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TARİH VE KÜLTÜR (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 09:30- 12:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL MALATYA SANCAĞI TABİ GÖZENE, KADİRUŞAĞI, ALİŞAR VE 

KUŞDOĞANKARYELERİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (1842-1843) 

Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL MALATYA SANCAĞI İZOLU NAHİYESİ KADIOĞLU VE PINARLI 

KARYELERİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (1842-1843) 
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ÖZELLİKLERİNİN NÜFUSUN DAĞILIŞI VE YOĞUNLUĞU ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Nurdane ATEŞ 

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 
AZ GELİŞMİŞLİK KAVRAMINA COĞRAFİ BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Tuba Nur OLĞUN İZMİR LEVANTEN KONUTLARININ YAŞAMA KÜLTÜRÜ-MEKÂN İLİŞKİSİ 

BAĞLAMINDA İRDELENMESİ 

Tülgen TANMAN 

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ HAVALİMANLARININ COĞRAFİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEMİZSU İNGİLİZ EMPERYALİZMİ VE TIBBİ ARAŞTIRMALAR 

Dr. Mariam S. OLSSON 

Homayun FURMOLLY 

Dr. Ahmad Sharif FAKHER 

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE LÜBNAN 

Mahmut BAYRAMOV 
Hasan ABBASOV 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YENİ BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 

Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 

 

İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

 

 

KAŞGARLI MAHMUT-1 (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 12:30 – 14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 

Yazar isimleri Bildiri adı 

İclal ALKAN 

Prof. Dr. Nevzat BAYRİ 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF KAVRAMINA İLİŞKİN 

METAFORİK ALGILARI 

İclal ALKAN 
Prof. Dr. Nevzat BAYRİ 

FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 

Ayşe BİRHANLI 

Ramazan GÜNDÜZ 

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK 

ALAN BİLGİSİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Funda OKUŞLUK FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 

 

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Necdet KONAN  

Emine AYAZ 
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI 

DESTEĞİ ALGISI 

Selenay GÜR DEMİR  

Doç. Dr. Necdet KONAN 

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ 

ALGISI 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

KAŞGARLI MAHMUT-2  (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 15:00- 17:00 Oturum Başkanı Doç. Dr. Necdet KONAN  

Yazar isimleri Bildiri adı 

Doç. Dr. Nuray KURTDEDE 

FİDAN 

Faruk YETER 
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(AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YENİ BİR İVME) 

 
 

Dr. Mariam S. OLSSON 

Homayun FURMOLLY 
Dr. Ahmad Sharif FAKHER 

BEIRUT AND LEBANON DURING THE OTTOMAN EMPIRE  
 

Dr. Öğr. Üyesi Battal GÖLDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN 

ALGILADIKLARI SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

Hakan TAKGÜN  

Fevzi KIRIK 

Bülent ÇETİNKAYA 

ÖĞRETMENLERİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI 

Doç. Dr. Necdet KONAN  

Mustafa CICIK 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİ 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

Güven YILDIRIM  

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK ALGISI 

 

KAŞGARLI MAHMUT-3 (A) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 17:30- 19:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Necdet KONAN  

Yazar isimleri Bildiri adı 

VAHAP ARIKAN 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETICILERININ KAYNAK SAĞLAMADA 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

ZEHRA ASLAN 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVREYE DUYARLILIK ALGISI 

YELİZ GÜNEY 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİLERİN MESLEKİ 

DOYUMU ALGISI 

ERHAN EKİCİ  

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL ADALET ALGISI 

ALİ ASLANYÜREK 

DUYGU KAYHAN 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Derya GÜNAY 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

Bekir KARACA 

İLKOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ALGISI 

Hatice ASLAN 

Doç. Dr. Necdet KONAN 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ 

ALGISI 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 

Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 
Elvira NURLANOVA 

İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

Öğr. Gör. Dr. Murat CANPOLAT ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA DİJİTAL EBEVEYN OLMA: BİR OLGUBİLİM 

ÇALIŞMASI 

Öğr. Gör. Dr. Murat CANPOLAT FAL BAKTIRMA: BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI 

 



 

 

 

 

  

ADLİ BİLİMLER (B) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 09:30- 12:00 Oturum Başkanı Dr. Aslıhan KAYIK AYDINALP 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Dr. Barış DUMAN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞ KAZALARINDA SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMUNUN RÜCU DAVASINA GENEL BAKIŞ 

Dr. Mariam S. OLSSON  

London School of Economics 

Homayun FURMOLLY 
Kabul State University  

Dr. Ahmad Sharif FAKHER 

King Abdulaziz University 
 

BEIRUT AND LEBANON DURING THE OTTOMAN EMPIRE  

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAYIK 
AYDINALP 

İŞÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KAYIK 

AYDINALP 

SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra 

TAHTALI  

TÜRK HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERİYLE KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN KAMU 

PERSONELİNİN AKLANMA SONRASINDA GÖREVE İADELERİ SORUNU 

Arş. Gör. Nazlı ÇOBAN İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN ÜYE OLUNAN SENDİKAYA KARŞI ÜYELİĞİN 

KAZANILMASI SIRASINDA KORUNMASI 

Elif POLAT ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDE  ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN 

