğitimini “bir müzikal davranış kazandırma, bir müziksel davranış değiştirme veya bir müziksel
davranış değişikliği oluşturma, bir müziksel davranış geliştirme sürecidir” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca bu
tanıma ek olarak müzik eğitimini genel, özengen (amatör) ve mesleki (profesyonel) müzik eğitimi olarak
üçe ayırmıştır (Uçan, 1997: 30).
Bu sınıflamada kategoriler arasındaki en belirgin fark, eğitimin sistematikliği ve yoğunluğudur. En
sistematik ve yoğun müzik eğitiminin mesleki olan kategoride yürütülen olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Müzik alanında profesyonel bir ilerlemeye ve meslek edinmeye/edindirmeye yönelik olan mesleki müzik
eğitimi; müzik alanının, bütününü, bir kolunu veya dalını o bütün kol ya da dal ile ilgili bir işi meslek olarak
seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi gösteren, seçme olasılığı bulunan ya da öyle görünen, müziğe belli
düzeyde yetenekli kişilere yönelik kolun, dalın, işin ya da mesleğin gerektirdiği müziksel davranışları ve
birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır (Uçan, 1997:27). Müzik eğitiminin verildiği alanlar farklı
kaynaklarda farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Ancak genel olarak bu alanlar işitme eğitimi, müzik
kuramları, yorumculuk/icra (ses ya da çalgı), kompozisyon, bestecilik ve şeflik, müzik bilimleri, müzik
teknolojisi, müzik pedagojisi ve kuramları ile müzik öğretmenliği şeklinde listelenebilir (Çuhadar, 2016:
221; Tanrıöver & Başaran Tanrıöver, 2015: 558). Hatta bunlara, daha güncel bir disiplin olarak müzik
terapi(si) de eklenebilir.
Ülkemizde YÖK (Yükseköğretim Kurulu) çatısı altında lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren
kurumlar, Eğitim Fakültelerine bağlı Müzik Eğitimi Bölümü/Anabilim Dalları, Güzel Sanatlar Fakültelerine
bağlı Müzik Bölümleri ile Konservatuarlar başta olmak üzere farklı fakültelere bağlı ve farklı isimlerle anılan
ancak benzer çerçevelerde eğitim veren bölümler olarak sayılabilir (Yener & Apaydınlı, 2016: 228; Gök,
2018: 283). Bu kurumların ortak amacı; ülkemizin sosyo-kültürel oluşumuna ve çağdaşlaşma sürecine
sanat ve sanat eğitimi yoluyla katkıda bulunmaktır (Yener & Apaydınlı, 2016). Elbette amaçlarına göre bu
kurumların işleyişlerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Lisans eğitiminin devamı niteliğindeki bir diğer eğitim aşaması lisansüstü eğitimdir. Yüksek lisans ve
doktora programlarını içeren lisansüstü eğitim; mesleğindeki duruşunu zenginleştirerek daha nitelikli alan
uzmanı olmak isteyen ve/veya akademik ilerleme planlamayı tercih eden kişiler için idealdir ve
üniversitelerin ilgili enstitülerinin (eğitim bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar vb.) ilgili müzik yüksek
lisans ve doktora programlarında sürdürülürler. Lisans programlarında olduğu gibi lisansüstü
programlarda da müzikte özel bir yeteneğe sahip olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.
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Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar özelliklerine göre farklı kabul koşullarına sahiptir. Koşullar
kurumların özelliklerine göre değişmekte ve her yıl ÖSYM’nin belirlemeleri sonucu değişiklik
gösterebilmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar lisans düzeyinde ÖSYM’nin Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda “Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci AlanYürkseköğretim
Programları” olarak anılır ve YKS’den yeterli puanı almaları durumunda o puana ek olarak orta öğretim
başarı puanı (OBP) ve ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı puanı da
hesaplanarak oluşturulan ortak bir puan ile öğrenci kabul eder. Puan hesaplanırken kılavuzda yer alan
formül kullanılarak hesaplanır (YKS Kılavuzu, 2021:34). Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar lisansüstü
düzeyde de benzer bir yaklaşımla bu sefer Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ‘ndan
yeterli puanı almaları durumunda o puana lisans diploma puanı ve ilgili yükseköğretim kurumlarınca
yapılacak özel yetenek sınavı puanı da hesaplanarak oluşturulan ortak puanla öğrenci kabul eder
(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 2016). Programların özelliklerine göre kabul şartlarında bazı
farklılıklar olabilmektedir. Örneğin kimi programlar ALES şartı aramazken kimi programlarda yabancı dil
şartı aranabilmektedir. Aralarında bu tarz kabul koşulları farklılıkları olsa da ilgili yükseköğretim kurumu
(konservatuar, güzel sanatlar fakültesi/enstitüsü, eğitim fakültesi/enstitüsü vb.), bölümü (müzikoloji,
müzik teknolojileri, müzik eğitimi vb.) ve seviyesi (lisans-lisansüstü) ne olursa olsun mesleki müzik eğitimi
veren kurumların özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmeleri ortak özellikleridir demek yanlış olmaz. Bu
giriş sınavları ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili enstitü/fakülte ve bölümünün hazırladığı kılavuzlara
bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir.
Müzik eğitimi lisans ve lisansüstü programları da yukarıda ifade edildiği gibi öğrenci kabulünde giriş sınavı
olarak müzik alanında bir özel yetenek sınavı yapmaktadırlar. Müzik eğitimi özel yetenek sınavlarına
başvuran adaylar sınava başvuru yeterliklerini karşılamaları durumunda müzikal bilgi, beceri ve
donanımlarının ölçüldüğü toplu ve bireysel sınav uygulamalarından geçerler.
Sınava başvuran adaylar güzel sanatlar liseleri başta olmak üzere farklı lise mezunları olabileceği gibi
normal gelişim gösteren ya da özel gereksinimli (engelli) bireyler olabilirler. Özellikle son yıllarda özel
gereksinimli bireylere yönelik farkındalığın artması ve engelli dostu/engelsiz bir yaklaşımın benimsenmesi
yolunda adımlar atılması müzik eğitimi lisans ve lisansüstü öğrenci kabulünde uygulanan özel yetenek
sınavlarına başvuru ve sınav süreçlerine de yansımaktadır. Örneğin Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çouklar
için Özel Gereksinim Raporu sunan adaylar için (toplam kontenjanın %10’u - örneğin 40 kişide 4 kişi)
kontenjan ayrılmakta ve ayrı bir salonda sınava alma, ek süre tanınma, engellerine göre sınav sorularında
özelleştirme yapma ve işaretleyici görevli sağlama gibi onlara yönelik sınav düzenlemeleri yapılabilmekdir
(YKS, 2021: 37-39). Her ne kadar kılavuzda bu düzenlemelere ilişkin bilgiler yer alsa da özel yetenek sınavı
ile öğrenci alan her yükseköğretim kurumlarının aynı ölçüde ve yeterlikte düzenlemeler yapıp
yapmadıkları tartışma konusudur.
Hazırlanan yönetmelikler, kılavuzlar ve yönergeler ancak uygulandığında tam anlamıyla verim sağlayacak
sağlam düzenlemelerdir. Ancak yine bilinmektedir ki tüm çabalara rağmen en ideal ortamı, durumu ve
koşulları sağlamak pek çok bileşenin eş zamanlı olarak gerçekleşmesine bağlı olmakta ve o sebeple zaman
zaman uygulamalar kâğıt üzerinde yazıldığı netlikte uygulanamaktadır. Yapılan resmi düzenlemelerin ne
derece uygun olduğu bir yana ne kadar uygulanıyor olduğu da hali hazırda ki durumu etkilemektedir.
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Bu doğrultuda ister lisans isterse yüksek lisans düzeyinde olsun özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
yükseköğretim kurumlarının bu sınavlara giren özel gereksinimli bireylere ilişkin farkındalık düzeylerinin,
bu farkındalıkla doğru orantılı olarak gerçekleştirdikleri sınav düzenlemelerini etkileyeceği
düşünülmektedir. Herkese eşit eğitim hakkının ön koşulu olan herkese eşit sınav hakkı normal gelişim
gösteren akranlarıyla benzer aşamalardan geçen özel gereksinimli bireylere de sağlanmalıdır. Engelli
dostu/engelsiz bir sınavı hakeden özel gereksinimli öğrencilerin özel yetenek sınavlarına girişte
yaşadıklarının tespiti var olan koşulların açıkça ortaya konmasına, ortaya konan gerçek durumun olması
gereken durum ile farkının görülmesine ve ideal olan bir sınav sürecine yaklaşmak için yapılması
gerekenlere ışık tutacağı için önemli gözükmektedir.
Tüm bu bilgiler ışığında özel gereksinimli bireylerin özel yetenek sınav süreçlerine ilişkin görüşlerinin
belirlenmesi önemli görülmüş ve bu doğrultuda Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi özelinde 2021-2022
Öğretim Yılı Müzik Eğitimi Özel Yetenek Sınavlarına giren görme engelli adayların sınav sürecine ilişkin
görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1- Katılımcıların müzik eğitimi özel yetenek sınavına başvuru süreci ile ilgili görüşleri nelerdir?
2- Katılımcıların müzik eğitimi özel yetenek sınavında mekâna/mekandaki erişilebilirliğe ilişkin görüşleri
nelerdir?
3- Katılımcıların müzik eğitimi özel yetenek sınavının içeriği ve uygulama süreci ile ilgili görüşleri nelerdir?
4- Katılımcıların müzik eğitimi özel yetenek sınavı öncesinde ve sırasında onlara yönelik tutum ve
davranışlara ilişkin görüşleri nelerdir?
5- Katılımcıların sınav sonuçlarına ilişkin görüşleri nelerdir?
6- Katılımcıların kayıt oldukları üniversiteyi tercih etme gerekçeleri nelerdir?
Araştırma özelde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne; genelde ise müzik eğitimi/müzik
öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarına müzik özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden
üniversitelere, ileriki sınav süreçlerini engelsiz bir anlayışta düzenleme konusunda aydınlatıcı ve yol
gösterici olması açısından önemlidir. Ayrıca araştırma bu konuda yapılmış ilk çalışmalardan biri olduğu için
daha büyük ve kapsamlı çalışmalara öncül nitelikte bir çalışma olduğu düşünülmektedir.
Araştırma (1) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile, (2) 2021-2022 Öğretim Yılı Müzik Özel
Yetenek Sınavları ile, (3) 2 lisans ve 1 yüksek lisans öğrencisi ile sınırlıdır.
Araştırmaya katılan görme engelli bireylerin yaşadıkları sınav sürecine ilişkin soruları samimi ve içten
şekilde yanıtladıkları ve görme engelli bireylerinin bizzat kendilerinden öğrenilen bilgilerin işlevsel ve
doğruyu yansıttığı varsayılmaktadır.
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YÖNTEM
Araştırma Deseni
Bu araştırma, görme engelli bireylerin müzik eğitimi özel yetenek giriş sınav sürecine ilişkin görüşlerinin
belirlenmesini amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum
çalışması (örnek olay incelemesi) kullanılmıştır. Durum çalışması sosyal bilimsel araştırma yapmanın çeşitli
yollarından biridir ve literatürde; olay incelemesi, durum çalışması, örnek olay çalışması, örnek olay
inceleme yöntemi, vaka çalışması şeklinde farklı isimlerle yer almakta; açıklayıcı, keşfedici tanımlayıcı gibi
türleri bulunmaktadır (Aytaçlı, 2012: 2; Yin, 2003: 1).
Araştırma, tek bir kurumu ele aldığı için tekli, o kuruma ilişkin 3 farklı olgunun görüşlerini incelediği için ise
çoklu bütüncül durum desenindedir denebilir. Bütüncül tek durum deseninde, tek bir analiz birimi (bir
birey, bir kurum, bir program, bir okul, vb.) vardır. Bütüncül çoklu durum desenleri bütüncül olarak da
gerçekleştirilebilir. Her bir durum kendi içinde bütüncül olarak ele alınır ve daha sonra birbirleriyle
karşılaştırılır.
Çalışma Grubu/Katılımcılar
2021-2022 Öğretim Yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki müzik özel yetenek
sınavına 3 lisans 1 yüksek lisans olmak üzere toplam 4 görme engelli öğrenci girmiştir. Lisans
öğrencilerinden ikisi başarılı olmuş bir lisans öğrencisi sınavlarda başarılı olamamıştır. Yüksek lisansa giren
bir katılımcı başarılı olmuştur. Teklif götürülmesine rağmen çalışmaya katılmak konusunda istekli olmayan
bir lisans öğrencisi katılım göstermek istememiştir.
Sonuç olarak araştırmaya, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü sınavına giren 2
lisans öğrenci adayı ile Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı sınavına
giren 1 yüksek lisans öğrenci adayı katılmıştır. Araştırmaya katılım gösteren adaylara ilişkin genel bilgiler
Tablo 1.’de gösterilmektedir.

712

Тablo 1. Araştırmaya katılım gösteren adaylara ilişkin bilgiler
Katılımcı 1

Katılımcı 2

Katılımcı 3

Erkek

Erkek

Erkek

19

22

34

Görme/Total

Görme/Total

Görme/Total

Güzel Sanatlar Lisesi

Güzel Sanatlar Lisesi

Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı

Piyano, bağlama

Piyano

Piyano, ud, klarinet

Yaşadığı Şehir

Ankara

Adana Ceyhan

Ankara

MGU1’da
Başvurduğu
program

Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Görüşme Tarihi

27.09.2021

28.09.2021

30.09.2021

Görüşme Şekli

Yüz yüze + Ses kaydı

Googlemeet- Kaydı

Googlemeet- Kaydı

Görüşme Süresi

45 dk.

50 dk.

40 dk.

Başka bir yerde
sınava
girme
durumu

Girdi

Girdi

Girmedi

MGU’da
sınavı
kazanma durumu

Kazandı

Kazandı

Kazandı

MGU’ya
kayıt
yaptırma durumu

Hayır

Hayır

Evet

Cinsiyeti
Yaş
Yetersizlik Türü ve
Seviyesi

Önceki Eğitimi

Çaldığı Çalgı(lar)

1

Araştırmada örnek olgu olarak ele alınan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kısaltılması olarak MGU
ifadesi kullanılmıştır.
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Verilerin Toplanması
Veri toplama sürecinde «yarı yapılanıdırılmış görüşme tekniği» tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
araştırmacının kendisi tarafından hazırlanan ve demografik bilgiler ardından 6 açık uçlu sorudan oluşan
«yarı yapılandırılmış görüşme soru formu» kullanılmıştır. Soru formu oluşturulurken müzik eğitimi
alanından bir profesör ve özel eğitim alanından bir doçentten görüşleri alınmış yapılan geri bildirimler
doğrultusunda forma son hali verilmiştir. Katılımcılarla ortak olarak belirlenen gün ve saatlerde
tercihlerine göre yüz yüze ya da çevrim içi olarak görüşmeler yapılarak ses/görüntü kaydı alınmıştır.
Çalışmanın gerçekleştirilmesinden önce katılımcıların kendisinden «görüşmeye katılım gönüllülük onam
formu» ve bir katılımcının velisinden «veli onam formu» alınmıştır. Araştırma ayrıca başvuru sonucunda
Üniversite Etik Kurul tarafından (21.10.2021 tarih ve 7841 sayılı yazı) da etik olarak uygun bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz kullanılarak analiz
edilmiştir. Nitel veri analizi, üzerinde çalışılan veriyle ilgili anlam üretmek ve veri setinde neyin temsil
edildiğine dair açıklamalar geliştirmek amacıyla yapılan bir sınıflandırma ve yorumlama sürecidir (Çelik,
vd. 2020: 380).
Betimsel analiz önceden belirlenmiş bir çerçeveye bağlı olarak nitel verilerin işlenmesi, bulguların
tanımlanması ve tanımlanan bulguların yorumlanması adımlarını içeren bir yaklaşımdır. İçerik analizinin
aksine betimsel analizde temalar önceden belirlenerek analiz süreci gerçekleştirilir (Yıldırım ve Şimşek,
2008:89). Bu araştırmada araştırmacı kendi gerçekleştirdiği yarı-yapılandırılmış görüşmelere ilişkin
ses/görüntü kayıtlarını bilgisayar ortamında deşifre ettikten sonra temalt problemler temalar olarak
belirlenmiş ve analiz süreçlerini yürütmüştür.

BULGULAR ve YORUM
Araştırmadan elde edilen bulgular alt problemlerle ilişkilendirilen altı farklı tema altında ortaya
konmuştur. Buna göre (1) Başvuru süreci teması, (2) Mekansal erişilebilirlik teması, (2) Sınav içeriği ve
uygulaması teması, (4) Tutum ve davranışlar teması, (5) Sınav sonuçları teması ve (6) Kayıt tercih gerekçesi
teması başlıkları altında katılımcı ifadeleri ve onlardan çıkarımsanan kodlar tablolar şeklinde sunularak
yorumlanmıştır.
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Başvuru Sürecine İlişkin Bulgular
Tablo 2: Başvuru Süreci Teması
K

Katılımcıların İfadeleri

Kodlar

1

Bu okula başvuru yapma sebebim esasen deneyim kazanmaktı.

Deneyim/tecrübe kazanmak

Çevrim içi başvuru olması görme engelliler açısından çok zor.
Başvurunun yüz yüze olmasını tercih ederdim. Başvuruyu annemden
yardım alarak gerçekleştirdim. …….evrakların taratılması, uygun
formata dönüştürülmesi ve sisteme yüklenmesi süreçlerinde sıkıntı
yaşadık çünkü evde o imkanlarımız yoktu o noktada başka bir okulun
müdür yardımcılarından çevrim içi başvuru sürecindeki basamaklara
ilişkin destek aldık.

Çevrim içi başvuruda zorlanma

Bu üniversitenin sınavına başvurma sebebim bu üniversitenin yenilikçi
ve gelişime açık bir üniversite oluşu……. Bir başka sebebi yardım
sağlamaya ve iletişime açık anlayışta çalışanlar ve eğitmenler oluşu
mutlu ediciydi. ………Yaşadığım en büyük problem güzel sanatlar online
kayıt sistemindeki güvenlik kodunun sesli olmaması idi ve o noktada
destek almak zorunda kaldım.

Yenilikçi, gelişime açık ve umut
vaadeden bir üniversite oluşu

2

Yüz yüze başvuru tercihi
Yardım/destek alma ihtiyacı
Evrakları yüklemede zorluk

İletişime
çalışanlar

açık

yardımsever

Başvurudaki güvenlik kodunun
yalnızca görsel olma sorunsalı
Yardım/destek alma ihtiyacı

3

Bu üniversiteye başvurma sebebim üniversitede gerçekleşen iki olay bu
üniversiteye girersem bir şeylerin farklı olacağına, kendimi geliştirirken
üniversitede de bir şeyleri değiştirebileceğime ve ülkeye mal
edebileceğime yönelik bir inanç geliştirmeme sebep oldu. Bu da bu
üniversitenin engelli bireyler için çabalayan bir üniversite olduğunu
düşünmeme sebep olduğu için sınava başvurmak istedim.
Sınav başvurusunun çevrim içi oluşu ile ilgili bir sıkıntı çekmedim
açıkçası, yalnızca başvuru ekranındaki güvenlik kodunun
seslendirilmiyor
olmasından
dolayı
bir
ufak
sıkıntım
oldu……………….Genelde kendim halletmeye çalışsam da sorun
yaşadığım noktalarda üniversiteden hocalardan ve arkadaşlarımdan
destek aldım.»
Ancak daha önemli bulduğum bir nokta vardı ki; başvuru formunda
başvuran kişinin herhangi bir engelinin olup olmadığı ve varsa engelinin
ne olduğu ve engel oranına ilişkin bilgilerin sorulduğu bir bölümün
başvuru formlarında yer alması gereken bir bölüm olduğunu
düşünüyorum.»
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Yenilikçi, gelişime açık
engelliler için çabalayan
üniversite oluşu

ve
bir

Başvurudaki güvenlik kodunun
yalnızca görsel olma sorunsalı

Yardım/destek alma ihtiyacı

Başvuru
formunda
engel
durumuna ilişkin bir bölüm önerisi

Tablo 2. incelendiğinde görülmektedir ki, katılımcıların tamamı, başvuru sebebi olarak bahsi geçen
üniversitenin yenilikçi, gelişime açık, engellileri önemseyen ve bu anlamda umut vaadeden bir imajı oluşu
dolayısıyla sınava başvurmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Başvuru sürecine ilişkin ise katılımcıların
ifadelerinin tamamında çevrim içi başvuru sürecinde az ya da çok yardıma ihtiyaç duydukları ve süreci
yardımsız tamamlayamadıkları görülmektedir. Özellikle görsel güvenlik kodunun yardımsız aşılamaz bir
engel oluşturduğunu ifade etmişlerdir.

Mekansal Erişilebilirliğe İlişkin Bulgular
Tablo 3: Mekansal Erişilebilirlik Teması
K

Katılımcıların İfadeleri

Kodlar
Kampüse aile aracı ile ulaşım

1

Okula ailemin aracıyla geldim. O yüzden herhangi bir sıkıntı
yaşamadım. Kampüs ve bina içlerinde de rahat bir şekilde
hareket edebildim. Kapıda hocalar bizi karşıladı, bizi sınav
salonuna götürdü, getirdi. Gerekli desteğin sağlanması
sebebiyle her aşamada kendimi rahat hissettim. Asansör
oluşu gerekli desteklerin sağlanması sebebiyle mekâna
erişim ve mekân içindeki erişilebilirlik anlamında herhangi bir
sıkıntım olmadı diyebilirim.
Sınav için bir gün öncesinde Adana Ceyhan’dan geldim. Sınav
günü sınav mekanına babamla geldim. …… Kampüse erişimim
yalnız olsaydım babamdan destek almıyor olsam çok zor
olurdu ……. otobüsün bıraktığı yerden kampüse erişmem
yürüyerek çok zor. Kampüs içerisinde bir görme engelli
bastonuyla her yere kendi erişebilir. Bu anlamda kampüsün
erişilebilirliği çok iyi diyebilirim………Ben daha rahat
hissetmek için yardım aldım o gün ancak almasam da çok
rahat kampüs içi erişim sağlayabilirdim kendim.

Kampüse toplu taşıma ile baba
desteği ile ulaşım

2

Gerekli desteğin sağlanması

Sıkıntısız
erişilebilirlik

Kampüse erişimin zorluğu

Kampüs
içi
erişilebilirlik iyi

Kolay
merdiven,
Sınav binasının içerisi de gayet uygundu. Herhangi bir
kullanımı
problemle karşılaşmadım. Gerek bekleme salonu gerekse
bekleme salonundan sınav salonlarına giderken merdiven ve
asansör kullanımı, sınav mekanlarındaki iç dizayn gayet Yardım/destek alma
uygundu. Asansörlerdeki tuşlarda Braille işaretleri bulunması
benim dikkatimi çekti. Bu gayet faydalı oldu. Onun dışında
mekanlarda zorlanmadım.

716

merkansal

mekansal

asansöz

Sınav günü kendi çantama ek olarak yanımda 5 kiloluk bir Kampüse taksi ile ulaşım
çanta ve içinde hızlı yazmamı kolaylaştıracak bir kabartma
daktilosu olduğu ve sınava vaktinde yetişmem gerektiği için
hiç riske atmayıp sınava taksiyle geldim.

3

Taksiden indikten sonra gerek güvenlik görevlileri gerekse Gerekli desteğin sağlanması
araştırma görevlileri olsun hem sınav salonuna geçmemde
hem de bina içerisinde sınav yapılacak salona ulaşmamda çok
Bağımsız erişilebilirlik hakkında
yardımcı oldular. O yüzden kişi desteği ile birçok hareketimi
bilgi edinememe
sağladığım için binanın erişilebilirliği hakkında erişilebilirlik
standartları bakımından değerlendirmem gerekirse bir geri
bildirim sağlayamayacağım çünkü tek başına bir deneyim
yaşamadım.

Tablo 3.’te görüldüğü gibi katılımcıların her biri sınav günü kampüse farklı şekilde ulaşım sağlamıştır.
Mekana erişimden sonra kampüs ve bina erişime ilişkin katılımcılar gerekli destek ve yardımların sağlandığı
belirtilmiştir. Katılımcılardan ikisi mekansal erişilebilirliği uygun bulurken bir tanesi kampüs içerisinde hep
destek sağlanarak erişim kolaylaştırıldığı için bağımsız olarak erişilebilirlik hakkında bilgi sahibi olamadığını
düşündüğünü ifade etmiştir.

Sınav İçeriği ve Uygulamaya ilişkin Bulgular
Tablo 4: Sınav Süreci ve Uygulaması Teması
K Katılımcıların İfadeleri

1

Öncelikle teşekkür ediyorum sorular görme engellilere uygun
şekilde hazırlanmıştı. …… Soruların soruluş tarzı ile ilgili de
şunları söyleyebilirim. Diktenin olmaması ve soruların çoktan
seçmeli olması çok güzeldi. Ses tonu ve soruların anlaşılırlığı
çok güzeldi, hız iyi, tekrar sayısı ve süre de gayet yeterliydi.
Stabil bir süreçti ve gerekli açıklamalar ve bilgilendirmeler
yapıldı. Yazı tablamızı getirmemizi söylediğinizde bize yönelik
düzenlemeler olduğunu düşünmüştük. Bu beni çok mutlu etti.
Adeta bir gören gibi sınav olduk.

Kodlar
Görme
sorular

engellilere

uygun

Soruların
çoktan
seçmeli
oluşundan memnuniyet

Soruların sayısı, tekrarı, süresi
ve
soruluş
tarzından
Soruların engelli bireylere göre hazırlanması, bizim memnuniyet
anlayacağımız şekilde okunması, bize yeterli süre verilmesi,
bize uygun ayrı bir mekanda sınava alınmamız, bizim rahat
edeceğimiz şekilde sınav gerçekleştirmemiz bizi oldukça Gören gibi sınav olduğunu
hissetmek
rahatlattı.
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Beni zorlayan bir şey olarak işitme komisyonunda diğer
komisyondaki gibi camlı ayrı bir bölme olmadığı için
Onlara özel düzenlemelerden
pandemiden ötürü maskemizi çıkarmamıza izin verilmemesi
memnuniyet
benim için zor oldu. Maskesiz olsam daha iyi bir performans
sergileyeceğimi düşünüyorum………….
Maske takmanın zorluğu

2

Sınavın ilk aşamasında sınav soruları uygundu ve seçiciydi fakat
uygulamada biraz fazla kolaylaştırıldığını düşünüyorum.
……………….Soru sayısı gayet iyiydi. Hatta görenlerle aynı sayıda
ve tipte soru sorulduğunu söylediğinizde sevindim. Sorular
anlaşılır ve yanıtlanabilirdi. ………………….. Soruluş tarzıyla ilgili
süre ideal ve uygundu, soruları açıklayış ve konuşma tarzı karşı
tarafa uygun bir şekilde geçti gayet açık ve netti, hiçbir
soruyuanlamakta problem yaşamadım, tekrar sayısı da gayet
yeterliydi. Sadece ezgi tekrarları yavaş bir sorulduğu için
aklımda tutmam zorlaştı. Daha hızlı bir tempoda sorulsa daha
rahat aklımda kalacağını düşünüyorum.

Uygun ve seçici sorular

Uygulamada kolaylaştırmalar

Sorular için süre ideal, soruluş
açık net, tekrar sayısı yeterli

Görenlerle aynı sınav deneyimi

Bir de görenler için hazırlanan görsel soruların
(aşağıdakilerden hangisi hicaz makamıdır gibi) bizler için işitsel Onlara özel düzenlemelerden
memnuniyet
olarak düzenlendiğini fark ettim.
Komisyon sınavlarında arada cam olan bir bölmede sınava
girmek güzeldi, hocalar oldukça açıklayıcı ve yardımcıydı. Sınav
başlamadan önce kısa bir sohbetle olumlu bir hava yaratıldı.
Bunu insan hissediyor ve rahatlıyor.

3

Sadece süre ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. ………………….
Elbette Braille yazıdan normal yazıya çevrilme süreci sınav
süresine dahil edilmemişti bu iyi bir şey. Buna rağmen sınav
süresi benim için zorlayıcıydı. Sınav süresinin görme ve yazma
ile ilgili sorun yaşayan adaylar için gören adaylara göre daha
uzun tutulması gerekirdi diye düşünüyorum. …………Armonik
analiz sorusunu kabartma nota şeklinde bana sunmuştunuz
ancak onu yalnızca 1 kere okumam 5 dakikamı alır kaldı ki bir
de analiz yapmam gerekiyordu. ………………analizi sorusunu
dinlemek konusunda bir talebim oldu standart olması
açısından dinletemeyeceklerini söylediler.
Sınavın uygulanması sürecini düşündüğümde daha önceki
yüksek lisans sınav deneyimlerimi de göz önüne alarak
söyleyebilirim ki bu sınav hem yazılı hem mülakat bağlamında

718

Sürenin yetersiz kalışı-ek süre
ihtiyacı

Kabartma nota ile analiz
sorusunda işitsel destek ihtiyacı

Tüm alanlarda en erişilebilir
yüksek lisans sınav deneyimi

hem erişilebilirlik hem rehberlik bağlamında en erişilebilir
yüksek lisans sınavıydı.

Tablo 4.’te görüldüğü gibi lisans program adayı katılımcılar sınav sorularının türü, soruluş tarzı, süresi,
tekrar sayısı gibi özelliklerin uygunluğundan memnuniyetlerini dile getirirken yüksek lisans program
adayının sürenin yetersiz kaldığını ifade ettiğini görüyoruz. Tüm katılımcılar görme engellilere yönelik
yapılan sınav düzenlemelerinin farkında ve bunlardan memnun olduklarını söylemektedirler. Maske
takmanın sınav sırasında zorladığı ve kabartma nota analiz sorusunda işitsel destek ihtiyacı olduğu da
katılımcıların ifadeleri arasında yer almıştır.

Tutum ve Davranışlara İlişkin Bulgular
Tablo 5: Tutum ve Davranışlar Teması
K Katılımcıların İfadeleri

1

Üniversitedeki tüm personelin bize yönelik tutum ve Onlara yönelik güzel, sıcak ve
davranışları çok güzeldi. Sınav günü bizi kapıda karşıladılar yardımsever
tutum
ve
sınav salonuna kadar eşlik ettiler. Sıcak bir ses tonu ve yardımcı davranışlar
olmaya isteklilik beni çok özel hissettirdi. Hatta bu olumlu
tutum heyecanımı yarı yarıya azalttı diyebilirim.
Özel düzenleme ve olumlu
Ben bir görme engelli olarak benim için özel düzenlemeler
davranışlara karşı şaşkınlık hissi
yapılmasına ve bana böyle özel davranılmasına alışık
olmadığım için bu duruma hem çok şaşırdım hem de çok mutlu
oldum. Bu okulda kendimi bir gören gibi rahat hissettim.
Gören gibi rahat hissetmeSınav komisyonunda jüri üyelerinin de bana karşı davranışları
çok sıcaktı. Güzel bir diyalog oldu aramızda. Soruları net bir
şekilde yönlendirdiler açıklamalarda bulundular. Enerjileri çok
iyiydi. Bu okul sanki tam bir engelli okulu gibi geldi. Bu olumlu
tutumlar sınav anında heyecanım vardı ama eskisi kadar yoğun
değildi. Heyecanımı baskılayabildim ve performansımı olumlu
yönde etkiledi.

2

Kodlar

hissettirilme

Sınav komisyonunun sıcak
tavırlarının
performansa
olumlu katkısı

Güvenlik görevlisi personelin kampüs içi erişim sürecinde Onlara yönelik güzel, sıcak ve
sorduğumuzda çok yardımcı oldular, hemen yanıt alabildik, yol yardımsever
tutum
ve
gösterdiler, gayet güzeldi. ………………Sınav salonuna davranışlar
alınmamız, seslenilmesi, sınav salonuna giderken yardımcı
olunması sürecinde gayet olumlu davranıldı, ben kendimde
Özel düzenleme ve olumlu
davranışlara karşı şaşkınlık hissi

719

eksik bir şey olduğunu hissetmedim, öyle hissettirilmedim
hiçbir şekilde.

Eksiklik
hissetmeme/birey
Çalgı komisyonunun önüne çıktığımızda komisyon üyelerinin olarak değerli hissetme
hoş geldin demesi kısa bir sohbet ederek sınava başlamaları,
bana yaklaşımları çok güzeldi. Örneğin yanımdaki rehber kişiye
işaret ederek değil doğrudan bana «yana kay biraz öne gel» Olumlu tutum ve davranışların
şeklinde hitapta bulundu. Kendimi orada bir birey olarak «var» sınav stresinden uzaklaşmaya
katkısı- rahatlama
hissettim.
Sınav sürecindeki az önce saydığım bana karşı bu olumlu tutum
ve davranışlar sayesinde stresimden uzaklaşmayı başardım,
gerginliğimazaldı. Engelli olup olmadığından bağımsız karşı
taraftaki insanlar güler yüzlü yaklaştığında daha rahatlıyor
insan

3

Sınav binasına gelir gelmez gerek güvenlik görevlileri gerekse
araştırma görevlileri olsun hem sınav salonuna geçmemde
hem de bina içerisinde sınav yapılacak salona ulaşmamda çok
yardımcı oldular. Rehberlik kısmından çok mutlu oldum
gerçekten. Sınavdaki jüri üyelerinin de bana tavırları tam
olması gerektiği gibiydi ve olumluydu. Söyleyebileceğim
olumsuz bir şey yok.

Onlara yönelik güzel, sıcak ve
yardımsever
tutum
ve
davranışlar

Olumlu tutum ve davranışların
Sınav sürecinde karşılaştığınız kişiler ne kadar olumlu sınav heyecanını azaltmaya
yaklaşırsa sınav heyecanı o kadar azalıyor ve ekstra bir katkısı
olumsuzluğa ya da sinir bozukluğuna yol açmıyor ve insanın
gerçek performansını sergilemesi daha olası oluyor.

Tablo 5.’te görüldüğü gibi tüm adaylar üniversite personeli ve sınav jürisinde yer alan öğretim üyelerinin
onlara yönelik tutum ve davranışlarını sıcak, olumlu, yardımsever gibi ifadelerle tanımlamış ve
memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Aynı zamanda onlara yönelik yapılan düzenleme ve davranışlara
ilişkin olumlu yönde bir şaşkınlık hissettiklerini ifade ederken bu durumun onların kendilerini eksiksiz ve
birey olarak değerli hissetmelerine sebep olduğunun altını çizmişlerdir. Yine tüm katılımcılar benzer
ifadeler kullanarak onlara yönelik sergilenen bu olumlu tutum ve davranışların sınav stresiyle başetme
sürecine katkı sağladığı ve performanslarını olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir.

Sınav Sonucuna İlişkin Bulgular
Sınava giren her 3 aday da sınavda başarılı olmuşlar ve kazananlar asil listesinde yer almışlardır.
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Tablo 6: Sınav Sonucu Teması
K Katılımcıların İfadeleri

1

2

3

Kodlar

Görme engellilere yönelik düzenlenmiş bir sınav geçirdiğim için
yapabildiklerimden ve sonuçtan mutluyum. …. Maskeden
dolayı sesleri düzgün veremediğimi ve tam performans
sergileyemediğimi düşünüyorum. Bir de heyecanımı kontrol
edemediğim için de yapabildiğimden biraz daha düşük
performans sergiledim bence.

Sonuçtan memnuniyet

Aldığım sonuçtan gayet memnunum. Sınavda bizleri ayrı bir
salonda sınava aldığınız için olumlu hisler hissettim, bunun için
sınavı dinlerken ve yaparken çok rahat hissettim ve dereceye
girecek bir not alabileceğimi biliyordum. ….Performansımla eş
değer bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Bu sonucu almamda
bana karşı olumlu tutumlar, yeterli ve net açıklamaların olması
etkili, sınava gidiş esnasında strese gerek olmadığına yönelik
telkinler ufak detaylar olsa da sınav performansını çok
etkiliyor. …

Sonuçtan memnuniyet

Ben sınavda çok da emin olduğum yanıtlar vermediğimi
düşünüyordum. Ancak yine de verdiğim yanıtların güçlü bir alt
yapısı olmuş olmalı ki ya da diğer adaylara nazaran daha doğru
şekilde yanıtlar vermiş olmalıyım ki sonuçta sınavda başarılı
olabildim…………………Daha
önceki
yıllarda
farklı
üniversitelerdeki yüksek lisans sınav deneyimlerimi düşünerek
yine kendimi olumsuz bir sonuca hazırlamıştım. Sonuç olumsuz
olsa şaşırmayacaktım. Ancak bu sınavda algıladığım
performansıma nazaran daha yüksek bir sonuç aldığımı
düşünüyorum. Bu sefer de olumlu sonucuma şaşırdım. Elbette
bu benim için iyi bir sonuç oldu.

Beklediğinin üstü başarı sonucu

Maske ve heyecan olumsuz
ögeler
Kendinden
beklediğinden
düşük performans

Rahat sınav deneyimi
Performansa eş değer sonuç
Sınavdaki düzenlemeler ve
olumlu
tutumların
performansa katkısı

Olumlu
şaşırma

sonuçlanmasına

Sonuçtan memnuniyet

Geçmiş
donanım
ve
deneyimlerin
performansa
Sonucun beklediğimden iyi olmasının sebebi olarak sandığım katkısı
kadar kötü bir performans çıkarmamış olduğumu ve mülakatta
sunduğum dosyanın içeriğindeki doluluk ve donanımımın eksik
kalan tarafları kapatmış olduğunu düşünüyorum.

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcıların tamamı sonuçtan memnun olduklarını söylemektedirler. Katılımcı
1 performansını mask eve heyecan sebebiyle olağandan düşük sergileyebildiğini ifade ederken Katılımcı 2
başarılı bir sonuç alacağını düşündüğünü ifade etmiştir. Katılımcı 3 ise çok daha düşük bir sonuç
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beklemesine ragmen geçmiş deneyim ve donanımları sayesinde zannettiğinden daha olumlu bir sınav
geçirmiş olabileceğini söyleyerek beklediğinden yüksek gelen sonuca şaşırdığını ifade etmiştir.

Kayıt Oldukları Üniversiteyi Tercih Gerekçelerine İlişkin Bulgular
Katılımcıların tamamı sınavı kazanmış olmalarına ragmen yalnızca yüksek lisansa başvuran katılımcı
MGU’ya kayıt yaptırmış diğer katılımcılar sınavına girdikleri bir diğer üniversitede eğitim almayı tercih
etmişlerdir.
Tablo 7: Kayıt Tercih Gerekçesi Teması
K Katılımcıların İfadeleri

1

Ben sınav sorularında ve sürecinde engellilere yönelik bu tarz
düzenlemeler yapıldığı için, binanın yeni olması, asansörünün
olması, lavabolarının engellilere uygun olması gibi artıları
olması sebebiyle aslında burayı çok istedim ama ailemin ve
çevremin de yönlendirmesi ve önerisiyle sonuçta diğer
üniversiteye kayıt yaptırmaya karar verdim. Çünkü orta okulda
engelli bireyleri tanımayan öğretmenlerle çalışma sürecinde ve
lisede de yeni bir okulun şekillenmesi sürecinde ben çok
yıprandım, kendimi kabul ettirme sürecinde çok yıprandım, bu
okul da henüz yeni bir okul olduğu için daha oturmuş bir
kuruma gitmeyi tercih ettim.

Kodlar
Aile ve çevre yönlendirmesi

Tercih edilen üniversitenin
köklü, oturmuş üniversite oluşu

Hocalar ve
duyulanlar

arkadaşlardan

Tercih edilen üniversitenin
Daha önce orada okuyanlar ve kendi hocalarımdan engellilere yönelik tecrübe ve
duyduklarım diğer üniversitenin engellilere yönelik geçmişi geçmişi oluşu
olduğu için daha iyi olduğunu söylediler. O üniversitenin daha
tecrübeli ve geçmişi olan bir üniversite olduğunu söylediler.
Engelli olarak en çok orada rahat edersin, sizden önceki Tercih edilen üniversitenin
çocukluk hayali oluşu
yıllardaki engelli abi ablalarınızla aile gibi olursunuz dediler.»
Bunun dışında ortaokuldan beri -müzik öğretmeni olacağım ve
…….’de okuyacağım diye- bir hayalim vardı.

2

Diğer üniversiteye kayıt yaptırmayı tercih etmemdeki en
önemli gerekçe ulaşımdı. Ne kadar rahat ulaşabilirsem o kadar
iyi benim için. Elbette bu üniversite de belli kolaylıklar
sağlamak konusunda yardımlar sağlamayı teklif etti ama olay
sadece hafta içi okula ulaşımdan ibaret değil benim için. Benim
kaldığım yurtta çalışabileceğim bir piyano yok o sebeple hafta
sonu çalışmaya gelmek istediğimde büyük problem olacak.
Çünkü kaldığım yerle okul arasındaki mesafe kötü hava
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Tercih edilen üniversiteye
ulaşımın kolay oluşu- kurumun
erişilebilir oluşu

Sosyalleşme olanakları

koşullarında benim için aşırı zorlayıcı olurdu. Yağmurda karda Tercih edilen üniversitede
yokuşta yürümem mümkün olmazdı. Diğer üniversitenin okuyan arkadaşları oluşu
otobüs erişimi ve yürüme yolu ve mesafesi açısından benim
için daha erişilebilir gözüküyordu.
Ancak tek sorun okula gidiş geliş değil. Üniversitede engelli bir
birey olarak gören arkadaşlarıma göre daha zor
sosyalleşebiliyorum. Diğer okulda görme engelli farklı
arkadaşlarım da var okuyan. Onlarla etkileşimim daha kolay. O
yüzden sosyal hayatta aktif olmak ve sosyal mekanlara erişim
de bu anlamda benim için önemli. Dertleşmek istediğimde, ya
da kafamı dağıtmak istediğimde bağımsız şekilde ….

3

Başka alternatif düşünmedim. Bu üniversitenin sınavına Başka
bir
alternatif
başvuru yapma sebebi olarak belirttiğim sebepler bu soru için düşünmeme
de geçerli. Daha önce saydıklarım dışında eklemek istediğim
bir şey yok.
Tercih edilen üniversitenin
Daha önceki yıllarda başka üniversitelerde yüksek lisans
(MGU) engellilere yönelik
sınavına girmiş ve olumsuz deneyimler yaşamıştım. Bu
olumlu, yenilikçi yaklaşımları
üniversiteye başvurma sebebime gelince üniversitede
gerçekleşen iki olay bu üniversiteye girersem bir şeylerin farklı
olacağına, kendimi geliştirirken üniversitede de bir şeyleri Tercih ediln üniversitedeki
değiştirebileceğime ve ülkeye mal edebileceğime yönelik bir kütüphane
ve
uygulama
inanç geliştirmeme sebep oldu. Birincisi yıllardır başka araştırma merkezi gibi engelli
üniversitelerde de yapmaya çalıştığım kabartma nota basım ve dostu girişimleri
üretim merkezinin 6-7 ayda kurulduğunu görmek, ikincisi ise
«Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Uygulama Araştırma
Merkezi» gibi bir merkezin bu üniversitede kurulmuş Okurken sıkıntı çekmeyeceğine
olmasıdır. Bu da bu üniversitenin engelli bireyler için çabalayan yönelik inanç
bir üniversite olduğunu düşünmeme sebep olduğu için sınava
başvurmak istedim. Kazanmam durumunda hem bir sıkıntı
çekmem hem de kendi çalışmalarıma bir zemin bulmuş olurum
düşüncesindeydim.

Tablo 7.’de görüldüğü üzere katılımcıların bir üniversiteye kayıt yaptırmada geçerli gördüğü kriterler
arasında kurumun köklü ve tecrübeli oluşu, daha önce engelli bireylerin orada okuyor oluşu, ulaşım
kolaylığı, erişilebilirlik, sosyalleşme olanakları olurken tercih yönelimlerini etkileyen bir diğer unsurun aile,
çevre, öğretmenler ve arkadaşlarının yönlendirmeleri olduğu görülmektedir. Tercih edilen üniversitede
engelli dostu bir kurum anlayışının gerçek yaşam koşullarında sağlanmış olması o kurumların
seçilebilirliğini belirleyen özelliklerden olmaktadır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumları öğrenci kabul ederken kurumlar ve alanlar arasında
kimi farklılıklar olsa da diğer gerekliliklerin yanı sıra müzik özel yetenek sınavı şartı aramaktadır. Müzik
öğretmenliği lisans ve lisansüstü programları da bu çerçevede hareket etmektedir. Bu doğrultuda
öğrenciler ortak sınav başarı puanı (YKS/ALES) ile bir önceki eğitim seviyesindeki başarı puanı
(OBP/Diploma)’na ek olarak özel yetenek sınavından aldıkları başarı puanının katılarak hesaplanan
dönüştürülmüş puan ile listelenmekte ve kontenjan doğrultusunda kayıt yaptırmaya hak
kazanmaktadırlar. Sayılan kriterleri taşıyan tüm adaylar sınava başvurmaya hak kazanırlar. Özellikle engelli
bireylere yönelik artan farkındalık ve resmi düzenlemelerle her geçen yıl daha çok engelli birey sınava
grime girişiminde bulunmaktadır. Bu da eğitimde fırsat eşitliğinin ön koşulu olan sınavlarda fırsat eşitliği
kavramını ve dolayısıyla gerekli eksiklerin giderilerek bu eşitliğin sağlanması yönünde düzenlemelerin
yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda resmi düzenlemeler yönetmelik, yönerge ve
kılavuzlarla sağlanmaya çalışılsa da uygulamada kağıt üzerindeki ideallerin gerçekleştirilmesinde kimi
zorluklar yaşanmaktadır.
Özel gereksinimli bireylerin özel yetenek sınavlarında yaşadıkları deneyimleri olumlu ve olumsuz açılardan
doğrudan kendi ağızlarından öğrenmek bu açıdan hali hazırlda var olan düzenlemelerin
değerlendirilmesini ve varsa eksiklerin sonraki sınav süreçleri için iyileştirilerek ideal hale getirilmesini
sağlayacağı için önemli görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan her çalışma bu hedeflere ulaşmada katkı
sağlayacaktır.
Bu araştırmada Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi özelinde bir örnek olay incelemesi yürütülmüş
ve 2021-2022 Öğretim Yılı Müzik Eğitimi Lisans ve Lisansüstü Programlar için Özel Yetenek Sınavına giren
2 lisans 1 yüksek lisans adayına sınav sürecine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Altı farklı tema altında
değerlendirilen geri bildirimler sonucunda; (1) Adayların çevrim içi başvurularda kimi detayların (sesli
güvenlik kodu gibi) onlara göre düzenlenmemesi sebebiyle baştan sona bağımsız bir başvuru süreci
gerçekleştiremedikleri ve diğer bireylerden (aile, arkadaş, kurumdan görevli memur vb.) yardım almak
zorunda kaldıkları; (2) Adayların mekansal erişilebilirlik konusunda kuruma destek bir kişi ile ulaştıkları,
kurum içerisindeki erişim için esağlanan rehberlik ve destek hizmetleri yeterli bularak son derece memnun
oldukları; (3) Adayların sınav sürecinde onlar için yapılan düzenlemelerin farkında olarak bundan
memnuniyyet duydukları ve sınavdaki soru türü, tekrar sayısı, soruluş tarzı vb.’dan memnun olurken
yüksek lisans adayının sınav süresinin yetersiz olduğunu vurguladığı; (4) Adayların sınav öncesi ve sırasında
tüm üniversite personelinin olumlu, yardımsever ve sıcak tutum ve davranışlar sergilediğini düşünüdkleri
ve bundan memnuniyet duydukları; (5) Adayların tamamının sınav sonucundan memnun olduğu ve
performansları ile karşılaştırdıklarında ikisinin performansıyla orantılı bir -başarılı- sonuç aldıklarını
söylerken, yüksek lisans öğrencisinin sergilediğini düşündüğü performansa nazaran daha yüksek bir başarı
elde ettiğini düşündüğü; (6) Adayların tercih ettikleri üniversiteye kayıt yaptırma gerekçeleri arasında
ulaşım, sosyalleşme olanakları, köklü ve deneyimli kadro, arkadaş, aile ve öğretmen fikirleri ve kurumun
engelli dostu oluşu gibi detayların öne çıktığı ortaya konmuştur.
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Bu sonuçlara dayanarak ileriki uygulama ve araştırmalar için şunlar önerilebilir:
Aynı çalışmanın olabildiğince çok kuruma ve öğrenci adayına ulaşılarak daha geniş kapsamlı bir
araştırmaya dönüştürülmesi,
Araştırma grubunun görme engellilerin dışında engel gruplarını kapsayacak şekilde planlanarak farklı engel
gruplarının görüşlerinin alınarak raporlanması,
Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda düzenleme ve uyarlamalara gidilmesi.
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Öz
Bu çalışmada öğretmenlerin matematiksel etkinliklerin kullanımına yönelik algıları ve bu algılarındaki
değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma deneysel nitelikte olup tek gruplu ön test-son test
yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri 119K773 nolu TÜBİTAK projesi
kapsamında toplanmıştır. Projede etkinlik tasarım ve uygulamalarının niteliğini ortaya koyabilecek,
uygulayıcılara geri bildirim verebilecek, kuramsal temeller üzerine inşa edilmiş ve pratik değere sahip
bir etkinlik değerlendirme ve geri bildirim ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar,
lisansüstü öğrenim gören 16’sı kadın, 8’i erkek olmak üzere toplamda 24 matematik öğretmenidir.
Çalışma kapsamında öğretmenlere 14 hafta boyunca nitelikli matematiksel etkinlik tasarım ve
uygulamalarının prensiplerine yönelik eğitimler verilmiştir. Katılımcılardan eğitimlerden önce ve sonra
doldurmaları istenen bir form aracılığı yoluyla veriler toplanmıştır. Öğretmenlere araştırma
kapsamında “Matematiksel etkinlik denilince ne anlıyorsunuz” ve “Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı
doğrultusunda etkinlik uygulamalarına yer verilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz?” soruları
yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Katılımcıların ilk
soruda verdikleri cevapların ön test kapsamında yapılan analizlerden etkinlik kavramına yönelik sınırlı
sayıda görüş bildirdikleri, etkinliği aktif katılımlı sınıf içi uygulamalar ve materyal ile yapılan aktiviteler
şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. Eğitimler sonrasında ise katılımcıların etkinlik kavramına yönelik
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kavramsal düzeydeki bilgilerinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenler son test sonucunda
etkinliği tanımlarken öğrenciye sorumluluk veren çalışmalar ve gerçekleşmesi mümkün olan görevler
kodlarını da vurguladıkları gözlemlenmiştir. İkinci soruya yönelik analizler sonucunda ise ön test
sonucunda katılımcıların kalıcı öğrenme ve aktif katılıma vurgu yaptıkları görülmüştür. Son test
kapsamında yapılan analiz sonucunda ise katılımcıların yapılandırmacı eğitimin temelinde bulunan
bilgiyi keşfederek öğrenme, yeni ürün ortaya koyma ve kazanımların verilmesini kolaylaştırma kodlarını
vurguladıkları gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Etkinlik, matematiksel etkinlik, matematik öğretmenlerinin algıları

1.GİRİŞ
Ülkemizde 2005 yılında gerçekleştirilen öğretim programları değişikliği ile, tüm öğretim programlarında
olduğu gibi matematik programında da köklü değişiklikler ve yenilikler getirilmiştir (Bozkurt ve Kuran,
2016). Uygulamaya konulan öğretim programı çerçevesinde hazırlanan ders kitapları incelendiğinde
etkinlik temelli uygulamalara sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Etkinlik temelli matematik eğitimi
yapılan program değişikliği ile ülkemizde yapılan akademik çalışmalarda sıklıkla bahsedilen bir kavram
haline gelmiştir. Son 20 yıllık sürede bu yönde akademik çalışmalar yapılmış, ders kitaplarında
etkinliklere yer verilmiş ve öğretim programlarında etkinlik temelli matematik öğretimine vurgu
yapılmıştır (MEB, 2005; 2013; 2018). Değişen programlarla birlikte eğitim yaklaşımında da bir değişim
olmuştur. Davranışçı eğitim yaklaşım temelinden çıkılıp öğrencinin bilgiyi kendinin öğrenebilmesi,
öğrenme sürecine aktif katılımı konularına önem verilerek bilginin yapılandırmacı yaklaşımla verilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda matematik eğitiminin etkinlik temelli olarak planlanması öngörülmüştür
(MEB, 2005a, 2005b).
Matematiksel etkinliklerin matematiğin öğrenimi ve öğretiminde önemli bir rol oynadığı (Henningsen
ve Stein, 1997; Jones ve Pepin, 2016; Simon ve Tzur, 2004; Stein, Grover ve Henningsen, 1996; Sullivan,
Clarke ve Clarke, 2013; Zaslavsky ve Sullivan, 2011) birçok çalışmada vurgulanmıştır. Bu durumun
nedenlerinden birisi de matematiksel etkinlikler yardımıyla öğrenmenin gerçekleştirilmesinin
öğrenimin niteliğini artırdığının düşünülmesidir (Henningsen ve Stein, 1997; Horoks ve Robert, 2007).
Etkinlikle ilgili yapılan bu çalışmalar ve öğretim programlarında etkinlik kavramının sıklıkla
vurgulanması etkinliklerin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Literatür incelendiğinde matematiksel etkinlik kavramının farklı şekilde tanımlandıkları görülmektedir.
Stein ve diğerleri (1996) etkinliği öğrencilerin dikkatlerini belirli bir matematiksel ifade üzerine
yoğunlaştıran sınıf aktivitesi olarak, Herbst (2008) ise etkinliğin bir grubun eylem ve etkileşimlerinde
kullanılan ve bazı kaynaklardan yararlanılması gereken bir yapı olarak ifade etmiştir. Doyle (1988) ise
etkinliği görev olarak tanımlamakta ve görevlerin ortama göre farklılaşabildiğini dile getirmekte ve
etkinlik kavramına yönelik dört ana unsurdan (operasyonlar, ürün, kaynak ve sorumluluk)
bahsetmektedir. Özmantar ve ark. (2010) ise etkinliği “öğrencilerin sorumluluklar üstlenerek aktif
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katılımlarını gerektiren, birtakım araçlar ve kaynaklar yardımıyla gerçekleştirilen eylemleri içeren,
belirli kazanım ya da kazanımlara yönelik sonuçta bir ürün koymayı hedefleyen ilgi çekici ve merak
uyandırıcı eğitsel çalışmalar’’ olarak tanımlamaktadır.
Bu araştırmada öğretmenlerin aldıkları etkinlik tasarım ve uygulamalarına yönelik bir mesleki gelişim
eğitimi çerçevesinde etkinlik kavramına yönelik algılarının belirlenmesi ve etkinliklerin kullanımına
yönelik algıları ve bu algıların değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik
öğretmenlere araştırma kapsamında
-

Öğretmenlerin matematiksel etkinlik algılarında nasıl bir değişim olmuştur?