HAKLARI 

Mikail YUSIFOV 

Ahmad S. FAKHIR 

Muhyeddin ASKAROV 

ÖZERK CUMHURİYETLERDE MECLİS BAŞKANLARININ YETKİLERİ: 

NAHÇIVAN ÖRNEĞİ 

Irina KOLPAKOVA 

Irina KONSALIDZE 

MILITARY COURTS AND JUDGES STATUS 

Av.Dr. Sibel AKŞAHİN POLAT TÜRKİYE’ NİN 1951 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN CENEVRE SÖZLEŞMESİ’NE 

TARAFLIĞI 

Mahmut BAYRAMOV 
Hasan ABBASOV 

 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YENİ BİR İVME 
 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 
Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 

 

İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

 

 
 

ISPEC-1 (B) 
Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 12:00- 14:15 Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Menderes ÇENET 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KARDAŞ IN VİTRO ANTİMİCROBİAL AND SYNTHESİS EVALUATİON OF SOME NEW 3- 

ALKYL(ARYL)-4-(2-PHENYLACETOXY-3-ETHOXYBENZYLİDENAMİNO)-4,5-

DİHYDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ONE COMPOUNDS 

Doç. Dr. Funda OKUŞLUK 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZGÜL 

ZEA MAYS İLE NANO BOYUTTA TiO 2 SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 

Öğr. Gör. Nilgün KIZILKAYA 

Arş. Gör. Engin ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Didem EREN 

SARICI 

MADENSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN GAZBETON ÜRETİMİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Arş. Gör.  Engin ÖZDEMİR 

Öğr. Gör.  Nilgün KIZILKAYA 

MALATYA’NIN DEPREM OLUŞTURMA ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI 



Dr. Öğr. Üyesi Didem EREN 

SARICI 

Erkan BAHÇE, Ender EMİR 

Cebrail ÖLMEZ 

CoCrMo ALAŞIMININ TORNALANMASINDA MEYDANA GELEN TAKIM 

AŞINMALARININ VE TALAŞ TİPLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BAHÇE 

Cebrail ÖLMEZ, Ö.Ceren AKBAY 

HAP KAPLANMIŞ MATKAP İLE KEMİK DELİNMESİNİN DENEYSEL 

İNCELENMESİ 

Eray SARIGÜL, Erkan BAHÇE 

Ender EMİR 

Ti6Al4V ALAŞIMININ SIFIR ALTI ISIL İŞLEM İLE TORNALANMASININ TAKIM 

AŞINMASINA VE YÜZEY KALİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menderes ÇENET Honey Samples of Malatya with Respect to the Palynological and Physicochemical 

Properties 

Ayşe Şebnem ERENLER Rekombinant Pseudomonas aeruginosa Kaynaklı Kapsüler Polisakkarit Üretimi 

Doç. Dr. Çiğdem SARICI 

ÖZDEMİR 
Muhammed ONAY 

BOYA GİDERİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ  

Doç. Dr. Çiğdem SARICI 

ÖZDEMİR 
Kübra KARADAŞ 

FISTIK KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN FOTOKATALİZÖRLERİN YÜZEY 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Bilge Hatun AY 

Sima POUYA 

Okul Bahçelerindeki Çocuk Oyun Alanı Tasarımlarının Değerlendirmesi 

Bilge Hatun AY 
Ayşe Gülan ÇELEBİ 

Aysun TUNA 

Enerji Etkin Peyzaj Tasarım Yaklaşımları İle Kentsel Donatı Elemanları 

 

ISPEC-2 (B) 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 14:30- 17:00 Oturum Başkanı Dr. H.Turan AKKOYUN 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Sima POUYA 
Sahar POUYA 

GREEN INFRASTRUCTURE AS A SOLUTION FOR URBAN WATER QUALITY 
AND STORM WATER MANAGEMENT 

Sima POUYA DETERMINATION OF USER SATISFACTION IN DESIGNED LANDSCAPE 

ARCHITECTURE PROJECTS 

Nazire Sinem SARNILIOĞLU 

Sima POUYA 

DOĞA EĞİTİMİ İÇİN OKUL BAHÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Çiğdem CEYLAN 

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ (MALATYA) 

KAMPÜS ALANI ALÜVYONLARINA AİT SEDİMANLARIN ESKİ AKINTI 

YÖNÜ, DOKUSAL ÖZELLİKLERİ VE DEPOLANMA ORTAMLARININ 

BELİRLENMESİ 

Muhammet Fatih AKKAMIŞ 

Mehmet Cihat ÖZGENEL 

MİKRO ŞEBEKELERDE HİYERARŞİK KONTROL 

Derya KARAMAN 

Erkan BAHÇE 

KALÇA PROTEZ AŞINMA SİMÜLATÖRÜNÜN TASARIMI VE ÜRETİMİ 

Serkan YASAKCI 

Derya KARAMAN, Erkan BAHÇE 

FARKLI ELYAF YÖNLENDİRMELİ CAM ELYAF TAKVİYELİ 

POLİMER KOMPOZİTLERDE DELAMİNASYONUN İNCELENMESİ 

Dr. Murat CAN 

Dr. Serdar KOLUAÇIK 

Dr. Ögr. Üyesi Erkan BAHÇE 
Akif OYMAK 

KEMİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN LCP 

PLAKLARINDA KİLİTLİ VE KİLİTSİZ VİDALARIN KULLANIMI VE FARKLI 

VİDA AÇILARININ PLAĞIN MEKANİK DAYANIMINA 
ETKİSİ 

Dr.Öğr. Üyesi H.Turan AKKOYUN THE EFFECT OF QUERCETIN ON THE LUNG FATTY ACID COMPONENTS OF 

CARBON TETRACLORIDE (CCI4) EXPOSED RATS 

Mahire BAYRAMOĞLU 

AKKOYUN 

XANTHINE OXIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF WATER AND ETHANOL 