-

Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda etkinlik uygulamalarına yer
verilmesi konusundaki düşüncelerinde değişim olmuş mudur?

Sorularına cevap aranmıştır. Literatürde ve değişen öğretim programlarında vurgulandığı gibi etkinlik
kullanımı matematik öğretiminde önemli yer tutmaktadır. Fakat matematik dersi öğretim programında
sözü edilen etkinliklerin öğretmenler tarafından nasıl algılandığı, öğretmenlerin etkinlik kavramından
beklentilerine yönelik yapılan çalışmaların ise sınırlı olduğu görülmektedir (Bozkurt,2012; Öztürk ve
Işık, 2020). Bu bağlamda yapılacak çalışmanın alana katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca
öğretmenlerin sahip oldukları algıların belirlenmesinin ve çalışma kapsamında verilecek eğitimlerin
öğretmenlerin sahip oldukları algılarında ne gibi değişiklikler oluşturacağını ortaya koyması yönüyle de
çalışmanın alana katkı sağlaması beklenmektedir.

2.YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Bu çalışma deneysel nitelikte olup tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
2.2.Çalışmanın Arka Planı
Araştırma kapsamında toplanan veriler TUBİTAK tarafından desteklenen 119K773 numaralı proje
kapsamında toplanmıştır. Proje kapsamında etkinlik temelli öğretimin niteliğini ortaya koyabilecek,
uygulayıcılara geri bildirim verebilecek, etkinlik tasarım ve uygulama süreçlerinin detaylı olarak
yapılandırılmasına hizmet edecek kuramsal temeller üzerine inşa edilmiş ve pratik değere sahip
“etkinlik değerlendirme ve geri bildirim aracı’’ isimli aracın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2.3.Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları aynı zamanda lisansüstü öğrenim gören 16’sı kadın, 8’i erkek olmak üzere
toplamda 24 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların hizmet süreleri 1 ile 17 yıl arasında
değişmektedir. Katılımcıların isimleri Ö1, Ö2… şeklinde kodlanmıştır bundan sonraki aşamalarda bu
şekilde gösterilecektir.
2.4.Veri Toplama Aracı
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Araştırmada veri toplamak amacıyla katılımcılara hem eğitimlerden önce hem de eğitimlerden sonra
alan uzmanları tarafından oluşturulmuş “etkinlik değerlendirme formu’’ uygulanmıştır. Bu çalışma
kapsamında etkinlik değerlendirme formunda yer verilen sorulardan 2’sinin cevapları analiz edilmiştir.
Bu sorular şu şekildedir.
1. “Matematiksel etkinlik” denince ne anlıyorsunuz?
2. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda etkinlik uygulamalarına yer verilmesi konusunda
neler düşünüyorsunuz?
2.5.Veri Toplama süreci
Katılımcılardan sürecin başlangıcında katılımcıların ön bilgilerinin belirlenmesi amacıyla eğitimlerden
önce uygulanan form kapsamında “Etkinlik Değerlendirme Formunu doldurmaları istenmiştir. Sürecin
ilerleyen aşamalarında katılımcılara matematiksel etkinlik süreçlerine yönelik 14 hafta boyunca eğitim
verilmiştir. Süreç sonunda son test kapsamında katılımcılardan “Etkinlik Değerlendirme Formunu”
doldurmaları istenmiştir ve veri toplama süreci sonlandırılmıştır.
2.6.Verilerin Analizi
Bu çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sorular ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Analiz
süresinde verilen cevapların belirli kodlar altında toplanabileceği görülmüş ve bu kodların
oluşturulması için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde kodlar oluşturulurken bazılarının
literatürde bulunmakla birlikte bazı kodlar öğretmenlerin yargılarını yansıtacak şekilde
oluşturulmuştur. Kodlar oluşturulurken araştırmanın kapsamı dışında olduğu düşünülen veriler dikkate
alınmamıştır. Tüm veriler incelenerek oluşturulan bu kodlar daha sonra tekrar içerik analizine tabi
tutularak birbirine yakın bulunan kodlar aynı tema altında toplanmıştır. Oluşturulan temalar daha
anlaşılır olabilmesi için tablo halinde sunulmuştur. Bulgular kısmında tablo halinde verilen temalarda
anlam bütünlüğüne zarar vermeden kısaltma yapılmıştır. Örneğin “materyal ile yapılan aktiviteler’’
yerine “materyal’’ kodu kullanılacaktır.
Bu kod ve temaların oluşturulma sürecinde doğru ve güvenilir bulgular elde edebilmek amacı ile veriler
araştırmacı tarafından farklı zamanlarda birkaç kez analize tabi tutulmuştur. Daha sonra oluşturulan bu
temalar üzerine alanında uzman bir öğretim üyesinin değerlendirmeleri alınmıştır. Bu
değerlendirmeler sırasında %90’nın üzerinde görüş birliği olduğu görülmüştür. Farklı şekilde düşünülen
temalar ise ortak bir noktaya varıncaya kadar tartışılmıştır. Böylelikle temaların güvenilirlik analizi
yapılmıştır (Miles ve Huberman, 1994).
Etkinlik değerlendirme formunda yer alan “matematiksel etkinlik denince ne anlıyorsunuz?” sorusuna
verilen cevaplar için içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen kodlar, tanımları ve örnek cevaplar Tablo
1’de verilmiştir. Analiz sonucu oluşturulan kodların bazıları literatürde vurgu yapılan matematiksel
etkinlikte bulunması gereken özellikler ile benzerlik göstermekte iken bazı kodlar ise literatürde
bulunmamakla fakat katılımcı öğretmenlerin cevaplarında bulunan yargıları yansıtacak şekilde
oluşturulmuştur.
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Tablo 1. Etkinlik tanımına yönelik oluşturulan temalar ve örnek cevaplar
Tema

Örnek cevap

Materyal ile yapılan aktiviteler

- Spesifik bir matematiksel öğrenme çıktısına yönelik araç-gereç
materyaller yardımıyla hayata geçirilen öğretim faaliyetidir
(Ö16).

Ders kitabı egzersizi

- Genellikle bir kural veya bir formül kısaca yeni bir bilgiden
sonra ders kitaplarına konulan uygulamalardır (Ö1).

Kalıcı öğrenme faaliyeti

-Matematiksel etkinlik, işlenecek kazanımın daha anlamlı ve
kalıcı olması için yapılan çalışmalardır. (Ö14).

Yönergelerin olduğu öğrenme
faaliyeti.

-Matematiksel etkinlik deyince öğrencilere verilen yönergeler
doğrultusunda onlara matematiksel kazanımları veya bu
kazanımlara ait çıktıları kazandırmayı anlıyorum (Ö13).

İlgi çekici eğitsel faaliyetler.

-Öğrencilere öğretilecek bir konuyu ilgi çekici hale getirip ön
bilgilerinin kontrolünü sağlayacak şekilde öğretmeye etkinlik
denir (Ö2).

Aktif katılımlı uygulamalar

-Öğrencilerin aktif katılımı ile şekilde hayata geçirilen öğretim
faaliyetlerinin bütünü (Ö17).

Pekiştirme egzersizleri

- Öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları için yapılmış çalışma
(Ö6).

Öğrenciye sorumluluk verilen
çalışmalar

-Matematiksel etkinliği, öğrencilere….sorumluluk veren
çalışmalar olarak ifade edebilirim (Ö12).

Öğrenciye gerçekleşmesi
mümkün görevler verilen
çalışmalar

-Matematiksel bir kazanımın kazandırılması için öğrencilere
yapabilecekleri görevler verilmesine matematiksel etkinlik
diyebiliriz (Ö9).

Hazırbulunuşluk seviyesine
uygun çalışmalar

-Bir konunun öğrenilmesi amacıyla öğrencilerin
hazırbulunuşluğu dikkate alınarak gerekli öğretim faaliyetlerinin
tümüdür (Ö2).

Günlük hayat ile ilgili çalışmalar

-Matematiği günlük hayat ile ilişkilendirerek daha eğlenceli hale
getirilmesi hedeflenen matematiksel uğraştır (Ö3).

731

Yeni ürün ortaya koyan
faaliyetler

-Ortaya ürün koyma amacıyla yapılan faaliyetdir (Ö5).

Somutlaştırma faaliyetleri

-Soyut olan kavramları somut araçlar kullanarak indirgeme
yoluyla öğretim yöntemi (Ö12).

İş birliği yapılan çalışmalar

-Öğrencilerin arkadaşlarıyla ve gerekli zamanlarda
öğretmenleriyle iş birliği içerisinde olarak, ulaşılması gereken
çıktıya amaçlayarak buna yönelik çalışmalar yaptığımız
çalışmalardır (Ö18).

Eğitimlerden önce ve sonra uygulanan formlar analizi sonucunda katılımcı öğretmenlerin matematiksel
etkinliğe yönelik 14 farklı temada etkinlik kavramına anlam yükledikleri görülmüştür.
“Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda etkinlik uygulamalarına yer verilmesi konusunda
neler düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik toplanan verilere yönelik içerik analizi sonucunda ortaya
çıkan tema tablosu ve örnek cevaplar Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2 Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda etkinlik uygulamalarına yer
verilmesi konusundaki görüşlerinden elde edilen temalar ve örnek cevaplar
Tema

Örnek cevap

Kalıcı öğretim

-Öğrenmeyi kalıcı hale getirmesi açısından önemlidir (Ö1).
-Bilgiyi doğrudan öğrenciye vermek yerine yapılan ve geliştirilen etkinlikler
doğrultusunda öğrenciyi öğrenme sürecine aktif şekilde dahil ederek daha
kalıcı öğrenmelerin sağlanacağını ve öğrencinin konuyu içselleştireceğini bu
nedenle derslerde etkinlik kullanılmasının doğru olduğunu düşünüyorum
(Ö9).

Aktif Katılım

Yeni Ürün ortaya koyma

Kazanımların
kolaylaştırma

verilmesini -Kazanımları daha çabuk kavrama noktasında yardımcı olduğunu ve
öğrencilere vermek istediğimiz kazanımları daha kolay öğrendiklerini
düşünüyorum (Ö24)

Keşfederek öğrenme
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-Öğrenciler, etkinlik boyunca etkinliğin olduğu düzen içerisinde serbest
düşünerek yeni fikirler ortaya atmaları ve bu fikirlerde tartışarak ortak bir
düşünce oluşturmaları, bu düşüncelerden yola çıkarak yeni ürünler ortaya
çıkarmaları amaçlanır (Ö18).

-Etkinlikler sayesinde öğrenci hazır bilgiyi almak yerine bilgiyi keşfederek
öğrenir(Ö15).

Derse karşı ilgi artırma

-Öğrenciyi derse motive ederek kazanımları rahatça kavramasına yardım
eder (Ö2).

Yaparak yaşayarak öğrenme

-Çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sağlar (Ö5).

Matematiksel becerileri artar -Etkinlik kullanımı öğrencilerin matematiksel becerilerini artıracaktır (Ö10).
Somutlaştırma çalışması

-Somutlaştırma işleminin sağlanması için gerekli uygulamalardır (Ö1)

Anlamlı öğrenme

-Kazanımların etkinliklerle desteklenerek anlatmak dersin daha anlamlı
olmasını sağlıyor (Ö12).

Üst düzey becerileri artar

-Yapılandırmacı yaklaşımda, üst düzey becerilerin (uygulama, analiz, sentez
ve değerlendirme) kazandırılması önemli bir yer tutar. Bu becerilerin
kazandırılması için de etkinlik tasarımları önemli bir yer tutar (Ö23).

Eğitimlerden önce ve sonra uygulanan formların analizleri sonucunda öğretmenlerin yapılandırmacı
öğrenme konusunda etkinlik uygulanmasına yönelik görüşleri 11 tema altında toplanmıştır.

3.BULGULAR
3.1.‘’Matematiksel etkinlik denilince ne anlıyorsunuz’’ sorusuna yönelik bulgular
Katılımcıların eğitimden önce ve sonra doldurduğu Etkinlik değerlendirme Formunun ilk sorusunda
“matematiksel etkinlik denilince ne anlıyorsunuz” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevapların analizinden
elde edilen bulgulardan matematiksel etkinliği belirlenen temalar ile ifade edenler Tablo 3’ de
sunulmuştur.

Tablo 3. Matematiksel etkinlik tanımına dair belirlenen temaları işaret eden katılımcılar
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Eğitimlerden önce
Etkinlik
tanımında
işaret edilen
temayı
verenler

Tema

Eğitimlerden sonra

Etkinlik
tanımını
sadece bir
temayla
verenler

N

%

N

Materyal ile yapılan aktiviteler.

8

17

Ders kitabı egzersizi

2

Kalıcı öğrenme faaliyeti

Etkinlik
tanımını
sadece bir
temayla
verenler

N

%

N

%

-

12

16

-

-

4

-

-

-

-

-

4

9

1

3

4

-

-

3

6

2

5

7

-

-

İlgi çekici eğitsel faaliyetler.

4

9

-

5

7

-

-

Aktif katılımlı uygulamalar.

12

24

5

13

17

-

-

Pekiştirme egzersizleri

2

4

1

-

-

-

-

verilen

3

6

-

10

14

-

-

Öğrenciye gerçekleşmesi mümkün
görevler verilen çalışmalar.

-

-

-

9

13

-

-

Hazırbulunuşluk seviyesine uygun
çalışmalar

3

6

-

3

4

-

-

Günlük hayat ile ilgili çalışmalar

-

-

-

2

3

-

-

Yeni ürün ortaya koyan faaliyetler

6

13

-

8

11

-

-

Somutlaştırma faaliyetleri

1

2

-

2

3

-

-

İş birliği yapılan çalışmalar

-

-

-

1

1

-

-

48

100

9

73

100

-

-

Yönergelerin
faaliyeti.

olduğu

öğrenme

Öğrenciye sorumluluk
çalışmalar.

Toplam

%

Etkinlik
tanımında
işaret edilen
temayı verenler

Tablo 3’de katılımcıların matematiksel etkinliğe yönelik algılarının ön test kapsamında incelendiğinde
toplamda 48 defa temaların vurgulandığı görülmüştür. Öğretmenlerin sıklıkla aktif katılımlı
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uygulamalar temasını (%24) vurguladıkları görülmüştür. Diğer vurgulanan temanın ise materyal ile
yapılan faaliyetler (%17) olduğu görülmektedir
Bu bağlamda Ö12 “Öğrencinin aktif hale getirildiği öğretim yöntemi’’ şeklinde görüş belirterek
matematiksel etkinliğin aktif katımlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Son test kapsamında ise öğretmenlerin tanımlamalarında aktif katılımlı sınıf içi uygulamalar (%17),
materyal ile yapılan aktiviteler (%16), öğrenciye sorumluluk veren çalışmalar (%14) ve öğrenciye
gerçekleşmesi mümkün olan görevler verilmesi (%13) temalarını vurguladıkları görülmüştür.
Tablo 3 de en çok dikkat çeken noktalardan birisi ön test kapsamında 9 öğretmen sadece 1 tema ile
tanımlama yaparken son test bağlamında matematiksel etkinliğe yönelik tanımlama yapan
öğretmenlerden sadece bir tema belirten katılımcının bulunmamasıdır.
Eğitimlerden önce ve sonra uygulanan formlardaki verilerin karşılaştırılması yaptığında öğretmenlerin
yaptığı tanımlarda ön plana çıkan özelliklerin bariz şekilde arttığı görülmektedir. Bu bulgu araştırma
kapsamında verilen eğitimlerin, öğretmenlerin etkinlik kavramına yönelik sahip oldukları kavramsal
düzeydeki bilgilerinin artışına neden olduğu verisine ulaşılabilir.
Ön test kapsamında matematiksel etkinliği iki tema ile ifade eden öğretmenlerin sayısına yönelik
bulgular Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4 de satır ve sütunlarda yer alan temaların karşılıklı kesiştiği
hücrede yer alan sayılar etkinliği söz konusu iki tema ile tanımlandıran öğretmenleri ifade etmektedir.
Tablo 4. Ön test kapsamında etkinlik tanımları iki tema içeren öğretmenlerin sayılarına yönelik bulgular
Tema
Materyal
Ders kitabı
İlgi
Aktif
Pekiştirme
Somutlaştırma
Materyal

1

Kalıcı öğrenme

1

Aktif katılım
Hazırbulunuşluk
Yeni Ürün

1
1

1

1
1

1

Tablo 4 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerden matematiksel etkinliği iki özellikte tanımlayan 8
matematik öğretmeni bulunmaktadır. Öğretmenler matematiksel etkinlik için 8 tane farklı algı ortaya
koymuşlardır.
Bu bağlamda Ö4 “Öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesine göre derste edindiği kazanımları uygulamaya
dökebildiği ders kitabında bulunan faaliyet’’ şeklinde görüş bildirerek etkinliği hazırbulunuşluk
seviyesine uygun çalışmalar ve ders kitabı egzersizi temalarıyla ifade etmiştir.
Son test bağlamında etkinliği 2 tema ile ifade eden öğretmenlere yönelik bulgular Tablo 5 de verilmiştir.
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Tablo 5. Son test kapsamında etkinlik tanımları iki tema içeren öğretmenlerin sayılarına yönelik
bulgular
Tema

Materyal

İlgi

Yönerge

Aktif

Kalıcı

1

Aktif

1

Görev
Yeni Ürün

1

1

1

Tablo 5 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerden 5 tanesi etkinlik tanımını kullanırken iki sadece 2
temaya vurgu yapmışlardır. Öğretmenler etkinlik için 5 tane farklı algı ortaya koymuşlardır.
Bu bağlamda Ö1 etkinliği “Kalıcı öğrenmeler ve aktif katılımı sağlayan uygulamalardır’’ şeklinde
tanımlayarak kalıcı öğrenme faaliyeti ve aktif katılımlı uygulamalar temalarını vurgulamıştır.
Matematiksel etkinlik tanımlarını üç tema ifade eden öğretmenlerin sayıları ve öğretmenlerin ifade
ettikleri temaları belirten tabloların ön test sonucuna göre bulguları Tablo 6 de sunulmuştur.

Tablo 6. Ön test sonucunda etkinlik tanımını 3 tema ile ifade eden öğretmenlerin sayılarına yönelik
bulgular
Tema
Materyal, aktif
Materyal, yeni ürün
Ders kitabı, aktif
Kalıcı
İlgi

1
1

Sorumluluk

1

Hazırbulunuşluk

1

Yeni ürün

1

Tablo 6 incelendiğinde etkinlik tanımını yapan öğretmenlerden üç tema kullanan 5 öğretmen olduğu
görülmektedir. Öğretmenler etkinliği tanımlarken 5 farklı algı ortaya koymuşlardır.
Sontest sonucunda etkinlik tanımını üç tema ile belirten öğretmenlere yönelik bulgular ise Tablo 7’de
verilmiştir.
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Tablo 7. Son test sonucunda etkinlik tanımını 3 tema ile ifade eden öğretmenlerin sayılarına yönelik
bulgular
Tema
Materyal, aktif Yönerge, görev
Materyal,
Somutlaştırma, aktif
yönerge
Kalıcı
1
Aktif

1

Sorumluluk

2

Görev

1

Hazırbuluşluluk

1

Tablo 7 incelendiğinde etkinlik tanımını üç tema ile belirten 6 öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenler
etkinliği tanımlarken 5 farklı algı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla öğretmenlerin nerdeyse hepsi farklı
etkinlik algısı ortaya koymuşlardır.
Ön test sonucunda etkinlik tanımını yapan öğretmenlerden sadece 2 öğretmen etkinliği tanımlarken 4
tema ile ifade etmiştir. Bu ifadelerin sayılarının az olduğu için tanımlarının verilmesi daha uygun
görülmüştür.
Bu bağlamda Ö15 “Herhangi bir matematiksel kazanıma yönelik öğrencilere sorumluluklar verilerek ve
bir takım araç-gereçler kullanılarak, yönergelere dayalı uygulamaya geçirilmesi sonucu belirli bir ürün
ortaya koymaktır’’ şeklinde görüş bildirerek sorumluluk veren çalışmalar, materyal ile yapılan
aktiviteler, yönergelerin olduğu öğrenme faaliyeti ve yeni ürün ortaya koyma temalarını vurgulamıştır.
Ö7 ise “Öğrencilere sorumluluklar verilerek ve bir takım araç gereçler kullanılarak, uygulamaya
geçirilmesi sonucu bir ürün ortaya koyma işlemidir. Ayrıca ilgi çekici ve merak uyandıran faaliyettir.’’
Şeklinde görüş bildirerek sorumluluk veren çalışmalar, materyal ile yapılan aktiviteler, yeni ürün ortaya
konulan faaliyetler ve ilgi çekici faaliyetler temalarını vurgulamıştır.
Son test kapsamında ise 2 kişi 4 tema belirten cevaplar vermişlerdir. Ö8 ve Ö20 materyal ile yapılan
faaliyetler, aktif katılımlı uygulamalar, sorumluluk verilen çalışmalar, yeni ürün ortaya koyma
temalarını vurgulayan cevaplar vermiştir.
Bu bağlamda Ö 20“Matematiksel bir kazanımı öğrencilere sorumluluklar vererek ve araç-gereçler
kullanarak, kazanıma yönelik bir ürün ortaya koymaları ve bu ürün sayesinde verilmek istenen
kazanımla ilgili çıkarımlarda bulunmaları diyebiliriz ‘’ şeklinde görüş bildirmiştir.
Ön test kapsamında 5 tema ile tanımlama yapan öğretmen bulunmazken, son test kapsamında 5 tema
ile tanımlama yapan öğretmenlere yönelik bulgular Tablo 8 de verilmiştir.
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Tablo 8. Son test sonucunda etkinlik tanımını 5 tema ile ifade eden öğretmenlerin sayılarına yönelik
bulgular
Tema

Görev, sorumluluk,
yeni ürün

Materyal, ilgi

1

Materyal, aktif

1

Hazırbulunuşluluk,
günlük
Kalıcı, Somutlaştırma
Yönerge,
hazırbulunuşluluk
Materyal, yönerge

İlgi, aktif,
sorumluluk

Materyal, görev, Yeni
ürün

1
1
1
1

Tablo 8 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerden 5 tema ile tanımlama yapan 6 öğretmen olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda altı farklı tanımın ortaya çıktığı görülmektedir.
Son test kapsamında 6 tane temayı vurgu yapan öğretmen bulunmazken 1 tane öğretmen 7 tema ile
tanımlama yapmıştır. Bu bağlamda Ö 18 “Matematiksel etkinlik, matematik kazanımlarına yönelik
yapılması olağan gözüken bir görevi (görev) öğrencilerimize sorumluluklar yükleyerek(sorumluluk),
konuyla ve kazanımla ilgili olabilecek araç-gereçleri kullanarak(materyal) kazanımı uygulama
aşamasına getirdiğimiz sonunda da ürünler ortaya çıkardığımız (yeni ürün) çalışmalardır. Öğrencilerin
arkadaşlarıyla ve gerekli zamanlarda öğretmenleriyle iş birliği içerisinde olarak (iş birliği), ulaşılması
gereken çıktıya amaçlayarak buna yönelik çalışmalar yaptığımız, kendi fikirlerini rahatlıkla ifade
edebilecekleri ortamlar oluşturarak matematiğin eğlenceli yönlerini görmelerini (ilgi) günlük hayattan
kesintiler görebildikleri matematiğin hayatının içinde olduğunu hissettirmeye (günlük hayat)
çalıştığımız tüm çalışmalara da matematiksel etkinlik diyebiliriz.’’ Şeklinde görüş belirterek yaparak
etkinliği 7 tema ile ilişkilendirmiştir.
Ön test- son test kapsamında yapılan algıların sayısına yönelik genel değerlendirme verileri Tablo 9 de
verilmiştir.
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Tablo 9. Ön test- sontest sonucunda ortaya çıkan tema sayılarına yönelik bulgular
Tema Sayısı

Ön test

Sontest

1 tema

9

-

2 tema

8

5

3 tema

5

6

4 tema

2

2

5 tema

-

6

6 tema

-

-

7 tema

-

1

Tablo 9 incelendiğinde öğretmenlere yönelik eğitimlerden önce öğretenlerin yoğunluğunun sadece 1
veya 2 tema ile etkinliği tanımlamaya çalıştıkları görülmektedir. Fakat çalışma kapsamında
gerçekleştirilen eğitimlerden sonra öğretmenlerin yoğunluğunun 3 tema ve 5 tema ile etkinliği
tanımladıkları ve etkinlik kavramına yönelik algılarında ortaya çıkan kavramsal düzeydeki artışın olduğu
bariz bir şekilde görülmektedir.

3.2. ‘’Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda etkinlik uygulamalarına yer verilmesi
konusunda neler düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik bulgular
Etkinlik değerlendirme formunun ikinci sorusunda katılımcılara “yapılandırmacı öğretim yaklaşımı
doğrultusunda kazanımların etkinlikler yardımıyla öğretimi konusunda neler düşünüyorsunuz?”
soruları yöneltilmiştir. Verilen cevapların analizinden elde dilen bulgular Tablo 10 de verilmiştir.
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Tablo 10. Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda kazanımların etkinlik yardımı ile
öğretilmesine yönelik görüşlerinin ön test-son test bulguları
Eğitimlerden önce
Etkinlikle
öğretimde
işaret edilen
temayı
verenler

Tema

Eğitimlerden sonra

Etkinlikle
öğretimi
sadece bir
temayla
verenler

N

%

N

A: Kalıcı öğretim

14

36

B: Derse karşı ilgi artırma

1

C: Aktif katılım

%

Etkinlikle
öğretimde
işaret edilen
temayı verenler

Etkinlikle
öğretimi
sadece bir
temayla
verenler

N

%

N

%

7

7

16

2

-

3

-

-

-

-

-

8

21

4

13

29

-

-

D:
Yaparak
öğrenme.

yaşayarak

7

18

1

7

16

-

-

E: Kazanım
kolaylaştırma

verilmesini

2

5

1

2

4

2

-

1

3

-

-

-

-

-

G: Keşfederek öğrenme

3

8

-

9

20

1

-

H: Üst düzey
geliştirme

1

3

-

1

2

-

-

I: Yeni ürün ortaya koyma

1

3

-

4

9

-

-

J: Somutlaştırmaya faydalı

-

-

-

1

2

-

-

K: Anlamlı öğrenme

-

-

-

1

2

-

-

38

100

13

45

100

5

-

F: Matematiksel
artar

Toplam

beceri

beceri

Tablo 10 incelendiğinde ön test bağlamında katılımcıların kalıcı öğretim (%36) ve aktif katılım (%21) ve
yaparak yaşayarak öğrenme (%18) temalarına vurgu yaptıkları görülmüştür. Son test bağlamında ise
aktif katılım (%29), keşfederek öğrenme (%20) temalarına vurgu yaptıkları görülmüştür.
Bu bağlamda Ö1 “Öğrenmeyi kalıcı hale getirmesi açısından önemlidir’’ şeklinde görüş bildirerek kalıcı
öğretime vurgu yapmıştır. Ö15 ise ‘’Etkinlikler sayesinde öğrenci hazır bilgiyi almak yerine bilgiyi
keşfederek öğrenir’’ şeklinde görüş bildirerek keşfederek öğrenmenin önemine vurgu yapmıştır.
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Ön test kapsamında yapılandırmacı öğretim temelinde etkinlik kullanımına yönelik düşüncelerini tek
tema ile belirten 13 katılımcı bulunmaktadır. Son test kapsamında ise tek tema ile görüş bildiren
katılımcıların sayısının 5’e düştüğü görülmektedir.
Ön test kapsamında 2 tema ile görüş bildiren katılımcılara yönelik bulgular Tablo 11 da verilmiştir.

Tablo 11. Ön test sonucunda 2 tema ile görüş bildiren öğretmen sayıları ve vurgu yaptıkları temalar
Tema

Kalıcı

Yaparak yaşayarak

3

Aktif

1

Üst düzey beceri

Keşfederek öğrenme

İlgi

1
1

Kazanım verilmesi

1

Matematiksel beceri

1

Tablo 11 incelendiğinde eğitimlerden önce uygulanan fordan elde edilen veriler sonucunda 2 tema ile
değerlendirmede bulunan 8 tane katılımcı olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu Yaparak
yaşayarak öğrenme ve kalıcı öğretim temalarını vurguladığı görülmektedir. Bu bağlamda Ö 14
“Öğrencilerin kendi deneyimleri sonucunda öğrenmesi daha kalıcı olacağını düşünüyorum.’’ Şeklinde
görüş belirterek kalıcı öğretim ve yaparak yaşayarak öğrenme temalarının önemini dile getirmiştir.
Son test bağlamında görüşlerini 2 kod ile belirten öğretmenlere yönelik bilgiler Tablo 12 de
sunulmuştur.
Tablo 12. Son test sonucunda 2 tema ile görüş bildiren öğretmen sayıları ve vurgu yaptıkları temalar
Tema
Kalıcı
Somutlaştırma
Üst düzey beceri
Keşfederek
öğrenme
Yaparak
yaşayarak
Aktif

1
1

Yeni ürün
Anlamlı öğrenme

1

3
1

1

Tablo 12 incelendiğinde sontest sonucunda 2 tema ile görüş bildiren 8 tane katılımcı olduğu
görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu aktif katılım ve keşfederek öğrenme temalarını birlikte
vurguladıkları görülmüştür. Bu bağlamda Ö15 “Bilgiler öğrencinin aktif çabasıyla zihninde oluşur.
Böylece etkinliklerde öğrenciler aktif katılım sağlanmış olur. Etkinlikler sayesinde öğrenci hazır bilgiyi
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almak yerine bilgiyi keşfederek öğrenir’’ şeklinde görüş bildirerek aktif katılım ve keşfederek
öğrenmenin önemine vurgu yapmıştır.
Ön test sonucunda 3 tema ile görüş bildiren sadece 2 öğretmen bulunmaktadır. İfadelerin sayısının az
olduğu için sadece vurguladıkları temaların belirtilmesi daha uygun görülmüştür. 3 tema ile görüş
bildiren öğretmenlerden biri Aktif katılım-kalıcı öğretim ve yaparak yaşayarak öğrenme temalarını diğer
öğretmen ise kalıcı öğretim-yaparak yaşayarak öğrenme ve keşfederek öğrenmenin önemine vurgu
yapmıştır. Bu bağlamda Ö8 “Doğru etkinliklerin daha kalıcı öğrenmeler sağladığını, kazanımları
yaparak yaşayarak öğrettiğini düşünüyorum. Ayrıca öğrencilerin bilgiye aşamalarla kendilerinin
ulaşmasını sağladığı için etkinliğin yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir öğrenme şekli olduğu
fikrindeyim.’’ şeklinde görüş bildirmiştir.

Sontest kapsamında görüşlerini 3 tema ile bildiren öğretmenlere yönelik bulgular Tablo 13 de
sunulmuştur.

Tablo 13. Son test sonucunda 3 tema ile görüş bildiren öğretmen sayıları ve vurgu yaptıkları temalar
Tema
Yaparak yaşayarak-aktif
Kalıcı-Aktif

Kalıcı

Yeni ürün

Keşfederek öğrenme

3

1

1
1

Tablo 13 incelendiğinde 6 öğretmenin 4 tema ile görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerin
çoğunluğunun yaparak yaşayarak-aktif katılım ve kalıcı öğrenme temalarını birlikte vurguladıkları
görülmektedir. Bu bağlamda Ö 17 “Kazanımların etkinlikler yardımı ile öğretilmesinin, rehber
konumunda olan öğretmenin süreç boyunca öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılımlarını sağladığını
ve aynı zamanda yaparak- yaşayarak öğrenme odaklı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kalıcı
öğrenmelere zemin oluşturmaktadır.’’ Şeklinde görüş belirterek yapılandırmacı yaklaşım temelinde
etkinlikle öğretimin kalıcı öğrenme aktif katılım ve yaparak yaşayarak öğrenmeye katkısı olacağını
vurgulamıştır.
Ön testte ve sontest de sadece 1 öğretmen 4er temaya vurgu yapmış ve aktif katılım, yeni ürün ortaya
koyma, keşfederek öğrenme ve yaparak yaşama temalarını birlikte vurgulamıştır.
Katılımcı öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşım temelinde etkinlik yardımıyla öğretim hakkındaki
düşüncelerine yönelik vurgulanan temaların sayısına yönelik genel bulgular Tablo 14 de sunulmuştur.
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Tablo 14. Yapılandırmacı yaklaşım temelinde etkinlik ile öğretim konusunda Ön test- sontest sonucunda
ortaya çıkan tema sayılarına yönelik bulgular
Tema Sayısı

Ön test

Sontest

1 tema

13

5

2 tema

8

8

3 tema

2

6

4 tema

1

1

Tablo 14 incelendiğinde eğitimlerden önce öğretmenlerin sadece bir tema ile görüş bildirdikleri
görülmektedir. Eğitimlerden sonra ise öğretmenlerin çoğunluğunun iki ve üç tema ile görüş
bildirdikleri, yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla öğretim yapılırken etkinlik kullanılmasının önemli ve
gerekli olduğu hususunda görüş bildirmişlerdir.

4.TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmanın matematiksel etkinlik tanımına yönelik bulguları değerlendirildiğinde öğretmenlerin
eğitimlerden önce etkinlik tanımına yönelik farklı özelliklere vurgu yapmaları ve kavramsal düzeyde
kısıtlı bilgi sundukları görülmüştür. Bu durum literatürde etkinlik kavramına yönelik algıların
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarla (Özmantar ve ark., 2010; Açıl, 2011; Bozkurt, 2012; Öztürk
ve Işık, 2020) paralellik göstermektedir. Yapılan eğitimlerden sonra ise öğretmenlerin kavramsal bilgi
düzeylerinde artış olduğu ve literatürde belirtilen etkinlik kavramının taşıması gereken özelliklere vurgu
yaptıkları gözlemlenmiştir.
Eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak yöntem ve tekniklerin kullanılması,
öğrencilerin keşfeden durumda olması gerçekleştirilen kazanımların kalıcılık süresinin artmasına
katkıda bulunur. Bu bağlamda davranışçı kuramda pasif durumda bulunan öğrenciler, yapılandırmacı
yaklaşım temelinde aktif katılımları sağlanarak bilgiyi keşfetmeleri beklenir (Slavin, 2013). Çalışmanın
bulguları değerlendirildiğinde öğretmenlerin kalıcı öğretimin sağlanması için öğrencilerin aktif
katılımlarının gerekliliğini vurguladıkları görülmüştür. Son test kapsamında ise öğretmenler
matematiksel etkinliklerin kalıcı öğretim ve aktif katılım ile keşfederek öğrenmeyi de sağladığını
vurgulamışlardır. Araştırmadan elde edilen bulgular yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde eğitim
etkinliklerinin öğrenci aktif katılımı ile gerçekleşmesi, öğrencileri düşünmeye yönlendirmesi, bilgiye
keşfederek ulaşması görüşleri literatürü destekler niteliktedir (Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006; Ersoy,
2005).
Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak şu önerilerde bulunulabilir.
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Öğretmenlere yapılandırmacı eğitim ortamı oluşturma ve etkinlik ile öğretim konularında uygulamalı
eğitimler verilebilir.
Matematik öğretmenliği lisans programlarında etkinliğe yönelik tanımlamaların ve etkinlik türlerinin
tartışıldığı, etkinlik örneklerinin geliştirilip uygulanabileceği dersler verilebilir.
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Öz
Matematiğin temel eğitim sürecindeki en önemli konularından biri olan Ondalık gösterim kavramı ilk
olarak ilköğretim 5.sınıf düzeyinde verilmektedir. Ondalık gösterim kavramının doğru biçimde
açıklanması ve konunun günlük hayat ile ilişkilendirilmesinde öğretmenlerinPedagojik alan bilgisinin
önemli olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının
ondalık gösterim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini Trabzon Üniversitesi son sınıf ilköğretim
matematik öğretmen adaylarından rastgele seçilen 30 öğrencioluşturmaktadır. Araştırmada nitel
yaklaşıma dayalı özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar
tarafından düzenlenmiş, 7 açık uçlu sorudan oluşankavram yanılgıları giderme yöntemleri belirleme
formu (KYGYBF) ile elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının yanıtlarına içerik analizi uygulanmış olup
içerik analizinden elde edilen verilere betimsel yöntem uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen
adaylarının ondalık gösterim konusunda görülen kavram yanılgılarını gidermek amacıyla çoğunlukla
açıklama yapma/sorusorma yöntemini tercih ettikleri ve genel olarak geçerli/yeterliyanıt verdikleri
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgısı, Ondalık gösterim, İlköğretim matematik öğretmen adayları,
Pedagojik alan bilgisi
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1.GİRİŞ
Matematik eğitiminin niteliğinin artırılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri;
öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileridir. Pedagojik alan bilgisi ilk olarak Shulman tarafından
ABD’de eğitim üzerine yapılan reform hareketlerinin yetersiz görülmesi ile başlamıştır. Shulman(1986)
bir öğretmende bulunması gereken üç tür bilgiden söz etmektedir. Bunlar: (a) konu alan bilgisi, (b)
pedagojik alan bilgisi ve (c) müfredat bilgisidir. (Shulman,1986’dan aktaran:Işıksal-Bostan ve
Osmanoğlu, 2016). Bunlardan pedagojik alan bilgisi Shulman (1986) tarafından, bir konunun veya
kavramın öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi için yapılan açıklama, yöntem, teknik ve örneklerin
nelerden oluşabileceğine yönelik sahip olunan bilgiyi kapsamaktadır.
Pedagojik alan bilgisinin içerisinde bazı konu veya kavramların öğretimini kolaylaştıran ve güçleştiren
etkenlerin bilgisi olduğu gibi Öğrencilerin ön öğrenmeleri eğer kavram yanılgısı barındırıyorsa, bu
yanılgıları giderecek şekilde öğrenme süreci ve öğretimsel açıklama yapmak için gerekli olan bilgi yine
Pedagojik alan bilgisi içinde yer almaktadır.Ball vd. (2008), Shulman tarafından ortaya atılmış pedagojik
alan bilgisi modelini, matematik eğitiminden yola çıkarak yorumlamış ve bu kapsamda pedagojik alan
bilgisini oluşturan 3 tür bilgiden söz etmiştir. Bunlar Alan Öğretimi Bilgisi, Alana İlişkin Öğrenci Bilgisi
ile Alan ve Müfredat Bilgisi’dir. Alan Öğretimi Bilgisi (AÖB), matematiğin nasıl öğretileceği bilgisini
kapsamaktadır. Alana ilişkin öğrenci bilgisi (AİÖB) ise öğrencilerin öğrenmelerini ve bunların sonuçlarını
tahmin edebilme bilgisini kapsamaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin bir matematik konusunu veya
kavramını nasıl anlayacaklarını bilmesi, zorlanacakları noktaları önceden planlaması, öğrencilerde
oluşabilecek kavram yanılgılarının bilincinde olması ve öğretim planı hazırlarken tüm bunlarla birlikte
öğrencilerin seviyelerine ve hazır bulunuşluklarına da dikkat etmesi AİÖB’nin varlığıyla mümkün
olabilmektedir. Dolayısıyla pedagojik alan bilgisinin özellikle de matematik eğitiminde, öğrencilerin
kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi noktasında önemli bir yeri olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin temel eğitim sürecinde karşılaştıkları en soyut kavramlardan biri de ondalık gösterim
kavramıdır. Ondalık gösterim, matematik eğitiminin önemli alt öğrenme alanlarından biridir. Ondalık
gösterim kavramı ilk olarak ilköğretim 5.sınıf düzeyinde verilmektedir. Öğrencilerden bu düzeyde
ondalık gösterim, tam kısım ve ondalık kısım kavramlarını öğrenmeleri beklenmektedir. Öğrencilere
“Bir bütünün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık
gösterim ile ifade edilebileceği” açıklaması yapıldıktan sonra bir kesri ondalık gösterim olarak ifade
etme ihtiyacının nasıl ortaya çıktığının ve bu kavramın günlük hayatta kullanılabilirliğinin açıklanması
gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşmesinde en önemli etkenin öğretmen olduğu görülmektedir.
Ondalık gösterim konusunun öğretimi için İlköğretim matematik öğretmen adaylarının alan ve
pedagojik alan bilgilerinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Öğretmen adaylarının Ondalık
gösterim konusunun kavram yanılgılarını giderme ile ilgili mevcut stratejilerin neler olduğu ya da bu
konudaki pedagojik yeterlilikleri üzerine pek çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada
ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterim konusundaki kavram yanılgılarının
giderilmesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
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2. YÖNTEM
Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterim konusundaki kavram
yanılgılarını gidermede kullandıkları stratejileri belirlemek ve öğretmen adaylarının bu husustaki
pedagojik alan bilgisi düzeylerini belirlemek amaçlandığından nitel yaklaşıma dayalı özel durum
çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışması yöntemi; sınırlı bir sistemin işlemesi ve çalışması
hakkında bilgi toplamak için o sistemin detaylı olarak incelenmesini kapsayan bir yaklaşımdır
(Chmilar,2010).Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik
Öğretmenliği programına devam etmekte olan 30 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma
grubunun belirlenmesinde durum örneklemesi kullanılmıştır. Durum örneklemi araştırmanın daha
detaylı yapılması gereken durumları içermektedir. (Patton, 2014; s.230). Araştırmanın verileri
araştırmacılar tarafından düzenlenmiş, 7 açık uçlu sorudan oluşankavram yanılgıları giderme
yöntemleri belirleme formu (KYGYBF) ile elde edilmiştir.Bu form birçok makaleden (Yavuz
Mumcu,2017) incelenmiş olan ve öğrencilerin sıklıkla yaptığı kavram yanılgılarını içeren soruları
içermektedir.Makalelerdeki kavram yanılgıları tabloda verilmiştir. (Tablo 1) Tabloda iki ve daha fazla
sayıda işaretlenmiş olan kavram yanılgıları çalışmanın konusu olmuştur.

Tablo 1. Makale ve tezlerde bulunan kavram yanılgıları
MAKALELERDE VAROLAN KAVRAM
YANILGILARI

Kaya(2015)

Çok basamaklı ondalık sayıların daha
büyük olduğunu düşünme (Sütunun
taşması düşüncesi)

X

Altıparmak ve
Yılmaz ve
Palabıyık (2017) Yenilmez(2007)
X

Yavuz
Mumcu
(2015
X

Sıfırı bir basamak olarak görmeme (
sıfırın bir anlamı değeri olmadığını
düşünme)

X

Ondalık
sayılarda
yoğunluk
kavramının algılanmaması

X

X

Ondalık sayılarda virgülün göz ardı
edilmesi

X

X

Ondalık sayılarda çarpma işleminin
sonucunun daima büyük olması

X

X
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X

Ondalık sayıların sayı doğrusunda
gösteriminin yapılamaması
Kesirlerle ondalık sayılar arasında
ilişki kuramama

X
X

X

X

X
X

Çalışmada kullanılan veri toplama aracından elde edilen verilerin analizinde betimsel yöntem
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Yavuz Mumcu (2017) tarafından izlenen adımlar takip
edilmiştir.Araştırmanın yapısına uygun olarak veri analizi süreci üçaşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar;
(1) KYGYBF’ye verilen yanıtların değerlendirilmesinde kullanılacak puanlama ölçeğinin (PÖ)
oluşturulması, (2) yanıtların kodlanması ve puanlanması, (3) yanıtların kodları kullanılarak araştırmanın
problemine yönelik nitel analizlerin gerçekleştirilmesidir.
Öğretmen adaylarının KYGYBF’ye verdikleri yanıtların analizinde kullanılacak olan PÖ’nün
oluşturulmasında öncelikle ölçeğin alt boyutlarına karar verilmiştir. Bunun için içerik analizinden
yararlanılmış ve öğretmen adaylarının yanıtları, farklı türdeki kavram yanılgılarını gidermek için
kullandıkları öğretim yöntemleri ve yanıtların benzer noktaları dikkate alınarak beş başlık altında
toplanmıştır. Bu başlıklar Somut Nesne/ Materyal Kullanma (SN/MK), Açıklama Yapma/Soru Sorma
(AY/SS), Model Kullanma (MK), Boş (B) ve Diğer (D) olarak ifade edilebilir. Diğer başlığında yer alan
yanıtlar ilgili başlıklar dışında kalan geçersiz yanıtlardan oluşmaktadır. Bu başlıklara ait yanıtlar yukarıda
bahsedilen yanılgıların giderilmesine söz yönelik herhangi bir öneri içermeyen veya oldukça belirsiz
ifadelerden oluşan yanıtlardır.
Öğretmen adaylarının yanıtlarının geçerliliğinin belirlenmesinde ilk olarak öğretmen adaylarının
yanıtları KYGYBF’ de bulunan her soru için teker teker okunmuş ve benzer özellikte olanlar kategorize
edilmiştir. Kategorilere sonucunda ortaya çıkan birbirinden farklı yanıtların ortak noktaları belirlenmiş
ve bu yanıtlar tek bir başlık altında toplanmaya yani yanıtların kodları oluşturulmaya çalışılmıştır. Süreç
sonunda öğretmen adaylarının tüm sorular için ortak olarak kullandıkları bir yapı oluşturulmuştur.
Buna göre öğretmen adaylarının söz konusu sorularda ifade edilen yanılgıların çözümüne yönelik olarak
verdikleri yanıtların beş farklı türde olduğu görülmüştür. Buna göre birinci tür olarak alınan yanıtlar,
bahsi geçen yanılgıyı gidermeye yönelik özel bir öğretim yöntem ve tekniğin kullanıldığı ve kullanılan
tekniğin açıkça ifade edildiği yanıtlardır.Bu yanıtlarda yer alan yöntem ve teknikler yeterli ve doğru
kullanılmasına göre geçerli, öğrencilerin yanılgılarını gidermesi bağlamında yeterli görülmüştür. Bu
yanıtlar G/Y olarak kodlanmışlardır. İkinci tür olarak alınan yanıtlar, bahsi geçen yanılgıyı gidermeye
yönelik yöntem ve tekniğin doğru olarak sunulduğu ancak kullanılan tekniğin nasıl kullanılacağına ilişkin
yeterli açıklamanın olmadığı yanıtlardır.Bu yanıtlar, yöntem ve tekniğin doğru bir şekilde ifade edilmesi
kapsamında kısmen geçerli, öğrencilerin sahip olduğu yanılgıları giderme bağlamında yetersiz
görülmüştür. Bu yanıtlar KG/YSZ olarak kodlanmışlardır. Üçüncü tür olarak alınan yanıtlar bahsi geçen
yanılgıların giderilmesinde yeterince açık ve net bir ifade bulundurmayan ya da yanılgıya uygun
olmayan yöntem ve tekniği barındıran yanıtlardır.Doğru yöntem ve teknikleri tercih etmemelerine
göre, öğrencilerin yanılgılarını giderme bağlamında yetersiz görülmüştür. Bu yanıtlar GSZ/YSZ olarak
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kodlanmışlardır. Dördüncü tür alınan yanıtlar bahsi geçen yanılgının giderilmesi konusunda herhangi
bir açıklamanın olmadığı yanıtlardır. Bu yanıtlar B olarak kodlanmıştır. Beşinci tür olarak alınan yanıtlar
bahsi geçen yanılgıların giderilmesi konusunda herhangi bir öneri içermeyen ya da ifadelerin tam olarak
anlaşılmadığı, içinde belirsizlikler barındıran yanıtlardır. Bu yanıtlar D olarak kodlanmıştır. Kodlamaların
açıklamaları aşağıdaki Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2: KYGYBF’na verilen cevaplar analiz edilirken kullanılan kategoriler ve açıklamaları (Yavuz
Mumcu, Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgılarını
Giderme Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi,2017)

3. BULGULAR
Öğretmen adaylarının Soru 1’de yer alan çok basamaklı ondalık sayıların daha büyük olduğunu
düşünme yanılgısını gidermede kullandıkları yöntemlerin dağılımı aşağıdaki Tablo 3’te verilmiştir.