EXTRACTS OF CRATAEGUS MEYERI POJARK LEAF 

Arş. Gör. Gürcan KAMACI 

Doç. Dr. Filiz ÖZGEN 

Arş. Gör. Erman ÇELİK 

Muhammet Oğuzhan YILMAZ 

TEK KATMANLI FREN DİSKİ TERMAL PARAMETRELERİNİN DİSK 

GEOMETRİSİ İLE DEĞİŞİMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPEC-3 

Tarih: 4 Mayıs 2019 Saat: 17:15 – 19:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan SAYIN 

Yazar isimleri Bildiri adı 

Nurhayat ÖZDEMİR 

Kadir KERDİĞE 

Karanfil (SYZYGIUM AROMATICUM ) Bitkisinde GC-MS ile Tayini Yapılan Bazı 

Uçucu Bileşenlerin Gıda ve Sağlıkta Kullanım Alanları 

Doç. Dr. Serkan SAYIN YENİ HİDROKSİKİNOLİN SUBSTİTUTE p-ter- BUTİLKALİKS[4]AREN TÜREVİNİN 
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 Şule İNCİ  

Semih DALKILIÇ  

Sevda KIRBAĞ 

GELENEKSEL EM’İN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ 
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К. Т. Шакеев, Б.А. Бегежанов, 
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O.D. PILISHVILI  

 

 

JOINING UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS TO THE ELEMENTS OF 
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POSTER SUNUM 
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Gülhan ZORGÖR UÇDU 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARI 
 

İCLAL ALKAN 
İnönü Üniversitesi 

 

NEVZAT BAYRİ 
İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

Eğitim ve öğretimde meydana gelen gelişmeler, öğrenme ortamlarındaki çeşitliliği de beraberinde 

getirmektedir. Sınıf, bireylerin yeteneklerinin farkına vardığı, bunları geliştirerek, toplum için gerekli 

bilgi ve becerilere sahip olma gerekçesiyle, planlı öğrenme yaşantılarını gerçekleştirdikleri yerlerin 
başında bulunmaktadır. Bu nedenle en önemli öğrenme ortamı olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmada, 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının “sınıf” kavramıyla ilgili benzetmelerine “Sınıf … gibidir/ 
benzer. Çünkü …” ifadesiyle açıklama yapmaları istenmiştir. Böylelikle “Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının sınıf kavramını tanımlarken kullandıkları metaforlar nelerdir?” problemine cevap 

aranmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2018-2019 bahar yarıyılında, İnönü Üniversitesi Eğitim 
fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören, toplam 66 (44 kadın, 15 erkek, 7 kayıp 

veri) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından toplanan veriler iki araştırmacı tarafından 

içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmacılar arasındaki uyum yüzdesi %94 olarak 

hesaplanmıştır [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100]. Elde edilen bulgular 
incelendiğinde toplam 45 farklı metafor elde edilmiştir. Sınıf kavramına ilişkin çoğunlukla kullanılan 

metaforlar, araştırmacı tarafından oluşturulan “Yaşam Alanı” (f=16), “Farklılıkları Barındıran Yer” 

(f=14), “Hasat Zamanı” (f=8), “İşleyen Yer” (f=7), “Görünenden Daha Fazlası” (f=6), “Bilgi Yuvası” 
(f=6), “Karmaşık Mekan” (f=4) ve “Eğitim Ortamı” (f=3) kategorileri altında toplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf, Metafor, Öğretmen adayları 
 

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS TOWARDS 

CLASS CONCEPT 

 

ABSTRACT 

Developments in education and training bring diversity in learning environments. The class is at the 

head of the places where people realize their talents, develop them, and realize their planned learning 
experiences on the grounds that they have the necessary knowledge and skills for the society. Therefore, 

it can be considered as the most important learning environment. In this study, it is aimed to determine 

the perceptions of prospective science teachers about the concept of class through metaphors. The 

prospective teachers are expected to explain their metaphors about the concept of “class” with the 
expression of “Class is like/ similar to………. Because…….” Thus, "What are the metaphors they use 

when defining the concept of science teachers class?" the answer to the problem was sought. The 

participants of the study consisted of 66 (44 female, 15 male, 7 missing) science teacher candidates 
attending İnönü University Faculty of Education Science Education program in 2018-2019 spring 

semester. Data collected from teacher candidates were analyzed by two researchers using content 

analysis method. The percentage of consistence between the researchers was calculated as 94% 
[Agreement / (Agreement + Difference of Opinion) *100]. A total of 45 different metaphors were 

obtained. The metaphors mostly used for the concept of class are grouped under the categories “Living 

Spaces” (f=16), “Location of Differences” (f=14), “Harvest Time” (f=8), “Working Place” (f=7), “More 

than Display” (f=6), “Knowledge Slot” (f=6), “Complex Space” (f=4) and “Educational Environment” 
(f=3) created by the researcher. 

 

Keywords: Class, Metaphor, Prospective Teachers 
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GİRİŞ 

Çağımızda öğrenme ortamları çeşitlilik göstermekle birlikte eğitim deyince akla gelen ilk ortam sınıf 
olmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 2010). Öğrenme-öğretme sürecinin en somut gerçekleştiği ortam olan 

sınıflar öğrenci ve öğretmenler için büyük önem arz etmektedir. Sınıf, bir okulda bulunan öğrencilerin 

eğitim aldıkları oda şeklinde tanımlanmış olup, öğrencilerin potansiyellerinin farkına vardıkları, bunları 
geliştirme ve toplum için gerekli bilgi ve becerilere sahip olma amacıyla planlı ve programlı öğrenme 

yaşantıları gerçekleştirdikleri yerlerin başında gelmektedir (Ceyhan ve Ceyhan, 2009). Bu 

gerekçelerden ötürü sınıf, en önemli öğrenme ortamı olarak nitelendirilmektedir (Wilson, 1995). Bir 
öğretmen tarafından oluşturulan sınıf ortamının, öğrencilerin öğrenme yeteneklerini, kendilerini sınıfın 

bir parçası olarak görmelerini ve bu doğrultuda rahat hissetmelerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebileceği belirtilmiştir (Sheffler, 2009). Benzer şekilde, öğretmenin karakter yapısının, onun 

öğretim ve akademik davranışlarını ve bu doğrultuda sınıf ortamına etkilerinin olduğu belirtilmektedir 
(Özel, 2007). Öğretmenin karakter yapısı ile sınıf ortamının algılanması arasında önemli ilişkilerin 

olduğu belirtilmiştir (Kent ve Fisher, 1997). Öte yandan sınıf ortamına ilişkin algıların da tutum ve 

davranışlara etkisinin olduğu gözlenmiştir (Schreiner, 2010). Bu açıdan bakıldığında öğretmenin sınıf 
ortamını algılama biçiminin, bu ortamda yapacağı uygulama ve davranışlarını etkileyebileceği veya var 

olan durumu yansıtabileceği görülebilir. Öğretimin geliştirilmesi için, öğrenme ortamlarının 

değerlendirilmesi de önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bu sebeple öğretmen adaylarının sınıf 
ortamlarını algılama biçimlerinin belirlenmesinin öğretim programı geliştiricilerine ve öğretmenlere 

rehberlik edebileceği ifade edilmektedir (Hofstein vd., 2001). Bir kavrama yönelik algıların belirlenmesi 

amacıyla son yıllarda metaforlar sıklıkla kullanılmaktadır (Gök ve Erdoğan, 2010; Örücü, 2012; Saban, 

2009). Bireyin bir kavramı veya olguyu algıladığı şekliyle, benzetmeler kullanarak ifade etmesi metafor 
olarak tanımlanmaktadır (Aydın ve Eser-Ünaldı, 2010). Metaforların, kavramlara /olgulara yönelik 

bireysel algılamaları ortaya çıkarabilecek güçlü araştırma araçları olarak görüldüğü belirtilmektedir 

(Saban, 2009). 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının, sınıf kavramına ilişkin algılarının metaforlar 
aracılığıyla belirlenmesidir. Bu bağlamda “Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin 

algıları nelerdir?” problem cümlesine yanıt aranmıştır. 

Yöntem 
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin mevcut algılarını herhangi bir müdahale 

yapmadan ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim 

araştırma deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006)’in belirttiği gibi, nitel araştırma sosyal bir 
olguyu ilgili bireylerin bakış açılarından görebilmeye ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve 

süreçleri ortaya koymaya olanak vermektedir. Olgubilim deseninde, kişilerin günlük hayattaki öznel 

tecrübeleri ve yorumlamaları ele alınarak, niteliksel tanımlayıcı şekilde değerlendirilir (Erdoğan, 2012). 

Olgubilim desen, farkında olduğumuz fakat derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olguların 
araştırılması için uygun bir zemin oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Metaforların nitel veri toplama 

aracı olarak kullanılabileceği ve metaforlar aracılığıyla zengin bulgular elde edilebileceği bilinmektedir 

(Patton, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Metaforlar, sosyal olguları anlamada hem betimleme hem de 
karşılaştırma araçları olarak kullanılabilmektedir (Silman ve Şimşek, 2006). 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin, eğitim 
fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 66 (44 kadın, 15 erkek, 7 kayıp veri) 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın amacı doğrultusunda fen bilgisi öğretmen adaylarına “Sınıf ……………… gibidir/ 
benzer; çünkü………..” cümlesini içeren formlar verilerek, cümleleri tamamlamaları istenmiştir.  