750

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Çok Basamaklı Ondalık Sayıların Daha Büyük Olduğunu Düşünme
Yanılgısını Gidermede Kullandıkları Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen

SN/MK
G/Y KG/
YSZ
1

2

TOP
GSZ/
YSZ
-

3

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

TOP

G/Y
10

2

13

1

G/Y
10

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ
4

-

TOP

B D

14

- -

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 1’deki kavram yanılgısını gidermek için kullandıkları
yöntemin genellikle açıklama yapma/soru sorma ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri görülmüştür.
Öğretmen adaylarının Soru 2’de yer alan ondalık sayılarda virgülün göz ardı edilmesi yanılgısını
gidermede kullandıkları yöntemlerin dağılımı aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4:Öğretmen AdaylarınınOndalık Sayılarda Virgülün Göz Ardı Edilmesi Yanılgısını Gidermede
Kullandıkları Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen

SN/MK
G/Y KG/
YSZ
2

1

TOP
GSZ/
YSZ
-

3

TOP

G/Y

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

12

4

17

1

G/Y
7

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ
3

-

TOP

B D

10

- -

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 2’deki kavram yanılgısını gidermek için kullandıkları
yöntemin genellikle açıklama yapma/soru sorma ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri görülmüştür.
Öğretmen adaylarının Soru 3’te yer alan ondalık sayılarda çarpma işleminin sonucunun daima büyük
olması yanılgısını gidermede kullandıkları yöntemlerin dağılımı aşağıdaki Tablo 5 ’te verilmiştir.

Tablo 5: Öğretmen Adaylarının Ondalık Sayılarda Çarpma İşleminin Sonucunun Daima Büyük Olması
Yanılgısını Gidermede Kullandıkları Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen

751

SN/MK
G/Y KG/
YSZ

2

2

TOP
GSZ/
YSZ

-

4

TOP

G/Y

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

12

6

25

7

G/Y

-

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

1

-

TOP

B D

1

- -

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 3’teki kavram yanılgısını gidermek için kullandıkları
yöntemin genellikle açıklama yapma/soru sorma ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri görülmüştür.
Öğretmen adaylarının Soru 4’te yer alan ondalık sayılarda yoğunluk kavramının algılanmaması
yanılgısını gidermede kullandıkları yöntemlerin dağılımı aşağıdaki Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Öğretmen Adaylarının Ondalık Sayılarda Yoğunluk Kavramının Algılanmaması Yanılgısını
Gidermede Kullandıkları Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen

SN/MK
G/Y KG/
YSZ

-

-

TOP
GSZ/
YSZ

-

0

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

TOP

G/Y

10

-

10

-

G/Y

14

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

2

4

TOP

B D

20

- -

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 4’teki kavram yanılgısını gidermek için genellikle
model kullanma yöntemini tercih ettikleri ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri, görülmüştür.
Öğretmen adaylarının Soru 5’te yer alan kesirlerle ondalık sayılar arasında ilişki kuramama yanılgısını
gidermede kullandıkları yöntemlerin dağılımı Tablo 7’ de verilmiştir.
Tablo 7: Öğretmen Adaylarının Kesirlerle Ondalık Sayılar Arasında İlişki Kuramama Yanılgısını
Gidermede Kullandıkları Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen

SN/MK
G/Y KG/
YSZ

-

1

TOP
GSZ/
YSZ

1

2

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

TOP

G/Y

10

4

16

2

G/Y

6

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

-

2

TOP

B D

8

1 3

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 5’teki kavram yanılgısını gidermek için kullandıkları
yöntemin genellikle açıklama yapma/soru sorma ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri görülmüştür.
Öğretmen adaylarının Soru 6’da yer alan sıfırı bir basamak olarak görmeme yanılgısını gidermede
kullandıkları yöntemlerin dağılımı Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Öğretmen Adaylarının Sıfırı Bir Basamak Olarak Görmeme Yanılgısını Gidermede Kullandıkları
Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen
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SN/MK
G/Y KG/
YSZ

1

-

TOP
GSZ/
YSZ

-

1

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

TOP

G/Y

13

-

14

1

G/Y

7

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

7

-

TOP

B D

14

- 1

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 6’daki kavram yanılgısını gidermek için kullandıkları
yöntemin genellikle açıklama yapma/soru sorma ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri görülmüştür.
Öğretmen adaylarının Soru 7’de yer alan kesirlerle ondalık sayıların sayı doğrusunda gösteriminin
yapılamaması yanılgısını gidermede kullandıkları yöntemlerin dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9:Öğretmen Adaylarının Kesirlerle Ondalık Sayıların Sayı Doğrusunda Gösteriminin Yapılamaması
Yanılgısını Gidermede Kullandıkları Yöntemler ve Kodları
SK
Aday
Öğretmen

SN/MK
G/Y KG/
YSZ

-

-

TOP
GSZ/
YSZ

-

0

TOP

G/Y

AY/SS
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

12

8

21

1

G/Y

8

MK
KG/ GSZ/
YSZ YSZ

-

-

TOP

B D

8

1 -

Yukarıdaki tabloya göre öğretmen adaylarının Soru 7’deki kavram yanılgısını gidermek için kullandıkları
yöntemin genellikle açıklama yapma/soru sorma ve geçerli/yeterli yanıt verdikleri görülmüştür.

4. SONUÇ
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterim konusundaki kavram yanılgılarının
giderilmesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada KYGYBF’ dan
elde edilen bulgular neticesinde öğretmen adaylarının ondalık gösterim konusuna ilişkin çeşitli kavram
yanılgılarını gidermede tercih ettikleri yöntemler tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Öğretmen
adaylarının öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede işlemsel hatalarının yanında kavramsal
hatalarını da fark ettikleri ve bu hataları gidermeden çok açıklama yapma/soru sorma yöntemini
kullandıkları görülmüştür.
Ayrıca öğretmen adaylarının da öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının bazılarına sahip olduğu
görülmektedir. Benzer sonuç olarak Güler (2014), Karaağaç ve Köse (2015) de bazı öğretmen
adaylarının, öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarından bazılarına sahip olduğunu tespit
etmişlerdir.

5. Öneriler
Öğretmen adaylarına, farklı şekillerde öğrenen öğrenciler için kavram yanılgılarını giderirken açıklama
yapma/soru sorma yönteminin yanı sıra model kullanma ve somut nesne/materyal kullanma
yöntemlerini de kullanmaları önerilir. Çünkü kavram yanılgıları giderilirken öğretimde bireysel
farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.
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Öğrencilerde ondalık gösterim konusundaki kavram yanılgıları gidermek için verilen işlemsel bilgilerin
yanında kavramsal bilgilerinde verilmesi kavramların doğru bir şekilde öğrenilmesi bakımından
önemlidir.
Öğretmen adaylarına aldıkları dersler içerisinde sadece kavram yanılgıları tanıtılmamalı, bu yanılgıları
gidermede kullanılması gereken çeşitli yöntemler hakkında da bilgi verilmeli, uygulamalar
yaptırılmalıdır.
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Abstract
Youth is a period of transition to independent adulthood in a person's life. Modern psychology takes
into account the influence of biological, sociological and psychological factors on young people in this
period in order to accurately determine the characteristics of youth - a complex approach to youth.
Since social self-determination and self-search are inextricably linked with self-realization, youth is a
crucial stage in the formation of worldview. At this stage of life, the young man tries to establish his
worldview, to determine his place in this world.
Since self-realization is related to personality development, it is advisable to consider the factors
influencing personality development in science in order to study the factors of self-realization.
It is known that personality develops under the influence of biological and social factors. As a result of
social influences, man becomes a biological being - an individual social being - a person. In this case,
the process of personality development is carried out through the acquisition of social experience in
the process of socialization
In addition, self-realization always implies a direct interaction of man with the objective and social
environment, is carried out in the direction of the external world, and the existing features of the
external environment always have a certain effect on him: ”. "An individual's self-awareness is
embodied in his activities and in his relations with the objective and social environment. The path to
itself passes through activity in the external world.
Keywords: self-realization, self-determination, inner motivation, youth, social influences
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Öz
Gençlik, bir kişinin hayatında bağımsız yetişkinliğe geçiş dönemidir. Modern psikoloji, gençliğin
özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için bu dönemde biyolojik, sosyolojik ve psikolojik faktörlerin
gençler üzerindeki etkisini dikkate alır.
Sosyal kendi kaderini tayin etme ve kendini arama, kendini gerçekleştirme ile ayrılmaz bir şekilde
bağlantılı olduğundan, gençlik dünya görüşünün oluşumunda çok önemli bir aşamadır. Yaşamın bu
aşamasında genç adam, bu dünyadaki yerini belirlemek için dünya görüşünü oluşturmaya çalışır.
Kendini gerçekleştirme, kişilik gelişimi ile ilgili olduğundan, kendini gerçekleştirme faktörlerini
incelemek için bilimde kişilik gelişimini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmak tavsiye edilir.
Kişiliğin biyolojik ve sosyal faktörlerin etkisi altında geliştiği bilinmektedir. Sosyal etkilerin bir sonucu
olarak, insan biyolojik bir varlık - bireysel bir sosyal varlık - bir kişi haline gelir. Bu durumda, kişilik
gelişimi süreci, sosyalleşme sürecinde sosyal deneyimin kazanılması yoluyla gerçekleştirilir.
Ek olarak, kendini gerçekleştirme, her zaman insanın nesnel ve sosyal çevre ile doğrudan etkileşimini
ima eder, dış dünya yönünde gerçekleştirilir ve dış çevrenin mevcut özellikleri her zaman onun üzerinde
belirli bir etkiye sahiptir: ”. "Bireyin öz farkındalığı, faaliyetlerinde ve nesnel ve sosyal çevre ile olan
ilişkilerinde somutlaşır. Kendine giden yol, dış dünyadaki faaliyetten geçer.
Anahtar Kelimeler: kendini gerçekleştirme, kendi kaderini tayin etme, içsel motivasyon, gençlik, sosyal
etkiler

Self-awareness is the main goal of a person's whole life. A person's way of life is a continuous chain of
stages of self-realization. A person's self-awareness is the actualization of an individual in two main
areas of life: the profession (work) and the person's family.
Self-realization, as a perceived and active process, is possible when a person understands his interests,
needs, and abilities in practice.
Age is an important personality trait. It is an indicator of a person's biological and psychological
condition, which to some extent reflects his social activity.
Youth is a period of transition to independent adulthood in a person's life. Modern psychology takes
into account the influence of biological, sociological and psychological factors on young people in this
period in order to accurately determine the characteristics of youth - a complex approach to youth.
This meant, on the one hand, the completion of physical development, on the other hand, the
attainment of social maturity.
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Since social self-determination and self-search are inextricably linked with self-realization, youth is a
crucial stage in the formation of worldview. At this stage of life, the young man tries to establish his
worldview, to determine his place in this world.
The definition of self-realization of the personality states that self-realization is the activity of the
subject under the influence of social factors. Self-realization is carried out under the interaction of
external and internal factors.
Since self-realization is related to personality development, it is advisable to consider the factors
influencing personality development in science in order to study the factors of self-realization.
It is known that personality develops under the influence of biological and social factors. As a result of
social influences, man becomes a biological being - an individual social being - a person. In this case,
the process of personality development is carried out through the acquisition of social experience in
the process of socialization
However, the whole essence of a person is not limited to the concepts of "individual" and
"personality". These concepts, for example, are not enough to describe the highest human abilities
and vivid manifestations of creative activity. There is a higher stage of human development individuality.
Self-realization It is important for a person to choose the direction of activity for himself and thus
independently lead his own development process. That is, if the process of socialization as the basis of
personality development occurs mainly under the influence of external factors, the process of selfawareness as the development of the individual is mainly characterized by internal motivation. Internal
motivation implies the influence of factors that initiate and regulate self-realization of the personal "I".
Man prefers this or that type of self-consciousness based on his choice ... Man chooses such an
environment, the conditions that contribute to the realization of freedom of choice. In other words, in
the process of self-realization, man is the subject of his own development.
However, this does not mean that external social factors acting at the stage of socialization of the
individual lose their relevance. They continue to act not as external, but as internal factors previously
assimilated by the individual.
In addition, self-realization always implies a direct interaction of man with the objective and social
environment, is carried out in the direction of the external world, and the existing features of the
external environment always have a certain effect on him: ”. "An individual's self-awareness is
embodied in his activities and in his relations with the objective and social environment. The path to
itself passes through activity in the external world.
Therefore, it is generally accepted that “the problem of self-realization of the personality is the main
problem of the interaction between the individual and society.
Thus, many external and internal factors that contribute to and hinder self-realization affect the
characteristics of human self-awareness. The general rule is that every human being has a strong
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internal potential by nature, and the characteristics of its implementation throughout life depend on
external influences. The influence of social factors determines which of the human faculties of nature
will be developed and realized, and which will not. The extent to which a person's personality develops
depends on internal factors, external environmental conditions and their interaction with each other.
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Abstract
The crisis caused by the Covit-19 has no analogous situation in modern times. Prior to this situation,
people went to work, ate in restaurants, paid for their services, booked trips and vacations, planned
car purchases, were considering buying a new home, held trainings and conferences. Whereas the
Covid-19 Crisis 19 has stopped almost everything. The situation is aggravated when people were forced
to stay at home down, the economies to shrink and to a large extent even close completely their
activity. The dilemma is: will the world change after Covid-19, will the approach of people on working
change, will we have the possibility of a recovery of the economy in general and the family economy
in particular. Likewise, other countries around the globe, the Government of Kosovo also considers it
necessary to provide economic support and direct subsidies with economic recovery tendencies.
The Government of Kosovo has prepared the first package (fiscal emergency package) two weeks after
the restrictive measures were taken, in the amount of 190 million euros, which translated into
comparative terms is equivalent to 10% of total budget revenues.
In accordance with estimates, the package will have an overall impact on the economy in the amount
of 1.26 billion euros, with a period of placement in the economy of 24 months and with cost extension
in the following five years.
Certainly, the primary focus of the economic recovery package will be providing credit support to every
business that has experienced a decline in economic activity during the pandemic period. However,
the package aims to design beyond the primary goal measures that enable the increase of production
capacities, increase of exports and improvement of the trade balance, increase of employment and
formalization, improvement of the structure of GDP and related issues.
More precisely, the economic recovery package is much more ambitious when listing the objectives it
aims to meet throughout its implementation. The measures proposed in the recovery package in many
cases can contribute to achieving several objectives at once, but nevertheless the same can be grouped
into 4 aggregated goals:
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1. Balanced and comprehensive economic growth, that means supporting economic growth at the
macroeconomic level, but taking care that it is accompanied by improvement of key indicators of wellbeing, such as poverty reduction, especially the extreme one;
2. Improving the structure of GDP composition by favoring certain economic sectors, particularly those
in the field of production and improving the country's trade balance;
3. Employment and formalization of the economy, with primary focus on strengthening the role of
women and youth in the economy;
4. Maintaining long-term sustainability and minimizing the country's fiscal risks.

Keywords: The Covid -19 crisis, Economy, Recovery emergency package
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Abstract
The aim of this study is to reveal the importance and need of homework, which is an integral part of
our education system, and to place homework where it should be in our changing education
system. Homework has always been and continues to be the subject of discussion in changing
education systems and practices. Because most of the learning takes place outside of
school. Therefore, extracurricular activities are of great importance. Even just a few questions such as
whether homework, which is an extracurricular activity, will always be carried out at home, does the
quantitative increase in homework prevent it from being qualified, why homework is applied
differently for teachers, how much is the effect of homework on academic success, by what criteria
are homework assignments? It required a second review of homework assignments. Because, with the
recent change, performance homework, which is an extracurricular activity, has been removed, but
the discussions have not ended. However, different practices of teachers in terms of evaluating
homework and even circulars published almost every semester reveal that homework cannot be fully
integrated into our education system. This study, prepared for this purpose, constitutes the basis for
more efficient application of homework in our education system without ignoring multiple
variables. Therefore, homework should be reviewed and all stakeholders should be brought together
around a common mind. Because homework to be applied in accordance with the purpose will both
shape the students' learning outside of school in a meaningful way and will help to increase the quality
of education. In this study, he made a general view in terms of the importance and quality of
homework and the place it should be in the education-training system, and made the general
knowledge about this subject more systematic.
Keywords: Education, Home assignment, Student Success.
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1. INTRODUCTION
Education is a process that continues throughout an individual's life, both inside and outside the
school, and is comprehensive and multi-dimensional in terms of space and time (Beydoğan & Şahin,
2000). Despite being a contradictory definition, "homework" doesn't always happen at home. This is a
problem for many students. However, Cooper (1989) defined homework as a task assigned by the
teacher outside of normal classroom functioning, and that can be done in a variety of
settings. Olympia, Sheridan, and Jenson (1994) define homework in more detail as a designated
academic work at school and as planning outside school hours to improve the application of academic
abilities in other environmental settings. The fact that education and training cannot be carried out
only during school hours makes it necessary to spend the time outside of school hours in the most
efficient way. Therefore, students need in-class activities as well as extracurricular activities. The
studies that students do individually or as a group in extracurricular times, in order to provide scientific
thinking, problem solving and access to information sources are called homework.
Constructivist approach, which is the dominant education understanding of today, puts the student at
the center and aims to actively participate in the learning process of the student. Homework is the
most commonly used method for this purpose. Homework is a frequently used extracurricular
teaching practice preferred by teachers all over the world in order to reinforce the subjects and direct
the student to research. In this sense, homework is all of the extracurricular teaching activities given
by the teacher that are used in line with the learning needs of the students, to better grasp the topics
covered in the lesson, or to encourage students to study a subject by doing research. In addition, we
can define homework as out-of-school activities given to students to improve their knowledge and
skills gained from their schoolwork.
Homework has been classified in different ways in different sources. Generally, it has been classified
in three ways by homework (Cooper, 2001; Coutts, 2 004; Özdaş, 1997; Van Voorhis 2004) :
1. Assignments that reveal, expand and systematize knowledge and skills,
2. Assignments that allow to apply knowledge and skills according to certain situations before,
3. Assignments that require restructuring of knowledge and skills according to a new situation or
examples.
In the light of all this information, we can keep the homework in a triple classification as follows:
Practical Exercises:
These types of assignments give students the opportunity to apply the new knowledge they have
acquired or to reinforce their skills, to repeat and review them. As examples of these assignments, we
can give memorization of trigonometric ratio tables of angles widely used in mathematics, practice of
spelling words for Turkish lesson, practice of reading or spelling words for pleasure.

768

2. Preparatory Assignments:
It is the homework assignments that provide basic information on the subject in order to better
prepare the students for the topics to be covered in the next lessons; eg reading and collecting
geometric figures.
3. Development Assignments
Development assignments support and encourage the development of students' imaginations and
personal knowledge. Examples of this type of assignment could be researching daily news, making a
summary of a book taught, or gathering information on any topic from the Internet.

2. The Importance of Homework
Homework is a teaching strategy used by teachers all over the world in order to prepare students for
the next subject, to reinforce the knowledge learned, to acquire new information and to direct the
student to research (Barnes, 2001). The quantity and quality of homework can vary from teacher to
teacher. While some teachers assign too heavy homework to their students, they may ignore the
quality of the homework. Some of the teachers are able to give less homework, but in a quality that
can develop the student's creative thinking skills. On the other hand, the responsibility to do the
homework or not may differ from student to student. In addition to students who regularly do their
homework every day, there are also students who do not do this task regularly. In a study conducted
for this purpose, it was found that the productive study habits of the students who prepared their
homework in a timely and meticulous manner and the students who did not do homework randomly
or did not do it at all were not the same (Eren, 2011: 32). Keith (1986), as a result of his research,
mentions that homework has a serious effect on student success. Although many studies
and studies conducted at different levels of education have obtained the result that homework
improves success, some studies have revealed that homework is far from motivating school
learning (Paschal et al, 1984 ), (Cool, 1991 ) . If so, it would not be right to make a definite conclusion
about homework or to look at it from a single angle. Because these two opposite views require dealing
with homework in more detail.
In order to make the homework given for the purpose of being positive more efficient, many authors
and researchers who make their studies by taking into account the quality-quantity of homework and
the way of application have made various criticisms and suggestions. One of these researchers,
Murphy (1989) conducted a research on 92 high schools. In this study, it was found that a teacher
spends an average of 2 hours of homework per week to a class. Homework given to students was
chosen from textbooks and supplementary books. As a result, it was observed that the rate of
answering the questions given from the textbooks was 50% and the rate of answering the questions
given from the auxiliary textbooks was 25%. Experiments, research projects, etc. that require highlevel thinking skills. It was found that homework assignments were rarely given to the students. The
reasons that make homework ineffective were seen as the irrelevance of some questions in both
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textbooks and supplementary textbooks to the program and unnecessary repetitions of already
learned information and materials. Many teachers may be giving textbook questions
or worksheet assignments as a result of time pressure. The most common way teachers give
homework is when they give homework instructions orally, rather than in writing, during the last 5
minutes of the lesson. It creates discomfort for the students when the teacher looks at his clock to give
homework close to the end of the lesson. This causes some students to become distracted and
therefore not to understand the homework adequately or forget what was said (Kazmierzak, 1994).
However, students get bored if the homework consists of repetitive work. In addition, homework
can limit the time the student will spend with family or friends. Homework can also lead to unwanted
characteristics such as cheating or cheating. The home environment is often a poor study environment
for the student. The family may not be able to afford the materials or they may not be able to afford
it, especially if a variety of materials are required. In addition, the family may not be able to provide a
quiet environment for a quiet study at home. There will be unfairness among those who are very
willing to help their children with homework, as well as children from unhelpful families, leading to
great inequality among students (Hill, 1992). According to Gordon (1993), homework assignments are,
for example, visiting museums or art galleries, sightseeing, etc. It should be done by living activities
and should be handled with the learning impulse. Otherwise it has no beneficial effect. Homework,
textbooks instead of questions about "making feeling" y must be of the type that includes. Puzzller is
an alternative for surveys and projects, games, measurement activities, standard-practice
assignments. These activities foster parents' dialogue with the school and their interest in their
children. For example, the student may be asked to teach what he learned at school to a family
member as homework in a foreign language lesson. Students can also use a tape recorder to improve
their speaking and listening skills (Kazmierzak, 1994). In addition to positively affecting the success of
the student, homework has other benefits. In addition, students gain many new experiences with new
knowledge and materials in the process of doing their homework. We can briefly summarize the
contribution of these experiences and their benefits to the students as follows:
1. It teaches students personal characteristics such as independence and self-discipline that
they should have throughout their lives,
2. Teaches students to plan their time,
3.Helps students to study at their own ability level and discover their own interests,
4. Teaches learning outside of school,
5. Allows parents to show interest in their children (Hill, 1992).
6. Makes students acquire the habits of doing business together,
7. Makes students aware of their own talents, interests and knowledge and helps them
develop themselves,
8.It allows students to see and complete their own shortcomings,
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9. Makes students gain the habit of studying regularly,
10. Keeps students away from rote memorization,
11. It contributes to students' creating a research-based work style and increasing their
creativity,
12. Enables students to develop positive feelings towards their lessons and as a result, increase
their academic success and socialize,
13. Homework helps students to get good grades in the short term, while helping them to
become successful, responsible, creative, researcher adults in the long term.

According to the results obtained in a public opinion survey (Gallup pool) conducted in the USA in
1985; 49% of the parents stated that they helped their children attending primary school with their
homework. However, this rate was 37% in a study conducted in 1977 (Hill, 1992). These studies have
shown that over time, the help of mothers and fathers with their children's homework has
increased. Natriello and Mc Dili (1986) investigated the effect of peers, teachers and parents on
student success and effort, and found that each of these individuals had a positive effect on the time
spent by the student on homework. Parents 'help with homework and progress in students' academic
achievement has little effect on verbal lessons that require reading, but can have a major impact on
lessons such as science and mathematics (Paschal et al, 1984). Student recognition is also required for
a more effective homework assignment. Tuckman (1992) stated that students with low self-esteem
perceptions do not do their homework mainly because they lack motivation. These students want the
homework given to them to be short. When a teacher gives a short homework assignment for each
lesson instead of a long assignment, it can help to complete and improve the quality of the homework
assignments. For this reason, homework should be given short. In addition, a homework diary and
homework file to be created by students themselves is of great benefit to teachers and
students. These files and diaries can be used by the teacher as reference material during the interview
with the parents.
Morse (1999), in a study he conducted in low-income public schools, found that most of the students
studying at these schools were unable to do their homework during family and time off work. In this
case, educators, families, students and researchers started to question the purpose of homework and
its effects on students' achievement. Homework can serve a variety of academic tasks. In addition, it
can be used to give students responsibility, to complete the instructions about management, to inform
families about the curriculum and to punish students (Epstein, 1988). Recently, the effects of
homework on students have found the answer. It is not surprising that the results are complex. Cooper
et al. (1998) found a positive relationship between the completion of homework and students'
achievement levels, especially in grades 6th and higher. Particularly, for higher grade students, a
correspondence was achieved between academic degrees and the time allocated to study (Leone
& Richards, 1989). Cooper also stated that completing homework assignments has a greater
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contribution to the success of students in upper grades than in lower grades, and that it benefits the
learning and study skills of primary school students. Researchers also brought up the negative
relationship between the amount of homework given and the behavior of students in lower classes
and performing homework assignments. Holloway (2000) found that successful students spend their
out-of-school time on constructive activities in a study conducted to determine whether post-school
homework has an impact on students' academic achievement; He concluded that students with low
achievement and inefficient after-school time can contribute to improving the student-school
relationship. Albayrak et al. (2004), as a result of their research on extracurricular studies, revealed
that students could not do extra-curricular teaching activities alone, and that parents were
compulsively interested in students' extracurricular teaching activities.

3. Quality of Homework
In order for homework to be a more effective teaching activity and to eliminate its disadvantages,
some suggestions were made to teachers regarding homework as a result of various studies (Akıngüç,
2002; Binbaşıoğlu, 1994a: 51; Carr, 1999; Dinçer and Ulutaş, 2003; Duygulu, 2007; Hallam, 2004:
29; Özdaş and Ergün, 1997: 4; Paulu and Darby, 1998: 71; Salk, 2009; Sullıvan and Sequera, 1995: 346349; Türkoğlu, Karakuş and İflazoğlu, 2007: 109-114; Vatter, 1992: 292-294).
In line with these suggestions, the nature of homework can be summarized as follows:
1. Homework should be for a specific purpose. Homework can be rewarding if used effectively and for
expected purposes. Homework with purpose is creative, meaningful, appropriate and of good
quality. Aimed at homework should be explained to students. Teachers should make sure that
students fully grasp the purpose. Research on homework has shown that homework is very useful for
students if they are carefully planned by teachers and make sense for the student. In addition, if
students believe that they can use what they learn in both school and daily life, they make more effort
to learn.
2. Teachers and parents should meet regularly about homework. Parents' thoughts about homework
should be learned and they should give the necessary information about how to help their
children. After the teachers meet with the parents, they should determine the children's attitude
towards homework, their interest and whether they are getting help from their parents. They should
provide parents with information on how to prepare their children for a more comfortable working
environment and how to help them with homework. In this process, the teacher should record the
student's participation, interest and levels in homework and inform their families.
3. Homework should be original and prepared in different types. This increases interest in homework.
4. Care should be taken to make sure that homework is suitable for students' abilities and interests. In
this case, the students will fulfill this responsibility willingly and willingly, they will be more motivated
because they see what they can do and their self-confidence will increase. Otherwise, students will
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develop negative emotions as they will do homework that is not suitable for their abilities and
interests, with difficulty and boring.
5. Homework should be of a kind that supports creativity, supports the lectures, develops more
thinking, enables students to learn by experimenting, experiencing and not by copying information
from other sources, and encouraging research. For this purpose, preparing projects, taking
photographs, collecting materials, etc. Students should be shown different ways of reaching
information with homework that requires preparation. In these ways, it will be seen that the students
both have fun and learn.
6. Homework should never be used as a punishment method. If homework is given only to naughty
and unsuccessful students, not to successful students, it will turn into a tool of punishment and lose
its meaning and feature. This will reduce students' interest in homework and negatively affect their
attitude towards school.
7. The homework given should be taken seriously, planned carefully, prepared according to its purpose
and given feedback to the student. Regardless of the type of assignments, ie homework, classroom or
research assignments, they should definitely be checked by the teacher. If homework is not checked
seriously and regularly by the teachers, it is not beneficial for the student and prevents the students
from developing a sense of responsibility and causes the student not to do the assignment. If the
teacher does not control and examine the student's homework, and if the student is not given
feedback on this issue, it will cause the student to experience serious disappointment. After that, the
student will be reluctant to do the homework to be given. Because like everyone else, children expect
to be appreciated when they are successful. When it fails, it wants to know the source of the
error. Especially emphasizing the positive sides of this situation verbally and in writing creates more
positive effects on the student. Teachers should carefully review the homework they have given, write
educational notes on it if necessary and distribute it back to the students. Homework can be corrected
not only by teachers but also by students. These corrections can also be made individually, by class or
by creating a cluster.
8. The teacher should give enough time to explain the homework in the lesson. Because the teacher
course near the end of the assignment given in a few seconds if the data assignments can be fully
understood by the students. The teacher should give the students all the necessary information about
the ways to follow, what, how much and how to do it, the necessary tools and materials, the time of
completion, the overall task, and whenever necessary, make the assignment note.
9. Giving some homework orally or on the blackboard may cause mistakes. For this reason, it would be
more appropriate to write and give homework to students on papers.
10. If the student does his/her homework on time, he/she should definitely be rewarded. These
rewards will be more encouraging when given at random times. The awards given in this way can
motivate students to work harder.
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11. Common planning should be made in cooperation with other teachers on subjects such as the
frequency and length of homework assignments.
12. Homework should be given in a way that will enable personal learning, individual differences
of students should not be ignored. It should not be forgotten that each student comes from different
socioeconomic families and has different learning patterns.
13. Assignments should be understandable, interesting, clear and well-defined.
14. Homework should be explained to all students in a way that they can understand. This is important
in attracting attention to the subject to be learned.
15. The time that students will devote to homework should be taken into consideration. Educators
emphasize the importance of assigning students according to their educational status and age when
assigning homework. However, the homework, the students will spend time with family and social life
and relationships sınırlayacağ on holidays and weekends to then at the end they said that should not
be.
It is known that the teacher has an important role in the education life of a student besides his
family. Teachers have a lot of responsibilities, especially in the primary school period. Because during
this period, students rely on their teachers more than their parents and perceive everything they do
correctly. As researches indicate, teachers' strategies regarding homework are of great importance.
Students 'attitudes towards homework are directly proportional to their teachers' strategies about
homework. Since some teachers do not pay much attention to the quality of the homework they give,
the assignments may be too heavy and too heavy for the students. This situation causes students to
have a negative attitude towards homework. In contrast, teachers, student data if appropriate and
qualified their ability of homework, students develop their skills as well as take pleasure in the
papers possibility of a nu finds. In this way, students also show a positive attitude towards education
and school (Kapıkıran and Kıran, 1999: 54). Therefore, teachers should obey the above-mentioned
rules regarding homework. Otherwise, homework is expected to benefit the development of students,
but it cannot be prevented from being harmful.

4. The Place of Homework in Our Education System
In our country, the physical conditions of both the school and classroom environments are not suitable
for education and training, and the crowded classroom sizes make it impossible for students to work
individually and to apply the knowledge they have learned. It is generally not possible to activate the
student in crowded classes and to ensure that all of them participate in the activities. This makes it
difficult for teachers to evaluate the success or failure of their students in the learning process, and it
becomes difficult to correct the deficiencies by planning the process. The fact that the time out of
school is more than in school reveals the importance of homework. Therefore, homework is one of the
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most frequently used tools for teachers. Thus, homework is used as an indispensable element in all
levels of education, from primary education to university (Şeref and Misafiroğlu 2015).
The general purpose of the Turkish National Education System; He reflected the national, moral,
human and cultural values of the Turkish nation to his behavior, loyal to Atatürk's principles and
reforms and to Atatürk's nationalism as expressed in the Constitution; a good citizen who loves and
constantly tries to glorify his family, nation, homeland and state; To raise a good person who has
the power of free and scientific thinking, a broad worldview, respectful of human rights, and a good
professional who contributes to the welfare and happiness of both himself and the society with the
goods and services he produces.
One of the most important elements that serve this purpose is the teacher. The teacher makes use
of many education and training techniques in achieving this goal. One of these techniques is
homework.
As in the world, homework has always been the subject of discussion in our country, and it still
maintains its place on the agenda. The fact that this issue is the subject of constant discussions is an
indication of how important this situation is. For this reason, many suggestions in this direction have
come to the agenda and a development and change has been sought in line with these suggestions. In
some discussions, an answer to the question whether homework is necessary or not was
sought. However, it could not go beyond the revealing of global views.
As mentioned in other chapters, homework assignments are generally given to develop knowledge,
skills, behaviors and attitudes. Viewing homework from the knowledge category only turns this
situation into a vicious circle. However, homework is a field whose boundaries have not yet been
determined.
Performance assignments, which were removed recently, are still the subject of controversy. The fact
that the Ministry of National Education made a lot of changes in its practices in a short period of
time brought speculation. When we look at the circulars about homework in almost every period, it is
seen that the concept confusion about homework is not resolved, and short-term and superficial
solutions are found instead of radical solutions.
The fact that homework is the subject of constant discussions negatively affects the understanding of
its importance and value. Within the integration of homework to the education and training process, it
should be done without ignoring multiple variables. We can list some of these variables as follows:
1. The place and importance of homework in our education system
2. The weight of homework in the education system
3. Control and evaluation process and system of homework
4. Ensuring active participation of students in homework
5. Teacher, student and parent collaboration
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6. Parents' role in homework

As a result of these variables aim to appropriately held when students of extracurricular activities i will
increase and there is no doubt of course will contribute to the development. However, first of all, it is
necessary to determine what level of e v homework will be given to the student, under what
conditions, what kind of subjects, what type of requirements, what methods, how much and with what
evaluation criteria.
Studies on the place of homework in the grading system show that there are different practices among
teachers (Koç, 1981: 114 ). Performance homework, which has been used recently to
determine students' extra -curricular academic success, has also been removed, and these homework
assignments, which are called projects and limited to only a few lessons, are still seen to be
unresolved in the grading system and are applied differently by teachers.
Homework is an issue that is still up-to-date in practice. In the resolution of contradictions and
different practices in homework, without ignoring multiple variables, it is necessary to analyze them
in an education methodology in a way that does not cause confusion in terms, and international
practices should be integrated into our education system through a national filter. If this issue is tried
to be shaped only in line with some suggestions at the desk, it will not be able to get rid of the pingpong ball that goes back and forth between the teacher, student, parent and manager. For this reason,
it is important to evaluate the opinions of all segments on a common ground.
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Öz
Bu çalışmada yeni bir kavram olan Smart Airports ya da diğer bir adıyla Airport 4.0. kavramının literatür
incelenmesi yapılmıştır. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda bu kavramın tanımlaması
yapılacak üzerine yapılan çalışmalar derlenecektir. İkinci kısımda havaalanı örnekleriyle kavramın pratik
sonuçları incelenecektir. Dünyanın smart airport ünvanına sahip Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da en iyi
performans gösteren havaalanları teknolojinin ağırlıklı olarak uygulandığı süreçler ekseninde vaka
olarak incelenecektir. Smart airports uygulamalarının pratiğine ilişkin göstergelerin operasyonel
sonuçları incelenmiştir. Sonuç kısmında analizlerde sunulan smart airports’un avantaj, dezavantaj ve
gelecekte eksiklik teşkil edecek problemlerinin analizi yapılacaktır. Nitel Araştırma Deseninin
kullanıldığı bu çalışma ile akıllı teknolojilerin havaalanı bazında karşılaştırması yapılarak mevcut
durumun ortaya konulması aynı uygulamaların aktarılması ve gelecek araştırmalar için farkındalık
yaratması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Havalimanı, Havalimanı 4.0, Akıllı Uygulama

ABSTRACT
In this study, a literature survey of the concepts known as ‘Smart Airports’ or ‘Airport 4.0.’ has been
conducted. The study consists of two parts. In the first part, the definition of this concept will be made
and regarding studies will be compiled. In the second part, the practical outcomes of the concept will
be evaluated along with examples from the world. The best performing airports that can be defined as
Smart Airports in Asia, Europe and the Middle East, will be evaluated as a case in the axis of processes
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where smart technology is predominantly applied. The operational results of the indicators related to
the practice of smart airports applications have been evaluated. In the conclusion part, the advantages,
disadvantages and future problems of smart airports which may represent further deficiencies will be
analyzed. With this study, it is aimed to present the current situation, to transfer the same applications
and to raise awareness for future research by comparing smart technologies on the basis of airports.
Keywords: Smart Airports, Airport 4.0, Smart Application

GİRİŞ
Endüstri 4.0; nesnelerin interneti (IoT), bulut bilişim, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, siber güvenlik
ve dijital ikiz teknolojilerini içerisinde barındıran dönüşüm sürecinin genel olarak nitelendirilen çatı
kavramıdır. Endüstri 4.0. kavramı ile tüm sektörlerde bu teknolojilerin entegrasyon süreci başlamış ve
her sektör bu kavramı lokalize etmeye başlamıştır. Havalimanları da teknolojinin gelişmesiyle birlikte
tarih boyunca evrimleşmiştir. Havalimanı gelişim süreci günümüze kadar geçen süre içerisinde 3 farklı
dönüşüm yaşamıştır. Bunlardan birincisi sistemlerin birbirleri ile entegrasyonunun nispeten az olduğu
ve işlemlerin daha çok manuel olarak gerçekleştiği basit havaalanları, teknolojinin daha etkin olduğu
ancak tam otomasyonun sağlanmadığı çevik havaalanları ve son olarak dijital entegrasyonun en yüksek
seviyede olduğu ve otomasyon teknolojisine sahip akıllı havaalanlarıdır. ‘Smart Airport’ yolcu ve kargo
taşımacılığındaki süreçleri dijital olarak birbirine bağlayarak bünyesinde akıllı uygulamaları barındıran
havaalanlarına verilen genel isimdir.
Bu çalışmada yeni bir kavram olan Smart Airport üzerine yapılan literatürdeki farklı perspektiflerden
öne çıkan çalışmalara değinilmiştir. Teorinin uygulamada pratik bulduğu, bünyesinde smart
uygulamalar barındıran Asya Avrupa ve Ortadoğu'daki havalimanlarındaki farklı teknolojiler örnek
olarak incelenmiştir. Ulaşılan sonuçların gelecek araştırmacılar için farkındalık ve yeni konular
yaratması amaçlanmıştır.
Bu çalışmada kavram nitel araştırma deseni ile yazılı eserlerin içerik analizi yapılarak incelenmiştir.

KAVRAMSAL ANALİZ
Lixin Zhou, Catherine Xiaocui Lou, ‘‘Intelligent Cargo Tracking System Based on the Internet of Things”
isimli makalelerinde akıllı kargo takip sistemi prototip yaratmışlar ve bu akıllı takip sisteminin her türlü
taşımacılığa uygulanabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu prototip ile RFID etiketleri kullanılarak etiketlenen
ürünlerin tek bir merkezden eş zamanlı izlenebilirliğini ortaya koymuşlar ve her türlü taşımacılığa
adapte edilebilecek bir yol haritası çizmişlerdir. P.F. Möller ve Hamid Vakilzadian ‘‘Wireless
Communication in Aviation Through the Internet of Things and RFID’’ isimli çalışmalarında RFID
teknolojisini bir adım öteye taşıyarak kimlik doğrulama bilgi işleme ve yer belirleme gibi fonksiyonlarda
kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir ve RFID teknolojisi ile bagaj ve yolcu taşımacılığını
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birleştirmişlerdir. Abdullah Alghadeir, Hasan Al-Sakran ise ‘‘Smart Airport Architecture Using Internet
of Things’’ isimli çalışmalarında hem RFID teknolojisi hem de nesnelerin internetini kullanarak
bünyesine self check-in kiosklar ve ‘Google Indoor’ teknolojisini de dahil eden bir akıllı havaalanı
mimarisi prototipi önermişlerdir. Pethuru Raj, Anupama C. Raman, ‘‘The Internet of Things: Enabling
Technologies’’, isimli kitaplarında nesnelerin interneti teknolojisi ve havaalanlarının evrimleşme
sürecini incelemişlerdir. Karla Straker, Cara Wrigley. ‘‘Engaging Passengers Across Digital Channels: An
International Study Of 100 Airports’’ isimli çalışmalarında dijitalleşme seviyesi en yüksekten en düşüğe
100 havaalanınının dijitalleşme seviyelerinin yolcu memnuniyetini nasıl etkilediği üzerinde çalışmışlar
ve doğru orantılı olduklarını ortaya koymuşlardır. Georgia Lykou, Argiro Anagnostopoulou and Dimitris
Gritzalis.‘‘Smart Airport Cybersecurity: Threat Mitigation and Cyber Resilience Controls’’ isimli
çalışmalarında akıllı uygulamaların en büyük handikapının siber güvenlik riskleri olabileceğini belirterek
herhangi bir güvenlik saldırısı sırasında izlenebilecek yol haritasını çıkardı. Aruna Rajapaksha, Nisha
Jayasuriya ‘‘Smart Airport: A Review on Future of the Airport Operation’’ isimli çalışmalarında akıllı
havaalanının gelecekte nereye evrilebileceğini, avantajlı alanlarının yanı sıra risk teşkil edebilecek
noktalarını da güvenlik, yolcu memnuniyeti, operasyonel verimlilik perspektiflerinden incelemişlerdir.
Nigel Halpern, Svein Bråthen, Pere Suau-Sanchez, Deodat Mwesiumo. (2021). ‘‘Conceptualising Airport
Digital Maturity And Dimensions Of Technological And Organisational Transformation’’ isimli
çalışmalarında havaalanlarındaki organizasyonel adaptasyon sürecine değinmiş ve en büyük
ihtiyaçlardan birinin ise bilgi paylaşımı yönetimi olduğunu belirterek işletme dönüşümünün önemine
dikkat çekmişlerdir. Tüm bu çalışmalar konunun gelişim sürecinde bütüncül bir bakış açışı sağlamak
amacıyla konunun farklı perspektiften incelenmiş temalarıdır.

DÜNYA UYGULAMALARI

Changi Havalimanı, Singapur

Şekil 1: Changi Havalimanı Akıllı Kiosklar (ASV12N2 Singapore-Feature-Smart-Airport-Changi)
Kaynak: https://aais.org.sg/wp-content/uploads/2019/10/ASV12N2-Feature-Smart-AirportChangi.pdf , s.4.
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Şekil 2: Changi Havalimanı Bag Drop
Kaynak: https://www.changiairport.com

Teknolojinin kullanımı Singapur gibi iş gücü ve kaynak sıkıntısı çeken bir ülke için gereklilik haline
gelmiştir. Havalimanlarının tekabet edebilirliğini arttırabilmek için devlet ve özel sektör iş birliği ile
(ITM) Airport Transport Industry Transformation Map (ITM) isimli girişimci teknolojileri destekleyen bir
program 2017’de hayata geçirilmiştir. Program Changi havalimanının 2025 yılına kadar sektördeki
verimliliğini %40 oranında artırmayı hedeflemektedir. T4 terminali Changi Havalimanı'nda yüz tanıma
ve biyometrik teknolojiden yararlanan Hızlı ve Kesintisiz Seyahat (FAST) sistemi aracılığıyla tam
otomasyon sürecini başlatan ilk terminaldir. FAST sistemi, yolcuların verilerinin Şekil 1’deki self checkin kiosklarda alınmasıyla başlar. Biniş kartlarını ve çanta etiketlerini yazdırdıktan sonra yolcular
çantalarını otomatik bag drop (valiz bırakma) bandına bırakabilirler. Burada New Computed
Tomography (CT) teknolojisi sayesinde yolcular değerli eşyalarını bagajdan çıkarmak zorunda kalmadan
geçiş yapabilirler. Bu teknoloji görevlilerin çantanın içindekileri 3D olarak görebilmelerine izin verir.

Şekil 3: Londra City Havalimanındaki bir akıllı kule prototipi (ASV12N2 Singapore-Feature-SmartAirport-Changi)
Kaynak: https://aais.org.sg/wp-content/uploads/2019/10/ASV12N2-Feature-Smart-AirportChangi.pdf , s.5.
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2017 yılında, Singapur Sivil Havacılık Kurumu (CAAS), Hava Trafik Yönetimi hizmet sağlayıcısı NATS ile
akıllı bir dijital kule prototipi geliştirmek için 7 milyon Singapur doları değerinde bir sözleşme
imzalamıştır. Akıllı kule, hava trafik kontrolörlerinin, uçakları fiziksel olarak bir kontrol kulesinden
görmeden iniş ve kalkış yapmalarını sağlamak için 100’den fazla kameranın verilerini tek bir sanal
panelde toplayan, yapay zekâ tabanlı bir teknoloji sistemidir. Şekil 3’te görüldüğü gibi akıllı kule
sayesinde ekranda gözüken uçakların bilgileri kolaylıkla tanımlanabilmekte, zoom in-out
yapılabilmekte, uçaklar etiketlenebilmekte ve izlenebilirlik yüksek düzeyde arttırılmaktadır. Akıllı
kulelerde kullanılan Infrared kameralar sayesinde kötü hava koşullarında dahi görüş
netleştirilebilmektedir.

Şekil 4: Rampa Operasyonları İçin Akıllı Gözlük Kullanan Operasyon Personeli (ASV12N2 SingaporeFeature-Smart-Airport-Changi)
Kaynak: https://aais.org.sg/wp-content/uploads/2019/10/ASV12N2-Feature-Smart-AirportChangi.pdf , s.6.

Havaalanı aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini Akıllı Saatler ve Bluetooth kulaklıklar
aracılığıyla günlük rampa operasyonlarına entegre etmiş dumurumda. Bu teknoloji sayesinde rampa
personeli operasyonla ilgili gerçek zamanlı bilgiler alabilmekte ve operasyonel değişime karşı daha hızlı
aksiyon alarak %10 hız avantajı sağlayabilmektedir. Singapur Havayolları, bir personelin aynı anda üç
tekerlekli sandalyeyi idare etmesini sağlayan, görüş tabanlı teknolojiyi kullanan bir akıllı tekerlekli
sandalye sistemi (smart wheelchair system) ile de yenilikçi teknolojileri desteklemeye devam
etmektedir.
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Şekil 5: Otonom Elektrikli Araçlar (Autonomous Electrical Vehicles, AGV)
Kaynak: https://www.changiairport.com

Şekil 5’te ise kargo ve bagaj taşımacılığında denenen, hava sahası ile ulaşımı 10 dakikaya kadar indiren
otonom elektrikli araçların (AGV) da kargo yükleme, boşaltma operasyonlarında ve uçak çekme aracı
olarak kullanılması öngörülmektedir.

Hartsfield-Jackson Uluslararası Havaalanı, Atlanta

Atlanta’daki Hartsfield Jackson havaalanı ise en çok yolcu misafir eden havaalanları arasındadır.
Güvenlik kontrol sırasında yolcu kargaşasını önlemek için Smart Lanes sistemini geliştirmişlerdir.
Misafirler bagaj bırakma şeritlerinde yeşil ve kırmızı ışıklardan yararlanarak boş olan şeritlere
yönlendirilmektedirler. Misafirlerin bagajlarını içlerinden hiçbir eşya çıkartmadan direkt olarak
kutulara koymaları şeritlerin kutuları otomatik olarak güvenlik cihazına doğru itmesi için yeterlidir.
Böylece yolcular sıraya girmek zorunda kalmamakta ve yolcu birikmesi ve kargaşası önlenmektedir.
Boşalan kutular yine şeritin altındaki band aracılığıyla başlangıç yerlerine otomatik olarak
yerleştirilmektedir.

Bir diğer geliştirilen sistem ise Kolo Smart Monitoring sistemi ile desteklenen akıllı lavabolar (Smart
Bathrooms) sistemidir. Havaalanı yönetimi tarafından iletilen şikayetlerin yoğun bir kısmının
lavabolardaki erzak eksikliği ve lavaboların doluluğu üzerine olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine
lavaboların durumunu anlık veri olarak işleyerek yöneticilere bildiren nesnelerin interneti teknolojisi
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tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Lavaboların önü ve içerisindeki kabinlere monte edilen yeşil ve kırmızı
ışıklar ile lavabolarda ve kabinlerdeki doluluk oranı otomatik olarak görülmektedir. Doluluk oranı
yüksek olan lavaboların önündeki levhalar aracılığıyla da yolcular boş lavabolara yönlendirilmektedir.
Bu gözetleme sistemi ile aynı zamanda lavabodaki erzakların anbean takibi yapılmakta, hatta
musluklardaki su tüketimi kaydedilip dakika başına su tüketimi takip edilebilmektedir.

Dubai Uluslararası Havaalanı, BAE.

Şekil 6: Smart Tunnel Teknolojisi
Kaynak: https://www.dubaiairports.ae
Dubai uluslararası havaalanında ise akıllı tünel (Smart Tunnel) teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır.
Öncelikle gelen yolcuların kiosklarda yapılan biyometrik tanımlama ve iris okumaları ile tanımlanan
verileri havaalanın geri kalan otomasyon sistemlerine iletilmekte ve yolcular pasaport ve güvenlik
kontrolünde tünel şeklindeki koridordan sadece yürüyerek hiçbir belge göstermeden geçebilmektedir.
Aynı zamanda yolcuların gelmeden önce gerekli check-in işlemlerini gerçekleştirebileceği ya da gerekli
rehberlik hizmetlerini edinebileceği UAE Wallet App gibi havalimanı uygulamarı da akıllı teknolojiler
kapsamında değerlendirilmektedir.

Düsseldorf Havaalanı, Almanya

Şekil 7: Otomatik park cihazı Ray (Voulgaris & Karampelas, 2018)
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Düsseldorf Havaalanında ise otomatik park cihazı hayata geçirilmiştir. Ray isimli bu park cihazı kendini
otomobilin modeline ve boyutunu tarayarak otomobili park etmektedir. Aynı zamanda arabanın
plakasını yolcunun uçuşu ile bağlantılayıp yolcu geri geldiğinde otomatik olarak garajdan çıkarmaktadır.

San Francisco Havaalanı, ABD

Şekil 8: İç mekan navigasyon uygulaması (Voulgaris & Karampelas, 2018)

San Francisco Havaalanı ise havalimanı internetine bağlanan kişisel cihazlar Google Indoor teknolojisi
ile havalimanı haritasına bağlanabilmekte ve yolcuların kendilerini navige etme imkanı sunulmaktadır.
Aynı zamanda görme engelli insanlar için işitsel destek denemeleri yürütülmeye başlanmıştır.