Metaforların bir araştırma aracı olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibi” ve “benzer” sözcükleri 

“metaforun konusu” ile “metaforun kaynağı” arasındaki bağı ortaya çıkarmak amacıyla, “çünkü” 
sözcüğü ise katılımcıların kendi metaforları için bir gerekçe sunmaları için kullanılmaktadır.  
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Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çerçevede öğretmen 
adayları tarafından ifade edilen metaforlar ve bu metaforları açıklarken kullandıkları gerekçeler dikkate 

alınarak, ortak özellikler belirlenmiş ve bunları temsil edebilecek temalar oluşturulmuştur. Öncelikle 

her bir katılımcının sunduğu metaforlar kodlanmış ve bir metafor listesi oluşturulmuştur. Ardından 
metaforların ortak özellikleri belirlenmiştir. Bu süreçte metafor listesinden yararlanılmıştır. Üretilen her 

bir metafor ile sınıf arasındaki ilişki ve gerekçeleri dikkate alınarak incelenmiştir. Bu incelemeler 

sonucunda üretilen her metafor sınıf kavramına ilişkin sahip olduğu özellik bakımından bir tema ile 
ilişkilendirilerek toplam 8 farklı kategori oluşturulmuştur. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için iki 

araştırmacı tarafından 8 kategori ile bu kategoriler altında toplanan metaforların söz konusu kavramsal 

kategoriyi temsil edip etmediği incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda iki araştırmacı arasındaki görüş 

birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994) 
Güvenirlik= [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmış ve 

%94 oranında bir uyumun sağlanmış olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bulgular 
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin sahip oldukları algıları ortaya koymak amacıyla 

yöneltilen açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular bu kısımda sunulmuştur. 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının “sınıf” kavramına ilişkin belirttikleri metaforlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Sınıf Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar  

Metafor Adı f Metafor Adı f 

Ev/ yuva 6 Kış 1 

Aile 4 Boş Arazi 1 

Çiçek bahçesi 4 Kapı 1 

Dünya 3 Arı Kovanı 1 

Ağaç 3 Anne Karnındaki Bebek 1 

Zihin 2 Uzay 1 

Kütüphane 2 Tarla 1 

Kitap 2 Bilye Torbası 1 

Ülke 2 Arkadaşlık 1 

Hayat 2 Toprak 1 

Fabrika 2 Oturma Odası 1 

Boş Kâğıt 1 Hücre Çekirdeği 1 

Yaş Dal 1 Parlayan Bir Yıldız 1 

Saat 1 Ufku Açık Okyanus 1 

Öğrenme Merkezi 1 İnternet Ağı (Wifi) 1 

Demirci Ocağı 1 Manav 1 

Koli 1 Evren 1 

Işık 1 Koleksiyon 1 
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Araştırma Merkezi 1 Otobüs 1 

Huzur Evi 1 Özel Görelilikteki Boy Kısalması 1 

Boş Oda 1 Duygu 1 

Çiçek 1 Salon 1 

Labirent 1   

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere fen bilgisi öğretmen adayları “sınıf” kavramına yönelik toplam 45 farklı 
metafor üretmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla ifade edilen metaforların “ev/yuva”, “aile”, “çiçek 

bahçesi”, “dünya” ve “ağaç” olduğu görülmektedir. 

“Sınıf” kavramına ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının önerdikleri metaforlar ile bu metaforlara 

yönelik yapılan açıklamalar/ gerekçeler dikkate alınarak ortak özellikleri bakımından 8 kategoride/ 
temada toplanmıştır. Oluşturulan kategoriler Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Kavramına İlişkin Önerdikleri Metaforlara Dayalı 

Oluşturulan Kategoriler /Temalar 

Kategoriler/ Temalar Metaforlar f % 

1. Yaşam Alanı Aile, Ev, Oturma odası, Salon, Huzur evi, 

Hayat Hücre çekirdeği 

16 25 

Örnek Alıntı 

-Sınıf aile gibidir /aileye benzer. Çünkü sınıf içindeki arkadaşlar birbirlerinin her türlü eksiğini 

giderebiliyor ya da gidermek için yardımcı oluyor. Tıpkı ailede olduğu gibi. (Ö18) 

-Sınıf aile gibidir. Çünkü ailede vakit geçirdiğin kadar orada da geçirirsin ve çok güzel arkadaşlıklar 

edinirsin. (Ö25) 

-Sınıf yuva gibidir. Çünkü hocalarımız birer ebeveyn gibi hissettiriyorlar. Sınıfta bulunan arkadaşlar 

da gerçekten abla, ağabey ve kardeş gibiler. (Ö59) 

-Sınıf oturma odası gibidir. Çünkü içeri girdiğinde birçok insan vardır ve orayı kendine ait hissedersin. 