Şekil 9: Haneda Havaalanındaki Humanoid Robotlar (Voulgaris & Karampelas, 2018)
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Şekil 9’da görülen yolculara rehberlik hizmeti veren Humanoid robotlar, sensor teknolojisiyle çalışan
otomatik temizlikçi robotlar, kendi kendini navige eden otonom araçlar da havaalanlarında kullanılan
akıllı teknolojiler kapsamında değerlendirilebilmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
‘Smart’ uygulamalar yarattığı hız avantajı yolcu akışını rahatlatarak kullanıldıkları havalimanlarının
rekabet edebilirliğini arttırmaya yardım etmektedir. Bu çalışmada kavram üzerine yapılan çalışmalara
değinilmiş ve dünyada gelişmekte olan birçok ülkede uygulamaları görülmekle beraber dünya üzerinde
önde gelen uygulamalardan bazıları incelenmiştir. Akademik olarak siber güvenlik, arttırılmış gerçeklik,
devlet ve özel sektör iş birliği perspektifleri de konunun işlenmeye açık olabilecek alanları olarak
görülmektedir. Yeni bir kavram olması sebebiyle sınırlı olarak değerlendirebileceğimiz literatürün
gelecekte uygulamalarla ve akademik çalışmalarla evrileceği ve benchmarking gibi uygulamalarla diğer
havalimanlarında da yaygınlaşabileceği düşünülmektedir. TK gibi bayrak taşıyıcı firmalara sahip Türk
havacılığının da bu anlamda ülkemize öncülük edebileceği değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA
Alabsi, M. I., & Gill, A. Q. (2021). A Review of Passenger Digital Information Privacy Concerns in Smart
Airports. In IEEE Access (Vol. 9, pp. 33769–33781). Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Almarri, G. A., Kamalrudin, M., Hakimi, H., & Sidek, S. (2021). Factors Influencing Human Centric Model
For Better Passenger Experiences Using Smart Security System In Dubai Airport. Journal of
Theoretical and Applied Information Technology, 28(4).
Bezerra, G. C. L., & Gomes, C. F. (2016). ‘‘Measuring airport service quality: A multidimensional
approach.’’, Journal of Air Transport Management, 53, 85–93.
Hala, M. M. O. M., Gomaa, A., & Samir El-Sherif, N. (2018). ‘‘Evaluation of Current Smart Airport
Technologies Implemented in Cairo International Airport.’’, In International Journal of
Heritage, Tourism and Hospitality, 12.
Halpern, N., Mwesiumo, D., Suau-Sanchez, P., Budd, T., & Bråthen, S. (2021). ‘‘Ready For Digital
Transformation? The Effect Of Organisational Readiness, Innovation, Airport Size And
Ownership On Digital Change At Airports.’’ Journal of Air Transport Management, 90.
Halpern, N., Suau-Sanchez, P., & Bråthen, S. (1750). ‘‘Conceptualising Airport Digital Maturity And
Dimensions Of Technological And Organisational Transformation.’’

787

Milwaukee School of Engineering, IEEE Region 4, & Institute of Electrical and Electronics Engineers.
(n.d.). Electro/Information Technology (EIT), 2014 IEEE International Conference on : date 5-7
June 2014.
Huang, H., & Zhu, J. (2021). ‘‘A Short Review of the Application of Machine Learning Methods in Smart
Airports.’’ Journal of Physics: Conference Series, 1769(1).
Mrňa, D., Badánik, B., & Novák, A. (2021). ‘‘Internet Of Things As An Optimization Tool For Smart
Airport Concept.’’ European Transport - Trasporti Europei, 82.
Rajapaksha, A., & Jayasuriya, Dr. N. (2020). ‘‘Smart Airport: A Review on Future of the Airport
Operation.’’ Global Journal of Management and Business Research, 25–34.
Straker, K., & Wrigley, C. (2018). ‘‘Engaging Passengers Across Digital Channels: An International Study
Of 100 Airports.’’ Journal of Hospitality and Tourism Management, 34, 82–92.
L., & Lou, C. X. (2012). ‘‘Intelligent Cargo Tracking System Based On The Internet Of Things.’’
Proceedings of the 2012 15th International Conference on Network-Based Information, 489–
493.
Voulgaris, C., & Karampelas, A. (2018). “Eleftherıos Venızelos” Case.
https://aais.org.sg/wp-content/uploads/2019/10/ASV12N2-Feature-Smart-Airport-Changi.pdf
https://www.changiairport.com/corporate.html
https://www.aviationbusinessme.com
https://www.futuretravelexperience.com
https://stuckattheairport.com/2018/07/29/atlanta-intl-airport-testing-restroom-stop-go-lights/
https://facilityexecutive.com
https://www.totousa.com/press/toto-announces-iot-enabled-products
https://www.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=190809
https://www.dubaiairports.ae/

788
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Abstract
In spite of the global desire for multilingualism, English remains the leading language of science and
technology, academia and industry, international relations and diplomacy in contemporary society.
However, in recent times, the Language suffers a downward trend of proficiency at all levels of usage
in all parts of the world. This Paper examines the extent to which Grammar in teaching English as a
Second Language (TESL) could enhance the communicative competence of users. Purposively sampled
for analysis is the Krahen's five-dimentional Theory of Second Language Acquisition (SLA). In a
qualitative approach, the Paper also explores viewpoints of other linguists critical to the Krashen's
Theory. Literature reviewed includeds basic rules of English Grammar relevant to English as a Second
Language (ESL). The objective is to discover new insights into teaching Grammar as a tool of
communicative competence. After a review of related literature and analysis of relevant theories, the
Paper finds that Grammar remains central to the communicative competence in English. The Paper
concludes that to ignore Grammar in language teaching is to invite disorder in language application.
Among other recommendations, however, the Paper calls for an interactive and learner-centered
approach to teaching Grammar in English as a Second Language to maximize communicative
competence.
Keywords: Communicative Competence, English as a Second Language (ESL), Teaching Grammar,
Second Language Acquisition (SLA), Interactive and Learner-centered Approach.
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persecuted persons on the basis of special standards
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Abstract
Kosovo has specifically regulated the asylum institute with the law on Asylum, and has also approved
standards in accordance with European rules. In addition to this Law (no.04 / L-217 dated 31 July 2013),
in the second Chapter of the Constitution of Kosovo, which in principle defines freedoms and human
rights, where the article 22 of the Constitution of Kosovo provides for some more important
conventions and acts that are directly applicable in the Republic of Kosovo. One of the conventions
which is implemented in the legislation of Kosovo is the Universal Declaration of Human Rights, which
provides as a fundamental right of the asylum seeker and acquaintance with the management of
asylum. From this it results that I can also say local and European law and more broadly today are
interested and requests to protect these categories always as a worrying phenomenon and for the
country, how much we are completing and following the procedures as standard regional procedures
to complete these guidelines to be followed by both the state and the asylum seeker based on national
and international standards.
Keywords: Kosovo, persecuted persons, standards legislation and the European Union.
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Analysis of Students' Cognitive Dimension on
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Fernan Q. ABRAGAN
Mindanao State University at Naawan, the Phlipinnes

Abstract
This research deals on the students’ cognitive dimension in biological concepts. This was participated
by the Grade 8 students of the Mindanao State University at Naawan- Integrated Developmental
School, S.Y. 2018- 2019. Thus, it primarily aims to find out the students’ cognitive dimension in Biology.
A researcher-made questionnaire for conceptual assessment consisting of four open-ended questions
per topic in the digestion process was used. Results showed that students’ conceptual understanding
at 40% on the digestion process was memorizing dimension (level 1). This means that although
students could properly define any piece of theoretical knowledge like in the books, students failed to
utilize, apply, and exemplify the concepts.
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Abstract
Teaching methodology presents a set of curriculum concepts, which includes a number of access
pathways that lead to students. There are many ways to achieve the most sustainable learning effect.
The important thing is that these ways transcend and go beyond the short-term control of learning.
The methods used for experimental learning are mainly experimental and diverse. Many of them
manifest indisputable advantages but there’re also issues in some of them. In Albania, a series of
changes have been made in recent years in terms of curriculum. The concepts of personalized learning
have been widely introduced. In everyday life, we observe that teachers are still unclear about the
tests and homework, which are part of the inclusion, for the simple fact that students can be evaluated
based on their efforts and not only their achievements.
These methods have been, so far, completely bewildered in terms of personalized learning and have
created inefficiency with regards to learning and teaching for students with special needs. Personalized
learning brings innovation to teaching methodology, to the point where the student has the exclusivity
of selecting knowledge, or the way to acquire it, which does not exist in current methods. One of the
ways to solve this problem is the need for a technique, which takes into account and promotes
personalized learning, as an important part of the involvement of each student in the whole learning
process.
Keywords: teaching learning, personalized learning, inclusive learning

INTRODUCTION
The history of teaching has gone through several stages of development. These methods are numerous
and versatile. They differ radically from each other, both in conception of knowledge transfer and in
the structure of the learning process. The main methods used in our country are:
Frontal method- In frontal learning, the teacher's personality and speech dominate the learning
process. Content is presented as the teacher's lecture and as a controlled speech. In frontal learning,
it’s assumed that everyone learns the same content at the same time and in the same exact way. The
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learning process (including work equipment) is mainly managed by the teacher. He/she defines the
goals of the lesson, articulates the lesson, assigns the tasks and gives the result.
Multidimensional method - Multidimensional learning is a teaching method that in one hand involves
multiple dimensions of learning, and on the other hand aims at multiple ways of learning. For example,
during the development of the curriculum with this method, new results related to cognitive, sensory,
motor, manual and other talents may come to light, one by one. They provide each student with an
individual starting point for self-taught acquisition of knowledge. Learning from the perspective of this
method, represents the development of "holistic learning", which utilizes interactive knowledge
between students. This method is a challenging methodological approach that is used mainly for
teaching purposes, complex and intricate learning projects, such as project-oriented teaching or
project teaching. However, multidimensional learning tends to create a holistic knowledge of the
student and learning effectiveness even with the simply structured teaching objectives that brings
attention to individual learner prerequisites and ways of learning, and inclusion of them in the learning
process. Therefore, the learning objective can be achieved in different ways.
Lecture method-Teaching through lecturing is a teaching method that guides students to prepare on
their own, while the teacher presents the lesson. This method should not be equated with giving a
speech or presentation, as teaching through lecturing requires the student to be fully involved in the
class. This method should not be confused with assisted learning (tutoring), as in assisted learning the
responsibility belongs to the students, while teaching through the method with lectures, the learning
process is supervised and intensively supported by the teacher. The concept of assignment of teaching
tasks by students separates the class into three large groups: basic, intermediate and advanced.
Project method-Project teaching or pre-training of project-oriented teaching, is an intensive
methodological form of teaching and learning, with a complex structure. This structure derives from
the interdisciplinary way of working. In doing so, a project is implemented within a certain period of
time, with start and end dates. Projects address topics or activities that require high methodological
and organizational preconditions. Project implementation requires a structured organization that
enables the achievement of the project goal. The project is carried out by a project team that initially
has project management, which guides the way to achieve specific goals and respective tasks.
Advantages and disadvantages- All the above methods have as their goal the perfection of the
development of the learning process in order to transmit knowledge to the student. This process
transpires by being influenced and adapting to the place and time at which these methods are applied.
However, all methodologies present great advantages and at the same time great disadvantages,
closely related to external factors, such as: geographical position, cultural factors, economic level, the
influence of different ideologies, etc.
Frontal method Advantages-A positive aspect of this method is the fact that the information provided
by the teacher includes a large volume of knowledge, which gets provided to students during the
learning process. Disadvantages-One of disadvantages of this method is the fact that students cannot
learn the same content at the same time and in the same way. On the contrary, each student has the
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opportunity to use their own individuality, creativity, to design the content, for as much time as they
need to study, as well as the best way that helps them gain their knowledge. The management of the
lesson only by the teacher creates passivity in the student. The direction of the teacher's attention
does not indicate the acquisition of new knowledge by the student.
Multidimensional method Advantages- On the one hand it activates multiple dimensions of learning,
and on the other hand it targets multiple ways of learning. This method provides each student with an
individual starting point for the self-taught acquisition of knowledge. The lesson represents the
development of "holistic learning", which utilizes interactive knowledge between students. This
methodology tends to create broader knowledge with the student and their learning effectiveness. It
creates more attention to the individual prerequisites and different ways of learning of the each
student, as well as their involvement in the learning process. The learning objective can be achieved
in different ways. Disadvantages-The multidimensionality of this method, involves many factors, and
at the same time, can be a cause for class disorientation and loss of efficiency in the realization of the
lesson.
Lecture method-Advantages- Acquiring new knowledge in the classroom, as well as reinforcing this
knowledge through student re-explanation. The learning process is supervised and intensively
supported by the teacher. Assignment of teaching tasks by students can refer to the separation of the
class into three large groups, basic, intermediate and advanced. Disadvantages: Direction of attention
by the lecturing student brings passivity to other students in the class, who may feel not fully involved,
because the class consists of students of different levels of learning. Project method- Advantages: The
project involves all students in the class, regardless of the different levels of learning they belong to. It
is led by a group leader, who distributes the tasks individually according to the ability of each student,
while coordinating them for the final point of the project. Disadvantages-The structure of the project
is complex and intensive, which means that it can not be implemented individually in its
implementation, by all different levels of student categories. Prerequisite with high methodological
and organizational requirements may not meet the expectations of project implementation.
Solution- The current methods, in addition to the advantages, clearly show a large number of
shortcomings, which are mainly related to the creation of passivity of the student, non-coordination
of his competencies with the given tasks, as well as the non-inclusion of all levels of learning in the
learning process. In order to give the right solution to this problem, there is a need for a methodology,
which takes into account and promotes personalized learning, as an important part of the involvement
of each student in the whole learning process.
What is personalized learning? Personalized learning is about giving the student the opportunity to
engage in learning, in his own cognitive style and follow his own creativity: 1. listening to the student's
voice 2. assessing learning to learn 3. assessing new technologies 4. assessing the direction of learning
5. orientation and information 6. supportive and preparatory actions 7. development of the power to
work independently 8. organizing and planning of the school system. According to researchers, there
are three methods of learning, which are similar to each other: individualization, personalization and
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differentiation. Individualization refers to: "that family of didactic strategies, the purpose of which is
to guarantee all students the achievement of basic curriculum competencies, through the variability
of teaching directions". Personalization refers to: "that is part of didactic strategies, with the purpose
to provide each student their own form of cognitive perfection, through the prophylactic possibility of
cultivating their own learning capacity." Differentiation refers to an education tailored to the learning
preferences of different subjects. Learning objectives are the same for all students, but the method or
approach of teaching varies according to the learning preferences of each student, and also to what
research suggests as the best method for students with special needs.

Personalization

Differentiation

Individualization

The person learning

Teacher

Teacher

Directs his learning

Gives instructions to a group

Gives instructions to only
one person

It connects learning with interests, Adjusts the learning needs of Adjusts the learning needs
talents, passions and inspirations
different groups
of each individual
Designs the classroom based on
Participates actively in its own
Lectures
based
on
the learning needs of different
learning scheme
individual learning needs
groups
Aware and responsible for his own
Responsible for changing
learning which involves his Responsible for a set of
guidelines
based
on
indipendent way of choosing how instructions for different groups
individual needs
and what to learn
Identifies the same goals
Identifies goals for the learning
Identifies the same goals for for everyone with specific
process and arranges practices with
different groups
goals
for
individuals
the help of the teacher
receiving individual support
Selects
technologies
and
Develops the ability to select and
Selects technologies and
resources to support the
use the right technology and
resources
to
support
learning needs of different
resources
individual learning needs
groups
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Understands that each
Create a network of students, Supports
comprehensive
individual is dependent and
experts and teachers
dependent groups
supports him
Demonstrates subject mastery in a
Monitors learning based on Monitors learning based on
system based on a competency
different lectures and levels
different lectures and levels
model
Uses data and assessments to
Becomes self-directed, monitors
Uses data and assessments
modify learning and provides
his progress and reflects on
to report any individual's
feedback to groups and
mastery of competencies and skills
learning progress
individuals

The above table above compares and presents the differences between the three methods, such as:
Personalization, differentiation and individualization. This comparison highlights the great advantages
of the personalized learning method, which focuses on the student's personalized skills and goals.
Personalized learning in inclusion- The application of this method is related to the inclusion of
personalized learning in inclusive education. Inclusive education means providing education for
children with special needs within the usual classroom education system with other children. This
model recognizes that all students have the same right to support and the education system can
implement teaching methods that meet the needs of all students while respecting the differences
between their needs in terms of age, gender, ethnicity, language, position, social-economic, disabilities
and other characteristics. On the other hand, it must be recognized that inclusive education and
personalized learning requires cooperation not only between the teacher and the student on whom
this personalized learning is practiced, but it goes much further. It should be possible to involve other
members in this process, such as other students as well as their parents. Everyone should be aware of
this process and should be cooperative. And this cooperation can be achieved only after it has become
possible to raise awareness of the role they have in this personalized learning process. It needs to be
pointed out that even though it is called such, in itself it is not personal, it is not individual. Since 1990,
it has lobbied internationally for the inclusion of students with special needs in education (Meijer 2004.
Ainscow and César 2006; Smeets 2007). According to the Education for Persons with Disabilities Act
(IDEA) and the 1997 amendment, it became clear that schools have a duty to teach/guide students
with special needs in regular classrooms. The Salamanca Convention held in Spain (June 7-10, 1994)
has also lobbied for the rights of students with special needs and cited that: “Every child has special
characteristics, interests, abilities and learning needs. The education system and curricula should be
designed in such a way that to take into account the diversity of needs and characteristics of each
different student”.
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Challenges of implementation - The implementation of personalized learning in inclusive learning
presents several challenges, which must be prevented in advance. The main challenges are:
Qualification of the teaching staff for the support, guidance, and treatment of children with special
needs within the educational institution. Creating a suitable and oriented environment for the
promotion of personalized learning for students with special needs. Awareness of the community to
accept and support children with special needs in all aspects.
Recommendations and applications on inclusive learning
Teachers still lack information about inclusive education; they are trying to be informed through the
internet, informal exchange of experiences and other informal means. Inclusion is not perceived as
motivation for teachers to improve their teaching methods. There are no formal procedures for
knowledge sharing, such as group training or professional procedures and peer support. University
studies for many teachers have not included a course or information relevant to inclusive education,
so teachers do not always understand the impediments coming from students in the classroom, nor
the complexity of issues related by their special needs. Teachers, who have attended Master studies
in recent years, are more informed about inclusive education, but not as much about working with
children with special needs. However, in most cases inclusive education is mainly related to children
with special needs and not necessarily to all children. Inclusive education is usually associated only to
children with special needs and rarely with other groups of vulnerable children who are at risk of being
excluded (marginalized). Other trainings or qualifications offered by NGO-s in Albania, related to
inclusive education, have had an impact on informing and changing teachers' attitude and practices.
The lack of help from qualified teachers is clear, even when they are appointed, they are few in number
compared to the needs, and are not qualified for the job, even teachers who have knowledge about
children with special needs are not always informed to work with this category of children in general.
Teachers face challenges in developing individual education plans. Psychosocial experts are a great
help to teachers. They are more knowledgeable and informed about children’s special needs and
inclusive education. However, they are few in number related to their needs. One of the main issues
for teachers are children who have not been diagnosed and the fact that their parents deny their child
disability, so teachers are not given the opportunity to have a classroom with a smaller number of
children, or to request a assistant teacher, or to work with an individual education plan. Respect for
children and their families does not mean that education staff should accept their needs as a parent /
teacher / principal, but it does focus on their commitment to getting to know and appreciate the
children themselves better. In general, teachers hold positive attitudes towards inclusive education for
every child. They embrace the values of this approach and prefer diversity over homogeneity.
However, they are reluctant to implement it, especially in the Albanian context where there are still
many challenges to access and support. The new education curriculum has a more comprehensive
approach, the student is the main focus, promotes equal opportunities, however inclusion needs to be
integrated into all disciplines and implemented correctly.
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Law on Education in Albania, which deals with inclusion, is partially implemented. In practice there are
still many challenges, such as school infrastructure, assistant teachers, support for children with
disabilities to participate in all school and extracurricular activities, etc.
The new education curriculum has a more comprehensive approach, the child is everything and he is
the focus, promotes equal opportunities. However inclusion needs to be integrated into all disciplines
and implemented precisely. Teachers are not yet clear about the tests and homework that are part of
the inclusion and about the fact that students can be assessed based on their efforts and not just on
their own achievements.

CONCLUSION
The methods so far have been completely disoriented in terms of personalized learning and have
created complete inefficiency related to learning and teaching of students with special needs.
Personalized learning in inclusive learning brings innovation to teaching methodology, where the
student has the exclusivity of selecting knowledge, or the way to acquire it, which does not appear in
current methods. Teachers demonstrate job insecurity and difficulty in enabling the personalized
learning process. They often lack qualifications and training in this area. This method guides students
in the development of their individual skills, contribute to their inclusion in the learning process and
integrate them socially within the educational environment, as well as outside it.
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Abstract
This article gives information about the invention of a tool aimed at measuring the students’ opinion
about the degree in which the learning and teaching has been student-oriented during the respective
academic year. The tool has been developed in 2020 in the Department of Social and Legal Sciences of
Technical University of Varna, Bulgaria. The purpose of its creation is to back up one of the main goals
of the Bologna Process which is related to the already developed comparing criteria and methodology
for ensuring quality. It is engaged with measuring the degree in which the university manages to realize
the developed quality criteria and more specifically one of them.
According to Bologna With Student Eyes (BWSE) student-oriented teaching is one of the key
commitments of the Bologna Process. A considerable progress has been made in applying of this
standard, but the obtained results are yet unsatisfactory. According to a research result 50% of
students’ representatives consider the progress to be very slow while the other half can see actions to
be taken but are still not convinced that SCL is appointed a clear priority in the higher education and
notice that SCL is still not presented with all its characteristics and opportunities to the student
community. “(Bologna with Student Eyes 2020 Brussels, December 2020 by European Students’ Union
(ESU) ESU) https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/0037-Bologna-Publication2021-WEB3.pdf, European Students’ Union (ESU), 2015, Bologna with Student Eyes 2015. Time to meet
the expectations from 1999 (Brussels, ESU).
Keywords: measuring students’ opinion, measuring tool
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INTRODUCTION
The Bologna Process is a series of ministerial meetings and agreements between European countries
aimed at ensuring comparability of standards and quality of higher education. (BONJEAN, Dominique
(2018) "The Bologna Process and the European Higher Education Area". Education and Training European Commission. Retrieved 24 March 2020.)
The Bologna Process’ purpose is to bring more coherence amongst the higher education systems
throughout Europe. It created the European Higher Education Area to facilitate the mobility of
students and staff, to make higher education more inclusive and accessible, more attractive, and
competitive worldwide. As part of the European Higher Education Area all parts involved agreed: to
introduce higher education system consisting of bachelor, master, and doctoral training; to ensure
mutual recognition of study abroad; to implement a unified system for ensuring the quality of teaching
and learning.
While its support for the general principles underpinned in the Sorbonne Declaration, the Bologna
Process is committed to coordinating policies in order to achieve, in the short term and in any case
during the first decade of the third millennium, several objectives it considers to be predominant in
the European Higher Education Area and to promote the European higher education system worldwide
- the adoption of a system of comparable degrees of higher education; creating a CFU system as an
appropriate way for encouraging the so widely spread student mobility, encouraging the european
cooperation as a way of providing quality in developing comparable criteria and methodologies.
In accordance with the third goal in 2014 The Bologna Follow-up Group (BFUG) approved “Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG). ESG is completely
accepted by the ministers in charge of the European Higher Education Area in May 2015.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) are first
accepted in 2005 from the minister responsible for the higher education following an offer made by
The European Association for Quality Assurance in Higher Education in colaboration with The European
Students’ Union, The European Association of Institutions in Higher Education and The European
University Association. From 2005 these standards undergo development aimed at quality assurance
and the establishment of a new paradigm - student-oriented learning and teaching.
In view of this constantly changing context in 2012 the ministerial communiqué invites the group E4
(ENQA, ESU, EUA, EURASHE) for a collaboration with Education International (EI), BUSINESSEUROPE
and The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) to prepare a primary offer
for reprocessed ESG. The received numerous comments, suggestions and recommendations are
reflected in a version of the ESG standards from 2015. They were adopted by the ministers responsible
for higher education in the European area in May 2015. (European Association for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA), European Students’ Union (ESU), European University Association (EUA),
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), In cooperation with: Education
International (EI), BUSINESSEUROPE, European Quality Assurance Register for Higher Education
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(EQAR) (2015) STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER
EDUCATION AREA (ESG)
The ESG - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, are
divided in three main groups – internal, external and accreditation agencies. The three separate
institutions must have a quality control system that is public and is part of its strategic management.
It is also recommended the inclusion of evaluations of experts external to the system. Standards
related to quality assurance at the institutional level assume that the institution must have certain
rules for structuring and approving its programs. They must be developed to achieve the goals set for
them, including the expected educational outcomes, ie. the level of the achieved qualification must be
clearly defined and disclosed, as well as in accordance with the national level of qualification for Higher
Education, respectively with the European framework.
Other standards assume that the program should create conditions in which students are actively
involved in the learning process, and their assessment reflects the degree in which the goal has been
achieved. The method and criteria for this assessment must be published in advance. In this way, the
students' assessment will show the real educational level they have reached. These conditions are
principally underpinned in the idea of periodic and fair evaluation. If clear and specific parameters are
being followed, each student will have a real assessment of what has been achieved. In the presence
of such standards, the results achieved by the students at the end of the training can be compared
with each other and then compared at the national level. Thereby the results of the graduates can be
a clear indicator of quality.
To ensure the quality of training, a standard on training resources has been formulated, which requires
institutions must provide adequate funding for teaching and learning and adequate and easily
accessible resources to support students. Resources can be physical - such as libraries and information
technology infrastructure, and financial - for example, support for teachers and consultants. The role
of student support services is also of particular importance in providing mobility for students in and
through education systems.
External quality assurance standards have the task of ensuring the effective functioning of internal
ones. External control processes must be reliable, predetermined, applied regularly, and announced
publicly. They include self-assessment, external on-site evaluation, external evaluation report,
systematic monitoring. Each result of the external evaluation must be based on clear and public
criteria, which are applied independently and regularly. Detailed reports of evaluators, available to the
academic society, external partners and stakeholders should also be published. Therefore, higher
education quality assessment agencies should use external evaluation and the views of stakeholders
to be put in their remarks also. All the standards are linked together and to be applied it is needed
appropriate funding, monitoring of the main activities and a periodical independent evaluation.
Quality measures in higher education
When talking about the quality of higher education, different definitions arebeing applied. According
to some authors (A. Vutsova, M. Arabadjieva - Quality of higher education in the context of the
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European Higher Education Area - problems and possible solutions - Strategies for policy in science and
education Volume 24, Number 4, 2016) quality in general is a set of properties and characteristics of
higher education, while meeting its dynamically changing requirements. In other words, the quality is
as better as little is the difference between the changing requirements and the achieved result or to
what extent this difference is quickly minimised. It should also be considered the fact that there are
also other structures within a university whose mission is different - for example, those that are
focused on the development of fundamental science and cannot be subject to the same standards.
There is a constant need to measure the quality of the educational product of universities, whether
the goal is to follow legal regulations, identify strategic opportunities or monitor the development of
institutions. In this regard, Thomson Reuters in 2017 conducted a study on the measures that
educational institutions should monitor.

Figure 1. Quality measures monitored by educational institutions (Source: Thomson Reuters Report,
Cited by A. Vutsova, M. Arabadjieva - Quality of higher education in the context of the European Higher
Education Area - problems and possible solutions - Strategies for policy in science and education
Volume 24, Number 4, 2016)

There are several approaches to measuring and evaluating quality. The classical approach applies the
requirements of generally accepted standards (ISO), the reputational one - uses expert assessment of
the level of educational programs and institutions and is the basis for the Rating of higher education
institutions in Bulgaria, and the resulting approach is based on quantitative measures and quality
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indicators. An example of a quality indicator is the output control. In this case, experts external to the
higher education institution can be used to evaluate the acquired knowledge, working with a random
sample of graduating students. The strength of this method is that it tracks the qualifications of
graduates in general and can be responded to if it is lower than predetermined criteria. The weak point
is that this measure evaluates the final level of knowledge of students, not what the university has
contributed and what training it has provided to its students.
As an alternative the value-added method has been created. Its purpose is to determine what new
knowledge and skills have been acquired by the students. For this purpose, the entrance and the exit
are being controlled. In this way the level of qualification obtained in the higher school is determined.
On the positive side, this method seeks to measure only the value added by the university and thus
the assessment is more realistic and in-depth. The problem is that the controls carried out at the
beginning and end of the training must be well developed, comprehensive, not one-time, or one-sided,
to guarantee reliable results.
In search of the best measure of quality, a step-by-step approach is also being practiced. It is used to
monitor the status of various processes that affect quality. If they are done well therefore the result
will be good. The material base, the course of the educational process, the conduct of examinations,
the quality of the staff, etc. are analyzed, and ISO standards are applied. The disadvantage of this
approach is that the actual result is not monitored, and the assessment may be one-sided and not
completely realistic.
The main problem for achieving high quality higher education in our country is the contradiction arising
from linking of the government subsidy provided to state universities with the number of students,
which causes for universities to lower their requirements for students to preserve their number. In this
case, the management and academic staff of the university do not seem to be responsible if the
students do not meet the high requirements for good preparation.
There is a need of change in the method of financing is needed to stimulate higher results of the
educational service and the use of some of the models described above. An alternative way of real
quality assessment should be sought and considered in the distribution of funds provided by the state
for higher education. Progress in this regard is the adopted CMD 328 of 30.11.2015 for determining
the funds from the state budget for the maintenance of education in public universities depending on
a complex assessment of the quality of education and its compliance with the needs of the labor
market.
Within it a group of indicators with respective weights is being defined, based on which special
coefficients are determined for the professional directions in higher schools. Based on this assessment,
the financial resources for each university are determined. Currently the ratio of financial resources
received for the number of students to those received for the quality of education is approximately 70
to 30 percent, and in the coming years a gradual increase of this ratio in favor of quality indicators is
planned.
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Student-centered learning (SCL) has become central to the reforms in Bologna (Anna Gover, Tia
Loukkola, Andrée Sursock (2015) ESG PART 1: ARE UNIVERSITIES READY? European University
Association, Brussels, Belgium) The reports prepared for the meeting in Yerevan in 2015 show that
countries are achieving significant results in meeting this standard, but at the same time, point to the
need for more progress. (Sursock, 2015, p. 94 Sursock, A., 2011, Examining Quality Culture Part II:
Processes and Tools - Participation, Ownership and Bureaucracy (Brussels, EUA)
http://www.eua.be/publications).
According to Bologna With Student Eyes (BWSE), student-centered learning is one of the key
commitments of the Bologna Process. Significant progress has been made in implementing this
standard, but much of what has been done has been done only partly and there is no holistic change.
This means that students should be seen as equal partners and co-producers of knowledge, and it is
crucial to ensure that they have a real voice in the decision-making structures that affect their daily
lives. (Bologna with Student Eyes 2015, Main findings. Online Version. http://bwse2015.esuonline.org/Main+findings) According to the survey, 50% of student representatives believe that
progress is slow, while "the other half see concrete actions being taken but are not yet convinced that
SCL is identified as a clear priority in higher education and note that SCL has not yet been presented to
students with all its features and capabilities. " (Bologna with Student Eyes 2020 Brussels, December
2020
by
European Students’
Union
(ESU)
ESU) https://www.esu-online.org/wpcontent/uploads/2021/03/0037-Bologna-Publication-2021-WEB3.pdf, European Students’ Union
(ESU), 2015, Bologna with Student Eyes 2015. Time to meet the expectations from 1999 (Brussels,
ESU). http://www.esu-online.org/asset/News/6068/BWSE-2015-online.pdf).
The 2015 Implementation Report is being further developed, identifying as specific challenges “the
lack of recognition of the value of student assessment, independent learning and the use of learning
outcomes” (EC / EACEA / Eurydice, 2015, p. 18). European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, The
European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report (Luxembourg,
Publications
Office
of
the
European
Union).
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf
Although there is consensus both on the definition of student-centered learning and on the fact that
progress is being made in this area, the question is what evidence will be or should be used to show
that the requirements of this standard are fulfilled.
This article is aimed at describing a tool for measuring the degree in which the university manages to
ensure the implementation of standard 3. It measures the opinion of students about the degree to
which learning, and teaching are student-oriented. The tool was developed in 2020 at the Department
of Social and Legal Sciences of the Technical University of Varna, Bulgaria and sampled in the same
year.
The tool contains 76 questions, grouped in 14 groups. Each group includes questions related to specific
guidelines and criteria of Standard 3. All questions are answered by students on a 7-point scale,
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determining the frequency, of the manifestation of each direction or criterion - always, very often,
often, neutral, rarely, very rarely and never.
The first group of questions focuses on Guideline 1 of Standard 3: student-centered learning and
teaching respects and cares for the diversity of students and their needs, allowing for flexible learning
models. This is one of the largest groups of questions in the questionnaire. It focuses on the study of
various manifestations of respect and care of teachers for the needs of students. The questions
examine the degree to which teachers are concerned about specific needs arising from the learning
process and the degree in which their consideration makes learning models more flexible. This group
consists of 21 questions:
1.

My lecturers care for my needs.

2.

lecturers care for the way I feel at the university.

3.

My lecturers care for the difficulties I experience while studying.

4.

My lecturers care whether I understand and comprehend the material.

5.

My lecturers care for my opinion on questions they ask.

6.

My lecturers care for my aspirations and goals related to my study in the university.

7.

My lecturers care whether I manage to understand all tasks they give me.

8.

My lecturers care whether I experience difficulties when I'm working on the given tasks.

9.

My lecturers care for my out of the university problems.

10.

My lecturers let me ask questions whenever I don't understand the material they are teaching.

11.

My lecturers answer my questions.

12.
Lecturers have receiving hours for consultations where I can get an individual attention and
help if needed.
13.

I receive the support of my lecturers whenever I need it.

14.

I get advised by my lecturers when I am in difficulty.

15.

lecturers encourage me to develop my potential and opportunities.

16.

Lecturers care for their students' interests and can find a way to discuss them together.

17.
Lecturer’s care which matters provoke curiosity in their students and give them a chance of
developing them in many different forms.
18.
Lecturers encourage students to take part in scientific research projects and/or students clubs
where they can realize their ideas and projects.
19.

Lecturers care for the students' need for an international mobility.

20.

Lecturers help students who want to apply for international mobility programs.
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21.

Lecturers adapt their teaching methods to their students' needs.

During the initial approbation of the methodology, 67 students from the Department of Social and
Legal Sciences were interviewed. The data for the first scale is presented in Table 1. As you can see,
the scale has a very good coefficient of reliability and can serve to establish the opinion of students.
The averagevalue shows the standard deviation and indicates that there is a normal distribution in the
respondents' answers. The absence of final answers on the scale corresponds to the intuitive
assumption that in the studied population the individuals are within the normal distribution and there
is no case of final opinions.
Table 1. Psychometric indicators on the first scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

21

67

60,07

24,205

,970

The second group, called Using different ways of offering, includes 7 questions, considering guideline
2 of standard 3: student-centered learning and teaching considers and uses different ways of offering,
which is appropriate. The questions are included in the questionnaire under numbers 22, 23, 24, 25,
26, 27, and 28:
22.

Lecturers use diverse teaching methods.

23.
When lecturers find out students don't understand the material, they are searching for
alternative ways to explain them.
24.
Lecturers use different forms of demonstrations and students can get a better understanding
of the material.
25.
Lecturers conduct lessons out of the university campus enabling students to see the
demonstration of the material in real environment.
26.
Lessons give me the opportunity to be active in a different way (doing something, researching
something instead of just sitting down and listening.).
27.

Lecturers use interesting teaching methods.

28.

I find interesting the way lectures take their classes.

The reliability of the scale was tested on a homogeneous sample of 67 students from the Department
of Social and Legal Sciences. The data for the first scale is presented in Table 2. The Cronbach's
coefficient for consistent reliability is .939. From the analysis of the results of the approbation based
on the sample, it can be concluded that there is a good consistency and even distribution of the results.
The data from the obtained average and standard value show that the distribution is close to normal,
which in turn is an indicator that the method can successfully measure the opinion of students. It can
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be assumed that the questions on the scale provide an opportunity to assess individual assessments
to measure the degree in which the university manages to ensure implementation.
Table 2. Psychometric indicators on the second scale
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

7

67

23,18

9,213

,939

The third group of questions is called Using different pedagogical methods. It includes 14 questions
aimed at examining guideline 3 of Standard 3, placed in the questionnaire under numbers 29 to 42.
This group of questions examines the frequency of application of various pedagogical methods, most
of which are interactive. Collectively, students' responses show which methods are most used by their
teachers, as well as the frequency with which all others are applied:
29.

The lecturers oftentimes encourage their students to discuss.

30.

The lecturers give cases for solving or specific situations out of the practice.

31.

The lecturers give the students individual or group tasks to do.

32.
It has happened for the lecturers to give a material based on a sent beforehand one by the
students (naturally in the form of lectures, videos, drawings and diagrams.
33.
It has happened for the lecturers to encourage the students to analize or solve new
problems/questions/cases
34.
Lecturers give their students the opportunity to make an individual plan for
researching/solving a given by them problem.
35.
Lecturers stimulate their students to research different problems like experts, colleagues,
senior students, etc.
36.
Lecturers provide an opportunity for their students to learn of the mistakes they previously
committed by letting them plan independently their actions to correct them and then discuss together
which ones are correct or not.
37.
It happens for the lecturers to give their students a specific task, then encouraging them to
give numerous ideas for solving it and discuss every single one of it afterwards.
38.
It happens for the lecturers to give their lectures/training out of the university at a place where
they can demonstrate the material or training.
39.
It happens for the lecturers to invite an expert practitioner to hold a presentation for the
students.
40.
It happens for the lecturers to bring their students places where they can show them processes
and phenomenon studied in the university.
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41.
It happens for the lecturers to give their lectures/training by using a documentary, popular
science film, animated or other.
42.

Lecturers vary the places of their classes.

The analysis of the psychometric characteristics of the scale and verification of the validity is performed
based on the data from the descriptive statistics. The consistency check gives very good results with a
Cronbach's coefficient, 945. The obtained results for the average values and the standard scattering
are close to the theoretical ones, therefore at this stage it can be recommended to take the average
norm of the scale 48.66 and limits from 16,299.
Table 3. Psychometric indicators on the third scale
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

14

67

48,66

16,299

,945

The fourth group of questions is related to the regulation of the ways of offering pedagogical methods.
It follows from Guideline 4 of Standard 3. It includes 2 questions listed in questionnaires under
numbers 43 and 44.
43.
Lecturers care about whether the way they give their lectures is easily comprehensible by the
students and when not they try finding another way of teaching them.
44.
Lecturers care about whether or not the way of training helps the students' practical education
and if so, they change their approach in search for better practices.
Analysis of the reliability of the consistency shows that the items on the scale form a homogeneous
scale with a Cronbach's coefficient, 846. The distribution of the scores in the studied sample has a
slightly drawn average trend on the left, as it is 6.94 and the scattering is within 2.938. Based on the
data, the obtained averages should be accepted as the current norm, as they reflect the subjective
assessment of the respondents and revision can be done after expanding the validation of the survey.
The data are presented in Table № 4.
Table 4. Psychometric indicators on the fourth scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

2

67

6,94

2,938

,846

The fifth group examines guideline 5 of Standard 3 - the degree to which learning, and teaching
promote the learner's sense of autonomy, ensure adequate guidance and support from the teacher.
The questions are included in the questionnaire under numbers 45 to 51 inclusive.
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45.

During my education I got the opportunity to choose my elective classes.

46.
My lecturers provided me with the opportunity to choose the subject of my projects
corresponding with my interests.
47.
My lecturers have given me the opportunity to choose independently how to realize a project
they have given me.
48.
I was provided with the opportunity of demonstrating my knowledge in many ways – tests,
theses, projects, etc.
49.

I was provided with the opportunity do make public presentations of my projects.

50.

I am provided with the opportunity of choosing my own apprenticeship.

51.
I am provided with the opportunity of participating in vary student initiatives – Student Science
Conventions, contests, clubs, etc.

Seven statements are formulated in the scale. The measurement of their validity is through a
homogeneous sample of part-time students majoring in Social Management. Consistency reliability
analysis shows that we have a homogeneous scale with Cronbach's alpha consistency, 849. The
consideration of the total scores in the sample is presented in Table 5. As can be seen, the distribution
is drawn at the top of the curve, but can be considered close to normal, with medium and high scores
predominating.
Table 5. Psychometric indicators on the fifth scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

7

67

24,22

8,556

,849

The sixth set of questions focuses on exploring the degree in which student-centered learning and
teaching encourages mutual respect in the relationship between students and lecturers. The number
of questions in this group is 8.
52.

I’d say my lecturers are careful with their students

53.

I’d say I am careful with my lecturers.

54.

I’d say my lecturers are warm-hearted.

55.

I’d say I am warm-hearted towards my lecturers.

56.

I’d say my lecturers are kind and polite.

57.

I’d say I am kind and polite with my lecturers.

58.

I feel my lecturers respect me.
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59.

I’d say I respect my lecturers.

The psychometric characteristics of the scale are presented in Table №6, where the probation data
are from the homogeneous sample with which the approbation was performed. The average and
standard deviation data for the scale illustrate that there is a relatively well-defined normal distribution
on the scale. The coefficient of internal consistency of the scale shows a high degree of reliability with
Cronbach's alpha of .968.
Тable 6. Psychometric indicators on the sixth scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

8

67

15,70

9,538

,968

The next group of questions is very small. It includes 1 question. The question reflects 2 guidelines
under Standard 3. According to one, student-centered learning and teaching should have appropriate
procedures for dealing with student complaints, and according to the other, a formal student
complaint procedure should be provided.
60.

The university has a procedure for reviewing student complaints.

Psychometric analysis on this scale is limited to presenting the average and standard deviation data. A
well-defined normal distribution on the scale is extremely clear. The data are presented in Table №7.
Тable 7. Psychometric indicators on the seventh scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

1

67

3,537

1,530

1

The eighth set of questions is aimed at examining the guideline of Standard 3 according to which, the
criteria for and methods of assessment, as well as the criteria for making digital assessments are
published in advance. The questions in this group are two and are included in the questionnaire under
numbers 61 and 62.
61.

I was familiar with the criteria and methods of evaluation of all classes this year.

62.

The criteria and methods of evaluation of each class were published in advance.

The consistency check showed that a homogeneous construct with Cronbach's alpha, 749, was
measured. The distribution of scores by questions is presented in Table №8. The average value of the
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total score is close to the theoretical environment. Such a study should not be expected to completely
overlap with the theoretical normal distribution, as it measures subjective assessment rather than a
stable personality construct.
Тable 8. Psychometric indicators on the eight scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

2

67

5,36

2,794

,749

The ninth group of questions is aimed at studying guideline 10 of Standard 3, according to which
assessment gives students the opportunity to demonstrate the degree in which the results provided
in the training have been achieved. Students are given feedback, which, if necessary, is related to
consultations about the learning process. To examine the degree in which student-centered learning
and teaching provides this direction, three questions are included in the questionnaire. Questions 63,
64, 65.
63.
During my education I was given different opportunities to demonstrate results I’ve acquired
during my studies– exams, participating in student science conventions, participating in projects,
student initiatives, etc.
64.
The proposed forms of exam provide me with a good opportunity of showing the knowledge I
have acquired during my studies.
65.
I am satisfied with the results I’ve got from my exams because I was able to show what I’ve
learned.
The analysis of the psychometric characteristics of the scale and verification of the validity is performed
based on the data from the descriptive statistics. The consistency check gives very good results with a
Cronbach's coefficient, 818 The obtained results for the mean values and the standard scattering are
close to the theoretical ones, therefore at this stage it may be recommended to take as an average
scale of 8.63 and a scatter of 3.634.
Table 9. Psychometric indicators on the ninth scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

3

67

8,63

3,634

,818

The next question in the questionnaire is aimed at examining the number of participants in the
examination procedures, and according to the guidelines in Standard 3, where possible, the
assessment is performed by more than one examiner. To study this direction, a question was
formulated under number 66.
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66.

There is more than one evaluator at exams.

Psychometric analysis on this scale is limited to presenting the average and standard deviation data. A
well-defined normal distribution on the scale is extremely clear. The data are presented in Table №10.

Тable 10. Psychometric indicators on the tenth scale.
Number of items

N

X

SD

Cronbach's α

1

67

2,462

1,459

1

The next two questions focus on examining assessment, and in particular the degree in which it is
consistent and equitable and applies to all students and is carried out in accordance with established
procedures. This is one of the latest guidelines under Standard 3.
67.

The evaluation is being made fairly for all the students.

68.

The evaluation is carried out in accordance with established procedures.

Next in the questionnaire are 4 questions examining one of the criteria of the Standard. This criterion
is related to the practical usefulness of the training and the need to build an organization where
students to be involved in practical activities that stimulate their creative activity.
69.

I find practically useful subjects I studied this year.

70.

During this academic year I’ve acquired very practically useful knowledge.

71.

The skills I acquired during my training are useful for my future practice.

72.

The experience I was able to acquire during this year was practically useful.

In accordance with the necessary evidence under Standard 3 and the need for documented studies of
the degree of interest of students in their education in educational programs offered by the institution
and the dynamics of the degree of interest in each curriculum, the questionnaire contains one question
which includes a list of educational programs offered at the institution. On a scale of 5, students must
indicate the degree of their interest in each of these curricula, with 1 showing the lowest level of
interest and 5 the highest.
Finally, the questionnaire contains 3 questions, considering the effectiveness of the processes related
to the quality of the educational process, which is guaranteed through ongoing monitoring and
periodic analysis of difficulties, achievements, and deficits. There are three questions in the
questionnaire. The three questions are open.
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73.

Please indicate what difficulties you’ve experienced during study:

74.

Please indicate what deficits you’ve discovered during study:

75.

Please describe your achievements during study:

At the end of the questionnaire are questions about the demographic characteristics of students - year
of study, course, degree, age, gender, place of residence, average academic performance.

CONCLUSION
The results of the approbation of the questionnaire for measuring the opinion of students on the
degree in which learning, and teaching are student-oriented sample show that this psychodiagnostic
tool meets the minimum requirements for research methods and can be used for these purposes.
Satisfactory psychometric characteristics of the method are revealed, which confirms the possibility of
using the tool, but shows the need for further work on its adaptation. Psychometrics shows full
compliance with the objectives set in the construction of the test. As this planned tool will be further
validated and used by us along with other methods to study the opinions and attitudes of students,
this will allow to properly evaluate its capabilities and limitations.

QUESTIONNAIRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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My lecturers care for my needs.
Lecturers care for the way I feel at the university.
My lecturers care for the difficulties I experience
while studying.
My lecturers care whether I understand and
comprehend the material.
My lecturers care for my opinion on questions they
ask.
My lecturers care for my aspirations and goals related
to my study in the university.
My lecturers care whether I manage to understand all
tasks they give me.
My lecturers care whether I experience difficulties
when I'm working on the given tasks.
My lecturers care for my out of the university
problems.

Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

I. Guideline 1 of Standard 3: Student-centered learning and teaching respects and cares for the
diversity of students and their needs.

10
11
12

13
14
15
16
17

18

19
20
21

My lecturers let me ask questions whenever I don't
understand the material they are teaching.
My lecturers answer my questions.
Lecturers have receiving hours for consultations
where I can get an individual attention and help if
needed.
I receive the support of my lecturers whenever I need
it.
I get advised by my lecturers when I am in difficulty.
Lecturers encourage me to develop my potential and
opportunities.
Lecturers care for their students' interests and can
find a way to discuss them together.
Lecturer’s care which matters provoke curiosity in
their students and give them a chance of developing
them in many different forms.
Lecturers encourage students to take part in scientific
research projects and/or students clubs where they
can realize their ideas and projects.
Lecturers care for the students' need for an
international mobility.
Lecturers help students who want to apply for
international mobility programs.
Lecturers adapt their teaching methods to their
students' needs.

22

Lecturers use diverse teaching methods.

23

When lecturers find out students don't understand the
material, they are searching for alternative ways to
explain them.

24

Lecturers use different forms of demonstrations and
students can get a better understanding of the
material.
Lecturers conduct lessons out of the university campus
enabling students to see the demonstration of the
material in real environment.
Lessons give me the opportunity to be active in a
different way (doing something, researching
something instead of just sitting down and listening.).
Lecturers use interesting teaching methods.

25

26

27
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Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

II. Using different ways of offering

28

I find interesting the way lectures take their classes.

29

The lecturers oftentimes encourage their students to
discuss.

30

The lecturers give cases for solving or specific
situations out of the practice.

31

The lecturers give the students individual or group
tasks to do.
It has happened for the lecturers to give a material
based on a sent beforehand one by the students
(naturally in the form of lectures, videos, drawings and
diagrams.

32

33

It has happened for the lecturers to encourage the
students
to
analize
or
solve
new
problems/questions/cases

34

Lecturers give their students the opportunity to make
an individual plan for researching/solving a given by
them problem.

35

Lecturers stimulate their students to research
different problems like experts, colleagues, senior
students, etc.

36

Lecturers provide an opportunity for their students to
learn of the mistakes they previously committed by
letting them plan independently their actions to
correct them and then discuss together which ones
are correct or not.

37

It happens for the lecturers to give their students a
specific task, then encouraging them to give
numerous ideas for solving it and discuss every single
one of it afterwards.

38

It happens for the lecturers to give their
lectures/training out of the university at a place where
they can demonstrate the material or training.
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Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

III. Using different pedagogical methods.

39

It happens for the lecturers to invite an expert
practitioner to hold a presentation for the students.

40

It happens for the lecturers to bring their students
places where they can show them processes and
phenomenon studied in the university.

41

It happens for the lecturers to give their
lectures/training by using a documentary, popular
science film, animated or other.

42

Lecturers vary the places of their classes.

43

Lecturers care about whether the way they give their
lectures is easily comprehensible by the students and
when not they try finding another way of teaching
them.

44

Lecturers care about whether or not the way of
training helps the students' practical education and if
so, they change their approach in search for better
practices.

Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

IV. Regulation of the ways of offering pedagogical methods.

45
46

47
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During my education I got the opportunity to choose
my elective classes.
My lecturers provided me with the opportunity to
choose the subject of my projects corresponding with
my interests.
My lecturers have given me the opportunity to choose
independently how to realize a project they have
given me.

Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

V. Degree to which learning, and teaching promote the learner's sense of autonomy, ensure adequate
guidance and support from the teacher.

48

49
50
51

I was provided with the opportunity of demonstrating
my knowledge in many ways – tests, theses, projects,
etc.
I was provided with the opportunity do make public
presentations of my projects.
I am provided with the opportunity of choosing my
own apprenticeship.
I am provided with the opportunity of participating in
vary student initiatives – Student Science
Conventions, contests, clubs, etc.

52

I’d say my lecturers are careful with their students

53

I’d say I am careful with my lecturers.

54

I’d say my lecturers are warm-hearted.

55

I’d say I am warm-hearted towards my lecturers.

56

I’d say my lecturers are kind and polite.

57

I’d say I am kind and polite with my lecturers.

58

I feel my lecturers respect me.

59

I’d say I respect my lecturers.

Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

VI. Degree in which student-centered learning and teaching encourages mutual respect in the relationship
between students and lecturers.

60
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The university has a procedure for reviewing student
complaints.

Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

VII. Student-centered learning and teaching has appropriate procedures for dealing with student complaints

61
62

Never

Hardly ever

Rarely

Neutral

Often

Frequently

Always

VIII. Criteria and methods of assessment are published in advance.

I was familiar with the criteria and methods of
evaluation of all classes this year.
The criteria and methods of evaluation of each class
were published in advance.

Neutral

Rarely

Neutral

Rarely

Never

Often
Often

Hardly ever

Frequently

65

Frequently

64

Always
63

Always

IX. Opportunity to demonstrate the degree in which the results provided in the training have been achieved.

During my education I was given different
opportunities to demonstrate results I’ve acquired
during my studies– exams, participating in student
science conventions, participating in projects,
student initiatives, etc.
The proposed forms of exam provide me with a good
opportunity of showing the knowledge I have
acquired during my studies.
I am satisfied with the results I’ve got from my exams
because I was able to show what I’ve learned.

66
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There is more than one evaluator at exams.

Never

Hardly ever

X. The number of participants in the examination procedures

Rarely
Rarely

Never

Neutral
Neutral

Hardly ever

Often
Often

Frequently
Frequently

68

Always
67

Always

XI. Consistent and equitable exam assessment

The evaluation is being made fairly for all the
students.
The evaluation is carried out in accordance with
established procedures.

69

I find practically useful subjects I studied this year.

70

During this academic year I’ve acquired very
practically useful knowledge.
The skills I acquired during my training are useful for
my future practice.
The experience I was able to acquire during this year
was practically useful.

71
72

73.
Please
indicate
what
difficulties
………………………………………………………………………………….

you’ve

74.
Please
indicate
what
deficits
you’ve
……………………………………………………………………………...……

Never

experienced

during

study:

discovered

during

study:

75.
Please
describe
your
achievements
……………………………………………………………………………….......
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Hardly ever

XII. Practical usefulness of the training

during

study:
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Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim
Yöntemi
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Öz
Bu araştırmanın amacı dijital teknolojileri kullanabilen çocuklar için yeni bir okuma yazma öğretim
yöntemi tasarlamaktır. Nitel araştırma modelinden yararlanılan araştırmada doküman inceleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında okuma yazma öğretimiyle ilgili bireşimsel ve çözümsel
yöntemler araştırılmış, Türkçe ders öğretim programında okuma yazma öğretim sürecinde dikkat
edilmesi gereken hususlar incelenmiştir. Birinci sınıflar için hazırlanmış basılı kitaplarda önerilen
etkinlikler gözden geçirildikten sonra, Türkçe programı hedefleri doğrultusunda internet ortamında
okuma yazma öğretimine yönelik hazırlanmış sunumlar, videolar izlenmiş, dijital öğrenme
ortamlarında kullanılan araçlar araştırılmıştır. Okuma yazma öğretimi konusundaki basılı kaynaklar,
dijital teknolojiler ile yazılımların incelenmesi sonucunda, akranlarına kıyasla öğrenme hızları yüksek
dijital okuryazarlık becerilerine sahip çocuklar için, okuma yazma öğretim sürecinde kullanılabilecek 5
aşamalı dijital teknoloji destekli ses tabanlı okuma yazma öğretim yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin
uygulama aşamalarında hareketli ve hareketsiz görsellerin, grafiklerin, sesin kullanıldığı videolardan
yararlanılması önemlidir. Uygulama adımları boyunca hem öğretmen hem de öğrencilerin, bilgisayar,
akıllı telefon ve tablet kullanması, dijital öğretim teknolojileri ve yazılımlarıyla okuma-yazma öğretim
sürecinin zenginleştirilmesi hedeflenmelidir. Bu yöntemle okuma yazma öğretilirken “Ses ve Hece
Öğretimi Aşaması, Okuma ve Yazmaya Temel Oluşturma Aşaması, Okuma ve Yazmada İlerleme
Aşaması, Okuma ve Yazmayı Geliştirme Aşaması, Serbest Okuma ve Yazmaya Geçiş” olmak üzere beş
adım izlenmektedir. Bu aşamalarda Türkçe’nin öğrenme alanlarına uygun öğretim etkinleri
tasarlanırken “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot, Scratch, MY Storybook, Padlet” gibi kullanımı
kolay Web 2.0 araçlarından yararlanılması önerilir. Dijital teknoloji destekli ses tabanlı hece öğretim
yönteminin uygulama adımlarında, ünlü harflerin öğretiminin ardından, ünsüzler verilmekte, ünlü ve
ünsüzler kaynaştırılarak heceler oluşturulmakta, hecelerin başına ve sonuna eklenen farklı seslerle yeni
hece ve kelimeler elde edilmektedir. Anlamlı yapılara ulaşıldıkça cümle, cümlenin ögeleri, dil bilgisi ve
yazım kuralları gibi Türkçe’nin dil yapısının incelendiği etkinliklere yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Dijital okuryazarlık, okuma yazma öğretimi, dijital teknoloji destekli ses tabanlı
okuma yazma öğretim yöntemi.
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GİRİŞ
Çağın hızlı değişimi eğitim anlayışını değiştirmekte, yeni gelişmeler öğretmen ve öğrenci öğrenme
etkileşimini yanında öğretim ortamlarının da değişmesine neden olmaktadır (Ocak ve Karakuş, 2019).
Bu çağda eğitim ortamları da zaman zaman dijital ortamlara dönüşmektedir. Dijital ortamlar, internet
yoluyla iletişimin gerçekleştirildiği ve dijital teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin sağlandığı, metinsel
bilginin farklı gösterim biçimlerinin, hareketli ve hareketsiz görsellerin, grafiklerin, videoların, sesin
kullanıldığı ortamlardır (Yaman ve Dağtaş, 2013).
Dijital çağa geçiş sürecinin yaşandığı içinde bulunduğumuz dönemde eğitim-öğretim kurumlarının
değişeme uyum sağlaması önemlidir. Çünkü günlük yaşantıdaki dijitalleşmenin bir sonucu olarak
eğitimde de dijital dönüşümün olması kaçınılmazdır (Taşkıran, 2016). Bu günün dünyasında
öğretmenler gibi öğrenciler de yeni dijital alışkanlıklar ve beceriler edinmektedir. Dijtal ortamlar
çocukların bilişsel, davranışsal ve duyusal yetkinliklerini geliştirmektedir. Dijital ortamlarda dijital
araçların kullanımı da bilginin aranması, bulunması ve yeniden üretilmesini kolaylaştırmaktadır.
Dijital teknolojilerin kullanıldığı eğitim ortamlarında eğitim süreçlerinin tek tip olmaması öğrencilerin
ilgisini canlı tutabilmektedir. Bu nedenle dijital çağda eğitim alanındaki olanaklara ve pratiklere
odaklanılması gerekmektedir.
İstatistikler dünya genelinde günlük yaşamda küresel dijitalleşmede büyük artışların olduğunu
göstermektedir. Sayısal rakamlar son yıllarda internetin, cep telefonlarının kullanım yaygınlığının
arttığını, özellikle bilgisayar, tabletler ile akıllı telefonların kullanımda da artışların olduğunu
göstermektedir (Taşkıran, 2016).
Video projektörleri, bilgisayar, etkileşimli tahtalar geleneksel eğitim ortamlarının yerini alan en önemli
dijital donanımlardır. Bunun dışında farklı yazılımlarla işlevsel hale gelen mobil araçlar da eğitim
ortamlarında kullanılabilmektedir. Bu günün dünyasında öğretmenler bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet
gibi dijital teknolojiler ile farklı yazılımlar ile Web 2.0 araçlarının avantajlarını göz önünde
bulundurularak, öğrencilerle etkileşimli olacak şekilde farklı dersler için öğretim etkinlikleri
tasarlayabilmektedir.
21. yüzyılda öğrenme hızla değişen ve teknoloji destekli bir ortamda gerçekleşmektedir (Yang ve Wu,
2012). Bu ortamların geleneksel uygulamadan farklı olarak bilgiye erişimde, gelişmiş teknolojilerin
(mobil öğrenme cihazları çevrimiçi uygulamalar ve sosyal medya araçları) kullanımının gerekli olmasıdır
(Malita ve Martin, 2010).
Eğitim ortamlarında bilgisayarlar uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde de
dijital ortamın sunduğu olanaklardan yararlanabilmek için Web 2.0 araçlarına olan ilgi artmıştır.
Kuşkusuz sayıları yüzleri geçen yeni teknolojilerin sunduğu Web 2.0 araçlarının hepsini bilmek veya
uygulamak mümkün değildir. Ancak yeteri kadar zaman ayırdıklarında öğretmenler genel özellikleri
konusunda fikir sahibi oldukları bu araçları internet üzerinden sunulan öğretici linkler üzerinden
öğrenebilir. Öğrenci gelişim özellikleri ve yaşını, öğrenciye sunulacak içeriği ve dersin amaçlarını göz
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önünde bulundurarak “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot, Scratch, MY Storybook, Padlet” gibi
Web 2.0 araçlarından yararlanıp, ders etkinliklerini tasarlayabilir (Deliveli, 2020: 2).
Dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde öğrencilerin ilkokuldan itibaren bilgi ve
iletişim teknolojilerinden yararlanabilmelerini sağlamak için 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları
önemlidir. Temel dijital beceriler dijital araçları kullanabilmeyi sağlayan açma-kapatma, klavye-fare
kullanımı, dokunmatik yüzey kullanımı, sağ-sol tıklama, çift tıklama, uzun basma gibi beceriler yanında
bilgisayar dosyalarının nasıl oluşturulup, kaydedileceği, nasıl bulunacağı ve düzenleneceğini, farklı
bilgisayar uygulamalarının nasıl açılanacağını kapatılacağını bilmeyi gerektiren becerileri içermektedir
(Duran ve Özen, 2018: 33).
Dijitalleşen dünyada dijital vatandaşlar olarak doğan yeni nesil çocuklar, teknolojinin yoğun kullanımı
sayesinde daha erken yaşlarda dijital temel becerileri öğrenmekte ve dijital okuma-yazma
materyalleriyle karşılaşmaktadır. Bu nedenle dijital araçları kullanmayı öğrenme kapasitesi yüksek olan
bugünün çocukları dijital okuma materyallerinden yararlanıldığında daha kısa sürede okuryazar
olabilmektedir. Bu çalışmanın odak konusu da dijitalleşen dünyada, kendilerini dijital ortamlarda bulan
ve henüz okul çağına dahi gelmeden dijital teknolojileri kullanmaya başlayan bugünün çocukları için,
dil ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirebilecekleri yeni bir okuma yazma yöntemi tasarlamaktır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı dijital teknolojileri kullanabilen çocuklar için yeni bir okuma yazma öğretim
yöntemi tasarlamaktır. Türkçe programının hedeflerine uygun bir şekilde, dijital teknojilerin
kullanımına imkân veren alternatif bir okuma yazma yönteminin geliştirilmesinin amaçlandığı bu
araştırmada elde edilen sonuçlar, okuma yazma öğretiminde farklı yöntemleri denerken, dijital
teknolojilerden yararlanmak isteyenlere alternatif uygulamalar önermesi bakımından önemlidir.

YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Nitel araştırmaların en temel özelliği,
araştırmanın adımlarını tasarlama ve araştırmayı gerçekleştirme süresince araştırmacıya esneklik
sağlamasıdır. Nitel araştırmalar keşfedici özelliğe sahip olduğundan, araştırmacılar duruma göre yeni
yöntemler ile yaklaşımlar geliştirilebilmekte, alternatif bakış açıları sunabilmektedir (Neuman, 2014).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada doküman inceleme ve analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman inceleme yönteminde
görüşme ve gözlem yapmaya gerek duymaksızın, araştırma kapsamı ile ilgili yazılı belgeler
incelenmektedir. Bu süreçte hangi dokümanın önemli olduğuna ya da veri kaynağı olarak kullanacağına
araştırmacının kendisi karar verebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu araştırmada da geliştirilecek
yeni okuma yazma yönteminin aşamalarına ve adımlarına karar verebilmek için, okuma yazma
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öğretimiyle ilgili bireşimsel ve çözümsel yöntemler araştırıldıktan sonra, Türkçe ders öğretim
programında okuma yazma öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar incelenmiştir. Birinci
sınıflar için hazırlanmış basılı kitaplarda önerilen etkinlikler gözden geçirildikten sonra, Türkçe programı
hedefleri doğrultusunda internet ortamında okuma yazma öğretimine yönelik hazırlanmış sunumlar,
videolar izlenmiş, dijital öğrenme ortamlarında kullanılan araçlar araştırılmıştır.
Okuma yazma öğretimi konusundaki basılı kaynaklar, dijital teknolojiler ile yazılımların incelenmesi
sonucunda, akranlarına kıyasla öğrenme hızları yüksek dijital okuryazarlık becerilerine sahip çocuklar
için, okuma yazma öğretim sürecinde kullanılabilecek 5 aşamalı Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı
Okuma Yazma Öğretim Yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin uygulama aşamalarında hareketli ve
hareketsiz görsellerin, grafiklerin, sesin kullanıldığı videolardan yararlanılmasına karar verilmiştir.
Uygulama adımları boyunca hem öğretmen hem de öğrencilerin, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet
kullanması, dijital öğretim teknolojileri ve yazılımlarıyla okuma-yazma öğretim sürecinin
zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

BULGULAR
Türkiye’de 2005-2006 öğretim yılından itibaren Ses Temelli Cümle Yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.
Bu yöntemde öğretimde esas olan seslerin öğretimine odaklanıldığından, ses ve harf kavramı
birbirinden ayrılmıştır. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde “e,l,a,k,i,n”, “o,m,t,ü,y”, “ö,r,ı,d,s,b”, “z,ç,g,ş,c,
p” ve “h,v,ğ,f,j” şeklinde sesler gruplar halinde öğretilmektedir. Yöntem uygulamalarında ünlü ve ünsüz
sesler bir arada gruplar halinde öğretilirken, anlamlı bütün oluşturacak sesler önceliğe alınmaktadır.
İlk gruptan başlayarak sesler yoluyla açık ve kapalı hecelere ulaşılmakta, hece yoluyla ise kelimelerle
cümleler oluşturulmaktadır. Okuma yazma öğretimi dinleme, konuşma becerileriyle ilişki olacak şekilde
Türkçenin beş öğrenme alanıyla birlikte yürütülmektedir. Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece
Öğretim Yöntemi’nin hem uygulama grupları hem de uygulama adımları Ses Temelli Cümle
Yöntemi’nden farklıdır. Yöntemin her adımında, dijital okuryazarlığı geliştirecek uygulamalara yer
verilmekte, bilgisayar ve internet ortamlarında öğretim gerçekleştirilirken, öğretim materyali olarak
hareketli ve hareketsiz görseller, grafikler ile sesin kullanıldığı videolardan yararlanılmaktadır. Dijital
ortamlarda, dijital teknolojilerin kullanıldığı okuma yazma etkinlikleri sırasında dinleme, konuşma
becerilerine dayalı çalışmalar yapılmaktadır. Uygulamalar sırasında tablet, akıllı telefon, bilgisayar ile
birlikte bilgisayar yazılımlarının kullanılması önemsenmektedir.
Öğretim sürecinde sınıf öğretmenleri çocuklarının gelişim özellikleri ve ders içeriklerine uygun, bireysel
öğretime ve işbirliğine dayalı öğretime imkan veren, Türkçe dil desteği olan ve kullanımı kısmen veya
tamamen ücretsiz eğitsel değeri ve kullanım kolaylığı olan “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot,
Scratch, MY Storybook, Padlet” gibi Web 2.0 araçlar yanında farklı dijital yazılımlardan yararlanması
mümkündür. Ders etkinlikleri tasarlarken öğretmenlere en fazla fayda sağlayacaklarını düşündükleri
araçtan başlamaları ve Web 2.0 araçlarını tanıtan yararlı linklere ulaşmaları önerilir (Deliveli, 2020: 24). Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi uygulanırken “Ses ve Hece Öğretimi
Aşaması, Okuma ve Yazmaya Temel Oluşturma Aşaması, Okuma ve Yazmada İlerleme Aşaması, Okuma
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ve Yazmayı Geliştirme Aşaması, Serbest Okuma ve Yazmaya Geçiş” olmak üzere okuma-yazmanın beş
adım halinde öğretilmesi hedeflenmektedir. Uygulama adımlarında, ünlü harflerin öğretiminin
ardından, ünsüzler verilmekte, ünlü ve ünsüzler kaynaştırılarak heceler oluşturulmakta, hecelerin
başına ve sonuna eklenen farklı seslerle yeni hece ve kelimeler elde edilmektedir. Anlamlı yapılara
ulaşıldıkça cümle, cümlenin ögeleri, dil bilgisi ve yazım kuralları gibi Türkçe’nin dil yapısının incelendiği
etkinliklere yer verilmektedir.

Şekil 1. Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi’nin Aşamaları

Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi’nin aşamaları kısaca şöyledir:
1. Ses ve Hece Öğretimi Aşaması
Hem öğretmen hem de öğrencilerin bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullandığı bu aşamada, öğretim
materyali olarak hareketli ve hareketsiz görseller, resimlerden, videolar, bilgisayar yazılımları ile Web
2.0 araçlarından yararlanılır. Bu süreçte öğretmen hangi yazılımları kullanacağına kendisi karar
verebilir. Bu aşamada önemli olan sırasıyla önce ünlü ve sonrasında ünsüz seslerin öğretimini
kolaylaştıran öğretmen yapımı somut araçlar ile bilgisayar yazılımları kullanılarak geliştirilen araçların
kullanılmasıdır.
İlk adımda çocuklara ünlü seslerin (a, e, ı, i, o, ö u, ü) ağız içinde oluşumlarına dikkat çeken videolar
izletilir. Örneğin a sesi için “Aaa bak geldi kış baba” şarkısı görselleri eşliğinde ritmik melodik bir şekilde
videodan izletilirken, “Aaa” sesine vurgu yapılır. Burada amaç dil, diş, damakta sesin oluşumunu
kavratmaktadır. Yazma çalışmalarına geçerken, hareketli ve hareketsiz görseller takip edilerek videolar
izletilir. Görseller eşliğinde sesin yazılış yönü ve nasıl yazıldığına dikkat çekilir. Her bir ünlüyü çağrıştıran
resimli kavram kartları bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu kartlar tekrar çalışmalarında kullanılır.
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Şekil 2. Sesli Harfler Tablosu

Her bir ses sırasıyla öğretildikçe, çocuklar seslerin yazılış yönüne dikkat ederek (önce tablete, sonra
deftere) yazarlar. Öğretmenler “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot” gibi araçlar yardımıyla
süreci oyunlaştırabilir, eğlenceli hale getirebilir. Sesli harfler tamamlandığında sert (p, ç, t, k, f, s, ş, h)
ve yumuşak sessiz harflerin (b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z) öğretimine geçilir.

Şekil 3. Sessiz Harfler Tablosu

Sessiz harflerin öğretimi farklı ritim ve melodik yapılardaki şarkılar kullanılabilir. Harflerin görselleri
eşliğinde hazırlanan müzikli videolar takip edilirken, öğretilecek sese dikkat çekilir. Her bir sesin
öğretiminde hareketli ve hareketsiz görseller, resimlerden yararlanılırken, internet ortamında izletilen
videolarda sert ve yumuşak okunan seslerin ağız içinde oluşumlarına vurgu yapılır. Yazma çalışmaları
sırasında da harflerin yazılış yönüne dikkat çeken videolar izletilir. Seslerin benzerlik ve farklılıklarına
vurgu yapıldıktan sonra, çocuklar öğrendikleri harfleri önce tablete, sonra defterlerine yazarlar. Ünsüz
seslerin öğretiminde de öğretmenler becerileri ölçüsünde farklı Web 2.0 araçları kullanarak öğretim
materyalleri tasarlayabilir, öğrenme sürecini değerlendirebilir. Bu aşamada asıl amaç, ses yoluyla
hecelerin oluşturulması ve çocuğa hece ve kelime kavramının öğretilmesidir. Bu amaç için, sesli
harflerin tamamı öğretildikten sonra, sert ve yumuşak sessizlerin görselleri kullanılarak hece
oluşumlarına dikkat çekilir. Tıpkı yapbozun parçaları gibi sesler kaynaştırılarak heceler oluşturulur,
hecelere sondan ve baştan sesler eklendiğinde yeni heceler elde edilebileceği (aç-saç, kaç, il-pil, el-kel,
ma-mar, mo-mor gibi) örneklerle gösterilir. Görsel okumalar yaptırmadaki amaç, çocuğun sesi ve
heceyi hafızasına kaydetmesini kolaylaştırmaktır. Bu uygulamalar okuma odaklıdır. Yazma
çalışmalarında “hece ve kelime yapısının” bir veya birkaç satır doğru yazılması yeterlidir. Yazma
çalışmalarında ısrar edip, çocuk bıktırılmamalıdır.

827

2. Okuma ve Yazmaya Temel Oluşturma Aşaması
İkinci aşama olan Okuma ve Yazmaya Temel Oluşturma Aşaması’nda “hece, kelime, cümle oluşturma”
alıştırmaları yapılırken, kelime ve cümle kavramı öğretilmeye çalışılır. Sınıftan bir öğrencinin adının
olduğu bir kavram kartı (Örneğin: Duru) öğrencilere gösterilir. Öğrencinin isminin olduğu kısa bir cümle
(Örnek: Duru su iç) kurulur. Hareketli ve hareketsiz görsellerin yer aldığı kavram kartları kullanılarak,
cümle içindeki kelimelere öğrencilerin dikkati çekilir. Günlük konuşma diline özgü cümleler
oluşturulurken, bir eyleme odaklanılarak (örneğin su içmek) drama çalışması yapılabilir. Kavram
kartındaki cümleye (Örneğin: Duru su iç.) öğrencilerin dikkatleri çekilerek, cümlede kaç kelime olduğu
buldurulur. Bu uygulamalar için renkli somut öğretmen yapımı materyaller dışında “Canva ve Kahoot”
gibi web 2.0 araçlarıyla renkli kavram kartları hazırlanabilir.
Konuşma ve dinleme etkinlikleri sırasında günlük yaşamdan seçilen olayların anlatıldığı videolar izletilir.
İzletilen videoların ardından “Duru kim? Duru ne yapıyor? Duru nerede yaşıyor?” gibi sorular sorularak,
çocuğun konuşma diline özgü cümlelerle kendini ifade etmesi sağlanır. Konuşma sırasında elde edilen
cümlelerden yola çıkılarak kısa öyküler oluşturulur. Okuma çalışmaları sanat etkinlikleriyle
bütünleştirilebilir. Bu amaç için çocuklar oluşturdukları öykülerini farklı boyama teknikleriyle (pastel
boya, kuru boya) görselleştirirler. Çocuğun yaptığı resmin altına öğretici metinler eklenir. Örneğin o
gün gerçekleştirilen konuşma etkinliğinin ardından, çocuklar “Duru’nun Günlüğü” temalı resimler
yapabilir. Öğretmen resimli kavram kartına (Duru sabah uyanmış. Elini yüzünü yıkamış. Kahvaltısını
yapmış.. vs.) şeklinde cümleler ekleyerek öğretici metinler hazırlayabilir. Öğretici metinler de çocuğun
yaptığı resmin altına eklenerek panoya asılabilir. Web 2.0 araçları (örneğin Canva) kullanılarak, çocuğun
yaptığı resimler ile öğretici metinler birleştirilebilir. Bu metinler okuma ve görsel okuma çalışmalarında
kullanılabilir.
Tekrar çalışmalarında da geliştirilen araçlar yardımıyla, öğretici metnin resimlerinden yola çıkılarak,
çocuğa metinde kaç cümle olduğu ve her bir cümlede neler anlatıldığı sorulabilir. Öğretici metindeki
cümlelerden biri seçilerek (Örneğin: Duru sabah uyanmış.) cümlede kaç tane kelime olduğu ve
noktalama işaretleri çocuğa buldurulurken, cümlenin sözdizimine dikkat çekilir. Bu amaç için cümleden
hareketle “Kim uyanmış? Ne zaman uyanmış? şeklinde sorular üzerinde çocuğun cümlenin anlamını
düşünmesi sağlanır. Öğretici cümle içindeki yapılara dikkat çekilirken -Duru (1. kelime), sabah (2.
kelime, uyanmış (3. kelime)- cümle, kelime ve hece kavramlarının öğretilmesi amaçlanır. Öğretmenler
cümle içinde kelimeleri, kelime içindeki heceleri vurgulayabilmek için, Web 2.0 araçlarından Canva ve
Kahoot’u kullanabilir.

3. Okuma ve Yazmada İlerleme Aşaması
Üçüncü aşamada, ünlü seslerle sessizler kaynaştırılarak bireşim ve çözümleme çalışmalarına ağırlık
verilir. Bu yöntemde Türkçe’nin yapısal özellikleri de göz önünde bulundurulur ve en fazla kelime
türetilebilecek ünsüzlerle sesli harfler kaynaştırılır. Bu aşama ise dikte ağırlıklıdır. Uygulamaları şu
şekilde özetlemek mümkündür;
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Ünlü ve ünsüz sesler ayrı ayrı okutularak, kavanozlara/kutulara konulur. Aşağıda önerilen
6 ses grubuna göre, ünlü ve ünsüzler birleştirilerek, açık heceler (aç, iç, öç, uç) oluşturulur.



Bu hecelerden anlamlı yapılara ulaşıldıkça (kelimeler) cümleler kurulur. “Duru aç. Duru su
iç. Duru süt iç.” gibi eylem odaklı cümleler oluşturuldukça okutulur/yazdırılır. Cümlenin
ögelerine dikkat çekilerek, kaç kelimeden oluştuğu hissettirilir. El çırparak “1. kelime Duru
2. kelime süt 3. kelime iç” denilerek, cümlenin sonuna nokta işareti (.) konulduğu belirtilir.
Bu yolla cümle içinde “su, süt” kelimeleri de öğretilmiş olur. Cümle içinde kelimelere dikkat
çekebilmek için, kısa duruşlar (el çırpma, ritim kullanma, masaya vurma gibi) yapılır.



Açık hece (aç, eç, ıç, iç, at, et, it) ve kapalı heceleri (ça, çe, çı, çi, ta, te, tı, ti) kullanılarak,
kelimeler oluşturulur. Farklı seslere ait hece şeritleri aşağı-yukarı kaydırılarak, anlamlı
yapılara ulaşılır.



Hece şeritleri kullanılarak, açık hecenin (aç, ek) başına veya kapalı hecenin (bi, ko) sonuna
ünsüzler eklenerek anlamlı kelimeler oluşturulur. Burada amaç heceye sondan ve baştan
ses eklemeleri yaparak çocuğun yeni kelimeler oluşturmasını sağlamaktır.

Şekil 4. Hece Oluşturma Kartları
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Günlük konuşma diline özgü cümleler kurabilmek için, dramalar yapılarak işaret
zamirlerinden “bu/Bu” öğretilir ve cümle içinde (Örnek: Duru bu üç. Bu taç. Bu su. Bu süt.
Duru, bu saç.) kullanılır. Elde edilen her yapı, hem okuma hem de yazma çalışmalarında
kullanılır.



Okuma çalışmaları “ses birleştirme, hece-kelime-cümle oluşumunu tekrar etme” şeklinde
sürdürülür. Okuma ve yazma etkinliklerinin oyunlaştırılması önemlidir. Bu amaç için
yapboz oyunu, parmak oyunu, hece kaydırma ve kelime bulma gibi oyunlar oynatılabilir.



Bu yöntemde okuma ağırlıklı olacak şekilde uygulamalara devam edilmesi önerilir. Uzun
süreler yazı yazmak çocuk açısından bıktırıcı olabilir. Bu nedenle çocuğun oluşumu
öncelikle tablete yazması tekrar etmesinin ardından, defterine birkaç satır yazması
yeterlidir.

Bu aşamada aşağıdaki ses grupları takip edilerek, okuma ve yazma becerileri geliştirilir.

Şekil 5. Ses Öğretim Grupları Kartı

Gruplar halinde izlenen seslerle heceler, kelime ve cümleler elde edildikçe, çocuklar bireşim sonucunda
elde ettikleri yapıyı önce tablete, sonra defterlerine yazarlar. Aşağıda bireşim çalışmalarının nasıl
gerçekleştirileceğine örnek sunmak üzere; birinci ve ikinci grup seslerle elde edilebilecek oluşumlar
(hece-kelime, cümle) gösterilmiştir.

1. Grup
Çç

Çç
heceler: aç, iç, oç, üç

Tt

kelimeler: su, süt

Lt

cümleler: Duru aç. Duru su iç. Duru süt iç. Duru iç.
açık heceyle yeni kelime oluşturma
aç, t-aç

taç

uç, s-uç, suç
saç, biç, koç, hiç.....
İşaret zamiri: Bu/bu
Tt
heceler: at, et, ot, ut, üt, it,
kelimeler: at, top, süt, su et,
cümleler: Duru at. Duru bu at. Duru top at. Duru topu at.
Duru et ye. Duru süt iç. Duru su iç.
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açık heceyle yeni kelime oluşturma
at, s-at, sat
üt, s-üt, süt
it, b-bit, bit
ot, k-ot, kot
İşaret zamiri: Şu/şu

Ll
heceler: al, el, il, ol, öl, ül, ul
kelimeler: şal, bal, zil
cümleler: Duru al. Duru şal al. Duru şu şal. Bu bal. O zil.
açık heceyle yeni kelime oluşturma
şal, kel, kal, kol, kil, kül, tül, bal, bil, böl, bülbül, çul, çöl, pil
İşaret zamiri: O-o
2. Grup
Pp

Pp

Kk

heceler: ip, ap, öp, ep, üp,

Ss

kelimeler: çorap, Serap, ilaç, çiçek,
cümleler: Duru ilaç iç. Duru bu çorap. Serap o su. Şu ilaç. Bu ip.
açık heceyle yeni kelime oluşturma
sap, yap, hap, tıp, tip, top, tüp, şıp, rap, jip, pop, kep, zıp, zıpzıp, rap,
raprap, tap, taptap, atla, sula, zıpla, tıkla,

İşaret zamiri: bu, şu, o
Kk
heceler: ak, ek, ok, ök, uk, ük, ık, ik
kelimeler: çiçek, İpek, ekle, iki (2)
cümleler: Duru çiçek sula. İpek, ip atla. İpek, iki yap. İpek, zıpzıp
zıpla. Kuzu otla.
açık heceyle yeni kelime oluşturma
İşaret zamiri: bu, şu, o
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Ss

heceler: as, es, is, os, ös, us, üs
kelimeler: Aslı, asker, uslu, asla
Cümleler: Aslı şu asker. Esin süt iç. İpek çiçek sula.
açık heceyle yeni kelime oluşturma
kas, kes, sis, sos, pis, kis, kıs, küs
İşaret zamiri: bu, şu, o

Şekil 6. Birinci ve İkinci Grup Bireşim Çalışmaları

Tüm uygulamalarda öğretimi zenginleştirebilmek ve öğrenmeyi somutlaştırabilmek için “Canva,
Mentimeter, Learning Aps, Kahoot, Scratch, MY Storybook, Padlet” gibi yazılımlardan yararlanılabilir.
Bu yazılımları kullanmak istemeyen öğretmenler tablet ve bilgisayarı kullanarak “power point
sunumları” hazırlayıp, okumayı ve yazma etkinliklerini tasarlayabilir.

4. Okuma ve Yazmayı Geliştirme Aşaması
Bu aşamada okuma ve yazmayı geliştirecek uygulamalara yer verilir. Tekrar çalışmaları sırasında, kapalı
hecelerin sonuna farklı sesler eklenmek suretiyle (ka-ç, ba-k, ça-k, gibi) yeni kelimeler oluşturulur.
Kapalı hecelerle anlamlı yapılar (ke-le, ka-le, ma-la, ma-lı, ça-lı, ka-ça, ke-çi gibi) elde edilir. Öğrenilenler
pekiştikçe, hecelerin sonuna sesler de eklenmek suretiyle yeni kelimeler oluşturulur ve kelime
tablosuna (kele-k, kale-m, kaça-k gibi) eklenir. Kapalı hecelerin önüne sesler eklenmek suretiyle yeni
kelimelerle (O-ya, a-ya, e-le, E-la gibi) ulaşıldıkça, bu kelimeler de kelime panosuna eklenir. Kelime
geliştirme çalışmaları devam ederken, öğrencilerin oluşumunu kavradıkları kelimelerle, kısa cümleler
(Kelek, ye. Kaya, kelek ye. Kaya kelek yeme. Kaya kelek yemeli.) oluşturulur. Web 2.0 araçları yardımıyla
anlamlı cümleler bir araya getirilerek, kısa metinler hazırlanır. Metinler okutulup, yazdırılırken “ana fikir
bulma, soru sorma, soruyu cevaplama, metne başlık bulma, metni özetleme” gibi çalışmalara yer
verilir.
5. Serbest Okuma ve Yazmaya Geçiş Aşaması
Bu aşamada öğrencinin serbest okuma ve yazma düzeyine erişmesi beklenir. Bu aşamada da dikte ve
okuma çalışmalarına yer verilirken “şarkı sözleri, kısa şiirler, ses tekrarlı metinler ve basit okuma
kitapçıkları” kullanılır.
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Şekil 7. Okuma Kartı

Gerek okumayı geliştirme ve gerekse serbest okuma aşamalarında da “Canva, Mentimeter, Learning
Aps, Kahoot, Scratch, MY Storybook, Padlet” gibi Web 2.0 araçları yardımıyla, öğretim sürecinin
oyunlaştırılması, dinleme, konuşma, okuma, yazma çalışmalarının renkli hareketli, görsel materyallerle
desteklenmesi önemlidir.

SONUÇ YERİNE
Geleneksel anlamda “okuryazar” olabilmek için, bireyin belirli bir kültürde paylaşılan dili okuyup,
yazması gerekmektedir (Akkoyunlu ve Yılmaz-Soylu, 2010). Oysa bugün teknoloji kullanıcıları, mobil
telefon, internet, bilgisayar gibi teknolojik dijital okuma materyalleri sayesinde dijital okuryazarlık
becerilerine sahip olabilmektedir (Mazzoleni, 2012).
Dijital okuryazarlık, öğrenmek, sosyalleşmek için gerekli olan okuryazarlık becerilerinin kazandırılıp,
gelişmesini destekleyen öğrenme süreçlerini içermektedir. Dijital okuryazarlıkta çağdaş teknolojiler ve
görüntüleme teknikleri yardımıyla öğrenenler dil becerilerini geliştirebilmektedir (Churcill, Oakley ve
Churchill, 2008).
Bu günün dünyasında dijital teknolojiler sayesinde okuryazarlık daha çok teknoloji merkezli bir yapıya
dönüşmüştür (Chauhan ve Lal, 2012). Dijital teknolojide en önemli unsurlardan biri harekettir. Bu
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teknolojide kitabın yerini basılı medyanın egemenliğine son veren ekran ortamı, özellikle bilgisayar
ekranı almıştır (Kress, 2006).
Dijitalleşen dünyada dijital vatandaşlar olarak doğan yeni nesil çocuklar, teknolojinin yoğun kullanımı
sayesinde daha erken yaşlarda dijital becerileri öğrenmekte ve dijital okuma-yazma materyalleriyle
karşılaşmaktadır. Bu nedenle dijital teknoloji kullanmayı öğrenme seviyesi yüksek olan bugünün
çocukları için dijital okuma materyallerinin kullanıldığı dijital öğrenme ortamlarında öğretim sürecini
tasarlamak yararlı olabilir.
Okuma yazma öğretimi diğer derslere temel oluşturan becerilerin kazanılmasını gerektirir. Dijital
teknoloji destekli farklı okuma yazma yöntemleri geliştirilerek, dijital vatandaşlar olan bu günün
çocuklarına okuma yazma becerileri daha kısa sürede kazandırılabilir. Bu düşünceden hareketle bu
çalışmada, akranlarına kıyasla öğrenme hızları yüksek dijital teknoloji kullanma becerilerine sahip
çocuklar için, okuma yazma öğretim sürecinde kullanılabilecek 5 aşamalı dijital teknoloji destekli ses
tabanlı okuma yazma öğretim yöntemi geliştirilmiştir. Bu aşamalarda Türkçe’nin öğrenme alanlarına
uygun öğretim etkinleri tasarlanırken “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot, Scratch, MY
Storybook, Padlet” gibi kullanımı kolay Web 2.0 araçlarından yararlanılması önerilmektedir. Dijital
teknoloji destekli ses tabanlı hece öğretim yönteminin uygulama adımlarında, ünlü harflerin
öğretiminin ardından, ünsüzler verilmekte, ünlü ve ünsüzler kaynaştırılarak heceler oluşturulmakta,
hecelerin başına ve sonuna eklenen farklı seslerle yeni hece ve kelimeler elde edilmektedir. Anlamlı
yapılara ulaşıldıkça cümle, cümlenin ögeleri, dil bilgisi ve yazım kuralları gibi Türkçe’nin dil yapısının
incelendiği etkinliklere yer verilmektedir. Dolayısıyla yeni yöntem uygulama adımları bakımından
Türkiye’de 2005 yılından beri kullanılan Ses Temelli Cümle Yöntemi’nden farklıdır.
Okuma-yazma öğretiminde çocukların bireysel özelliklerinin dikkate alınması ve farklı yöntemlerin
denenmesi yararlı olabilir. Bu nedenle Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi,
dijital teknolojilerden yararlanarak öğretim sürecini tasarlamayı hedefleyen ve öğretimde farklı
uygulamaları denemek isteyen öğretmenlere önerilir. Araştırmacılar da farklı örneklem gruplarıyla
yapılacakları deneysel çalışmalarla ya da durum çalışmalarıyla yöntemin uygulamadaki etkisini
araştırabilir.
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Öz
Fen Bilimleri dersi ilkokul 3. sınıf düzeyinden itibaren başlamakta ve ortaokul 8. sınıf düzeyine kadar
devam etmektedir. Ortaokulda fen bilimleri dersi ilgili alan öğretmenleri tarafından yürütülse de,
ilkokul 3. ve 4. sınıfta fen bilimleri derslerini sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu durum,
diğer birçok alanda olduğu gibi fen kavramlarının da temellerinin ilkokul düzeyinde sınıf öğretmenleri
tarafından atıldığı anlamına gelmektedir. Bir öğretmenin fen bilimlerine yönelik yeterliliği ve görüşü,
öğrencilerinin fen dersleriyle ilgili yeterlikleri ve görüşleri üzerinde elbette oldukça etkilidir. Bu
nedenle, öğrenciler için başlıca rol model olan sınıf öğretmenleri eğer fen bilimlerinde bilgi ve beceri
açısından yeterli ve fen derslerine karşı olumlu tutuma sahip öğrenciler yetiştirmek istiyorsalar,
öncelikle bu özellikleri kendilerinin taşıması gerekmektedir. Benzer durum, gelecekte görev başında
olacak sınıf öğretmen adayları için de geçerlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni
adaylarının fene ilişkin metaforlarının belirlenmesidir. Bu amaçla nitel araştırma yaklaşımlarından
olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
döneminde, Karadeniz Bölgesi’ndeki üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde sınıf öğretmenliği
programında son sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 101 sınıf öğretmeni adayıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri; sınıf öğretmeni adaylarına “Fen …… gibidir, çünkü ……”
şeklindeki açık uçlu cümle tamamlama sorusu yöneltilerek toplanmıştır. Covid-19 pandemisi nedeniyle
çalışmanın katılımcılarına Google Formlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Ankete cevap veren 101 öğretmen
adayının ürettiği metaforlardan sadece 86 tanesi geçerli olmuş ve bunlar analize tabi tutulmuştur. Elde
edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, sınıf öğretmen
adaylarının fen kavramını açıklarken 45 farklı metafor kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu metaforlar
ortak özelliklerine ve gerekçelerine dayalı olarak gruplandırıldığında, katılımcıların 16 farklı kategoride
metaforik algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada; sınıf öğretmeni adaylarının fene
ilişkin en çok kullandıkları metaforların “hayat”, “ağaç”, “su” ve “okyanus” olduğu, en çok “kapsamlı
olma”, “hayatın her yerinde olma”, “hayatı anlamak için gerekli olma” ve “faydalı olma” kategorilerinde
cevaplar verdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Metafor, fen, ilköğretim, sınıf öğretmeni adayları
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Abstract
Science course starts from the 3rd grade level of primary school and continues until the 8th grade level
of lower secondary school. Although the science lessons in lower secondary school are carried out by
the teachers of the relevant field (science teachers), those in the 3rd and 4th grades of the primary
school are carried out by the classroom teachers. This means that, as in many other fields, the
foundations of science concepts are laid by classroom teachers. A teacher's competency and view on
science are of course very influential on his or her students' competencies and views on science
courses. Therefore, classroom teachers, who are the main role models for students, must first carry
these characteristics themselves if they want to educate students who are competent in terms of
knowledge and skills in science and have a positive attitude towards science courses. A similar situation
is also valid for prospective classroom teachers who will be on duty in the future. Therefore, the
purpose of this study is to determine the metaphors of the pre-service classroom teachers about
science. For this purpose, the phenomenology method, one of the qualitative research approaches,
was used. The research was carried out in the spring term of 2019-2020 academic years with a total of
101 senior grade prese-service classroom teachers studying in three state universities in the Black Sea
Region of Turkey. The data of the study was collected by asking pre-service classroom teachers to
complete the sentence: “Science is like ...... , because ......”. Due to the Covid-19 pandemic, the
participants of the study were reached through Google Forms. The metaphors produced by only 86 of
the 101 pre-service classroom teachers who answered the questionnaire were valid and analyzed. The
data obtained were analyzed using the content analysis technique. As a result of the analysis of the
data, it was concluded that the pre-service classroom teachers used 45 different metaphors when
explaining the concept of science. When these metaphors were grouped based on their common
characteristics and rationales, it was concluded that the participants had metaphoric perceptions in 16
different categories. In the study, it was concluded that the metaphors most frequently used by preservice classroom teachers related to the concept of science were “life”, “tree”, “water” and “ocean”
and they mostly gave answers in the “comprehensive”, “everywhere in life”, “necessary to understand
life” and " useful " categories. At the end of the study, some recommendations were made based on
the findings.
Keywords: Metaphor, science, primary education, classroom teacher candidates

GİRİŞ
Fen, günlük hayatın bir parçasıdır. Fen bilimleri, insanların nefes alıp vermesinden, vucütlarında
dolaşan sıvılara, atomik düzeydeki mikro olaylardan, evrende gerçekleşen makro olaylara kadar geniş
bir konu alanına sahiptir. Minas ve Gündoğdu (2013)’ya göre fen kavramı; insanın etrafında
gerçekleşen işleyişi, mevcut düzeni planlı ve disiplinli bir şekilde inceleme, veriler elde etme, elde edilen
verileri organize etme ve bu verilerden çıkarımlar yapma sonucunda ulaşılan güvenilir bilgiler
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topluluğudur. Fen bilimlerinin ne kadar önemli olduğu, insan yaşamının çoğu kısmını doğrudan veya
dolaylı olarak etkileyen teknoloji ve bilimdeki ilerlemelerden kolaylıkla anlaşılabilir (Hançer, Uludağ &
Yılmaz, 2007). Hızla gelişen bilgi ve teknolojiye ayak uydurabilmek ancak fen eğitimi sayesinde mümkün
olabilir (Akgün, 2001). Bu bağlamda, fen bilimlerine ve fen eğitimine verilmesi gereken önemin her
geçen gün arttığı söylenebilir.
Fen Bilimleri dersi, ilkokul 3. sınıf düzeyinden itibaren başlamakta ve ortaokul 8. Sınıf düzeyine kadar
devam etmektedir. Ortaokulda fen bilimleri dersi, diğer branşlarda olduğu gibi ilgili branş öğretmenleri
tarafından yürütülürken, ilkokul 3. ve 4. sınıfta fen bilimleri dersini sınıf öğretmenleri yürütmektedir
(Koştur, 2019). Bu durum, diğer birçok alanda olduğu gibi fen kavramlarının da temellerinin ilkokul
düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından atıldığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden sınıf öğretmenlerinin
fen bilgisi dersleri ile ilgili öz yeterliliklerinin ve fen bilimlerine karşı tutumlarının bilinmesi önemlidir
(Koştur, 2019). Sınıf öğretmenleri eğer fen bilimlerinde bilgi ve beceri açısından yeterli ve fen derslerine
karşı olumlu tutuma sahip öğrenciler yetiştirmek istiyor ise, öncelikle bu özelliklere kendilerinin sahip
olması gerekir.
“Metafor’’ kelimesi yunanca değiştirmek anlamına gelen “meta’’ ve taşımak anlamına gelen “pherein’’
kelimelerinin birleşimi olan “metapherein’’ kelimesinden türetilmiş olup, bireyin bir şeyi başka bir şeye
benzeterek ifade etmesi anlamına gelmektedir. Yabancı dil kökenli olan bu kelime, Türkçeye
çevrildiğinde mecaz ve eğretileme anlamlarına gelmektedir. Palmquist’e (2001) göre metafor; iki
kavram arasında, bu iki kavramın benzerlik ve farklılıklarını kıyaslayarak ilişki kurulması sonucu oluşan
bir yapıdır. Soysal ve Afacan (2012)’a göre metafor; bilinen bir alandan genellikle bilinmeyen bir alana
bilginin transfer edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Metaforlar eğitimde farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Metaforlar soyut, kuramsal veya karmaşık
olgu veya kavramları açıklamada veya anlamada kullanılan zihinsel araçlardır. Metaforlar iki kavram
veya olgu arasında benzerlik kurmak, iki olgu veya kavramı karşılaştırmak veya olgu veya kavramları
başka olgu veya kavramların yerine koyarak açıklama yapmak için oldukça elverişli öğretim araçlarıdır.
Metaforlar yeni öğrenilen kavram veya olguların daha önce bilinen kavram veya olgularla
benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaya imkân verirler. Bunların yanı sıra, bireyler tarafından
oluşturulmuş metaforların tespit edilmesi, onların bir kavram veya olguyu ne şekilde algıladıklarını ve
zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarını belirlemede önem taşımaktadır (Saban, Koçbeker & Saban, 2005).
İlkokul çağı, çocukların fen bilimleriyle ilgili algılarının ve tutumlarının şekillenmesinde oldukça kritik
bir dönemdir. Bu açıdan ilkokul öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik olumlu bir bakış açısına sahip
olması ve olumlu tutum geliştirmesinde önemli bir rol onayacak sınıf öğretmenlerinin de fen kavramını
nasıl algıladıklarının ve bakış açılarının belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır. Geleceğin öğretmeni
olacak, sınıf öğretmeni adaylarının algı ve tutumlarının incelenmesi genel olarak öğretmen eğitimi
çalışmalarının temelini oluşturur ve bu tür çalışmalar hizmet öncesinde öğretmenlerin profesyonel
gelişimlerine katkı sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir (Noyes, 2004). Metaforların algıları
belirlemede oldukça önemli bir araç olduğu literatürde sıklıkla ifade edilmektedir (Saban, Koçbeker &
Saban, 2005). Öğretmenlerin veya öğretmen adaylarının metaforlarının belirlenmesi, onların sınıfta

838

gerçekleştirdikleri davranışlarının veya öğrenciler ya da eğitimle ilgili düşüncelerinin altında yatan
nedenlerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşımaktadır (Ben-Peretz, Mendelson & Kron,
2003).
Yapılan literatür araştırmasında, farklı branşlardaki öğretmen adaylarının ve öğrencilerin fen kavramına
veya fenle ilişkili çeşitli kavramlara yönelik metaforik algılarını açığa çıkarmak amacıyla birçok çalışma
yürütüldüğü görülmüştür. Bu çalışmalarda katılımcıların “fen”, “fen ve teknoloji dersi”, “fen ve
teknoloji öğretmeni”, “fizik”, “kimya”, “fen laboratuvarı” gibi ilişkili kavramlara yönelik metaforik
algıları belirlenmiştir. Bu çalışmalar incelendiğinde; fen veya ilişkili kavramalara yönelik olarak
metaforik algıları araştırılan başlıca grubun fen bilimleri öğretmen adayları olduğu görülmektedir. Bu
çalışmalarda fen bilimleri öğretmen adaylarının “fen” kavramına (Afacan, 2011; Evren Yapıcıoğlu &
Korkmaz, 2019), “fen ve teknoloji dersi” kavramına (Toplu, 2015), “fen ve teknoloji öğretmeni”
kavramına (Afacan , 2011), “kimya” kavramına (Anılan, 2017), “fen laboratuvarı” kavramına (Arık &
Benli Özdemir, 2016; Ural & Başaran Uğur, 2018) ve “fizik” kavramına (Demir & Demir, 2019) ilişkin
metaforik algılarının belirlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Fen ve ilişkili kavramlara yönelik metaforik
algıların araştırıldığı diğer örneklem grupları ise; ortaokul öğrencileri (Aktamış & Dönmez, 2016; Toplu,
2015), ilköğretim öğrencileri (Soysal & Afacan, 2012), okul öncesi öğretmen adayları (Taş, Keleş &
Aslan, 2020), matematik öğretmen adayları (Evren Yapıcıoğlu & Korkmaz, 2019) ve sınıf öğretmeni
adaylarıdır (Demirci Güler, 2012). Demirci Güler (2012)’nin sınıf öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışma
detaylı incelendiğinde; örneklem grubun “Fen ve Teknoloji dersi” ile ilişkili metaforlarını belirlemeyi
amaçladığı görülmektedir. Bu çalışmanın haricinde de sınıf öğretmeni adaylarıyla yapılan çalışmalar
incelenmiş, ancak literatürde sınıf öğretmen adaylarının “fen” kavramına ilişkin metaforik algılarını
belirlemeyi hedefleyen herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Öğrencilerin fen bilimlerini sevmelerinde ve olumlu tutum geliştirmelerinde öğretmenlerin rolü
büyüktür. Bu bağlamda, sınıf öğretmeni adaylarının “fen” kavramını nasıl algıladıkları ve nasıl bir bakış
açısına sahip olduklarının belirlenmesi, herhangi bir olumsuzluk durumunda alınabilecek tedbirlerin ve
gerekli iyileştirme adımlarının atılması açısından önem taşımaktadır. İleride temel fen kavramlarının
öğrencilerde doğru bir şekilde yapılandırılmasından sorumlu olacak sınıf öğretmeni adaylarının fene
ilişkin algıları, onların öğrencileri için ileride oluşturacakları öğrenme ortamları hakkında da eğitimcilere
ipuçları sunacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen kavramına ilişkin
olarak sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla belirlemektir.