(Ö9) 

2. Farklılıkları Barındıran Yer Çiçek bahçesi, ülke, dünya, bahçe, koleksiyon, 

manav, internet ağı (wifi), bilye torbası, evren  

14 21,8 

Örnek Alıntı 

-Sınıf bir çiçek bahçesi gibidir. Çünkü her öğrenci ilgilenilmesi gereken bir çiçektir. Onlar ile ne kadar 

ilgilenir ne kadar çok emek harcarsak birbirinden güzel insanlar haline gelirler. Tıpkı bir çiçeğe ilgi 

ve alaka gösterip, bakım yaptığımızda daha güzel bir çiçek haline geldiği gibi. (Ö17) 

-Sınıf bir ülke gibidir. Çünkü hak ve sorumluluklara dikkat edilerek, sevgi ve dayanışma içinde her 

bireyin söz sahibi olduğu güzel bir yaşam alanıdır. (Ö44) 

-Sınıf evren gibidir. Herkes kendi alanında kendine düşen sorumlulukları üstlenir. (Ö24) 

-Sınıf koleksiyon gibidir. Çünkü herkes bir koleksiyonun parçasıymış gibi bambaşka yaşantılardan, 

bambaşka kültürlerden bazı ortak özelliklere göre toplanmıştır. Öğrenciler de birçok noktadan 

benzerlik gösterirler ama incelendiği zaman her birinin çok özel yanları vardır. (Ö60) 
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-Sınıf manava benzer. Çünkü, manavda her türden meyve bulunur. Tıpkı sınıfta da çeşit çeşit 

öğrencilerin bulunması gibi. (Ö48) 

-Sınıf internet ağı gibidir. Çünkü ağa bağlandıktan sonra birbiriyle uyumlu uyumsuz, birbirini seven 

sevmeyen, tanıyan tanımayan her türden içerik mevcuttur. Sınıfta aynı şekilde çok farklı karakter ve 

yapıdaki insanlar bir arada bulunur. (Ö42) 

3. Eğitim Ortamı Öğrenme merkezi, araştırma merkezi 3 4,6 

Örnek Alıntı 

-Sınıf öğrenme merkezi gibidir. Çünkü gerek derslere ve bilime yönelik gerekse hayata yönelik pek 

çok şeyi sınıfta öğreniriz. (Ö6) 

-Sınıf araştırma merkezi gibidir. Çünkü gerekli öğretim materyalleri, öğretmen ve dayanışma içinde 

olacağımız arkadaşlarımız mevcuttur. (Ö21) 

4. Görünenden daha fazlası  Işık, uzay, kapı, parlayan yıldız, ufku açık 

okyanus, özel görelilikteki boy kısalması 

6 9,3 

Örnek Alıntı 

-Sınıf parlayan yıldızlar gibidir. Çünkü içerisinde keşfedilmemiş mücevherler bulunmaktadır. (Ö12) 

-Sınıf bir kapı gibidir. Çünkü uçsuz bucaksız bilgilerin olduğu çok farklı bir dünyaya açılır. (Ö4) 

-Sınıf ışığa benzer. Çünkü orda öğrendiğin bilgiler, duygular, arkadaşlıklar geleceğini aydınlatır. 

(Ö52) 

-Sınıf uzaya benzer. Çünkü her şey sonsuzdur bilgi gibi. (Ö29) 

-Sınıf özel görelilikteki uzunluk kısalması gibidir. Çünkü gözlemciye göre kısacıktır ama öğrenci için 

çok uzundur. (Ö19) 

5. İşleyen Yer  Saat, fabrika, demirci ocağı, zihin, arı kovanı 7 10,9 

Örnek Alıntı 

-Sınıf hayallerle dolu bir zihne benzer. Çünkü birçok öğrenciyi ve hayallerini içerisinde barındırır. 

(Ö33) 

-Sınıf bir fabrika gibidir. Çünkü fabrikaya giren maddeler işlenmemiş şekil verilmemiştir. Fabrikada 

şekillenir, düzeltilir, son hali verilir ve kullanılabilir hale gelir. Öğrenciler de aynı şekilde sınıfa gelir 

öğrenir, bilgileri şekillenir ve başkalarına da yararlı olabilecek seviyeye gelir. (Ö37) 

-Sınıf bir demirci ocağı gibidir. Burada öğretmen kılıç yapan bir usta, öğrenciler ise kılıçtır. Çünkü 

usta yani öğretmen ne kadar iyi olursa, kılıç yani öğrenci de o kadar iyi olur. (Ö51) 

-Sınıf arı kovanı gibidir. Çünkü biz öğrenciler işçi arılar gibi durmadan çalışıp, kendimiz için bilgi 

edinmeliyiz. Aynı arıların çiçeklerden kendileri için polen toplamaları gibi. Çünkü bilgi de besin gibi 

hayati bir şeydir. (Ö40) 

6. Karmaşık Mekân  Otobüs, duygu, labirent 4 6,2 

Örnek Alıntı 
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-Sınıf duygu gibidir. Çünkü her anda ve durumda değişme özelliği var. Zor zamanları da var güzel ve 

kolay zamanı da. Her şeyi olduğu gibi yaşatır. (Ö55) 

-Sınıf labirent gibidir. Çünkü karmaşık bir yapıya sahiptir. Zihni yorar ve çalıştırır. (Ö28) 

7. Bilgi Yuvası  Kitap, kütüphane, yaş dal, çiçek 6 9,3 

Örnek Alıntı 

-Sınıf çiçek gibidir. Hem kendi besinini yapar. Yani bireyleri yetiştirmek için kendi emek harcar. Hem 

de mis kokar içindeki hocalardan, öğrencilerden ve verilen bilgilerden dolayı. (Ö12) 

-Sınıf yaş bir dal gibidir. Çünkü içinde daha kalıplaşmamış akıllar vardır ve istediğimiz şekilde onları 

geliştirebiliriz. (Ö2) 

-Sınıf kütüphane gibidir. Çünkü sürekli bir şeyler öğrenme içerisindeyiz. Kütüphanedeki kitaplar gibi 

bilgiyi paylaşan öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız var. (Ö36) 

-Sınıf kitap gibidir. Çünkü bilmediğimiz şeyleri öğrendiğimiz, merak ettiğimiz ve sürekli 

çabaladığımız yerdir. (Ö45) 

8. Hasat Zamanı  Tarla, ağaç, boş arazi, anne karnındaki bebek, 

toprak, boş kâğıt 

8 12,5 

Örnek Alıntı 

-Sınıf toprak gibidir. Çünkü tıpkı toprağın üzerinde yetişen bitkiler gibi sınıfta da öğrenciler 

yetiştirilir. (Ö11) 

-Sınıf anne karnındaki bebek gibidir. Çünkü her geçen gün gelişir, olgunlaşır. Sınıfta da öğrenciler 

her geçen gün olgunlaşır, büyür ve yeni şeyler öğrenir. (Ö13) 

-Sınıf tarlaya benzer. Çünkü tarlaya ektiğimiz kadar ürün elde ederiz. Sınıfta da ne kadar öğrenirsek 

karşılığını o kadar alabiliriz. (Ö57) 

-Sınıf ağaca benzer. Çünkü ne kadar iyi sularsanız ve beslerseniz o kadar iyi meyve verir. (Ö1) 

-Sınıf boş bir arazi gibidir. Çünkü boş araziye bakmak da verimli ürünler almak da ya da çürütüp 

kurutmak da biz öğretmenlerin elindedir. Öğretmen o boş araziye ne ekerse onu biçer. (Ö17) 

 
Tablo 2 incelendiğinde, fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunluğunun “sınıf” kavramına yönelik 

algılarının “yaşam alanı” (%25) ve “farklılıkları barındıran yer” (%21,8) şeklinde olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının %12,5’i “sınıf” kavramını “hasat zamanı” olarak nitelendirirken; %10,9’u 

“işleyen yer” ve %9,3’ü “bilgi yuvası” ve %9,3’ü “görünenden daha fazlası” şeklinde betimlemiştir. 
Benzer şekilde katılımcı öğretmen adaylarından “sınıf” kavramını “karmaşık mekân” (%6,2) ve “eğitim 

ortamı” (%4,6) olarak nitelendirenlerin düşük seviyede olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 
Soyut ve karmaşık olan kavram veya olguları, daha somut ya da tecrübe edilmiş olgularla karşılaştırarak, 

bilinmeyen kavram veya olgulara yönelik anlayış geliştirmeye fırsat sağlayan metaforlar, bu özelliği ile 

bir kavramı açıklamada ve anlamada kullanılabilecek güçlü bir zihinsel araçtır (Ocak ve Gündüz, 2006; 
Saban, 2009). Bu çalışmada metaforlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin sahip 

oldukları algıları ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sınıf kavramına ilişkin 

45 farklı metafor elde edilmiş ve böylelikle fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf ortamını nasıl 

algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Metafor, bahsedilen kavramın kendisi değil, sadece bir 
simgesidir. Bu nedenle kavram ile metafor birebir örtüşmemektedir. Metaforun anlam kazanması, 

sunulan gerekçeler /açıklamalar sayesinde olmakta ve sınıf kavramının nasıl algılandığını bize 
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resmetmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen metaforların 8 kategori /tema altında toplandığı 

görülmektedir. Elde edilen bulgular sınıf kavramını bir bütün olarak açıklayabilmek için çok sayıda 
metafora ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. Öğretmen adayları sınıf ortamını “Yaşam Alanı”, 

“Farklılıkları Barındıran Yer”, “Hasat Zamanı”, “İşleyen Yer”, “Görünenden Daha Fazlası”, “Bilgi 

Yuvası”, “Karmaşık Mekân” ve “Eğitim Ortamı” gibi çeşitli perspektiflerden algıladığını 
göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular sınıf kavramına ilişkin 45 farklı metafor arasında 

çoğunlukla “ev/ yuva”, “aile”, “çiçek bahçesi”, “dünya” ve “ağaç” metaforlarının ifade edildiğini 

göstermektedir. Öğretmen adaylarının sınıf kavramına ilişkin pozitif algılamaları (yaşam alanı, işleyen 
yer, görünenden daha fazlası) negatif algılamalarına (karmaşık mekân) göre daha baskın olduğu ifade 

edilebilir. Öğretmenlerin öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri bir sınıf ortamı 

oluşturmalarının, onların istek ve ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemelerinin ve bu doğrultuda öğretim 

etkinliklerinin de buna uygun düzenlemelerinin, öğrencilerin öğrenme güdülerini artıracağı belirtilmiştir 
Finn ve Rock, 1997: akt. Yaman vd. 2010). Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular, fen bilgisi 

öğretmen adaylarının “sınıf” kavramını ve bu doğrultuda sınıf ortamı, bu ortamdaki öğrenci ve öğretmen 

ilişkilerini algılamalarına yönelik bir çerçeve ortaya koymaktadır. Öğretim programları ve buna ait 
bileşenlerin uygulayıcısı olan öğretmenlerin, öğrenme ortamlarını ve bu ortamda öğrenci-öğretmen 

rollerini nasıl algıladıkları, eğitim alanında yapılan yeniliklerin gerçekçi bir şekilde hayata 

geçirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
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FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 