YÖNTEM
Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’ndeki üç farklı devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin sınıf
öğretmenliği programlarında son sınıfta öğrenim gören toplam 101 öğretmen adayının “fen”
kavramına yönelik zihinlerinde oluşturdukları metaforlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların
58’i kadın, 43’ü ise erkektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma, kişilerin bakış açılarından yararlanarak
bir olgu veya olayı, kişilerin bakış açılarına ilişkin süreçleri de dikkate alarak veri toplamayı hedefleyen
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bir modeldir (Creswell, 2007). Olgubilim deseni ise, kişilerin bir fenomeni veya hakikatin bir bölümünü
deneyimleme, yorumlayabilme, anlamlandırabilmesi için kullandıkları çeşitli yolları tanımlamaktır
(Çepni, 2018). Başka bir değişle, öğrenen kişinin perspektifiyle araştırılan konunun tanımlanmış
olmasıdır (Asworth, 1998).
Metafor bireylerin olayları ya da olguları nasıl gördüklerini açıklamaya çalışırken kullandıkları araçlar
veya benzetmeler olarak tanımlanabilir (Lakoff & Johnson, 1980). Kuyucu (2013)’nun ifadelerine göre
metafor kavramı, bir olgu veya fenomeni başka bir olgu veya fenomene benzeterek anlamlandırmak
ve deneyimlemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu bir soru kullanılmıştır. Sınıf
öğretmeni adaylarına açık uçlu olarak yöneltilen “Fen……. gibidir, çünkü..…” cümlesini yazılı olarak
tamamlamaları ve bu sayede konu ile ilgili metafor geliştirmeleri istenmiştir. Böylece sınıf öğretmeni
adaylarının fen kavramını ne tür ifadelerle ilişkilendirdikleri ve anlamlandırdıkları belirlenmeye
çalışılmıştır. Hazırlanan bu açık uçlu soru, bir form şeklinde Google Formlar platformu üzerinden
öğretmen adaylarıyla paylaşılmış ve gönüllü olarak formu dolduran üç farklı üniversitenin eğitim
fakültesinde son sınıfta öğrenim gören toplam 101 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Ancak
101 öğretmen adayın ürettiği metaforlardan sadece 86 tanesi geçerli olmuş ve analize tabi tutulmuştur.
Öğretmen adaylarından ürettikleri metafor ve bu metafora yükledikleri anlamı örtüşmeyen ve ilişkisiz
olanlar analize dahil edilmemiştir.
Sınıf öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik
analizi, yazılı içeriklere sahip olan metinlerin bilimsel yollarla düzenlenmesi, sınıflandırılması ve sayısal
veriler kullanılarak ifade edilmesidir (Cohen, Manion & Morrison, 2007).

BULGULAR
Sınıf öğretmeni adaylarının “fen” kavramı ile ilgili sahip oldukları metaforlar içerik analizi ile analiz
edilmiş olup, toplamda 45 çeşit geçerli metafora rastlanmıştır. Araştırmacı tarafından bu metaforların
ortak özellikleri göz önünde bulundurularak toplamda 16 kategori oluşturulmuştur. Sınıf öğretmeni
adaylarının “fen” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforların ismi ve frekansları Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının “fen” kavramıyla ilgili olarak toplamda 45 tane
metafor oluşturdukları görülmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının
“fen” kavramıyla ilgili en fazla “hayat-yaşam” (f:15) metaforunu kullandıkları görülmektedir. Bununla
birlikte “fen” kavramıyla ilgili olarak geliştirilen yaygın metaforlar sırasıyla; “ağaç” (f:10), “su” (f:8),
“okyanus” (f:6) şeklindedir. Ayrıca sınıf öğretmeni adayları “Gökyüzü”, “orman”, “çocuk”, “formül”,
“ışık”, “evren” metaforlarını ikişer kez kullanırken, diğer metaforları sadece birer kez kullandıkları
görülmektedir.
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Tablo 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Fen” Kavramına Yönelik Sahip Oldukları Metaforlar
Sıra
Metafor
Frekans Sıra
Metafor
Frekans
(f)
(f)
1
Hayat-Yaşam
15
24
Çikolata
1
2
Ağaç
10
25
Öğretmen
1
3
Su
8
26
İnternet
1
4
Okyanus
6
27
Yüksek Duvar
1
5
Çocuk
2
28
Gözlük
1
6
Orman
2
29
İlaç
1
7
Formül
2
30
Mutfak Robotu
1
8
Evren
2
31
Merdiven
1
9
Gökyüzü
2
32
Belirsizlik
1
10
Işık
2
33
Ceviz İçi
1
11
Aşk
1
34
Karışık İp Yumağı
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Çuval
Ayna
Dünya
Mutfak
Kitap
Yemek

1
1
1
1
1
1

Maymuncuk Anahtarı
Tuz
Macera Filmi
Hava
Müzik
Kalp

1
1
1
1
1
1

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Güneş
Toplum
İsviçre Çakısı
Sonsuzluk
Yapboz
El Feneri

1
1
1
1
1
1

Maceralı Bir Yolculuk
Anne
Lunapark
Toprak yığını
Hazine
Toplam

1
1
1
1
1
45

Sınıf öğretmeni adaylarının “fen” kavramı ile ilgili sahip oldukları metaforların ortak özellikleri
kullanılarak, 16 tane kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler ve içerdikleri metaforların isimleri,
frekans ve yüzdeleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Fen” Kavramına Yönelik Sahip Oldukları Metaforların kategorileri
Kategoriler
(1) Kapsamlı fen

Metaforlar
Ağaç (4), okyanus (3), hayat (2) evren (1), çuval (1),
öğretmen (1), toplum (1), dünya (1), tuz (1)
(2) Hayatın her yerinde fen
Hayat (9), su (4), hava (1)
(3) Faydalı fen
Ağaç (5), orman (1), Internet (1), ilaç (1), ceviz içi
(1),
(4) Hayatı anlamak için gerekli Formül (2), gözlük (1), ışık (1), yemek (1), anne (1),
fen
yapboz (1), maymuncuk anahtarı (1)
(5) Keşfedilecek çok şeyin Hayat (2), okyanus (2), gökyüzü (1), hazine (1)
olduğu fen
(6) Deneyerek öğrenilebilen
Hayat (2), evren (1), okyanus (1), maceralı bir
fen
yolculuk (1),
(7) Yaşayabilmek için gerekli Su (4), kalp (1)
olan fen
(8) Anlaşılması zor ve emek Belirsizlik (1), yüksek duvar (1), aşk (1), karışık ip
gerektiren fen
yumağı (1)
(9) Zevkli ve eğlenceli fen
Lunapark (1), müzik (1), çikolata (1), macera filmi
(1)
(10) Kümülatif (birikimli) fen
Çocuk (1), toprak yığını (1), merdiven (1)
(11) İnsanlara yol gösteren, Güneş (1), el feneri (1), ışık (1)
aydınlatan fen
(12) Birçok bilim dalını (branşı) Ağaç (1), orman (1)
içeren fen
(13) İşlevsel (işe yarayan) fen
İsviçre çakısı (1), mutfak robotu (1)
(14) Dinamik- sürekli değişen Çocuk (1), sonsuzluk (1)
ve gelişen fen
(15)
Sürekli
çalışmaların Mutfak (1), gökyüzü (1)
yürütüldüğü fen
(16) Hayatı tüm detaylarıyla Ayna (1), kitap (1)
yansıtan-gösteren fen
Toplam

f
15

%
17,44

14
9

16,28
10,47

8

9,30

6

6,98

5

5,81

5

5,81

4

4,65

4

4,65

3
3

3,49
3,49

2

2,32

2
2

2,32
2,32

2

2,32

2

2,32

86

100

SONUÇ ve TARTIŞMA
Sınıf öğretmenliği programında son sınıfta öğrenim gören toplam 101 öğretmen adayının “fen”
kavramına yönelik oluşturdukları metaforlarının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmanın sonucunda;
katılımcı sınıf öğretmeni adaylarının 45 farklı türde 86 tane metafora sahip oldukları açığa çıkmıştır. Bu
durum sınıf öğretmen adaylarının fen kavramına ilişkin çok çeşitli ve birbirinden farklı algılara sahip
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olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Benzer sonuçlar fen öğretmenlerinin fen kavramına yönelik
metaforlarını araştıran Afacan (2011) ve Evren Yapıcıoğlu & Korkmaz (2019) tarafından, fizik kavramına
yönelik metaforlarını araştıran Demir & Demir (2019) ve kimya kavramında yönelik metaforik algılarını
araştıran Anılan (2017)’ın çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Çalışmaya katılan kişilerin
ürettikleri her metafor, kişilerin birbirinden farklı anlayışlarının olduğunun bir göstergesidir (Cerit,
2008).
Çalışmanın katılımcısı olan sınıf öğretmeni adaylarının fen kavramını açıklarken 45 farklı metafor
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada; sınıf öğretmeni adaylarının fene ilişkin kullandıkları
farklı metaforların; hayat (15 kişi), ağaç (10 kişi), su (8 kişi) okyanus (6 kişi), çocuk (2 kişi), orman (2 kişi),
formül (2 kişi), evren (2 kişi), gökyüzü (2 kişi), ışık (2 kişi), aşk, çuval, ayna, dünya, mutfak, kitap, yemek,
maymuncuk anahtarı, tuz, macera filmi, hava, müzik, kalp, çikolata, öğretmen, internet, yüksek duvar,
gözlük, ilaç, mutfak robotu, merdiven, belirsizlik, ceviz içi, karışık ip yumağı, güneş, toplum, İsviçre
çakısı, sonsuzluk, yapboz, el feneri, maceralı bir yolculuk, anne, lunapark, toprak yığını ve hazine olduğu
tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları ilköğretim öğrencilerinin fen dersine yönelik metaforlarını tespit
etmeyi amaçlayan Soysal & Afacan (2012)’ın ve 8. sınıf öğrencilerinin fen dersine yönelik metaforlarını
araştırmış olan Toplu (2015)’nun çalışmasıyla birtakım benzerlikler göstermektedir. Bu çalışmalarda
ilköğretim öğrencilerinde fen kavramı için tespit edilen kitap ve su gibi bazı metaforların, bu çalışmanın
katılımcısı olan sınıf öğretmeni adayları tarafından da kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Afacan
(2011)’ın fen bilgisi öğretmen adaylarının fen kavramına yönelik metaforlarını araştırdığı çalışmada
hayat, doğa, oyun ve su metaforlarının en fazla kullanılan metaforlar olduğu belirlenmiştir. Benzer
şekilde, Taş, Keleş ve Aslan (2020)’ın çalışmasında da okul öncesi öğretmen adaylarının fen kavramına
yönelik olarak en fazla hayat, ağaç, su ve doğa metaforlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Tüm bu
durumlar dikkate alındığında; farklı branşlarda da olsa öğretmen adaylarının veya öğrencilerin fen
kavramına yönelik genel algılarının hayat ve yaşam ile bağdaşmış olduğu sonucu anlaşılmaktadır.
Çalışmada fen kavramına ilişkin olarak ifade edilen 45 farklı türdeki toplam 86 metafor dikkatlice
incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının 16 farklı kategoride metaforik algıya sahip oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu kategorilerde verilen cevaplara bakıldığında, sınıf öğretmeni
adaylarının fen kavramına ilişkin sahip oldukları en yaygın dört algının “kapsamlı olma”, “hayatın her
yerinde olma”, “hayatı anlamak için gerekli olma” ve “faydalı olma” kategorileri olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Benzer sonuçlar Toplu (2015)’in tez çalışmasıyla da benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada
da “hayat” metaforunun en çok kullanılan metaforlardan bir olduğu “gerekli-değerli-önemli” ve “geniş
içerikli” kategorilerinin bu çalışmadaki en fazla ifade edilen metaforik algı kategorileri olduğu
görülmektedir. Benzer şekilde fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına yönelik
metaforlarının araştırıldığı Anılan (2017)’ın çalışmasında; katılımcıların fen bilimlerinin alt alanlarından
bir olan kimya için ifade ettikleri metaforların en fazla “hayatın içinde ve temel taşı” kategorisinde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Afacan (2011)’ın yaptığı çalışma sonuçlarının da bu
çalışmadakilere benzer olduğu söylenebilir. Afacan (2011)’ın fen bilimleri öğretmeni adaylarıyla
tamamlamış olduğu çalışmada, bu ve diğer birçok çalışmayla benzer şekilde katılımcıların fen
kavramına yönelik metaforlarının en fazla “hayatın kendisi olarak fen” kategorisinde olduğu sonucuna
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ulaşılmıştır. Bununla birlikte Afacan (2011)’ın yaptığı çalışmadaki kategorilerin de (farklı branşları
barındırıcı olarak fen, yeni buluşlara açık-araştırmacı olarak fen, zevk verici-eğlendirici olarak fen,
yansıtıcı fen-aydınlatıcı fen, “çözümü zor problemler içermesi bakımından fen vb.) bu çalışmadaki
kategorilerle benzer olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ortaya çıkan metaforik algı kategorilerine
benzer kategoriler Soysal ve Afacan (2012)’n çalışmasında da ortaya konulmuştur. Soysal ve Afacan
(2012)’ın çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin en fazla fen derslerinin birçok branşı ve bilgiyi içinde
barındıran geniş kapsamlı bir ders olduğu metaforik algısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

ÖNERİLER
Yapılan araştırma sonucunda bu çalışmanın örneklemi olan 4. sınıftaki sınıf öğretmeni adaylarının fen
kavramına yönelik çok farklı türlerde metaforlara ve çeşitli metaforik algılara sahip oldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Gelecekteki çalışmalarda örneklem sayısı artırılarak ve ülke genelinde farklı
üniversitelerdeki sınıf öğretmeni adaylarının da görüşleri alınarak, genel olarak öğretmen adaylarının
fen bilimlerine yönelik bakış açısı, algıları ve eğilimleri belirlenmeye çalışılabilir. Ayrıca sadece son
sınıftaki sınıf öğretmeni adaylarıyla değil, farklı sınıf düzeylerindeki sınıf öğretmeni adaylarıyla benzer
çalışma yürütülerek, sınıf düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının fene bakış açılarında ve fen kavramına
yönelik metaforik algılarından nasıl bir değişim ya da gelişim olduğu belirlenmeye çalışılabilir.
Fen bilimlerine ait kavramların temellerinin ilk olarak hayat bilgisi derslerinde atıldığı ve devamında 3.
ve 4. sınıflarda yine sınıf öğretmenlerinin yürüttüğü fen bilimleri dersiyle devam ettiği
düşünüldüğünde, sınıf öğretmenlerinin veya sınıf öğretmeni olacak öğretmen adaylarının öğretecekleri
fen bilimleri dersine ve içindeki konulara yönelik sahip oldukları bilgilerin yanı sıra, bu derse yönelik
duygu ve tutumlarının önem taşıdığı bilinmektedir. Çünkü öğrenciler için anne ve babadan sonra
başlıca rol model aldıkları kişi sınıf öğretmenleridir ve onların derslere yönelik görüşleri ve tutumları
dolaylı şekilde öğrencilerini de önemli ölçüde etkileyecektir. Bu noktada, bu ve benzeri çalışmalarla
öğretmen adaylarının fen bilimleri ve diğer derslere yönelik görüş ve tutumları belirlenerek, varsa
bunlara yönelik gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.
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Abstract
It is rather hard to take analysis regarding how criminal sanctions actually executed in Albania, we have
to deal with many components. The answer to this serious issue, is how contemporary reality penal
sanctions against persons convicted, is always a matter related to critical reviews of legislation are the
legal basis for the execution of criminal sanctions as well as relevant surveys conducted at penitentiary
institutions.
My paper is focused on Albanian penal sanction that have to do not only with the reading of laws and
regulations applicable at this stage of the procedure, such as criminal code- life imprisonment and the
recommendation that International Court of Hague and EU are enhancing .
Accepting what EU offers to Albanian Sanctions is great but implementing EU & Hague
recommendation is such a difficult issues to compel, in particular monitoring the Albanian penitentiary
system in accordance with international partners; As the matter of fact Albanian law on the
punishment of life imprisonment focused on the execution of the punishment, has shown differrent
difficulties .One of them is violating the right of man freedom, which has his own right to live, and this
is in contradiction with Article 3 of the ECHR.
Keywords: international institutions, execution, civilization, supervisory, authorities etc.
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INTRODUCTION
Focusing on Albanian law on the punishment of life imprisonment difficulties and several problems are
being focused about execution of the punishment, breaking the right and liberty of man that
corrispondes with Article 3 of the ECHR.
In this case there is something to argue about Article 36,meanwhile , to argue as above, just to
mention Article 28 of the particular forms of cooperation, Article 36 on confiscation of assets of
committing the offense and the proceeds of crime, Article 110 / a, 114 / b, 128 / b etc. Any addition
or change in the law made as a result of the study and generalization of experience that law
enforcement investigative and judicial practice.
Albanian Republic has done his own bast to adopt its legislation concerning the category of convicted
sentenced to life imprisonment.
From that time it has been a hard legal system reform and criminal justice still is not only quantitative
but also qualitative, especially not only in the adoption of the Constitution in 1998, but taking into
consideration the ratification of the ECHR . Such document and many other documents enabled the
safe path towards well-defined standards and the EU targets. The relation problems the Criminal Code
and their changes are unstoppable, but the exchange of ideas and reasonable proposals, can serve to
respective state bodies and can also serve as life standard improvement that Albanian system lack.
This reform is still unsure if the penitentiary system works well and challenges to achieve the best are
increasingly raised. These legal reforms were necessary and are evaluated positively by international
institutions, because they are effective in the fight against crime. It still remain in the first plan the
legal reforms made in the criminal area in 2001, 2003, 2004, the Law no. 8733, dated 24.01.2001, no.
9086, dated 19.06.2003, 9188, dated 12.02.2004 and the Law no. 9275, dated 16.09.2004. The articles
in 2007 changed in 2012, changes in 2013 and the recent changes in 2015.
The formulation of Articles 245/1 to exercise undue influence on persons exercising public
functions, etc. It was not the technique vindicated in minimum legal requirements.
Legal reform of 2001 was clearly formulated in Article 287 / a specially dirty money laundering,
while the law 9086, dated 19.06.2003 was changed.
According to each individual case and referred to progress in the sentence, Condemned to life
imprisonment, in view of the disappearance of the potential for recidivism is still hard to achieve.
Taking into account the idea of improvement through correction, after the expiry of a time limit
prescribed by law,they should have the right and opportunity in court jurisdiction to address the real
execution of criminal sentences for the benefit of supervised freedom or conditional one to be
followed.
Two new alternatives are presented, one of which replaced the fragmented alternative sentencing,
and is changing the content of the three existing alternatives (despite the fact that they were in the
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alternative, is the same). The way, how a state punishes those who commit crimes and how executes
sentences given to them is undoubtedly indicative of its civilization, as well as the recognition of the
international legal acts as the criminal legislation of democratic states in defense of human rights.

1. International Criminal Court and the the Council of Europe
We find the principle of individualization, which consists in taking into account the individual
characteristics of the personality of the prisoners Among the basic principles and rules which relate to
the treatment of this category of prisoners, Recommendation 23.
As the matter of fact,in order to keep them in mind for the adaptation individual plans of the sentence
and the principle of progression, which dictates the need for individualized treatment plan of the
sentence of life imprisonment or imprisonment for a long time a prisoner, be such as to provide an
evolution about through the progressive penitentiary system . In this case we need to take into
consideration paragraph 3 and 8)
We can cite ".... The execution of sentences that deprive prisoners of their liberty, means finding a
balance between respect for order and discipline in the penitentiary institutions on the one hand and
the need to offer prisoners a dignified life conditions and an active regime, a constructive preparation
for their release”.
Paragraph 16 provides that criminal dangerousness and needs are not intrinsically stable
characteristics and that there is room to proceed periodically with an assessment of the risks
representing or not the convict.
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Integration
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The conclusion in Rome according to Statute of the International Criminal Court on July 17, 1998 and
approved by the General Assembly of the Organization of the United Nations on June 22, 2001, allows
the reduction of the sentence to life imprisonment if the risk of crime. Article 3 of the Statute 110 &
determine when sentenced to life imprisonment committed 25 years the Court shall review the
sentence to determine whether there is room to reduce it. And in this case the personal situations of
prisoners can not justify this reduction.
Under paragraph 4 of Article 110 of this regulation criteria should take into consideration the judicial
bodies of the Chamber of Appeal, which has jurisdiction for examining the case for sentence reduction
during the execution as the following points are :
- Considering as serious issue the consequences that may have prematurely release of prisoners
connected with the victims and their family members
- another serious issue the behavior of prisoners, which should show real detachment from his crime

Rules of Procedure stipulates that in order to apply paragraph 5 of Article 110 of the Statute, the three
judges of the Appeals Chamber review the question of reduction of the sentence every three years,
unless an interval of less time is determined in a decision taken in application of Article 110 paragraph
3 of the Statute.
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This article (224) also defines that, if the circumstances have changed significantly, judges can
authorize a convicted person to seek a re-examination / review during the three-year period or a
shorter interval of time where they will affix.
As shown, the legal instruments of international criminal law and that European consider life
imprisonment not given "forever".
This sentence will have to be re examined during the execution phase and prisoners with such sanction
could be given an opportunity to be released on conditional freedom.
Finally, paragraphs 33 and 34 are devoted to preparing for the return of prisoners into society. Under
paragraph 33, to help convicts to life imprisonment or imprisonment for a long time to face the
problem of transition from an imprisonment of long life in observance of laws in the midst of society,
their release should be sufficiently prepared before taking into account:
- a new programme should be dealing with pre- release and post -release, taking into account relevant
risks and needs of convicts
- The facilities that te convicts should have after the release from the programs in which prisoners were
involved.
- penitentiary administration, supervisory authorities collaboration in favour of improving things.

2. European Convention on Human Rights Human and Strasbourg Court
European Court of Human Rights has been asked on several occasions to consider and pronounce a
decision to the Grand Chamber of compliance sentence of life imprisonment without possibility of
release on parole, with the European Convention on Rights human, which in Article 3 provides: "no
one can be placed under torture or penalties or inhuman and degrading treatment".
As the time goes on and exactly in 2010, when the Strasbourg Court has been asked again in a series
of court expressed about the fact, whether life imprisonment without the possibility of parole is an
inhuman and degrading treatment, violating Article 3 of the European Convention on Human Rights
Human, the Court has had a gradual approach the problem.
In its jurisprudence, around 1970 the Strasbourg Court has stated the compatibility of the sentence to
life imprisonment with the norms of the Convention, based on the "theory multifunctional sentence"
in one aspect, and the other aspect, this Court has recognized freedom parole with the condition of
gate,which constitutes the effective reintroduction inmates to life in civil society. Denying that the only
function of punishment is rehabilitation, the ECHR has at this time advocating prevention and social
protection through the State's punitive power.
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In the case of "Vinter" this Court marked a qualitative leap concluding that, for a country it is necessary
to provide a mechanism that consists in evaluating the continuity or not the sentence to life
imprisonment, a mechanism which will order the release of the convicts, if existing at the moment
excuses communication sanction reduced over time and lack motives which will legitimize the
detention of prisoners. Vinter and Others against UK" (Grand Chamber decision of July 9, 2013)
Further, in the case of Öcalan, with its finding that the gravity of the offense cannot justify cruelty and
degrading treatment of prisoners, the Court approached the problem of life imprisonment without the
possibility of parole closer, in response to policy offense to those states that still apparently do not find
the balance between the general principle of social protection on the one hand and the principle of
socialization of the perpetrator from the other side, if indeed there is a possibility for him to be resocialized. Öcalan against Turkey ” (Decision of Grand Chamber on 18 march 2014)
Referring to the jurisprudence of this court can conclude that, according to the Strasbourg Court, the
sentence of imprisonment should not remain "forever given",it should not end when a person's life
ends. This sentence should be reassessed during the executive proceedings by judicial or
administrative authorities of the state.
The Albania Constitution did not foreseen a specific provision which determine the purpose of
execution of criminal penalties as was done in Italy, Spain .... etc with the formulations: “Penalties
depriving liberty and security measures will be directed at social rehabilitation and re-socialization .’’or
“Punishment can not consist in treatment contrary to the sense of humanity and must aim at
rehabilitating the condemned ” the abovementioned constitutional provisions, Articles 15 and 17 of
the Constitution in the Republic of Albania; fully justify the conclusion according to which Article 65 of
the Albanian Penal Code prohibiting the possibility for the release of prisoners to life imprisonment is
in contrary to the Constitution.

CONCLUSIONS
The Albanian circurmstances matched with nowdays Europian debate, whether or not there should be
criminal to life imprisonment legislation. In fact in European countries with developed democracy and
includes views on considerations on punishment and its purpose.Such debate are always seen as
progress and not as a problem as it is seen in Albanian system.
Also, although it is not made in the evaluation constitutional existence of Article 64-66 of the Criminal
Code, Albanian judges and different deputes should consider legislative initiative as a major strength
to create the proper fundamental rights and freedoms for persons sentenced to life imprisonment
based on Strasbourg court and ECHR regulation,in order to consolidate the founadtions od democracy
in Albania.
The existence of this provision in the Criminal Code (Article (65), install a regime penitentiary only
punitive and vindictive on the modalities of its application. This rate is in itself the break of the state
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of law, suspend treatment penitentiary or interrupts the performance progressive rehabilitation and
social reintegration that should guide any prison sentence. Everyone who suffered a penal
punishmenet should be returned to the personal dignity of lifewith new hope and new pespective.
Although these kind of EU suggestion all these changes into legal Albanian system,we truly hope to
bring life changes prioritizing human dignity and right,but in such foundamental issue Albania still lack
difficulties that time let us as a mandatory task to be implemeted.
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Rola zrównoważonego budownictwa w obliczu zmian
klimatu – edukacja, adaptacja i weryfikacja
mgr. Magdalena WOJTAS
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Zrównoważone budownictwo na dobre zagościło w przestrzeni miejskiej. Jest to z jednej strony wyraz
świadomości inwestorów z drugiej zaś – rosnących wymagań i poczucia odpowiedzialności najemców.
Należy pamiętać jednak, że nawet najbardziej zrównoważony budynek bądź wnętrze nie będzie
spełniać w pełni swojego zadania, jeśli jego użytkownicy nie zmienią swoich nawyków na bardziej
ekologiczne.
Ponieważ zmiany klimatyczne stały się głównym problemem naszych czasów, toteż adaptacja
budynków, jak i ocena wpływu śladu węglowego w całym cyklu życia, stają się zasadniczą kwestią,
podejmowaną przez systemy certyfikacji wielokryterialnych oraz system sprawozdawczości Level(s).
Systemy certyfikacji wielokryterialnej są wyznacznikami, pozwalającymi w kompleksowy sposób
analizować cykl życia budynku w oparciu o najistotniejsze obszary.
Na polskim rynku możemy zaobserwować oceny w systemach BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL
Building Standard®1. Działają one na podobnej zasadzie, co normy ISO – są dobrowolnym w
stosowaniu, ustandaryzowanym zespołem wskaźników, będących szablonem rozwiązań do
zastosowania w projekcie, i według których budynki danego typu oceniane są przez niezależną
jednostkę certyfikującą. Standaryzacja metod oceny i certyfikacja przez zewnętrznego operatora służy
wiarygodności i transparentności tak systemu, jak i każdej oceny. Jedną z różnic w stosunku do ISO jest
tu poziomowanie ocen.
Z kolei w kwietniu 2018 roku. Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła dwuletnią fazę testów systemu
sprawozdawczości Level(s) dla organizacji, które chcą uczestniczyć w procesie przechodzenia Europy
do myślenia w kategoriach działań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym, jak również
odpowiedzialnym zarządzaniem cyklem życia materiałów i inwestycji.2
Mówiąc o zrównoważonych, ekologicznych wnętrzach często mamy przed oczami milionowe fit-outy
światowych korporacji, kojarzymy to z luksusem – luksusem zróżnicowanej przestrzeni, elastycznych i
nowoczesnych wnętrz, zastosowania trwałych materiałów wysokiej jakości czy dbałości o powietrze
1

Certyfikacja
Zielonych
Budynków
w
liczbach
2020
https://plgbc.org.pl/wpcontent/uploads/2020/04/Certyfikacja-zielonych-budynkow-2020.pdf
2
Level(s) - The European framework for sustainable buildings : https://susproc.jrc.ec.europa.eu/productbureau/product-groups/412/documents
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wysokiej jakości i odpowiednią akustykę. To zaskakujące, że wartości, na które się zasługuje,
postrzegane są jako odległa i często nieosiągalna wizja. Tymczasem niemal każdy z nas jest w stanie w
prosty sposób wykreować przestrzeń tak, aby była bardziej zrównoważona, a co za tym idzie zdrowsza
i pobudzająca do kreatywności.
To właśnie przestrzeń w jakiej się przebywa, zwłaszcza przestrzeń biurowa, w znacznym stopniu
determinuje naszą produktywność1.
Biuro oddziałuje na każdego z nas, dlatego kiedy podejmowane są decyzję o działaniach w kierunku
zrównoważonego budownictwa, przy jednoczesnym ograniczaniu śladu węglowego (o potrzebie
zmniejszania którego mówi się coraz głośniej) to wówczas konieczne jest propagowanie dobrych
praktyk.
Zmniejszenie śladu węglowego inwestycji2 leży w interesie nas wszystkich, chociaż motywacje do tego,
jak i korzyści, mogą się zmieniać.

Metodyka:









1

Analiza porównawcza z zakresu wpływu zrównoważonych budynków na człowieka i
środowisko, uwzględniająca szereg zmiennych m.in. jakość powietrza, oświetlenie, transport i
komunikację.
Analiza porównawcza z zakresu wpływu zrównoważonych budynków na kształtowanie polityki
klimatycznej, uwzględniająca szereg zmiennych m.in. kształtowanie ładu przestrzennego,
oddziaływanie na środowisko, stymulowanie gospodarki, tworzenie tzw. „zielonych miejsc
pracy”, oddziaływanie na społeczność lokalną.
Analiza porównawcza kolejnych wydań raportu Certyfikacja Zielonych Budynków w liczbach,
obrazująca stopień zaawansowania zrównoważonych rozwiązań w budynkach, rozwój w
poszczególnych branżach, tempo rozwoju systemów w Polsce, przyrost ilości systemów w
Polsce oraz rejonie CEE.
Wyniki ankiet zawarte w raporcie Zdrowe Zielone Biuro, obrazujące wzrost komfortu i
produktywności osób przebywających w zrównoważonych przestrzeniach.
Analiza działań EU w zakresie wspierania zrównoważonego budownictwa na podstawie
dostępnych wytycznych i aktów prawnych– analiza i zasięg systemu sprawozdawczości
Level(s), tworzenie map dekarbonizacji budownictwa w poszczególnych krajach
członkowskich, zarządzanie operational carbon w budynkach.

ZDROWE ZIELONE BIURA, Raport PLGBC https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-ZdroweZielone-Biura.pdf [dostęp 01.10.2020]
2
GLOBAL STATUS REPORT 2017: Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and construction
sector https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf [dostęp
02.10.2020]
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Jakie relacje mogą łączyć rodzeństwo?
Natalia UBIK
Malopolska State University. rtm. W. Pilecki in Oświęcim, Poland
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УДК: 61:796/799

Method for assessing body composition and
neurophysiological characteristics of junior and cadet
athletes, taking into account the polymorphism of
genes responsible for metabolism
RAKHMATOVA Markhabo Rasulovna
Bukhara State Medical Institute. Uzbekistan

Abstract
The method for assessing the composition of the body and the neurophysiological characteristics of
junior and cadet athletes, taking into account the polymorphism of genes responsible for metabolism,
will help athletes to effectively adapt to the specific loads of a particular sport, which is determined by
the characteristics of the age-related development of the organism. With the help of genetic tests, it
is possible to determine not only a predisposition to a particular sport, but also to identify possible
health problems that can become a serious obstacle to sports victories.
Keywords: sports selection, sports genetics, junior and cadet athletes

Relevance. The theory of training athletes indicates that insufficient development of the issues of
sports selection of junior and cadet athletes is the reason that retards the development of many sports,
including athletics, including volleyball and swimming [1-3]. And also the improvement of the training
of athletes in the above sports should be based on an increase in the effectiveness of sports selection,
which evaluates the peculiarity, reserve and genetic disposition of our future athletes [4, 5].
Purpose of the research: Study and assessment of indicators of the component composition of the
body, types of the nervous system of junior and cadet athletes, revealing their relationship with allelicgenotypic variants of ADRB2 genes.
Research methods and materials. Collection of blood samples from cadets and young athletes from
sports schools of the Bukhara city for the study. Participation in the study was voluntary, the subjects
and their parents were fully informed about all aspects of their participation in the study. It was
attended by 76 athletes aged 12–17 years old, engaged in swimming, athletics, cycling and 25 students
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from schools who did not practice any kind of sport. The subjects were divided into 4 groups - children
engaged in swimming (group C), athletics (group E), cycling (group B) and control (group K) groups.
Samples were taken from a vein into 5 ml tubes containing 5% K2-EDTA for blood hemostasis testing
and stored in a refrigerator at -20 ° C.
Results. Analysis of the results of genetic diagnostics of athletes from different sports allowed us to
analyze the relationship between genotypes and the average level of competitive achievements for
the ADRB2 gene (Beta-2 adrenergic receptor) rs1042713 A> G (Arg16Gly). For genotyping DNA
samples, 96 DNA samples were analyzed by real-time polymerase chain reaction (real-time PCR). For
this, the automated 48-element Dtlite4 Real-TimePCR amplifier was optimized using the following
software: initial denaturation once at 180 s at 94 ° C, denaturation of the main current at 20 s at 94 °
C up to 20 s at 58 ° C primer placement and 30 sec 61 We performed these indicated steps 40 times to
allow a true PCR at ° C to proceed. The allele-specific detectors JOE and FAM correspond to alleles 1
and 2 of the gene in the DNA samples, respectively. The ROX detector in the software has been set up
for internal control to determine if the response is correct or incorrect. The results obtained were
formalized in the prescribed manner (table 1).
Table 1

№

ADRB2 (Beta -2

ADRB2(Bet
a -2

ADRB2(Beta -2

ADRB2(Beta -2

adrenergic
receptor)

adrenergic
receptor)

adrenergic
receptor)

adrenergic
receptor)

№

№

№

rs1042713

rs1042713

rs1042713

rs1042713

A>G(Arg16Gly)

A>G(Arg16
Gly)

A>G(Arg16Gly)

A>G(Arg16Gly)

E1

Gly/Gly

K1

Arg/Arg

C1

Arg/Gly

B1

Arg/Gly

E2

Arg/Arg

K2

Gly/Gly

C2

Arg/Gly

B2

Arg/Gly

E3

Arg/Gly

K3

Arg/Arg

C3

Arg/Gly

B3

Arg/Arg

E4

Gly/Gly

K4

Arg/Arg

C4

Arg/Arg

B4

Arg/Arg

E5

Arg/Arg

K5

Arg/Arg

C5

Arg/Arg

B5

Gly/Gly

E6

Arg/Arg

K6

Arg/Arg

C6

Arg/Gly

B6

Gly/Gly

E7

Arg/Gly

K7

Arg/Arg

C7

Arg/Arg

B7

Arg/Arg

E8

Arg/Gly

K8

Arg/Gly

C8

Gly/Gly

B8

Arg/Arg
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E9

Arg/Arg

K9

Arg/Gly

C9

Arg/Arg

B9

Arg/Gly

E 10

Arg/Arg

K 10

Arg/Gly

C 10

Arg/Arg

B 10

Arg/Gly

E 11

Arg/Arg

K 11

Gly/Gly

C 11

Gly/Gly

B11

Gly/Gly

E 12

Arg/Arg

K 12

Arg/Arg

C 12

Arg/Gly

B 12

Arg/Arg

E 13

Arg/Arg

K 13

Arg/Gly

C 13

Arg/Arg

B 13

Gly/Gly

E 14

Arg/Gly

K 14

Arg/Gly

C 14

Arg/Arg

B 14

Arg/Arg

E 15

Arg/Gly

K 15

Arg/Arg

C 15

Arg/Arg

B 15

Arg/Arg

E 16

Arg/Gly

K 16

Gly/Gly

C 16

Arg/Arg

B 16

Arg/Arg

E 17

Arg/Gly

K 17

Arg/Arg

C 17

Arg/Gly

B 17

Arg/Arg

E 18

Gly/Gly

K 18

Arg/Arg

C 18

Arg/Arg

B 18

Arg/Arg

E 19

Arg/Arg

K 19

Arg/Gly

C 19

Arg/Arg

B 19

Arg/Arg

E 20

Gly/Gly

K 20

Gly/Gly

C 20

Arg/Arg

B 20

Arg/Gly

E 21

Arg/Gly

K 21

Arg/Arg

C 21

Gly/Gly

B 21

Arg/Arg

E 22

Arg/Arg

K 22

Gly/Gly

C 22

Arg/Gly

B 22

Arg/Arg

E 23

Arg/Arg

K 23

Arg/Arg

C 23

Arg/Arg

B 23

Arg/Arg

E 24

Arg/Arg

K 24

Arg/Arg

C 24

Arg/Arg

B 24

Arg/Arg

E 25

Arg/Arg

C 25

Arg/Arg

B 25

Arg/Arg

E 26

Arg/Arg

C 26

Arg/Arg

ADRB2(Beta -2 adrenergic receptor) rs1042713 A>G(Arg16Gly)

The frequency of the rs1042713 A> G (Arg16Gly) allele in the group of athletes significantly differed
from the control sample (7.2% versus 4.9%; P = 0.0009). The distribution of athletes into 4 groups
showed that in groups I, II, III, which include sports that develop both endurance and speed-strength
qualities, the frequency of ADRB2 (Beta-2 adrenergic receptor) rs1042713 A> G (Arg16Gly allele is
significant higher than in the control group (7.1%, 7.2%, 7.9% and 7.1%, respectively, versus 4.9%; P
<0.05).
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Conclusion. Thus, a genetic approach to the problem of sports selection of athletes will undoubtedly
help to save them from performing ineffective work and ensure high rates of training of athletes and,
in turn, will help determine not only a predisposition to a particular sport, but also to identify possible
health problems that can become a serious obstacle on the way to sports victories.
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Professional work of students during the COVID-19
pandemic
Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. UMCS
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Pedagogy and Psychology, Lublin, Poland

INTRODUCTION
Taking up gainful employment by students is considered the norm in the modern world (Chu et al.,
2021). Students work mainly to obtain funds, although this is not the only motive for their activity.
They take up work to gain professional experience, enrich their CV or acquire skills needed on the labor
market (Bącik et al., 2010; Broadbridge & Swanson, 2006; Devlin et al., 2008; Hall, 2010). Carrying out
professional work can fulfill many needs, although it should also be noted that it can be a source of
many difficulties (Creed et al., 2015). The effort put into work causes fatigue, and the time devoted
may significantly limit the possibilities of fulfilling the role of a student. Too many hours spent at work
can certainly influence the quality of studies.
The optimal situation is when the work complements the studies, and this happens when it is related
to the field of study. The student can verify in practice what the educational program offers. However,
this is not always the case. Students take up work in fields that often have nothing to do with the field
they are studying. They work in services, gastronomy, look after children or people with disabilities.
The work related to the field of study is more likely with the students of sciences related to modern IT
technologies.
The announcement of the COVID-19 pandemic has certainly contributed to a significant change in the
situation of students in the labor market. The closure of many industries, the introduction of remote
work and remote education, limited the chances of gaining professional experience and establishing
social contacts by the students. Due to the lockdown, students also experienced difficulties in the
implementation of apprenticeships, and thus their opportunities to develop professional
competences. Traditional forms of implementing this type of activities have been replaced by remote
ones. The limitations in the implementation of apprenticeships during studies are definitely
disadvantageous (Bonnard, 2020).

Research Aim
The aim of the research was to characterize the professional activity of students during the CoVID-19
pandemic and to diagnose its determinants.
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The research problems that were attempted to be resolved during the research were:
1. What is the professional situation of students and how it can be characterized?
2. What demographic and social factors determine the professional activity of students?
3. The method of a diagnostic survey was used to search for answers to the problems posed, and
the self-made questionnaire was used.

The research covered 151 students of social studies at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
The research was carried out from April to May 2021 (online). The limitation of the studied group to
students of social studies resulted from the belief that the professional situation of students can be
largely differentiated by the field of studies undertaken. Therefore, looking after the homogeneity of
the group, it was decided to conduct research among students of social studies. The respondents were
full-time students: first-cycle (68.21% of respondents) and second-cycle (20.53% of respondents), and
five-year master's studies (11.26% of respondents). There was a greater proportion of women (82.12%
of the respondents) than men (17.88% of the respondents) in the studied group. This was probably
due to the general structure of people studying social studies, which indicates that women much more
often undertake these fields of study, and some of them, e.g. pedagogy, psychology or social work, are
even called: feminized. The average age of the respondents was: 21.13 years. The participation of
urban residents in the research was: 51.66%, and rural residents: 48.34%.

RESULTS
Referring to the first research problem, it can be stated that there were 52.32% working students; the
remaining respondents declared that they did not work, but were looking for a job (26.49%), and
21.19% said that they did not work and not looking for employment. The financial factor was the
dominant motive that prompted the respondents to take up employment (Table 1). The average rating
of this factor, on a scale from 1 to 6 (1 - completely insignificant, 6 - very significant), was M = 5; SD =
1.36. The second most significant motive was the desire to gain experience: M = 4.67; SD = 1.54, and
the third - willingness to test oneself on the work market: M = 4.40; SD = 1.60.
Most of the students who had a job took it before the pandemic (59.49%). The remaining students
(40.51%) started work during the introduced restrictions. The analysis of the ways of finding a job
shows that the most frequently mentioned way of getting a job was using the help of family and
friends; every fourth working student (25.17%) indicated this way of finding a job. Searching for a job
through advertisements in various types of media was also a frequently mentioned method. 17.88%
of the surveyed students found a job that way. Relatively often, the respondents indicated some
chance as a factor in finding a job (13.24%).
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Table 1. Factors deciding about starting professional work by students
No.

Factors

M

SD

1.

Willingness to earn money

5.00

1.36

2.

Willingness to gain work experience

4,67

1.54

3.

Willingness to test myself

4.40

1.60

4.

Need to stay alive

3.64

1.79

5.

The belief that this should be done

3.56

1.68

6

Parents / family persuasions

2.36

1.59

7.

Suggestions of colleagues

2.23

1.37

8.

Others

2.06

1.82

When characterizing the industries in which the respondents worked, it should be noted that they
were very diverse. Most of the students took up work as baby-sitters, carers for the elderly, tutors.
Moreover, they mentioned such areas of activity as: trade, gastronomy, call centers, transport services
(food delivery, Bolt taxies), sorting clothes, caring for animals, secretariat. It seems that most of the
above-mentioned forms of employment were jobs that did not require a high level of professional
qualifications and were not directly related to the field of study.
The analysis of the time devoted to work shows that it is very diversified. The respondents most often
stated that their work had taken about 20 hours a week. About 40% of students spent that much time
at work. Few of the respondents, less than 7%, indicated that they worked full-time. The research
shows that more than half of the working students (53.17%) declared that combining work and studies
is not difficult for them. Such a difficulty was indicated by 17.72% of the respondents.
The level of student satisfaction with the work performed was relatively high. Most of the respondents
were very satisfied (34.17%), or rather satisfied (55.70%) with their work. The remaining respondents
were rather dissatisfied (6.33%) or had difficulties with making such an assessment (1.99%). The
surveyed students assessed both working conditions and payments relatively well.
When asked about the difficulties in finding a job, students most often expressed the opinion that it
was quite a difficult task. 33.11% of students definitely agreed with this view, and 43.71% described it
as: rather difficult. Only 15.23% of the respondents said that it was not difficult to find a job now. On
the other hand, 7.94% of the respondents admitted that they did not know about that. While justifying
the causes of the difficulties, the respondents most often stated that: "It is difficult to find a job,
because despite the many job offers posted, only a small percentage of employers respond to the CV
sent ", "The pandemic and the closure of many industries had a great influence on that", "There are
currently few job offers, and besides, in many of the available job offers, experience is required, or being
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a purely extramural student "," Now it is difficult to find a job due to the pandemic, but it was not easy
before it, because many students finish their studies and the labor market is not able to provide all of
them with jobs, and certainly not in the profession they learned ”. The following statements also could
be found: "It all depends in which industry and whether you are an efficient person", "There is work,
but for little money", "The labor market is full of offers for people like an electrician or plumber, much
less for people who want to perform "simple work", etc. The presented opinions indicate, on one hand,
that pandemic significantly reduced the number of jobs, and on the other hand, that the specific labor
market is often perceived as difficult by young people entering it.
Variables such as age, place of residence and type of study of the respondents were taken into account
in solving the second research problem. The gender variable was excluded from the analyses, because,
as mentioned in the characteristics of the group, there was an overrepresentation of women.
The data presented in Table 2 show that age determines taking up employment by students to a
statistically significant degree (2 = 30.89, df = 4, p <.001, VC = .32). Older students are much more likely
to work than younger ones. In the group over 22 years of age, there were 83.87% of people in
employment. However, in the group of the youngest students, there were only 31.50% of the
employed. In this group, the largest number of people declared that they did not work and were not
looking for a job.

Table 2. Professional situation and the age of the respondents
Having a job

Age
up to 20 years

21-22 years

more than 22 years

n

%

n

%

n

%

Yes

23

31.50

30

63.83

26

83.87

No, not looking for

25

34.25

4

8.51

3

9.68

No, looking for

25

34.25

13

27.66

2

6.45

Total

73

100

47

100

31

100

2 = 30.89, df = 4, p <.001, VC = .32

The analysis of the data in Table 3 shows that the place of residence does not condition the taking up
of work by the surveyed students. Although the percentage of working students in the city was higher
than in the countryside, this difference did not turn out to be statistically significant (2 = 2.49, df = 2,
p = .287).
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Table 3. Professional situation and the place of residence of the respondents
Having a job

Place of residence
Town

Country

Total

n

%

n

%

n

%

Yes

45

57.69

34

46.58

79

52.32

No, not looking for

13

16.67

19

26.03

32

21.19

No, looking for

20

25.64

20

27.40

40

26.49

Total

78

100

73

100

151

100

2 = 2.49, df = 2, p = .287

Analysis concerning the third analyzed variable, i.e. the type of studies, indicate that it
significantly determines the professional situation of students (2 = 16.29, df = 4, p <.01, VC = .23).
Definitely, the highest percentage of working people are second-cycle students (80.64%), while the
lowest percentage of working people was recorded among first-cycle students (42.72%) (see Table 4).

Table 4. Professional situation and the type of study of the respondents
Having a job

Type of study
First-cycle studies

Second-cycle
studies

Five-year studies

n

%

n

%

n

%

Yes

44

42.72

25

80.64

10

58.83

No, not looking for

24

23.30

3

9.68

5

29.41

No, looking for

35

33.98

3

9.68

2

11.76

Total

103

100

31

100

17

100

2 = 16.29, df = 4, p <.01, VC = .23

SUMMARY
In the light of the conducted research it can be concluded, that the situation caused by the COVID-19
pandemic changed the professional situation of students. The research shows that slightly more than
half of the students work professionally. In the case of such a relatively low volume, compared to other
studies (Bącik et al., 2010; Chu et al., 2021; Lenart, 2014; Sarnowska et al., 2016), it is difficult to
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conclude that professional work in the contemporary students’ world is the norm. The vast majority
of students describe their situation on the labor market as difficult. It is comforting that the working
students are satisfied with the work they do, they positively assess the conditions in which they work
and the pay they receive. The financial factor is the most common motivation for taking up
employment. The fact that every fifth student declares that they are not working, and are not looking
for a job, is a disturbing phenomenon. The conducted analyses show that the variables that determine
the professional situation of the respondents to a statistically significant degree are: age and type of
studies.

CONCLUSION
Professional work performed by young people during their studies contributes to easier transition from
the educational system to the labor market. Restrictions, and sometimes even lack of professional
activity, may contribute to experiencing difficulties in: planning a professional career and finding a job,
learning about the student's own strengths and weaknesses, as an employee, learning the rules of the
labor market or acquiring an appropriate level of professional competences. Universities, especially
apprenticeships plannaers and university agencies working to strengthen the potential of students
(e.g. career offices), should focus their activities on creating opportunities to take up various forms of
activity in the context of the labor market and supporting its various manifestations, e.g. encouraging
students to participate in voluntary activities or internships. Enabling students to fully implement
internships is a very important aspect, as pointed out by C. Bonnard (2020), because the internships
provide opportunities to acquire and develop various skills, especially related to the world of work,
and facilitate establishing contacts with employers and other employees, which undoubtedly enhance
the chances of finding employment after graduation. Unfortunately, the pandemic has largely limited
the ways of their implementation. Supporting the employability of students, according to H. Coates
(2015), is one of the most important tasks in university education.
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Methods for increasing the efficiency of choice of
young athletes based on morphological, functional
and genetic measures
JALALOVA Vazira Zamirovna
Bukhara State Medical Institute. Uzbekistan

Abstract
The last decades of world professional sports are characterized by the development of molecular
genetic diagnostics, which develops the issues of choosing a sports specialization that are adequate to
the genetic characteristics of athletes and allows for a scientifically grounded selection of children for
practicing a particular type of physical activity; therefore, one of the central problems in the system of
training highly qualified athletes is the problem of sports selection.
Key words: scientifically based
selection of athletes, achievements in sports, genetic characteristics, juniors and cadets.
Anthropometric measurements allow one to acquire objective data on the essential morphological
parameters of the trunk - length, weight, chest circumference, etc. They are the result of somatometric
methods for studying the physical maturation of a person [2, 4]. The provided data from various studies
in various countries of the world suggest that height, body weight and other morphological indicators
play a significant role in human physiology, his health directly depends on these indicators [1, 3]. The
study of the changes occurring during exercise at the cellular and molecular levels led to the
development of a new field in sports science known as genetic medicine, which deals with the genetic
basis of the sports phenotype [5, 7].
The conducted research related to molecular genetic predictors made it possible to isolate most of the
potentially significant markers - DNA polymorphisms that contribute to the propensity for success in
certain sports. Over the past twenty years, at least 155 genetic markers have been associated with
athlete status. The number of identified genetic markers associated with sports activity increased
exponentially: in 1997 - 5 genes; in 2000 - 24 genes; in 2004 - 101 genes. To improve the performance
of sports genetics, analyzes based on detailed phenotyping will be required [6].
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The aim of the research. Increase the efficiency of the selection system for young athletes on the basis
of morphological, functional and genetic criteria at the initial stage of training and at the stage of sports
improvement.
Research methodology and methods. The object of the study was children who were selected for a
specialized children's and youth sports school, aged 12 to 17, who underwent a medical examination
and received a medical report on their health and physical development. Young athletes were selected
according to the following criteria: the presence of a medical certificate of health from a children's
clinic (form 086 / y), which allows sports, age from 12 to 17 years, work experience of at least 1 year,
children who have passed the selection to the children's and youth sports school, voluntary
participation in the study. In total, 76 athletes aged 12-17 years involved in sports such as swimming,
cycling and athletics were examined, anthropometry was carried out (the girth of the upper and lower
extremities, linear body dimensions were measured), hand dynamometry was carried out, pedagogical
testing and genetic examination were carried out. In parallel with the examination of children, a
genetic examination of 76 athletes was carried out, whose genotypic characteristics became "model
characteristics" and a genetic examination of 25 children aged 12 to 17 years of the control group
(schoolchildren).
Research results and discussion. When determining the somatotype of young athletes at the stage of
initial sports training, it was revealed (Figure 1) that the predominant somatotype is the microsomatic
type, in addition, there is a complete absence in athletes aged 12-17 years involved in sports such as
swimming, cycling and athletics of the macrosomatic type. The distribution of the somatotype at the
stage of sports improvement is as follows: the predominant somatotype is the microsomatotype,
however, it should be noted that during the dropout, the largest percentage of those who left were
microsomatics. Next in frequency of occurrence are mesosomatics and micromesosomatics, which are
a transitional somatotype and can be attributed to mesosomatics. In this connection, it is necessary to
conclude that the determination of the somatotype at the initial stage of sports training will be
ineffective, since it undergoes significant changes in the process of growing up. As a result of the
conducted statistical analysis, statistically significant differences were revealed between the
morphometric characteristics of athletes aged 12-17 years engaged in sports such as swimming, cycling
and athletics of different somatotypes.
Conclusions. The influence of the identified selection criteria at the stage of initial sports training and
the stage of sports improvement on long-term and super-long-term forecasting, the rate of formation
of higher sportsmanship, optimal terms and structure of long-term training.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, psikolojik araştırmanın eğitim politikasını ve araştırmasını geliştirmek için nasıl
kullanılabileceğini ve bu iyileştirmelerin eğitim politikası planlama ve uygulamasında ne ölçüde
sağlanabileceğini sorgulamak, eğitim ortamlarında akademik başarıya götüren eğitim politikası
reformları ve psikolojik araştırmaların kritik önemini vurgulamaktadır. Psikoloji araştırmalarının eğitim
politikası ve uygulamasında kullanılması, eğitimcilerin öğrenme ve motivasyon teorisinin yanı sıra
insani gelişmede kapsamlı bir temele sahip olması gerektiği fikriyle desteklenmiştir. Bu bağlamda,
öğrenme sonuçlarını belirleyen temel motivasyonel veya duygusal faktörlere dikkat çektiği için eğitim
politikası ve uygulamasında psikolojik araştırma gereklidir. Buna ek olarak, psikoloji, eğitim başarısının
ilgili bilişsel belirleyicilerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca psikoloji, sosyoekonomik faktörlerin
eğitim çıktıları üzerindeki etkisini ve eğitim başarısını etkileyen psikolojik mekanizmaları açıklar. Tüm
bu görüşler ışığında, psikolojik araştırmaların eğitim politikası ve uygulamasında uygulanmasının eğitim
politikası reformlarını ve uygulamasını önemli ölçüde iyileştirebileceği sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Eğitim, Eğitim Psikolojisi

GİRİŞ
Psikoloji, eğitim teorisini ve pratiğini önemli ölçüde geliştirme potansiyeline sahiptir (Jerry, 2008). Bu
görüş, özellikle eğitim ve psikoloji arasındaki karşılıklı ilişki ve eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkışı göz
önüne alındığında oldukça yaygındır (Walker ve Debus, 2002). Eğitim psikolojisinin özel alanı,
1980'lerde Louisa Parsons Hopkin'in “Psikolojinin Eğitimdeki Önemi Üzerine” yayınını takiben ortaya
çıkmıştır. Bununla birlikte, eğitim psikolojisi hala oldukça tartışmalı bir konudur ve birçok yönden
kavramsallaştırıldığı için kesin tanımı tartışmaya açıktır. Genel olarak, eğitim psikolojisi, eğitim
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süreçlerini açıklamada psikolojinin uygulanması olarak anlaşılabilir (Walker ve Debus, 2002). Başka bir
deyişle, psikolojik kavrayışların eğitim teorisi ve pratiğinde uygulanması olarak tanımlanabilir.
Psikoloji, özellikle sınıflarda öğrenenlerin öğrenme tarzlarını ve yeteneklerini ilgilendiren bireysel
farklılıkların teorik temelini açıkladığı için eğitim uygulamasında merkezi bir yere sahiptir (Tollefson,
2000). Eğitim psikologları geleneksel olarak müfredat içeriğinin tasarımına ve müfredat değişikliklerinin
öğrencilerin davranışları ve eğitim çıktıları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine dâhil olmuştur.
Eğitim psikolojisinin özel alanı, özellikle modern eğitim politikası ve uygulamasında, öğretim ve
öğrenmenin temeli olarak önemli bir ilgi görmüştür (Roediger, 2013). Eğitim psikologlarının büyük bir
kısmı, öğrenmenin farklı yönleri üzerine araştırma yapmanın yanı sıra öğretmen eğitimi veya hazırlık
programlarıyla da ilgilenmektedir (Slavin, 2006). Yıllar boyunca, eğitim politikası ve uygulamalarının
bireyler ve gruplar üzerine etkisini ortaya koymak adına eğitim psikolojisi alanındaki araştırmacılar ve
psikologlar tarafından psikolojik araştırmaların bu konu büyük katkıları olmuştur (Roediger, 2013).
Eğitim psikolojisinin eğitim politikası ve uygulaması için kritik önemi çok sayıda eğitim psikoloğu
tarafından tekrar tekrar vurgulanmıştır.
Eğitimcilerin, öğrenme ve motivasyon teorisinin yanı sıra insani gelişmede kapsamlı bir temele sahip
olması gerektiği görüşü, psikolojik araştırmaların eğitim politikası ve uygulamasında uygulanması
konusunda bilgi verir (Nezhad ve Vahedi, 2011). Bu bağlamda, eğitim psikologları geleneksel olarak
araştırmalarını öğrencilerin nasıl öğrendiği, farklı öğretim yöntemlerinin etkililiği ve etkili öğretmenöğrenci iletişiminin teşviki gibi çok çeşitli temaları keşfetmeye odaklamıştır (Slavin, 2006). Son yıllarda,
psikolojik araştırmalar, öğretme ve öğrenme bilimi hakkında önemli bir bilgi birikimi meydana gelmiştir
(Roediger, 2013). Örneğin, psikolojik araştırmalar, eğitim sonuçlarının çevresel ve kültürel
belirleyicileri, öğrencilerin bilişsel işleyişi, sınıf yönetimi ve öğrencilerin nasıl öğrendiği hakkında önemli
bilgiler üretmiştir (Slavin, 2006). Bu çalışmada, psikolojik araştırmaların eğitim politikalarını ve
araştırmalarını geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini ve bunun ne ölçüde yapabileceği
tartışılmaktadır.
Walker & Debus'a (2002) göre psikoloji, öğrenme sonuçlarını belirleyen temel motivasyonel veya
duygusal faktörlere dikkat çektiği için eğitim politikası ve uygulamasında gereklidir. Öğrencilerin
başarısını engelleyen veya destekleyen motivasyonel faktörlere vurgu yapmak, hem eğitim politikası
reformu hem de eğitim uygulamalarının planlanması için önemlidir (Slavin, 2006). Psikolojik modeller
giderek artan bir şekilde, öğrenme bağlamındaki dört bileşenin okul reformu için kritik olduğunu
göstermiştir. Bunlar arasında akademik ve okul bağlılığı, zihinsel refah, eğitimci desteği ve akran
ilişkileri bulunmaktadır. Bu, ebeveyn ve aile etkilerinin çocukların performansı üzerindeki kritik önemini
yok saymaz; çocukların eğitim başarısında ebeveyn desteğinin ve katılımının hayati önemi birçok
çalışmada doğrulanmıştır. Öğrenciler, okul topluluğuna daha fazla bağlanarak ve okul normlarına ve
öğrenci davranışlarından beklenen değerlere bağlı kalarak daha iyi performans gösterirler (Becker ve
Luthar, 2002).
Becker ve Luthar (2002), çocukların yeterli sosyal destek ve okulla ilgili olumlu tutumlar gibi onları daha
başarılı sonuçlar elde etmeye motive eden desteğe ihtiyaç duyduğunu; aksi takdirde, yüksek düzeyde
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duygusal sıkıntıya sahip, büyük ölçüde dezavantajlı çocukların performansının kötüleşeceğini ve
performanların düşeceğini belirtmişlerdir. Psikolojik araştırmalar, ortaokul bağlamı ile ergenlerin
gelişimsel ihtiyaçları arasındaki uyum eksikliğinin ele alınmasının değişimi etkilemek için çok önemli
olduğunu göstermektedir (Becker & Luthar, 2002). Okul ortamının güvenli iklim, güçlü liderlik ve olumlu
öğretmen tutumları ve beklentileri gibi birçok özelliği, daha yüksek öğrenci performansı sonuçlarını
beraberinde getirmektedir (Bonita, Geraldine & Shauna, 2007). Olumlu öğrenci-öğretmen ilişkilerini
teşvik ederken, daha olumlu ve gelişime duyarlı öğretim yöntemlerinin yanı sıra üst düzey becerileri
teşvik eden müfredatları benimseyen okulların daha yüksek performansı tetikleme olasılığı daha
yüksektir.
Bonita, Geraldine ve Shauna'nın (2007) belirttiği gibi, yeterli sosyal desteği sağlamayan veya sınıf
ortamına aidiyeti teşvik etmeyen olumsuz okul ortamları, yüksek eğitim performansını caydırır ve
engeller. Öğrenciler arasında okul topluluğuna güçlü bir aidiyet duygusunu besleyen koruyucu bir okul
ortamı, nihayetinde çocukların psikososyal gelişiminin yanı sıra akademik tutum ve güdülerini de
destekler. Bununla birlikte, okul reformları, genel öğrenme performansını artırmak için sosyal desteğin
teşvik edilmesinin ve öğrencilere sınıf ve öğretim değişikliklerinin uygulanmasına dikkat edilmesinin
ötesine geçmelidir. Öğrencilere yeterli desteği sağlayabilen yetkin öğretmenler, gelişmiş akademik
performansla da ilişkilendirilmiştir (Nezhad & Vahedi, 2011). Erken ergenlerin öğretmenleriyle olan
ilişkileri çok önemlidir, çünkü bu onlara yalnızca güven vermekle kalmaz, aynı zamanda öğrencileri
gelişmiş akademik beceriler için çabalamaya motive eder.
Genellikle öğrenciler öğretmenlerinin yüksek beklentilerini, teşviklerini ve değerlendirmelerini daha
yüksek davranışsal ve akademik performansın göstergesi olarak algılarlar (Becker ve Luthar, 2002).
Öğretmenlerinin sürekli desteğinden ve değerlendirmesinden emin olan öğrenciler, daha yüksek
mükemmelliğe daha fazla bağlı hale gelirler; ancak, düşük öğretmenlerin beklentileri, öğrencilerin
akademik performansa bağlılıklarını azaltır. Öğretmenlerin, öğrencilerin performansını artırmak için,
öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları ve ayrımcı olmak yerine olumlu kişilerarası
ilişkileri teşvik etmeleri gerekir. Öğretmenler, değerleri ve yaşam deneyimleri tamamen farklı ve hatta
kendilerinden farklı olan farklı kültürel geçmişlerden gelen öğrencileri anlamalarına yardımcı olacak
yeterlilik eğitimine ihtiyaç duyar (Nezhad ve Vahedi, 2011). Bu mesleki eğitimden kazanılan bilgiler,
akademik performansı engelleyen olumsuz uygulamaları tanımalarını, kabul etmelerini ve önlemelerini
sağlayacaktır.
Becker ve Luthar'a (2002) göre psikoloji, öğrenme sürecinde bilişsel faktörlerin anlaşılmasına yardımcı
olur. Eğitim başarısının bilişsel belirleyicileri, büyük ölçüde bilgi edinme kapasitesindeki ve öğrenme
tarzlarındaki bireysel farklılıklar olarak kavramsallaştırılmıştır (Danili & Reid, 2006). Anlamlı bir biçimde,
bilişsel faktörler, farklı öğrencilerin bilgiyi algılama, kodlama ve aktarma biçimindeki bireysel farklılıkları
hesaba katar; dahası, bilişsel faktörler, bireylerin işleyen belleklerindeki ve öğrencilerin bilgiyi tarama
biçimindeki farklılıkları açıklamaya yardımcı olur. Ayrıca, bireylerin bilgiyi hatırlama, düşünme ve
yargıda bulunma şeklindeki farklılıklar da bilişsel faktörlerden etkilenir (Danili ve Reid, 2006). Bu
farklılıklar büyük ölçüde, kişilikle veya onun bilişsel olmayan boyutlarıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir. En
önemlisi, bu bireysel farklılıklar, farklı bireylerin farklı bilişsel tarzlara sahip olduğunu düşündürür, bu
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da öğrencilerin kaçınılmaz olarak eşit olmayan zekaya, aynı zamanda yetenek ve kişiliğe sahip olacağı
anlamına gelir. Bununla birlikte, bireylerin bilişsel stilleri, sadece öğretme ve öğrenme üzerinde değil,
aynı zamanda okul ortamında ilgili performans yetenekleri üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir
(Wigfield ve Eccles, 2002).
Bilişsel stiller, genel olarak, bireyin bilgi işleme sistemlerinin karakteristiği olan diğer işlevlerin yanı sıra
problem çözme ve karar vermenin yanı sıra bilgi alma, düşünme ve algılamanın belirli türleri olarak
kavramsallaştırılabilir (Pashler ve diğerleri, 2009). Wigfield & Eccles'e (2002) göre, psikolojik
araştırmalar, iki kavram arasında karmaşık bir örtüşmeyi gösteren bilişsel stil ve yetenek arasındaki
ayrım açısından tutarlı değildir. Wigfield ve Eccles (2002) ayrıca bazı psikologların yeteneği belirli bir
görevdeki performans açısından ayırt ettiğini, stil ise belirli bir görevin yürütülme şekli olarak
tanımlandığını vurgulamaktadır. Böylece, öğrenme kapasitesi olarak bilişsel yetenekler ile farklı
öğrenme yaklaşımları olarak bilişsel stil arasında temel bir fark oluşturulabilir (Wigfield ve Eccles, 2002).
Bilişsel stiller, genellikle belirli sorunlar veya görevlerle başa çıkmak için öğrenilen ve geliştirilen bilişsel
stratejilerin aksine, bireylerin oldukça istikrarlı özellikleridir.
Bilişsel stiller, bireylerin kişiliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bu, farklı öğrenenlerin nasıl
algıladığının yanı sıra öğrenme ortamıyla nasıl etkileşime girdiğini ve nasıl tepki verdiğini gösteren
psikolojik davranışlarını önemli ölçüde etkiler (Danili ve Reid, 2006). Bu durumda, bilişsel tarzların
çocukların performansı ve başarısı üzerinde derin bir etkisi vardır; bu, öğretmenlerin farklı
öğrencilerinin farklı öğrenme stillerinin bilincinde olmaya çabalamaları gerektiği anlamına gelir. Bu
bağlamda, etkili öğretmenler, öğrencilerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim stillerini ve
değerlendirme prosedürlerini buna göre özelleştirmede bu bilgiyi kullanabilmelidir (Lim ve Morris,
2009). Öğretmenler ayrıca, öğrenme çıktılarının çok önemli belirleyicileri olan öğrencilerin
motivasyonu ve öz saygısı üzerindeki çeşitli değerlendirme biçimlerinin hem olumsuz hem de olumlu
etkilerinin farkında olmalıdır. Öğrencileri uygun değerlendirme biçimleriyle değerlendirmek, özellikle
de onları en iyi performanslarını sergilemeye teşvik ettiği için daha yüksek akademik performansı
destekler.
Psikoloji, sosyoekonomik faktörlerin eğitim çıktıları üzerindeki etkisini açıklar. Weinstein (2002),
sosyoekonomik faktörlerin çocukların okuldaki akademik performansları üzerindeki yıkıcı etkisine dair
birtakım veriler ortaya koymuştur. Düşük sosyoekonomik geçmişe sahip dezavantajlı çocukların, daha
yüksek sosyoekonomik geçmişlerden gelen ayrıcalıklı akranlarına kıyasla önemli ölçüde daha düşük
başarı puanları alarak okulda genellikle daha düşük akademik performans gösterdiği düşünülmektedir
(Hartas, 2011). Bir bireyin sosyoekonomik statüsü, basitçe, bireyin belirli sosyal sıralaması veya sosyal
katmanlardaki konumu olarak kavramsallaştırılabilir (Considine ve Zappala, 2002). Normalde, eğitim,
gelir düzeyi ve ayrıca mesleki yeterliliği veya istihdam durumu gibi göstergeler bireyin sosyoekonomik
durumunu belirler; birçok çalışma, sosyoekonomik durum ve eğitim başarıları arasında ilişkiler kurar.
Considine ve Zappala'ya (2002) göre, düşük sosyoekonomik gelire sahip olan ailelerin çocukları önemli
ölçüde dezavantajlıdır ve düşük okuryazarlık seviyesi, düşük bilişsel beceriler ve ayrıca okula ve
öğrenmeye karşı olumsuz tutumlarla karakterize edilen daha düşük akademik sonuçlara ulaşma

922

olasılıkları daha yüksektir. Sosyoekonomik risk faktörlerinin, çocukların bilişsel ve dil yetenekleri ile
davranışsal sonuçları üzerinde daha uzun vadeli etkileri olduğu kanıtlanmıştır (Becker & Luthar, 2002).
Ekolojik modele göre, aynı anda etkileşime giren çoklu katmanlar, dezavantajlı çocukların başarısını
önemli ölçüde etkiler (Considine ve Zappala, 2002). Kültürel değerler, sosyal inançlar, ideolojik görüşler
ve sosyal yapılar gibi birçok ortak faktör çocukların gelişimini etkiler. Becker ve Luthar (2002) tarafından
belirtildiği gibi, yetersiz öğrenme bağlamları öğrencilerin bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkilerken,
düşük sosyoekonomik statüden kaynaklanan kötü ebeveynlik uygulamalarının davranışsal sorunlara
yol açması daha olasıdır.
Considine ve Zappala (2002), ailelerin sosyoekonomik durumları ile çocukların bilişsel gelişimi
arasındaki ilişkiyi yatırım modelini kullanarak açıklamaktadır. Örneğin, yüksek sosyoekonomik konum,
ebeveynlerin öğrenme materyali satın alarak ve onları kaliteli okullara göndererek çocuklarının
eğitimine yatırım yapmalarını sağlar (Considine ve Zappala, 2002). Ebeveynlerin, çocuklarının erken
yaşta evde öğrenimine yönelik yatırımları, büyük ölçüde daha yüksek bilişsel ve dilsel gelişimin yanı sıra
daha yüksek akademik sonuçlarla ilişkilendirilmiştir; yüksek sosyoekonomik aile geçmişinin yüksek
okuryazarlık ortamlarını kolaylaştırması daha olasıdır (Becker & Luthar, 2002). Ayrıca, çocukların
öğrenme fırsatlarına katılımını destekleyen ebeveyn faaliyetleri, daha yüksek okuryazarlık ve akademik
sonuçlara katkıda bulunur.
Psikoloji, eğitim başarısı üzerinde etkili olan psikolojik mekanizmaların anlaşılmasına da yardımcı olur
(Becker ve Luthar, 2002). Toplumsal düzeyde, psikolojik araştırmalar, çocukların günlük hayatta maruz
kaldıkları akran zorbalıklarının, onları olumsuz etkilediğini ve daha umutsuz olmaya ittiklerini ileri
sürmektedir (Considine & Zappala, 2002). Sosyal olarak marjinalleştirilmiş gruplardan gelen çocukların,
bu tür marjinalliği doğal ve değişmez olarak içselleştirmeleri daha olasıdır, bu nedenle daha yüksek
akademik performanstan kendilerini uzak hissederler. Considine ve Zappala'ya (2002) göre, bu tür
duygular, akademik başarının önemsizliğine dair algılanan eğilimleri ve akademik uğraşların
muhtemelen herhangi bir önemli ekonomik getiri sağlamadığı veya hiçbir şekilde ekonomik getiri
sağlamadığı inancı tarafından desteklenir. Okulda, güçlü bir okul bütünlüğü duygusu, öğrenciler
arasındaki olumlu akademik tutumlar ve güdülerle pozitif olarak ilişkilidir (Battisich ve diğerleri, 1995).
Çok sayıda psikolojik araştırma, azalan öğretmen beklentileri, akademik tutumlar, ayrıca özgüven ve
dürtüler gibi faktörlerin, öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine geçerken performanslarını sıklıkla
düşürdüğünü göstermektedir. Örneğin, Ross ve Broh (2000), benlik saygısının gelişmiş akademik
performansla yüksek oranda ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Öğrencilerin kendilerine ve daha
yüksek başarı kapasitelerine inandıklarında daha iyi performans göstermeleri daha olasıdır.
Öğretmenin tutumları, öğrencilerin bilişsel kapasitelerine ve akademik başarılarına ilişkin benlik algıları
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ripple ve Luthar'a (2000) göre, bireyin kendi yeteneklerine ilişkin
kavramları ve kişisel nitelikleri, akademik ve kişilerarası deneyimlerini algıladıkları temel çerçeveleri
oluşturur. Bu nedenle, bireyler zorluklarla karşılaştıklarında akademik başarılarını artırmaya veya
azaltmaya eğilimli olabilirler. Bireylerin akademik yeteneklerini ve başarı potansiyellerini algılama
biçimleri, eğitim zorluklarına nasıl tepki verdiklerini önemli ölçüde etkiler. Örneğin, içsel zekaya sahip
olan öğrenenler, zeka seviyelerinin sabit ve değişmez olduğuna inanırlar, bu nedenle öğrenme
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süreçlerine katılma olasılıkları daha düşüktür. Daha yüksek akademik başarı için çabalama konusundaki
isteksizlikleri, büyük ölçüde, akademik potansiyellerinin doğal olarak akademik sınırlarıyla sınırlı olduğu
ve kişisel gelişim ve bireysel çaba ile geliştirilemeyeceği fikrinden kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, çocukların özellikleri ile kişilik gelişimi arasındaki karşılıklı ilişki üzerine yapılan psikolojik
araştırmalar, öğrencilerin zihinsel ve duygusal gelişimlerinin akademik başarılarını etkilediğini
göstermiştir (Becker ve Luthar, 2002). Akıl sağlığı, eğitimsel başarılar söz konusu olduğunda temel bir
konudur. Becker ve Luthar'a (2002) göre, okula giden tüm çocukların %30'undan fazlası ciddi eğitim
sorunlarına yol açan zihinsel ve duygusal bozukluklara sahiptir. Son derece dezavantajlı ortamlarda
bulunan çocuklar, akademik başarıyı engelleyen duygusal sorunlara ve psikolojik sıkıntılara karşı daha
savunmasız olma riskiyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte, akademik performansta ruh sağlığının kritik
öneminin kabul edilmesine rağmen, eğitim başarısını artırmaya yönelik politika müdahalelerinde en az
araştırılan faktörlerden biri olmaya devam etmektedir.
Olumlu akran ilişkileri, öğrencileri daha yüksek akademik güdülere ve sonuçlara yönelten olumlu benlik
algılarının oluşturulmasını teşvik etmede de kritik öneme sahiptir (Becker ve Luthar, 2002). Bununla
birlikte, akran desteğinin akademik performans üzerindeki etkisi net olarak belirlenmemiştir, bu
nedenle olumlu veya olumsuz olabilir. Bu bağlamda, öğretmenler akran grubu değerlendirmelerine
özellikle dikkat etmelidir, çünkü özellikle bu tür gruplardaki baskın değer, akademik güdüleri ve
performansı teşvik edebilir veya engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, psikolojik araştırmalar, düşük
akademik motivasyon ve azalan akademik performans ile akran ilişkileri içindeki yüksek akademik
karşıtı normları giderek daha fazla ilişkilendirmiştir (Lim & Morris, 2009). Bu nedenle, akran ilişkilerinin
akademik güdüler ve performans üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar büyük ölçüde tutarsızdır ve bu,
konunun daha fazla araştırılmasını gerektirir. Bununla birlikte, akran değerlerinin öğrencilerin
akademik yönelimli hedeflere katılma kapasitelerini ve motivasyonlarını olumlu veya olumsuz yönde
etkileyebileceği genel olarak kabul edilebilir (Becker ve Luthar, 2002). Akran gruplarının belirli norm
oluşturma özelliklerini, özellikle belirli akran gruplarının karakteristiği olan uyumlu ve uygun olmayan
davranışları sorgulamak, düzeltici eğitimci yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Eğitimciler, akranlar
arasında daha olumlu akademik becerileri teşvik etmek için daha başarıya zarar veren belirli akran
davranışlarını ortadan kaldırmayı hedefleyebilir.
Psikolojik araştırmaların eğitim politikası araştırmalarında ve uygulamasında ne ölçüde kullanıldığı,
psikoloji ve eğitim uygulaması arasındaki pozitif ilişkiyi gösterir (Jerry, 2008). Eğitim psikolojisi
alanındaki artan çalışmalar, psikolojinin zaman içinde eğitim teorisini, politikasını ve uygulamasını ne
ölçüde etkilediğinin önemli bir kanıtıdır. Yıllar boyunca eğitim psikologları tarafından oluşturulan çok
sayıda psikolojik araştırma, öğrenmenin eğitim ortamlarında yapılandırılma ve sunulma şekli üzerinde
temel bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Walker & Debus, 2002). Psikolojik araştırmanın eğitim
politikası ve uygulamasında kullanılması, yalnızca eğitim uygulamasının kalitesini değil, aynı zamanda
öğrenciler arasındaki akademik başarı düzeyini de anlamlı bir şekilde geliştirme potansiyeline sahiptir.
Genel olarak, bu çalışmanın amacı, psikolojik araştırmanın eğitim politikasını ve araştırmasını
geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini ve bu iyileştirmelerin eğitim politikası planlama ve
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uygulamasında ne ölçüde sağlanabileceğini sorgulamak, eğitim ortamlarında akademik başarıya
götüren eğitim politikası reformları ve psikolojik araştırmaların kritik önemini vurgulamaktadır. Spesifik
olarak, bu çalışma, psikolojinin eğitim politikası ve uygulamasında çok önemli bir yer tuttuğunu,
özellikle de sınıflardaki öğrenicilerin öğrenme tarzlarını ve yeteneklerini içeren bireysel farklılıkların
teorik temelini açıkladığını göstermektedir. Yıllar boyunca, psikolojik bir araştırma, öğretme ve
öğrenme bilimi ile ilgili önemli bir bilgi birikimi üretti ve böylece eğitim sonuçlarının çevresel ve kültürel
belirleyicileri hakkında değerli bilgiler ortaya koymuştur. Bununla birlikte, eğitim psikolojisi,
öğrencilerin bilişsel işleyişinin yanı sıra sınıf yönetimini ve öğrencilerin nasıl öğrendiğini ele almıştır.
Psikolojik araştırmanın eğitim politikası ve uygulamasında kullanılması, eğitimcilerin öğrenme ve
motivasyon teorisinin yanı sıra insani gelişmede kapsamlı bir temele sahip olması gerektiği fikriyle
desteklenmiştir. Bu bağlamda, öğrenme sonuçlarını belirleyen temel motivasyonel veya duygusal
faktörlere dikkat çektiği için eğitim politikası ve uygulamasında psikolojik araştırma gereklidir. Buna ek
olarak, psikoloji, eğitim başarısının ilgili bilişsel belirleyicilerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca
psikoloji, sosyoekonomik faktörlerin eğitim çıktıları üzerindeki etkisini ve eğitim başarısını etkileyen
psikolojik mekanizmaları açıklar. Tüm bu görüşler ışığında, psikolojik araştırmaların eğitim politikası ve
uygulamasında uygulanmasının eğitim politikası reformlarını ve uygulamasını önemli ölçüde
iyileştirebileceği sonucuna varılmaktadır.
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Abstract
Over the past few decades, there has been a growing interest in the nutritional quality and other
properties of food, the origin of raw materials, and links between quality and the nutritional value of
food processed by means of different methods. According to the Food and Drug Administration (FDA),
there is no official definition for functional foods. The Academy of Nutrition and Dietetics define
functional foods as “whole foods along with fortified, enriched or enhanced foods that have a
potentially beneficial effect on health when consumed as part of a varied diet on regular basis at
effective levels based on significant standards of evidence.” The presentation will discuss the
assumptions of this food, its forms and current research on its quality and effectiveness.
Functional food may contains health-promoting additives- for example polyphenolic compounds.
Polyphenols are a large group of compounds commonly found in plants. Polyphenolic compounds
include: flavonoids, phenolic acids, tannins, stilbenes and lignans. In recent years, they have enjoyed
the special interest of scientists. They owe their many medical applications to their strong antioxidant,
anti-inflammatory and metabolism effects. Thanks to the ability to neutralize the activity of free
radicals, they show healthy effects on the human body. Scientific research shows that a diet high in
polyphenols can prevent cancer. In addition, these compounds have a positive effect on the endocrine
system, bicarbonate metabolism, cardiovascular and nervous systems. Their health-promoting
properties also include immunostimulatory, anti-inflammatory and antiseptic effects, which are used
in combating inflammation, treating infections and promoting wound healing. Other example is fiber.
This nutrient has been linked to fending off disease and reducing the risk of a range of conditions,
including type 2 diabetes, food allergies, and even knee arthritis. It can also be added probiotics,
prebiotics, vitamins. In addition, the food may be without excessive or normal amounts of various
substances, for example fat.
Functional food is is a dynamically developing field of technological development of food production
and research on health effects on the human body. New effective forms of this type of food are
currently being sought. The presentation will contain such examples.
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Functional food is one of the methods of preventing and alleviating some diseases. In the present world
full of civilization diseases, functional food research is important.
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Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Çevrimiçi Yürütülen
Öğretmenlik Uygulaması-II Dersiyle İlgili Öğretmen
Adaylarının Görüşleri
Suat ÜNAL
Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, Türkiye. E-mail: suatunal@trabzon.edu.tr
Zeynep DURMUŞ
Trabzon Üniversitesi, . E-mail: durmuszeynep06@gmail.com

Öz
Öğretmenlik uygulaması dersleri, öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinin önemli bir adımını
oluşturur. Öğretmen eğitiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olan öğretmenlik uygulaması dersleri,
öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce tecrübe etmeleri gereken önemli pratikleri içerir.
Öğretmenlik uygulaması dersleriyle öğretmen adayları bir taraftan üniversite eğitimleri boyunca
edindikleri teorik bilgileri pratikte kullanma ve uygulama imkânı bulurlarken, bir taraftan da
karşılaştıkları farklı olaylar ve durumlar sayesinde eğitim sürecine ilişkin yeni bilgi ve beceriler edinirler.
Bu bağlamda, öğretmenlik uygulaması dersleri öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri açısından
büyük önem taşımaktadır.
Dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 pandemisi diğer birçok alanı etkilediği gibi, eğitim alanını da
etkilemiştir. Uzaktan eğitimle ilgili geçmişten bugüne yapılan çalışmalarda, teorik derslerin uzaktan
eğitim şeklinde verimli olarak yürütülebildiği, ancak laboratuar çalışmalarını veya pratik uygulamaları
içeren derslerde bazı sıkıntıların yaşanabildiği ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, eğitim
fakültesinde son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının Covıd-19 pandemisi nedeniyle uzaktan
eğitim şeklinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması-II dersiyle ilgili görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın katılımcılarını, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Bölgesi’nde bir
devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim
görmekte olan toplam 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim
şeklinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Uygulaması-II dersiyle ilgili görüşleri iki bölümden oluşan bir
anket formu ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümde öğretmen adaylarının bazı demografik özellikleri
ve kişisel bilgilerine yönelik maddeler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise öğretmen adaylarının uzaktan
eğitim şeklinde yürütülen öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşlerini araştıran 5 açık uçlu
soru bulunmaktadır. Bu anket Google Formlar aracılığıyla öğretmen adaylarına ulaştırılmış ve bu
sayede araştırmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri analiz yöntemleri kullanılarak
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersleri
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kapsamında çevrimiçi ders işlerken en çok sunuş stratejisini ve soru-cevap tekniğini kullandıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların çevrimiçi ders işlerken en çok tercih ettikleri öğretim
materyallerinin videolar ve PowerPoint sunumları olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çevrimiçi ders
işlerken en çok yaşadıkları problemlerin; internet bağlantısı sorunu ve öğrencilerin derse katılmaması
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarına uzaktan eğitim sürecini verimli
yürütmeleri için gerekli olan mesleki ve teknik becerilerin kazandırılması gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Uygulaması, Covid-19 Pandemisi, Uzaktan Eğitim.

Abstract
Teaching practice courses constitute an important stage in the professional development of teacher
candidates. Teaching practice course, which is one of the indispensable elements of teacher education,
include important practices that teacher candidates should experience before starting their
profession. Thanks to the teaching practice courses, prospective teachers not only have the
opportunity to use and apply the theoretical knowledge they have acquired during their university
education in practice, but also acquire new knowledge and skills regarding the teaching-learning
process through the different events and situations they encounter. In this context, teaching practice
courses are of great importance for the professional development of teacher candidates.
The Covid-19 pandemic, which has affected the world, has affected the field of education as well as
many other fields. In the studies on distance education from the past to the present, it is stated that
theoretical courses can be carried out efficiently through distance education, but some difficulties may
be experienced in online courses that include laboratory studies or practical applications. The aim of
this research is to determine the opinions of the teacher candidates who are the senior students in the
faculty of education on the Teaching Practice-II course carried out through the distance education due
to the Covid-19 pandemic. The participants of this research consist of a total of 61 teacher candidates
who are studying in the department of mathematics and science education at a state university located
in the Black Sea Region in the spring term of the 2019-2020 academic years. The opinions of the teacher
candidates about the Teaching Practice-II courses carried out via distance education were collected
with a questionnaire form consisting of two parts. In the first part of the questionnaire, there are items
about demographic characteristics and personal information of the teacher candidates. In the second
part, there are 5 open-ended questions investigating the views of teacher candidates on the teaching
practice courses carried out by distance education. This questionnaire was delivered to teacher
candidates via Google Forms platform and thus the data of the research was collected. The data
obtained were analyzed using the qualitative analysis methods. At the end of the study, it was
concluded that the teacher candidates mostly used the expository teaching strategy and questionanswer technique during their online courses within the scope of Teaching Practice-II courses. It was
determined that the most preferred teaching materials by the participants during their online courses
were videos and PowerPoint presentations. It was concluded that the most common problems
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experienced by the participants during their online courses were Internet connection problems and
the students not attending the lesson. It was suggested that teacher candidates should be provided
with the necessary professional and technical skills to carry out the distance education process
efficiently.
Keywords: Pre-service Teachers, Teaching Practice, COVID-19 Pandemic, Distance Education

GİRİŞ
İnsanoğlu var olduğu günden beri doğa olayları, felaket, savaş ve salgın hastalıklar gibi olağanüstü
durumlarla karşılaşmıştır. Bugünlerde ne yazık ki karşı karşıya kaldığımız ve hayatımızı büyük ölçüde
etkileyen en olağanüstü durum ise Covid-19 pandemi salgınıdır. Türk Dil Kurumu’nun yapmış olduğu
tanıma göre pandemi; mevcut bir hastalığın aynı zaman diliminde bir kıta veya birkaç ülkede yayılış
göstermesidir (Türk Dil Kurumu, 2021). Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, tüm
dünya ülkelerinde başta sağlık olmak üzere eğitim, psikoloji, ekonomi ve sosyal hayatı çok büyük
oranda olumsuz etkilemiş ve etkisi altına almıştır. Dünya sağlık örgütü (WHO) ve diğer sağlık
kuruluşlarının önermiş olduğu sosyal mesafe kuralı, Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde ilk
adım olarak belirlenmiştir (Hellewell ve diğerleri, 2020). Bu nedenle günlük rutin hayatımızda
değişiklikler ve alışılmamış yeni yaşam şekilleri ortaya çıkmak zorunda kalmıştır.
Dünyayı küresel olarak olumsuz yönde etkileyen Covid-19 pandemisi, eğitim sisteminde de çeşitli
değişikliklere neden olmuştur. Ülkemizde Covid 19 pandemisiyle birlikte ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim kademelerinde eğitim faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesi fikri ortaya çıkmış ve bu fikir
çok kısa bir sürede hayata geçirilmiştir. Ülkemizde tüm kademelerdeki okullar pandeminin ortaya
çıkışıyla yüz yüze eğitime ara vermişlerdir. Diğer bir ifadeyle, bu tarihten itibaren farklı bir eğitimöğretim sürecine geçiş yapılmıştır. 13 Mart 2020 tarihinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilan ettiği
kararla üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılmıştır.
Uzaktan eğitim, en basit tanımıyla öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu bir eğitim
sistemidir. Uzaktan eğitimde, eğitmenler ve öğrenciler aynı mekânda bulunmasalar da yüz yüze
öğretim faaliyetinde olduğu gibi belirli bir program dahilinde derslerini yürütmeye devam ederler
(Uşun, 2006). Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler çeşitli iletişim araçları ve platformlar sayesinde bir
araya gelir ve etkileşime girerler. Uzaktan eğitim, öğreten, öğrenen ve öğrenme kaynaklarının
sınırlılıklarını ve bu sınırlılıkların yarattığı sorunları ortadan kaldırmaya çalışan, bunu yaparken de
mevcut teknolojileri kullanan bir yöntemdir (Bozkurt, 2017).
Bu süreçte ülkemizde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla, internet alt yapısına sahip olmayan
öğrenciler ve öğretmenler için, GSM operatörleri ile anlaşma sağlanarak, 8 GB internet kullanım hakkı
tanımlamıştır. Ayrıca oluşabilecek sorunlar için 7/24 açık olan çağrı hizmetleri kullanılmıştır (MEB,
2020a). 2012 yılından bu yana yayında olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT ile iş birliği sayesinde, 3 EBA
TV kanalı (EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise) kullanılarak, uzaktan eğitim kesintisiz bir
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şekilde gerçekleştirilmiştir (MEB, 2020b). Üniversitelerin genelinde ise canlı ders anlatımları, ders
içeriklerinin paylaşımları ve video kayıt sistemi ile daha sonra canlı dersten bağımsız olarak izlenebilen
ders içerikleri oluşturulmuştur. Bununla birlikte üniversitelerde dersin içeriği ile ilgili kısa sınav, ödev,
proje veya çevrimiçi sınav yöntemleri kullanılarak ölçme ve değerlendirmeler yapılmıştır (Yüksek
Öğretim Kurumu, 2021).
Uzaktan eğitim, öğrenci merkezli olması, geniş öğrenci kitlesine ulaşabilmesi ve öğrencilere fırsat
eşitliği sunması açısından avantaj sağlamaktadır. Uzaktan eğitim, Covid-19 pandemisinden önce
öğretim sistemine bir tercih olarak uygulanmakta iken, tüm dünyanın yaşadığı Covid 19 pandemisinden
sonra, zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir (Erbil, Erbil, & Demir, 2021; Türker & Dündar, 2020). Yıllardır
uzaktan eğitim ve bu konuda yapılan çalışmalar devam ediyor olmasına rağmen, Covid-19 pandemisi
etkisiyle uzaktan eğitimin gerekliliği ve ne kadar önemli olduğu daha da fazla konuşulmaya ve
eğitimciler tarafından daha fazla çalışılmaya başlanmıştır.
Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak ülkemizde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte, teorik
derslerle birlikte uygulamalı dersler de çevrimiçi olarak işlenmeye başlamıştır. Dolayısıyla, eğitim
fakültelerinde öğretmenlerin yetiştirilmesinde oldukça önemli bir yeri olan öğretmenlik uygulaması
dersleri de çevrimiçi olarak işlenmeye başlamıştır. Bu ders, öğretmen adaylarının tüm üniversite
hayatları süresince aldıkları çeşitli derslerde edindikleri öğretim yöntem ve teknikleri bilgilerini, sınıf
yönetimi bilgilerini, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı bilgilerini ve ölçme değerlendirme
bilgilerini uygulayabilecekleri bir süreçtir (Özkılıç, Bilgin, & Kartal, 2008; Krzywacki, 2009).
Pandemi döneminde ve öncesinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilen öğretim süreçlerine yönelik
olarak katılımcıların genel görüşlerini ortaya koymaya çalışan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışmalar; öğretmen adaylarıyla (Karakuş, Ucuzsatar, Karacaoğlu, Esendemir & Bayraktar, 2020;
Özkılıç, Bilgin & Kartal, 2008; Kırtak Ad, 2020), ortaokul öğrencileriyle (Kaynar, Kurnaz, Doğrukök &
Şentürk, 2020), üniversite öğrencileriyle (Kırmacı & Acar, 2018), öğretmenlerle (Bakioğlu & Çevik,
2020; Türker & Dündar, 2020; Yurtbakan & Akyıldız, 2020), akademisyenlerle (Kaya, Akyol, & Özbek,
2017; Şeren, Tut & Kesten, 2020), ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerle (Yurtbakan & Akyıldız, 2020)
görüşme yapılmış ve katılımcıların uzaktan eğitimle ilgili genel olarak görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Uzaktan eğitime yönelik, genel görüş belirleme çalışmalarının yanısıra, spesifik olarak ele alınan bir
dersin uzaktan eğitimle yürütülmesine yönelik görüş belirleme çalışmaları da literatürde mevcuttur.
Örneğin Özdemir Baki ve Çelik (2021) uzaktan eğitim şeklinde yürütülen matematik derslerinde
öğretmenlerin yaşadıkları sorunları veya gerçekleştirdikleri uygulamaları belirlemeye çalışırken,
Bayburtlu (2020) Türkçe derslerinin pandemi döneminde uzaktan eğitimle yürütülmesi sürecine
yönelik Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışmaların yanısıra; farklı
derslerin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesine yönelik öğretmen, öğrenci vb. görüşleri araştıran
başka çalışmalar da literatürde mevcuttur (Karacaoğlu, Karakuş, Esendemir ve Ucuzsatar, 2021; Kan &
Fidan, 2016; Şirin & Tekdal, 2015; Pınar & Dönel Akgül, 2020; Kahraman, 2020). Son 2 yıldır, pandemi
sürecinde çeşitli derslerin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesine yönelik değerlendirme çalışmaları

936

yapılmasına rağmen, Öğretmenlik Uygulaması dersleriyle ilgili olarak herhangi bir çalışma
yürütülmemiştir. Bu nedenle, bu çalışmada pandeminin ortaya çıktığı 2019-2020 eğitim öğretim yılında
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının ikinci
dönem çevrimiçi olarak aldıkları “Öğretmenlik Uygulaması-II” derslerine yönelik görüş ve düşünceleri
belirlenmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM
Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, bu kapsamda durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Nitel araştırmalar; çeşitli nitel veri toplama araçlarının veya yöntemlerinin kullanıldığı,
olayların veya durumların doğal ortamında bütüncül ve detaylı bir şekilde ortaya konulmaya çalışıldığı
araştırmalar şeklinde ifade edilebilir (Creswell, 2007; Yıldırım & Şimşek, 2016). Durum çalışmalarında
belli bir olgu veya duruma yönelik kanıt ya da veriler tanımlanmaya ve sergilenmeye çalışılır. Bu
araştırmada, Karadeniz Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören farklı branşlardaki
öğretmen adaylarının pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yürütülen öğretmenlik uygulaması
derslerine yönelik görüşleri ve deneyimleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi türlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz
Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü’nde öğrenim gören 3 farklı branştan toplam 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu
örneklemin özelliği Öğretmenlik Uygulaması-I dersini yüz yüze, Öğretmenlik Uygulaması-II dersini
çevrimiçi olarak almış olmalarıdır. Örneklemdeki öğretmen adaylarının bazı özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Bazı Demografik Bilgileri
Demografik özellikler

Değişkenler

Cinsiyet

Öğrenim Programı

Frekans

Yüzde

Kadın

38

62

Erkek

23

38

Biyoloji Öğretmenliği

20

33

Kimya Öğretmenliği

19

31

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

22

36

Öğretmen adaylarının COVID-19 pandemi süreci nedeniyle çevrimiçi olarak yürüttükleri öğretmenlik
uygulaması derslerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmada, 5 açık uçlu
sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Bu anket formu Google Formlar platformu üzerinden öğretmen
adaylarıyla paylaşılmış ve gönüllü olarak formu dolduran toplam 61 öğretmen adayından veriler
toplanmıştır.
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Araştırmanın verileri, nitel veri analizinde sıkça kullanılan “içerik analizi” yöntemiyle analiz edilmiştir.
Veriler analiz edilmeye başlamadan önce, öncelikle öğretmen adaylarının çevrimiçi görüşme
formundaki sorulara verdikleri cevaplar bilgisayara yüklenmiştir. Her bir soru için ayrı ayrı analiz
yaparken, öncelikle tüm öğretmen adaylarının o soruya verdikleri cevapların tamamı gözden
geçirilmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar benzeme ve benzememe
durumlarına göre ayrılarak ve temalar oluşturularak incelenmiştir. Sonrasında öğretmen adaylarının
verdiği her bir cevabın frekans değerleri hesaplanmıştır.

BULGULAR
Öğretmen adaylarına yöneltilen ilk soru: “Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında, çevrimiçi
olarak ders işlerken hangi öğretim stratejilerini, yöntem veya tekniklerini kullanıyorsunuz?” şeklindedir.
Birinci soruya öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar analiz edilmiş, ortaya çıkan temalar ve kodlar
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında çevrimiçi ders işlerken
kullandıkları öğretim stratejileri, yöntem veya teknikleri
Tema

Kodlar

f

%

Öğretim stratejisi, Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
yöntemi
veya
Soru cevap tekniği
tekniği
Anlatım yöntemi

37

61

35

57

20

33

Buluş yoluyla öğretim stratejisi

18

30

Tartışma yöntemi

12

20

Beyin fırtınası tekniği

9

15

Bilgisayar destekli öğretim yöntemi

9

15

Gösteri yöntemi

4

7

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi

4

7

Problem çözme yöntemi

3

5

Örnek olay yöntemi

2

3

Kavram haritası, kavram ağı tekniği

1

2

Deney

1

2

Öğretmen adaylarına yöneltilen ikinci soru; “Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında, çevrimiçi
olarak ders işlerken hangi öğretim materyallerini, araç-gereçlerini veya uygulamalarını (aplikasyonlar,
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web 2.0 vb.) kullanıyorsunuz?” şeklindedir. İkinci soruya öğretmen adaylarının verdikleri cevapların
analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında çevrimiçi ders işlerken
kullandıkları öğretim materyalleri, araç-gereçleri veya uygulamaları
Tema

Kod

F

%

Geleneksel Öğretim Materyalleri

Powerpoint sunusu

23

38

Görsel

22

36

Kavram haritası

9

15

Çalışma yaprağı

7

11

Yaprak test

6

10

Anlam çözümleme tablosu

2

3

Kavram karikatürü

2

3

Zihin haritası

1

2

Ders kitabı

1

2

Geogebra

13

21

Web 2.0 araçlarını kullanıyorum
şeklinde genel ifade kullananlar

11

18

Kahoot

9

15

Pixtoon

3

5

Quizizz

2

3

Puzlle maker

2

3

LearningApss

2

3

Canva

1

2

Wordwall

1

2

Geometr’s Sketchpad

1

2

Mathigon

1

2

Matifix

1

2

EBA

14

23

Khan Academy

3

5

Web 2.0 Araçları

e-öğrenme ortamları
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Etkileşimli ortamlar

Sosyal medya araçları

PhET

5

8

Edumedia

1

2

YouTube videoları

40

66

Öğretmen adaylarına yöneltilen üçüncü soru “Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında çevrimiçi
olarak ders işlerken ne tür problemlerle karşılaştınız?” şeklindedir. Üçüncü soruya öğretmen
adaylarının verdikleri cevapların analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular Tablo 4’de
sunulmuştur.
Tablo 4. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında çevrimiçi olarak ders
işlerken karşılaşmış oldukları problemler
Tema

Kod

F

%

Bağlantı sorunları

İnternet bağlantı sorunu

38

62

İnternet bağlantısının zayıf olması

6

10

Mikrofon/ses sorunları

12

20

Mouse kullanım zorluğu

7

11

Elektrik kesintisi

6

10

Ekran donması

5

8

İnternet sağlayıcı sorunları

3

5

Kamera problemleri

3

5

Alt yapı eksiklikleri

1

2

Öğrencilerle İletişim eksikliği

12

20

Kamera açmamaları

5

8

Zamanla ilgili sorunlar

Ders saatinin kısa olması

2

3

Sınıf yönetimi

Öğrencinin derse aktif katılımının olmaması

11

18

Öğrencileri kontrol etme imkanının sınırlı olması

10

16

Öğrencilerin derse ilgisini çekmenin zor olması

7

11

Konuların anlaşılmaması

1

2

Somut materyal kullanamama

1

2

Dersi tekrar anlatma

1

2

Teknik sorunlar

İletişim sorunları

940

Bilgi eksiklikleri

Sağlık

Teknoloji kullanma konusunda bilgi eksiklikleri

9

15

Dersle ilgili bilgi eksiklikleri

5

8

Radyasyona maruz kalma

1

2

Öğretmen adaylarına yöneltilen dördüncü soru “Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında
derslerinizi çevrimiçi olarak yürütmenizin avantajları/olumlu yönleri sizce nelerdir?” şeklindedir.
Dördüncü soruya öğretmen adaylarının verdikleri cevapların analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan
bulgular Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında derslerini çevrimiçi olarak
yürütmelerinin avantajları hakkındaki görüşleri
Alt Tema

Kod

F

%

12

20

10

16

Alternatif öğretim araçları kullanma imkanı vermesi

9

15

Sınıf yönetimi açısından sınıfta bir problem yaşama ihtimalinin
azlığı/olmaması

7

11

Pandemiye rağmen eğitime devam edebilme

6

10

Ders süresinin verimli kullanılması

3

5

Görsel kullanımının artması, görsellerin öğrenmeye olumlu
katkısı

3

5

Kalabalık öğrenci gruplarına anlatım yapabilme

2

3

Öğrencinin bireysel öğrenmesini (araştırmayı) ön plana çıkarması

1

2

Ev rahatlığında ders anlatabilme

12

20

Dokümanlar önündeyken ders anlatabilme

5

8

Heyecanın en aza inmesi

3

5

Devamsızlık sorunu olmaması

2

3

Sağlık

Covid-19 hastalığının yayılmasını önleme

6

10

Ekonomiklik

Eğitim masraflarının azalması

5

8

Ulaşıma harcanan zamanın azalması

3

5

Ulaşıma harcanan paranın azalması

3

5

ÖğrenmeTeknolojik açıdan gelişimi sağlama
öğretme süreci
Web 2.0 araçlarını öğrenme

Öğretmen
Adayının
Konforu
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Esneklik

Öğrencinin bilgisayarda aynı anda birkaç şeyi yapabilmesi

3

5

Olumsuz görüş

Avantajı yok

10

16

Öğretmen adaylarına yöneltilen beşinci soru “Öğretmenlik uygulaması-II dersi kapsamında, derslerinizi
çevrimiçi olarak yürütmenizin dezavantajları/olumsuz yönleri sizce nelerdir?” şeklindedir. Beşinci
soruya öğretmen adaylarının verdikleri cevapların analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular
Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında derslerini çevrimiçi olarak
yürütmelerinin dezavantajları hakkındaki görüşleri
Alt Tema

Kod

f

%

27

44

23

38

20

33

19

31

sınırlı

15

25

öğrenip

14

23

Grup çalışması yapılamayışı

10

16

Somut materyal kullanamama

8

13

Ders işleyişinde monotonluk

5

8

Geri dönüt alamama

4

7

Öğrencinin kamera veya mikrofonu açmaması

4

7

Ders süresinin kısa olması

4

7

Mouse ile yazı yazmanın güçlüğü

2

3

Öğrencilerin not tutmaması

2

3

Öğretmen adaylarının teknoloji kullanım yetersizliği

4

7

Öğrencilerin derslere ait bilgi eksiklikleri

2

3

Online derslerin nasıl yürütüleceğine yönelik pedagojik bilgi

2

3

ÖğrenmeDerse aktif katılımın az/yetersiz olması
öğretme süreci
Sınıftaki öğrencilerin öğrenmelerini takip etmenin zor
olması
Öğrencilerin motivasyon eksikliği ve ilgisizliği
Öğretmen-öğrenci,
azlığı/yetersizliği
Öğretim stratejisi,
kullanabilme

öğrenci-öğrenci
yöntem

ve

Ölçme değerlendirme eksikliği
öğrenmediğini anlayamama)

Bilgi
eksiklikleri

942

etkileşiminin

tekniklerini
(öğrencinin

eksikliği
Cihaz
bağlantı

Deneyim
eksikliği

ve Öğrencilerin internete erişim sorunları
paketlerinin olmaması veya az olması)

(Internet

3

5

Donanımların (mikrofon, kulaklık, kamera) eksik veya
yetersiz olması

2

3

Birkaç kardeş olması durumunda derse katılım için cihaz
(bilgisayar veya telefon) olmaması

2

3

Yüz yüze öğretim gerçekleştirme konusunda sınırlı
deneyime sahip olma

7

11

SONUÇ ve TARTIŞMA
Veri toplama aracındaki birinci soruya verilen cevaplar dikkate alındığında; öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında çevrimiçi ders işlerken en fazla kullandıkları stratejinin
sunuş stratejisi olduğu, en fazla kullandıkları tekniğin soru-cevap tekniği olduğu, en fazla kullandıkları
yöntemin ise anlatım yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra, önemli oranda
öğretmen adayının buluş stratejisini ve tartışma yöntemini de derslerinde kullandıklarını ifade ettikleri
tespit edilmiştir. Ortaokul matematik öğretmenleriyle iki dönemi kapsayan bir çalışma yürüten
Özdemir Baki ve Çelik (2021), pandeminin ortaya çıktığı bahar döneminde ve bir sonraki yılın güz
döneminde -sıralaması değişse de- katılımcı öğretmenlerin en çok anlatım yöntemini ve soru cevap
tekniğini kullandıklarını tespit etmişlerdir. Matematik öğretmenleri ile yapılan başka bir çalışmada ise,
uzaktan eğitim şeklinde yürütülen matematik derslerinden fazla soru cevap ve düz anlatımı
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır (Tican & Toksoy Gökoğlu, 2021). Yapılan başka bir araştırmada,
ağırlık sınıf öğretmeni olmak üzere farklı branşlardaki birçok öğretmenden veriler toplanmış, bu
çalışmada da uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler tarafından en fazla kullanılan yöntem ya da
tekniğin anlatım ve soru cevap olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kavuk & Demirtaş, 2021).
Veri toplama aracındaki ikinci soruya verilen cevaplar dikkate alındığında; öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında en çok kullandıkları öğretim materyallerinin videolar
olduğu, Powerpoint sunumlarının ve görsellerin de öğretmen adayları tarafından önemli bir oranda
kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte e-öğrenme ortamlarından EBA’yı da ciddi oranda
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili deneyimlerini
araştıran bir çalışmada bu çalışmayla benzer şekilde; çevrimiçi dersler sırasında matematik
öğretmenlerinin en fazla kaynak dokümanları (kitaplar, ders notları vb.), akıllı tahta uygulamaları, EBA
ve videoları kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır (Özdemir Baki & Çelik, 2021). Öğretmen adaylarının
çevrimiçi (online) dersler işlerken Web 2.0 araçlarını kullanma oranlarının da yüksek olduğu, kendi
ifadelerine göre öğretmen adaylarının Geogebra ve Kahoot başta olmak üzere çeşitli Web 2.0 araçlarını
çevrimiçi derslerinde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitime
yönelik görüşlerini inceleyen bir çalışmada, bu çalışmadaki sonuçlarla uyumsuz olarak öğretmenlerin
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web 2.0 araçları hakkında yetersiz bilgiye sahip oldukları rapor edilmiştir (Tican & Toksoy Gökoğlu,
2021). Bu çalışmada, üniversitedeki uygulama öğretim üyesinin onları ders anlatırken izleyerek, onları
işledikleri dersler açısından değerlendirecek olmasının, onların web 2.0 araçlarına derslerinde daha
fazla yer vermesine sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir.
Veri toplama aracındaki üçüncü soruya verilen cevaplar dikkate alındığında; öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında karşılaştıkları en yaygın sorunların; internet bağlantı
sorunları, teknik sorunlar ve öğrencilerle iletişim sorunları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan
eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili Türkçe öğretmenleriyle yapılan bir araştırmada da birçok katılımcı
tarafından ifade edilen problemlerden birinin internet bağlantı sorunu olması, çalışmamızın sonuçlarını
destekler niteliktedir (Bayburtlu, 2020). Bakioğlu ve Çevik (2020)’in fen bilgisi öğretmenleriyle yapmış
oldukları bir çalışmada, yazılım/donanım problemleri temasına ait; internet bağlantısı sorunu ile bizim
çalışmamızın sonuçlarının örtüştüğü görülmektedir. Yine aynı çalışmada, bizim çalışmamızla benzer
şekilde, öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine aktif katılım göstermedikleri ve ilgisiz davrandıkları
sonucu ortaya çıkmıştır.
Veri toplama aracındaki dördüncü soruya verilen cevaplar dikkate alındığında; öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında derslerini çevrimiçi yürütmenin “kendilerinin teknolojik
açıdan gelişmesini sağlaması” ve “ev konforunda ders işlemeleri” gibi avantajları olduğunu
düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bu sonucun sebebi; Covid-19 nedeniyle üniversite
derslerini çevrimiçi olarak alan ve aynı zamanda Öğretmenlik Uygulaması-II derslerinde ZOOM ve EBA
gibi platformlar üzerinden ders işlemek zorunda kalan öğretmen adaylarının, mecburen yeni
programları öğrenmek ve kullanmak zorunda kalmalarıdır. Tüm dünyanın yaşamak zorunda kaldığı
pandemi, bizim ülkemizde de öğretmenleri ve öğretmen adaylarını özellikle uzaktan eğitim
programlarını ve bazı web 2.0 araçlarını tanımaya ve derslerinde kullanmaya yönlendirmiştir. Mulenga
ve Marban (2020) yapmış oldukları çalışmalarında öğretmenlerin Covid-19 süresince birçok bilgisayar
yazılımını ve donanımı kullanmak durumunda kaldıklarını belirtmiştir.
Veri toplama aracındaki beşinci soruya verilen cevaplar dikkate alındığında; öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Uygulaması-II dersi kapsamında derslerini çevrimiçi yürütmenin; derse katılımın
az/yetersiz olması, sınıftaki öğrencilerin öğrenmelerini takip etmenin zor olması, öğrencilerin
motivasyon eksikliği ve öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşiminin azlığı gibi dezavantajlarının
olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının çevrimiçi dersler için belirttikleri
bir diğer dezavantaj ise öğrencilerin aktif olarak derse katılımlarının az olmasıdır. Ulaşılan bu sonuç
Bakioğlu & Çevik (2020)’in fen bilgisi öğretmenleriyle yapmış oldukları çalışma sonuçlarını desteler
niteliktedir. Dinç (2020) yaptığı çalışmada, öğretmen adaylarının %65,41’inin uzaktan eğitimle ilgili
dezavantajlar yaşadıklarını ve bu dezavantajların; donanım eksikliği ve öğrenci öğretmen etkileşim
yetersizliği olduğunu rapor etmiştir.

ÖNERİLER
Pandemi sürecinin ne kadar devam edeceğinin belirsiz olması ve belki pandemi bitse bile gelecekte
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uzaktan eğitimin hayatımızın önemli bir paçası olacağı düşünüldüğünde; görevde olan öğretmenlerin
ve geleceğin öğretmeni olacak öğretmen adaylarının uzaktan eğitim konusunda daha donanımlı hale
gelmesini sağlamaya yönelik adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda öğretmenlere uzaktan eğitime yönelik
olarak hem teknolojik anlamda hem de pedagojik anlamda hizmet içi eğitimler sağlanmalıdır. Benzer
şekilde geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının da üniversite eğitimleri sırasında uzaktan
eğitimde kullanılan programlar, uzaktan eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler, uzaktan eğitim
sürecinde sınıf yönetimi, uzaktan eğitim sürecinde derslerin nasıl verimli işlenebileceği vb. konuları
içeren bir ders almaları faydalı olacaktır. En azından bahsedilen içerikler bir ünite olarak Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ya da Özel Öğretim Yöntemleri gibi derslerin içeriğine eklenebilir. Bu
sayede öğretmen adaylarının da mezun olduklarında uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmaları sağlanabilir.
Bugün yaşanılan pandemi sürecine benzer veya farklı yeni bir olumsuz durumun gelecekte tekrar
yaşanmayacağının garantisi bulunmamaktadır. Gelecekte yaşanabilecek doğal afet, salgın hastalık veya
benzeri durumlar için tedbirli olunmalıdır. Bu maksatla ülkemizde gerek evlerde ve gerekse okullarda
internet altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi önerilmektedir. Benzer şekilde
üniversitelerin de Internet altyapılarını güçlendirmeleri ve uzaktan eğitim merkezlerini her zaman aktif
tutmaları oldukça önemlidir.
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Bâkî Divanında Sembolik Bir Mekân Olarak Kâbe
The Kaaba as a Symbolic Space in the Bâkî’s Diwan

Hakan SÖNMEZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Öz
Her mekân içerisinde barındırdığı toplumun özelliklerini yansıtır. Mekânın, toplumların karakteristik
özelliklerini yansıtması beraberinde mekân kavramının çeşitlenmesini getirmiştir. Kutsal mekânlar da
bu çeşitlenmenin bir ürünüdür. Hangi inanç sisteminde olursa olsun, o inanca sahip insanların ortak
değeri olarak çeşitli ibadet yerleri ortaya çıkmıştır. Kâbe de İslam dinine inanan toplumlar için kutsal
görülmüştür. Kâbe’nin yapımı Hz. İbrahim’e dayanmaktadır. Kimi kaynaklarda Kâbe’nin Hz. Âdem
tarafından inşa edildiği belirtilse de gerek Kur’an ayetleri gerek Hz. Muhammed’in hadisleri Kâbe’nin,
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiğine işaret etmektedir. Her ne kadar Kâbe’nin tarihi
İslamiyet’in doğuşundan çok daha eskilere dayansa da Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmesi
ile birlikte Müslümanlar için kutsal bir mekân sayılmış ve günümüze kadar aynı inançla kutsallığını
korumuştur. Mekân ve özellikle kutsal mekânlar toplumların edebî ürünlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Anlatıbilim çerçevesinde edebî türlerde mekânın hem anlatı hem de karakter
üzerinde belirleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada da Klâsik Türk Edebiyatında önemli bir üne
sahip olan 16. yüzyıl şairlerinden Bâkî’nin şiirlerinde Müslümanların kutsal mekânı olan Kâbe’nin
sembolik olarak nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Klâsik Türk Edebiyatında dil, genellikle sembolik
bağlamda kullanılmıştır. Bu kullanım çeşitli edebî sanatlar aracılığı ile gerçekleşerek sembolik dilin tüm
olanaklarından faydalanılmış ve ortaya zengin bir anlatım çıkmıştır. Muhtevasının bir kısmını İslamî
unsurlardan alan Klâsik Türk Edebiyatında en çok kullanılan mekânlardan biri Kâbe’dir. Kâbe, genellikle
sevgilinin mahallesi (kûy-ı yâr), yüzü, âşığın gönlü, âşığın sevgilisine kurban olması, yollarının dikenli
olması, gayrimüslimlerin girmesinin yasak olması vb. bağlamlarda kullanılmıştır. Kimi methiyelerde ise
memduhun bulunduğu mekân Kâbe’ye teşbih edilmiştir. Kâbe gibi kutsal bir mekâna olan sevgi ve
saygı, mazmun ve edebî sanatlarda kullanılmasının yanı sıra “Kâbenâme” adında bir edebî türün de
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çalışmada doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Bâkî’nin
Divanında doğrudan Kâbe sözcüğü ve Kâbe ile ilgili sözcükler belirlenip bu sözcüklerin hangi sembolik
bağlamda kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada belirlenen beyitlerdeki sembolik kullanımlar
bağlamına göre açıklamaları ile verilmiştir. Çalışma sonunda Bâkî divanında çoğunlukla sevgili etrafında
şekillenen bir sembolik anlatımın olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bazı beyitlerde padişahın
bulunduğu yer, âşık ve rakibin de Kâbe ile ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bu tespitlerin dışında
divanda “kıblem” redifli bir gazelin yer alması, Bâkî’nin Kâbe’ye verdiği önemi açıkça göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Bâkî, Kâbe, mekân, divan, şiir.
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Abstract
Each space reflects the characteristics of the society it houses in. The fact that space reflects the
characteristic features of societies has led to a diversification of the concept of space. Sacred places
are also a product of this diversification. Regardless of which belief system it is in, various places of
worship have emerged as the common value of people with that faith. The Kaaba has also been
considered sacred for societies that believe in the Islamic religion. The construction of the Kaaba is
based on Abraham. Although some sources state that the Kaaba was built by Adam, both the verses
of the Qur'an and the hadiths of Muhammad indicate that the Kaaba was built by Abraham and his son
Ismail. Although the history of the Kaaba dates back to much earlier than the birth of Islam, it was
considered a sacred place for Muslims with the revelation of the Holy Qur'an to Muhammad and has
maintained its sanctity with the same faith until today. Space, and especially sacred spaces, are often
used in the literary products of societies. Within the framework of narrative science, space has a
decisive influence on both narrative and character in literary genres. In this study, it is examined how
the Kaaba, which is the sacred place of Muslims, is used symbolically in the poems of Bâkî, which has
an important reputation in Classical Turkish Literature in 16th century. In classical Turkish Literature,
the language was often used in a symbolic context. This usage was realized through various literary
arts and all the possibilities of symbolic language were used and a rich expression emerged. One of the
most used space in Classical Turkish Literature, which takes part of its content from Islamic elements,
is the Kaaba. The Kaaba was usually used in the context of the beloved's neighborhood (kuy-i yar),
beloved's face, the lover's heart, the lover's sacrifice to his love, the roads were thorny, non-Muslims
were forbidden to enter, etc. In some eulogies, the place where the praised is located has been
exposed to the Kaaba. The love and respect for such a sacred place as the Kaaba led to the emergence
of a literary genre called “Kabename”, as well as its use in the imagery and literary arts. In this study,
the document analysis method was used. In this context, the word Kaaba and the words related to
Kaaba were determined directly in the diwan of Bâkî and it was determined in which symbolic context
these words were used. According to the context of symbolic uses in the couplets determined in the
study, the found elements were given with descriptions. At the end of the study, it was concluded that
there is a symbolic expression in the Bâkî diwan that is mostly shaped around the beloved. In addition,
it has been determined that in some couplets, the place where the sultan is located, the lover and the
opponent are also associated with the Kaaba. Apart from these determinations, the fact that a ghazal
with the title “kiblem” is included in the diwan clearly shows the importance that Bâkî attaches to the
Kaaba.
Keywords: Bâkî, Kaaba, space, diwan, poem.
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GİRİŞ
Arapça “kevn” kökünden gelen mekân; yer, mahal, ev, uzay (Devellioğlu, 2010: 699) gibi anlamlarda
kullanılmakla birlikte insan ve her türlü varlığın mevcut olduğu yer anlamına gelmektedir. “Mekân,
insanın ihtiyaçlarını giderdiği, barındığı, maddi kazanç sağladığı, manevi haz duyduğu vb. yerdir. Bu
bakımdan ev, işyeri, ibadet yeri, eğlence ve alışveriş yerleri birer mekândır” (Korkmaz, 2017: 7).
Varoluşsal olarak mekân, “insanın varlığının konumlandığı bir varlık sahnesidir” (İçli, 2021: 342). İnsan,
içinde bulunduğu mekândan ayrı tutulamaz. İnsanın sosyo-kültürel değerlerinin oluşmasında önemli
bir yere sahip olan mekân, bireyin iç dünyasını da etkiler. Gaston Bachelard, Mekânın Poetikası adlı
çalışmasında mekân için “hayallerimizi keşfettiğimiz yer” ifadesini kullanır (2017: 35). Bachelard ayrıca,
anılarımızın somutlaştırılmasında mekânın önemini vurgulayarak mekânın sadece yaşadığımız yer
olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeker (2017: 39).
Mekânın algısal bir forma dönüşmesi insan zihninin bir ürünüdür. İnsan, içinde yaşadığı mekâna çeşitli
anlamlar yükler. Bu da dilin farklı boyutlarda, yani sembolik olarak kullanımı ile mümkün
olabilmektedir. Dilin sembolik kullanımı, edebî metinlerde mekân algısının değişmesi ve çeşitlenmesini
beraberinde getirir. Her ne kadar Gotthold Ephiraim Lessing anlatıya dayalı edebiyatı bir “zaman
sanatı” olarak görmüş ve edebiyattaki mekânın, resim ve heykel gibi sanatlardaki mekânlar kadar
önemli olmadığını belirtmiş olsa da son yıllarda mekânın edebi türlerde en az zaman kadar önemli
olduğu anlaşılmıştır. Nitekim Stanzel, edebiyat sanatındaki mekân ile görsel sanatlardaki mekânın aynı
olmadığını, edebî türlerdeki mekânın çok ince ayrıntısına kadar betimlenmesinin imkânsız olduğunu,
bunun ancak görsel sanatlarla mümkün olabileceğini vurgulamaktadır (Jahn, 2020:106). Bu açıdan
bakıldığında insanın zihnî ve bedenî tecrübelerinin bir ürünü olan edebî türlerde de mekânın önemi
ortaya çıkmaktadır. Mekân, şair ve yazarlar tarafından bir hikâye, roman ya da manzum hikâyede
karakterin iç dünyasını yansıtması bakımından özenle seçilmiş ve tasvir edilmiştir. Bahsi geçen anlatıma
dayalı metinlerde olduğu kadar coşku ve heyecana bağlı bir metin türü olan şiirde de mekân kavramı
önemli bir yer tutar. Şiirin, soyut bir tasarının imgeler yoluyla somutlanması olduğu düşünülürse,
mekân ve mekândaki nesneler karakterin zihinsel deneyiminin bir tezahürü olarak işlev kazanır
(Bayramoğlu, 2012:2). Şiir dilindeki bu işlevler imge ve metafor gibi kavramlar yardımı ile gerçekleşir.
Böylece diğer anlatı metinlerinden farklı olarak şiirde mekân daha derin bir anlama kavuşur.
Mekânın şiir dilinde yeniden yaratılması ve farklı boyutlarda anlamlandırılması hemen her dönem
şiirinde görülmektedir. Bu bağlamda Klasik Türk şiirinin Arapça ve Farsça ile zenginleştirilmiş dili ile
geleneğin getirdiği birikime de bağlı kalınarak mekâna çok çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Divan
şairlerinin zengin ve ince hayal dünyaları gerçek anlamdaki bir mekânı çeşitli edebi sanatlar ve
mazmunlar yardımı ile farklı bir boyuta taşımıştır. Klasik şiirin olay çevresinde gelişen bir ürünü olan
mesnevide bile her ne kadar şehir ve ülke isimleri ile dağ, ova, ırmak gibi doğal mekânlar yer alsa da bu
mekânlar “topografik bir yer değil, anlam üreten, anıları barındıran, kişinin iç dünyasını yansıtan
değerlerdir ” (İçli, 2012: 344). Nitekim Klasik şiirde mekân denilince akla ilk olarak tabiat gelmektedir.
Klasik dönem şairleri doğal mekânları kendi hayal dünyalarında yeniden yorumlamışlardır. Bunun en
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önemli sebeplerinden biri şairlerin tabiata tasavvufi görüşün bir gereği olarak Allah’ın yani, mutlak
varlığın bir tezahürü gözüyle bakmış olmalarıdır (Gider, 2017: 20).
Temel kaynakları arasında İslamiyet’in geniş bir yer tuttuğu Klasik şiirde İslamiyet ile ilgili mekânlar da
sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle Kuran-ı Kerim’de yer alan peygamber kıssalarında geçen mekânlar
yüzyıllar boyunca gelenekten beslenen şairlerin şiirlerinde kullanılmıştır. Yusuf denilince Mısır, kuyu ve
zindan gibi mekânlar; Yakup denilince Külbe-i Ahzân” akla gelmektedir (İçli, 2008:345). Bunun yanında
İslamiyet’teki kutsal mekânlar ve ibadet yerleri de klasik dönem şairleri tarafından farklı hayallerde
kullanılmıştır. Müslümanların ibadet ettikleri mekân olan cami, hem sevgilinin güzellik unsurlarını
anlatmada hem de tasavvufî fikirleri yansıtmada önemli bir unsur olmuştur. Ayrıca Hac ibadeti sırasında
ziyaret edilen mekânlar, hacca hiç gitmemiş şairler tarafından bile şiirlerde ustalıkla kullanılmıştır
(Uzun, 2009: 331).
Bu çalışmada da Klasik Türk şiiri denilince akla gelen ilk isimlerden olan 16. yüzyıl şairi Bâkî’nin
divanında Hac ibadeti sırasında ziyaret edilen en temel mekân olan Kâbe’nin sembolik olarak nasıl
kullanıldığı incelenmiştir. Bâkî, yaşadığı dönemde sultanu’ş-şuara unvanını almış, çeşitli devlet
görevlerinde bulunmuş ve kendinden sonraki şairleri etkilemiş bir şairdir. Aldığı görevler arasında
Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke şehrinin kadılığı bulunmaktadır. Bu bağlamda şairin bizzat
yakınında yaşadığı Kâbe’nin şiirlerine yansıması çalışmanın temelini oluşturmuştur.

1. Kutsal Bir Mekân Olarak Kâbe
İnsanlık tarihi boyunca birçok mekân çeşitli din ve inanışla özdeşleşmiş ve o din ve inanışa mensup
insanlar tarafından ziyaret edilmiştir. İnsanlar dinî vecibelerini yerine getirmek için kutsal sayılan
mekânları ziyaret etmişlerdir. Bu durum yeryüzünde ortaya çıkmış hemen her din ve inanış için
geçerlidir. Bu mekânların kutsal sayılmasında Allah’ın o yerde tecelli etmesinin veya gücünü
göstermesinin payı vardır. Allah’ın, Hz. Musa’ya Tur Dağı’nda görünmesi1 ile Tur Dağı kutsal bir mekân
hüviyeti kazanmıştır (Dikbaş, 2020: 28).
Her ne kadar inşası İslamiyet’ten önceki devirlere uzansa da Kâbe, Müslümanlar için kutsal bir mekân
olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bu kutsallığını devam ettirmiştir. İlk defa ne zaman ve kim
tarafından inşa edildiğine dair ihtilafın bulunduğu Kâbe, Mekke şehrinde Mescid-i Haram’ın ortasında
bulunmaktadır. Çeşitli tarih kitaplarında Kâbe’nin yeryüzü yaratılmadan önce var olduğu belirtilmiştir.
Ezrâkî’ye göre Kâbe’nin ilk örneği Allah tarafından Arş’ın altında kurulmuş, sonra melekler tarafından
bu mabedin benzeri onun tam hizasında yeryüzünde inşa edilmiştir. Meleklerden sonra Hz. Âdem
tarafından inşa edilmiş ve Hz. Âdem’den sonra da evladı tarafından yenilenmiştir (Can, 1993: 68).
Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerden (Âl-i İmrân 3/96, el-Bakara 2/125-127, el-Hac 22/26, el-Hac 22/27-29,

1

A’raf, 7/143 “Musa tayin ettiğimiz vakit (Tur’a) gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o “Rabbim! Bana görün;
sana bakayım” dedi. Rabbi, “Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak; o yerinde durabilirse sende beni
görebilirsin” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti; Musa’da bayılıp düştü. Kendine gelince
dedi ki: “Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim.”
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A’raf, 7/143) Kâbe’nin Hz. İbrahim’den önce de var olduğu, ancak uzun zaman içinde yıkılıp kaybolduğu,
daha sonra tekrar Hz. İbrahim tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır (Ünal, 2001: 23-26).
İslamiyet’in Mekke’de ortaya çıkması ile birlikte Kâbe, Müslümanlar için de kutsal bir mekân olarak
kabul görmüştür. Kur’an-ı Kerim’deki ayetler ve Hz. Muhammed’in Kâbe ile ilgili hadisleri
doğrultusunda Müslümanlar Kâbe’ye büyük bir kutsiyet ve sevgi atfetmişlerdir. Bu sevginin ve
kutsiyetin yansıması Müslümanların ortaya koydukları çeşitli eserlerde de kendini göstermiştir.

2. Bâki Divanında Sembolik Bir Mekân Olarak Kâbe
Divan şiirinde en önemli tip sevgilidir. Sevgili doğrudan beşerî bir aşkın unsuru olarak karşımıza
çıkmakla birlikte tasavvufi düşüncede ilahi aşkın bir ürünü olarak Allah ile bütünleşmiş bir şekilde
karşımıza çıkar. Bu bağlamda sevgilinin bulunduğu yer, mekân, mahalle âşıklar için büyük öneme
sahiptir. Sevgilinin mahallesinin Kâbe’ye teşbihi hem sevgiliye verilen değere hem de Kâbe’nin İslam
dini acısından taşıdığı öneme dayanır. Çünkü hac ibadeti, İslam dininin esaslarından biridir ve bu ibadeti
yerine getirmek isteyen her mümin Kâbe’yi ziyaret etmek zorundadır. Aynı şekilde âşık da bir hacı misali
sevgilisinin mahallesinde bulunmayı arzular. Bâki bu mahalleye ulaşmanın başlıca yolunun sa’y
etmekten geçtiğini söyler. Sa’y, hac adabından biridir. Safâ ve Merve tepeleri arasında yedi defa
koşarak gerçekleştirilir. Bâki de bu beytinde eğer vuslat Kâbe’sinin sefasını isterse sa’y etmesini, çünkü
sa’y edenin gitmek istediği yere ulaşacağını söyler. Burada sa’y kelimesi hem tevriye yoluyla hac adabı
olarak sa’y etmek olarak kullanılmış hem de bir hedefi olan insanın ancak çalışarak o hedefe
ulaşabileceğini vurgulamıştır. Âşık için de en büyük hedef sevgilinin yanında yani mahallesinde olmaktır
zaten.
Bâkî safâ-yı Ka’ be-i vuslat murâd ise
Sa’ y it hemîşe (daima) sa’ y iden irdi menâzile (G477/5)

Bâkî, diğer beytinde sevgilinin mahallesinin Kâbe gibi ulu, yüce, saygıya layık olduğunu belirtir.
Hâk-i harîm-i hürmet-i kûyın makam idin
Erkân-ı Ka’ be gibi mu’azzez mükerrem ol (G289/6)
Kâbe Müslümanlar için bir secde-gâhtır. İnsanlar Kâbe’nin bulunduğu tarafa doğru yani kıbleye doğru
secde eder, namaz kılarlar. Dinsel boyutun dışında âşık, sevgilinin yüzüne, kaşlarına, eşiğine, ayak
toprağına, kûyuna (mahalle) da ona kul olduğunu anlatmak için secde edebilir. Bâkî bu beytinde sevgilin
mahallesini o derece yüceltiyor ki ona secde etmek caiz olmasaydı bu dünyada Kâbe de secde edilen
bir kıble olmazdı demektedir. Tabii buradaki sevgiliyi Allah olarak düşünmek de mümkündür.
Eger kûy-ı habîbe secde kılmak câ’ iz olmasa
Cihânda secdegâh olmazdı kûy-ı Mustafâ kıblem (G333/5)
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Hacı adaylarının Kâbe’ye gittiğinde eşiğine yüzlerini sürmesi yaygın bir davranıştır. Bâkî de bu duruma
gönderme yaparak nasıl ki hacılar Kâbe’ye gidince eşiğine yüz sürerler ben de senin mahallene gelince
eşiğine yüzümü süreyim, der. Çünkü sevgilinin mahallesi aşığın Kâbe’sidir, kıblesidir.
Bilürsin yüz sürerler âsitân-ı Ka’ beye ben de
İşigüñe yüzüm sürsem n’ola a Ka’ bem a kıblem (G333/6)
Hac ibadetlerinden biri Kâbe’yi tavaf etmektir. Bâki de gönlüne huzur ve mutluluk girmesinin yolunun
sevgilinin mahallesini döne döne tavaf etmesinden geçtiğini söyler.
Bâkıyâ ister isen kalbe safâ virmek eger
Ka’ be-i kûyına var döne döne eyle tavâf (G231/5)
Bu beyitte de sevgilinin mahallesinde bir kez tavaf etmeyi bir ömre değişmeyeceğini söyler. Hacılar için
Kâbe ne ise âşık için sevgilisinin mahallesi odur.
Bir kez tavâfın itmegi bin ‘ ömre virmezin
Ey hâcî saña Ka’ be baña kûy-i dil-rübâ (G10/3)
Divan şiirinde sevgilinin çok aşığı vardır. Bu âşıklar kimi zaman sevgilinin saçlarına asılmış, kimi zaman
da mahallesinin etrafında toplanmışlardır. Bu beyitte Bâki âşıkların, sevgilinin mahallesinde tıpkı
Kâbe’de saf saf duran hacılar gibi dizildiğini teşbih yoluyla söyler.
Kûyuñ etrâfına ‘ uşşâk dizilmiş gûyâ
Harem-i Ka’ bede her cânibe erkân saf saf (G229/8)
Hacca giden hacı adaylarının ibadetleri arasında kurban kesmek de vardır. Bu da Müslüman âleminde
kurban bayramı olarak kutlanır. Bâkî bu beyitte sevgiliye kavuşma arzusu ile bayrama ulaştığını ve eğer
sevgili isterse tüm âşıkların onun yoluna kurbanlık koyun gibi canlarını feda edeceklerini söyler.
Dil-i pür-iştiyâkı tek visâlüñ ‘ îdına irgür
Eger kurbân dilerseñ yoluña canlar fidâ kıblem (G333/4)
Bu beyitte Bâki nasıl ki hacılar Kâbe örtüsüne sarılmışlarsa, bu örtü ihram olarak bilinen beyaz renkli bir
örtüdür, gönlünün de sevgilinin eteğine o şekilde sarıldığını söyler.
Kûyında göñül dâmen-i dil-dâre sarıldı
Hâcî gibi kim Ka’ bede estâre sarıldı (G535/1)
Bâkî bu beyitte de gönlünün sevgilinin mahallesinin yakınında olmasına bile razı olduğunu ve bu yolda
kurban olmayı kabul ettiğini söyler.
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İrişsün Ka’ be-i kûy-ı rızâña tek dil-i Bâkî
Harîm-i hürmetüñ kurbında kurbân ile irzâdur (G65/5)
Kâbe’nin yolları dikenli ve meşakkatlidir. Âşık da sevgilinin mahallesine ulaşmak için çeşitli zorlukları
geçmelidir. Bâkî bu beyitte sevgilinin mahallesinin yollarında kimse canını kurtaramadı, yani o yollardan
kimse geçemedi demektedir. Çünkü sevgilinin gamzesinin açtığı yara devedikeninin yarasına
benzemez. Burada sevgiliye ulaşma yolunun zorluğu Kâbe’nin yollarından daha zor görülmüştür.
Kimse râh-ı Ka’ be-i vasluñda cân kurtarmadı
Zahm-ı gamzeñ beñzemez hâr-ı mugaylân zahmına (G411/3)

Bir önceki beyte paralel olarak bu beyitte de sevgiliye ulaşan yolun Kâbe’nin yolları gibi zorlu olduğu
belirtilmiştir. Bu yoldan geçmeye ömür yetmez, kişi bu yolda ölüp vuslata eremez.
Yollarda kalur râh-rev-i Ka’ be-i vasluñ
Ömr âhir olur mevt irişür zâd yitişmez (G201/4)
Ancak Bâkî sıradan bir âşık değildir. Her ne kadar ki vuslat Kâbe’sinin yollarını yani kûy-i yârı devedikeni
belası tutmuş olsa da o, bu diken, çöp dolu yollardan çoktan geçmiştir.

Mugaylân-ı belâ tutmış tarîk-i Ka’ be-i vasluñ
Efendi ben o râh-ı pür-has u hâşâkden geçdüm (G316/5)
Kâbe’nin divan şiirinde kullanımı sevgilinin mahallesinin yanı sıra yüzüne teşbih edilmesi ile de
gerçekleşir. Divan edebiyatında sevgilinin kaşı kıble ya da mihrap olarak kabul edilmiş, dolayısıyla yüzü
de Müslümanların secdegâhı olan Kâbe’ye benzetilmiştir. Bâkî bu beyitte sevgiliye kavuşma arzusunun
onun yüzünü görmekle gerçekleşebileceğini söyler. Çünkü Kâbe’yi görenlerin dualarının kabul edildiği
söylenir.
Yüzüñ görüp n'ola vasluñ temennâ eylese Bâkî
Görinse Ka’ be dirler müstecâb olur du’ â kıblem (G333/7)
Sevgilinin güzellik unsurlarından olan yanağındaki hâl yani “ben” divan şiirinde fülfül, Habeş, Hindu,
sevda gibi unsurlara benzetilmiştir. Bâkî bu beyitte seng-i siyah terkibi yani siyah taş ile Hacerü’l-Esved’i
kastetmektedir. Hacerü’l-Esved’in, Kâbe’nin inşaatı sırasında Hz. İbrahim tarafından başlangıç noktası
olarak konulduğuna inanılır (Ögüt, 1996: 433-435). Beyitte siyah rengi bakımından Kâbe’deki Hacerü’lEsved’i sevgilinin yanağındaki siyah bene benzetilmiştir.
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Hayâl-i hâl-i ruhsâruñ yog anuñ çünki göñlinde
Ne basdı bagrına seng-i siyâhı Ka’ be yâ kıblem (G333/3)
Tasavvufî düşünceye göre Kâbe; merkezi olma acısından kalbi, gönlü temsil eder. Dış dünyada nasıl
Kâbe merkezse, iç dünyada da kalp merkezdir. Bu yüzden gönül yapmak, gönlü hoş etmek Kâbe
yapmaktan daha üstün kabul edilmektedir. Bu duruma Bâkî divanında bu beyitle vurgu yapılmıştır.
Hâne-i kalbüm eylesün termîm
Ka’ be yapmak dilerse İbrâhîm (G342/1)
Bâkî Divanında Kâbe, yukarıda bahsi geçen hususlar dışında padişahın makamı olarak da kullanılmıştır.
Padişahın makamının yani tahtının veya sarayının devletin merkezi olması münasebetiyle özellikle
kasidelerde Kâbe, padişahın bulunduğu yer olarak tasavvur edilmiştir. Bu durum Kâbe’nin sevgilinin
mahallesine benzetme unsuru olarak kullanılmasıyla paralellik göstermektedir.
Umaruz kim bulına Ka’ be-i maksûda vüsûl
Geçdi çün devlet ile yirlü yirine erkân (K2/6)
Hân Murâd ol kâ’inâtuñ kıble-i ikbâli kim
Ka’ be-i dergâhına şâhân u dervîşân gelür (K6/10)
SONUÇ
Son dönemlerde yapılan çalışmalar ışığında mekânın edebî türlerde en az zaman ve şahıslar kadar
önemli oluğu ortaya çıkmıştır. Mekân, sadece gerçek anlamda insanın içinde bulunduğu coğrafî bir
bölge değildir. Edebî türlerde gerek yazar veya şairin gerek kahramanların iç dünyasını yansıtması
bakımından önemli bir unsurdur. Özellikle üst dil olarak nitelendirilen sembolik bir dilin kullanıldığı şiir
sanatında mekâna çok çeşitli anlamlar yüklenmiştir.
Divan şiirinde İslamiyet ile ilgili unsurlar gelenek çerçevesinde çeşitli edebî sanatlar vasıtasıyla sıklıkla
kullanılmıştır. Bunun en önemli sebebi Divan şiiri kaynaklarının temelinin İslamiyet’e dayanmasıdır. Bu
unsurlar içerisinde kutsal bir mekân olan Kâbe de yüzyıllar boyunca Divan şairleri tarafından çeşitli
hayallerle kullanılmıştır. Bu hayaller içerisinde âşığın gönlünün Kâbe’ye benzetilmesi, sevgilinin güzellik
unsurları ve mahallesi bulunmaktadır. Müslümanlar için en kutsal mekân olarak görülen Kâbe, bu
hususlar çerçevesinde şiirlerde yerini almıştır. Bâkî Divanında da Kâbe’nin kullanımı gelenekten ayrı
düşmemiştir. Bâki, kendinden önceki Divan şairleri gibi geleneği takip etmiş ve çeşitli mazmunlar ve
edebî sanatlar yardımı ile Kâbe’yi yukarıda bahsi geçen hususlar çerçevesinde kullanmıştır.
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Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâmesi’nde Şair
Eleştirisi
Taci-zade Cafer Celebi's Poet Criticism in Heves-Name
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Öz
Divan şairleri, kendi eserlerinde edebiyata, şiire ve şaire dair görüşlerini çeşitli vesilerle dile getirirler.
Bu eleştiriler, muhtelif nazım şekilleri üzerinden olabildiği gibi özellikle gazel ve mesneviler üzerinde
yoğunlaşır. Mesnevilerin özellikle giriş / sebeb-i telif bölümleri, edebi eleştiri bağlamında zengin
malzemeye sahip olan metinlerdir. Bu tür eleştirilerde şairin diğer şairleri yererek kendi şairlik kudretini
göstermesi ve tenkit edilen şairler üzerinden kendine pay çıkarmaya çalışması göz ardı edilmemelidir.
Bir şairin kaleminden başka şairlerin eleştirilmesinin en dikkat çekici örneklerinden biri de Tâcî-zâde
Cafer Çelebi’nin Heves-nâme adlı eserinde yer alan Ahmed Paşa’ya ve Şeyhî’ye yönelik eleştirilerdir. Bu
çalışmada, Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin şiire dair görüşleri ve şair eleştirisi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Ahmed Paşa, Şeyhî, Heves-nâme, tenkit.

Abstract
Divan poets express their views on literature, poetry and poet in their own works on various occasions.
These critiques can be based on various forms of verse, as well as especially focus on ghazals and
masnavis. Especially the introduction / reason of copyright sections of the masnavis are texts that have
rich material in the context of literary criticism. In such criticisms, it should not be ignored that the
poet shows his own poetic power by criticizing other poets and tries to take credit for himself through
the criticized poets. One of the most striking examples of criticism of poets other than the pen of a
poet is the criticisms against Ahmed Pasha and Şeyhî in Taci-zâde Cafer Çelebi's book Heves-name. In
this study, Tâcî-zâde Cafer Çelebi's views on poetry and poet criticism will be emphasized.
Keywords: Taci-zade Cafer Çelebi, Ahmad Pasha, Seyhi, Heves-name, criticism.
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GİRİŞ
Her mesnevinin kendine özgü bir yazılış nedeni vardır. Eseri neden kaleme aldığını ifade eden şairler,
buna genellikle mesnevilerin sebeb-i telif bölümlerinde yer verirler. Bu bölümlerde oldukça iddialı
sözler sarf eden şairler, diğer şairleri yererken bir taraftan da kendilerini övmeyi ve şiir sahasındaki
kudretlerini ön plâna çıkarmayı ihmal etmezler. Mesnevilerin kimi zaman kurmaca, kimi zaman da
gerçek olmak üzere farklı yazılış sebepleri vardır. Örneğin Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinin “Der
Beyân-ı Sebeb-i Telif” başlıklı bölümünde eserini neden kaleme aldığını belirtirken diğer taraftan da
şair Nâbî’ye ve onun Hayrâbâd mesnevisine yönelik sert eleştirilerde bulunur (Doğan, 54-57). Buna
benzer bir diğer örnek de Vakanüvis râşid’in Sıhhat-âbâd mesnevsinin “Tafsîl-i Meâl-i Bâis-i Nazm”
(Eserin Yazılış Sebebinin Anlatılması) başlıklı bölümde, o dönem toplumunun yozlaşmasından,
insanların ilimden yüz çevirdiğinden, cahillerin revaç bulup ilim adamlarına itibar edilmediğinden ve
gerçek manada şair kalmadığından şikâyet eder ve konuyu kendisine getirip şiir sahasındaki
kudretinden bahseder. Nihayetinde bu mesneviyi kaleme almasının elzem olduğunu ifade eder.
(Türkoğlu, 88-93). Divan edebiyatında bu minvalde yazılmış benzer örneklerin sayısı bir hayli fazladır.
Bu bağlamda Tâcî-zâde Cafer Çelebi de klasik edebiyat geleneğine bağlı kalarak hem kendi şairliği ile
övünüp şiirin ne olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair fikir yürütmüş hem de yeri geldikçe başka
şairleri eleştirmekten geri kalmamıştır. Mesnevilerin giriş bölümlerinde, şairlerce genellikle ihmal
edilmeyen bir kısım olan “Sebeb-i telif” bölümü, Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’sinde müstakil
bir başlıkla yer almaz. Heves-nâme’de eserin kaleme alınış sebebi, “Hasb-i hâl” başlıklı böülmde ele
alınır. Mesnevilerde birbirine oldukça benzeyen bu sebeplerden biri de, dost meclisinde arkadaşlarının
bu şairden bir eser yazmalarını istemeleridir (Önal, 105-123).. Böylece Heves-nâme’de şair,
arkadaşlarının ısrarları ve hatta bunu ancak kendisinin yapabileceğini söylemeleri üzerine eseri
yazmaya başladığını ifade eder. Cafer Çelebi, böyle bir eser yazmak için başta gönülsüz olduğunu ifade
etse de arkadaşlarının ısrarları neticesinde eserini yazmayı kabul ettiğini ifade eder (Sungur, 87).
Bu esnâda bana bir yâr-ı cânî
Didi ey bahr-i ummân-ı meânî
Budur zannum eyâ her fende
Ki sensin mesnevîye dahı kâdir
Ola âlemde senden yâdgâr ol
Bula halk içre kadr u i’tibâr ol

(Sungur,205)

Tâcî-zâde Cafer Çelebi, tarihleri okumuş, mesnevileri ve ulaşabildiği bütün hikâyeleri karıştırmış, fakat
aradığını bir türlü bulamamıştır (Atay, 55). Kendi eseri için örnek nitelikte bir yapıt bulamayan şair,
Heves-nâme adlı eserini yazmaya karar vermiştir.
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Heves birle urup bünyâdın anun
Heves-nâme kodum hem adın anun
(Sungur, 212)
Cafer Çelebi, bu bölümden sonra sözü Divan şiirinin iki büyük temsilcisine getirir. Bunlar Şeyhî ve
Ahmed Paşa’dır. Kaynaklarda “Hüsrev-i şuarâ, pîşterîn-i şuarâ-yı Rûm, şeyhü’ş-şuarâ, emlahu’ş-şuarâ”
gibi sıfatlarla anılan Divan şairi Şeyhî ününü daha çok mesnevi alanında kazanmıştır. Eski edebiyatın
kurucularından biri olduğu kabul edilen şair, Hüsrev ü Şîrîn ve Harnâme adlı eserleriyle Türk
edebiyatında mesnevi sahasının önemli simaları arasında yer almıştır (Biltekin, 81). Sehî onun, “şiir
güzeli”nin omzundan eski Acem elbisesini çıkarıp Türkî elbise ve yeni hil‘atler biçip giydirdiğini
söyleyerek mesnevi tarzındaki başarısını dile getirmiştir. Latîfî de Şeyhî’nin mesnevide övülecek bir
üslûba sahip olduğunu, Hüsrev ü Şîrîn’ine birçok nazîre yazıldığını, fakat hiçbirinin Şeyhî’nin yanına
yaklaşamadıklarını ifade etmiştir (Canım, 339).
Bu şairlerden bir diğeri olan Ahmed Paşa’nın hayatından bahseden kaynaklar onun zekâsının
keskinliğinde ve nüktedanlığı konusunda birleşmektedirler. Divan’ındaki ifadeler de bu görüşleri
destekler mahiyettedir. Ahmed Paşa, devrinde “sultânü’ş-şuarâ” unvanını almış, şiirleri bütün Anadolu
ve Rumeli’ye yayılmış, hatta Hüseyin Baykara’nın Herat’taki sarayına kadar ulaşmıştır. Âşık Çelebi’nin
rivayetine göre, XV. yüzyılın ünlü Çağatay şairi Ali Şîr Nevâî, II. Bâyezid’e otuz üç gazelini göndermiş,
Bâyezid de bunları Ahmed Paşa’ya yollamıştır. Bu şiirlere nazîre söyleyen Ahmed Paşa, Nevâî’nin
şiirlerinin mükemmeliyete ulaşmasını, Hüseyin Baykara’dan gördüğü ilgiye ve sarayda kendisine verilen
öneme bağlayarak nazîrelerinden birinde Fâtih’in kendisine gösterdiği alâkanın yeniden gösterilmesi
gerektiğine işaret etmiştir. Ahmed Paşa daha sonra gelen Türk şairlerine kendisini üstat olarak kabul
ettirmiştir (Kut, 112).
Hem Şeyhî hem de Ahmed Paşa’dan sonra gelen birçok şair, bu iki ismi Divan şiirinin öncülerinden kabul
etmişler ve her iki ismi de üstat olarak benimsemişlerdir. Bununla birlikte Cafer Çelebi’nin bu şairler
hakkındaki görüşü biraz daha farklı yöndedir. Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Şeyhî ve Ahmed Paşa’yı Türk
dilinin önde gelen şairleri arasında göstermekle birlikte, onları sert bir şekilde eleştirmekten de geri
durmaz. Üstat olarak bilinen bu iki şairin bile şiir sahasında aslında çok da kudret sahibi şairler
olmadıklarını şu beyitlerde dile getirir:
Kamu nazm ehlinün hod hâli bellü
Ser-âmed olanun ahvâli bellü
Şular kim Türkî dilde şöhreti var
Biri Şeyhî biri Ahmed’dür ey yâr (Sungur, 207)
Cafer Çelebi, Şeyhî için öncelikle güzel ve olumlu ifadeler kullanarak başlar sözlerine. O’na göre Şeyhî,
sözü yerli yerinde kullanmayı bilen, güzel üslup sahibi bir şairdir.
Eger Şeyhî’dür insâf eyle billâh
Sühanverlikden olmış gerçi âgâh
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Sözün üslûb-ı nagzın anlamış ol
Kelâmun tavr u tarzın anlamış ol

(Sungur, 208)

Şeyhî hakkında kullandığı böylesine güzel ifadelerden sonra, O’nun fesahat (sözün akıcılığı, sözcükleri
yerli yerinde kullanma) konusundaki başarısızlığından ve şiirin akışına uygun olmayan “garib” ve eski
sözcükleri çok kullanmakla itham eder:
Fesâhatde velîkin kârı yokdur
Kelâmınun garîb elfâzı çokdur (Sungur, 208)
Cafer Çelebi, Şeyhî’ye yönelik bu eleştirilerinden sonra sözü Ahmed Paşa’ya getirir. Ahmed Paşa’nın
şiirlerinde sözün akıcı olduğundan (selaset) ve bununla birlikte sözcükler arasındaki bağlantının yerli
yerinde olup, sözcükleri bir bütünlük içerisinde kullandığından (fesahat) bahseder:
Ve ger Ahmed durur gerçi selâset
Bulınur sözlerinde hem fasâhat (Sungur, 208)
Fakat Ahmed Paşa’nın şiirleri belagat (düşünceler arasındaki irtibat) yönüyle kusurludur. Fikirler
arasında bir bütünlük sağlayamamış ve güzel bir üslup sahibi olamamıştır. Ahmed Paşa’nın belagatte
maharet sahibi olamayışı ve sözlerinin sadece ruhsuz bir kalıptan ibaret oluşunu Tâcî-zâde Cafer Çelebi
şu şekilde ifade etmektedir:
Sözinün hüsni vardur ânı yokdur
Nukûş-ı deyre benzer cânı yokdur

(Sungur, 208)

Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Şeyhî ve Ahmed Paşa’ya getirdiği eleştirilerden sonra iki şairi de birlikte ele
almaya / eleştirmeye devam eder. Cafer Çelebi’ye göre her iki şairin durum da ortadadır. Onlar orijinal
hayaller bulmaktan ve kendilerine özgü manalar geliştirmekten oldukça uzaktırlar. Cafer Çelebi, her iki
şairin de tercüme ve taklit eserler ortaya koymaktan ileri gidemediklerini ileri sürer. O’na göre Ahmed
Paşa ve Şeyhî aslında şair sayılamayacak derecede edebî nitelikten yoksun isimlerdir. Bu anlam
doğrultusundaki ifadeler, Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’sinde şu beyitlerle ifade edilmektedir:
Bu hâl ile yine ey merd-i üstâd
Birinün dahı yok şânına îcâd
Muayyen her birinün hâli kâli
Olupdur terceme ulu kemâli
Ararsan her birinün defterini
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Tetetbu eyler isen sözlerini
Bulımazsın birinde mâ’nî-i hâs
Bulursın gayrün âhengine rakkâs
Hayâl-i hâssa çün kâdir degüller
Hakîkatde bular şâir degüller (Sungur, 208-209)
Künhü’l-Ahbâr sahibi Âlî de Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin bu sözlerini eserinde şu ifadelerle
desteklemektedir: “Hususâ vasl u imâlede mustahsenât u selâseti muhill olan acîb ü garîb elfâzı işbâ ve
imtidâdla imâleden halâs idemeyüp lisân Türkî ki had-i zâtında sakîl ve fasahât u belâgati her cihetde
nâdir ü kalîldür, dâima zebân-ı Fârisîdeki güftâr-ı şehd-âsârla karıştırup ve ahyânen lisân-ı Arabîde olan
ibârât-ı sükker-bârla alışdırup şîr ü şekker-vâr imtizâc-ı hikmet-disâr virüp edâ-yı belîğ ile söz nazm
idememişdir” demektedir (İsen, 112).
Bu eleştirilerin ardından kendi şairliğinden ve şiir sahasındaki kudretinden bahsederek eserine devam
eder. Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin Şeyhî ve Ahmed Paşa’ya yönelik eleştirileri bu beyitlerle sınırlı
kalmaktadır. Cafer Çelebi’nin yaşadığı dönemin edebiyat ve kültür perspektifinden ve kendi şiir
ölçütleri zaviyesinden bakarak geliştirdiği bu edebî eleştirilerin kısmen haklılık payı olduğu
kanaatindeyiz. Fakat unutulmaması gereken bir husus var ki, Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın yaşadığı ve
eserlerini vücuda getirdiği dönemde Türk edebiyatı, Fars edebiyatının büyük bir etkisi altındadır. Bu
dönemin edebî metinleri kahır ekseriyetle tercüme faaliyetleri ve telif-tercüme eserler üzerinden
devam etmektedir. Yeni bir edebiyat geleneğinin tesis edilmeye çalışıldığı bu dönemlerde,
etkilenmenin had safhada olması ve tercüme eserlerin büyük bir yekûn oluşturması beklenen bir
durumdur. Bu vasat göz önünde bulundurulduğunda, Tâcî-zâde Cafer Çelebi’nin eleştirilerinin biraz sert
ve itham edici boyutta olduğu söylenebilir. Cafer Çelebi’nin böylesine sert eleştirilere ve suçlamalara
varan ifadelerinin temelinde, kendi şairlik tarafını ve şiir vadisindeki kudretini gösterme hevesinin de
olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır.
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