 

İCLAL ALKAN 
İnönü Üniversitesi 

 

NEVZAT BAYRİ 
İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 
Fen, mantıksal düşünmeyi, problem çözmeyi ve sorgulama yapmayı temeline alan bir araştırma yolu 

olmakla birlikte; dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilimdir. Fen eğitiminin hedefleri 

arasında, öğrencilerin doğal dünyayı anlamalarını sağlamak ve bunun düşünsel zenginliği ile birlikte 

heyecanını yaşamalarına fırsat tanımak vardır (MEB, 2005). Bu bağlamda, okul ortamı Fen Bilimleri 
dersi için sınırlı sayılabilecek bir öğrenme ortamı olarak düşünülmektedir. Okul dışı mekanlarda ise fen 

eğitimi için birçok fırsat bulunmaktadır. Bu araştırmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimi 

kapsamında önerdikleri okul dışı öğrenme ortamlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın 
katılımcılarını 73 (48 kadın, 25 erkek) Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 

betimsel tarama modeli ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına 

“Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları neler olabilir?” sorusu yöneltilerek cevaplandırmaları 
istenmiştir. Ayrıca rastgele seçilen 14 öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri frekanslar ve yüzde değerleri ile 

rapor edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının fen eğitimi için belirttikleri okul dışı 

öğrenme ortamları sırasıyla en fazla; “ormanlık alanlar” (%11,8), “hayvanat bahçeleri/ hayvan 
barınakları” (%10,4), “bilim-teknoloji merkezleri/ müzeleri” (%9,6), “evler/ mutfaklar” (%7,4), 

“santraller (Nükleer, hidroelektrik, termik, elektrik)” (%7,4), “çevre, tarla, bahçeler” (%7,4), “dev 

akvaryumlar” (%6,6), “uzay istasyonları (simülatör)/ gözlemevleri” (%5,9), “milli parklar/ tabiat 
parkları” (%5,2), “bilimsel okul gezileri/ doğa gezileri” (%5,2), “su kaynakları (baraj, göl, akarsu)” 

(%4,4), “doğa kampları” (%3,7), “sanayi bölgeleri” (%3), “inşaat alanları” (%2,2), “bilim fuarları” 

(%2,2), “fabrikalar” (%2,2), “seralar” (%2,2), “bilim kafeleri/ kulübeleri” (%1,5) ve “kütüphaneler” 
(%1,5) olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Öğretmen Adayları 

 

OUTDOOR LEARNING ENVIRONMENTS IN SCIENCE EDUCATION 

 

ABSTRACT 

Although science is a way of research based on logical thinking, problem solving and questioning; it is 
a science that tries to define and explain the world. The objectives of science education are to enable 

students to understand the natural world and to give them the opportunity to experience the excitement 

with their intellectual richness (MEB, 2005). In this context, the school environment is considered as a 

limited learning environment for the Science course. Outside the school, there are many opportunities 
for science education. In this study, it is aimed to determine out-of-school learning environments 

proposed by science teacher candidates within the scope of science education. 73 (48 female, 25 male) 

science teacher candidates were the participants of the study. The descriptive survey model and semi-
structured interview technique were used. The teacher candidates were asked to answer the question 

”What are the learning environments outside the school in science education?. In addition, semi-

structured interviews were conducted with 14 randomly selected teacher candidates. The opinions of 
prospective teachers participating in the study were reported with frequencies and percentages. 

According to the findings, pre-school learning environments stated by teacher candidates for science 

education were the most common; “forest areas” (11,8%), “zoos/ animal shelters” (10,4%), “science-

technology centers / museums” (9,6%), “houses / kitchens” (7,4%), “Power plants (nuclear, 
hydroelectric, thermal, electricity)” (7,4%), “environment, fields, gardens” (7,4%), “giant aquariums” 

(6,6%), “space stations (simulators)/ observatories” (5,9%), “national parks/ nature parks” (5,2%), 

“scientific school trips/ nature trips” (5,2%), “water resources (dam, lake, stream)” (4,4%), “nature 
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camps” (3,7%), “industrial zones” (3%), “construction areas” (2,2%), “science fairs” (2,2%), “factories” 

(2,2%), “greenhouses” (2,2%), “science cafes/ huts” (1,5%) and “libraries” (1,5%).  
Keywords: Science Education, Outdoor Learning Environments, Prospective Teachers 

GİRİŞ 

Öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik yeni yaklaşımlar, bireylerin kendi öğrenme süreçlerinde 
sorumluluk alabildikleri, eleştirel düşünebildikleri, araştırabilen ve problemlere yaklaşımlarında 

bilimsel metodu kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi ve gerektiğinde aldığı kararlar doğrultusunda 

bağımsız hareket edebilmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu amaç çerçevesinde okullarda geçirilen 
formal öğrenme yaşantısı ile birlikte okul dışı öğrenme ortamlarında sağlanan informal deneyimlerin 

birlikte yürütülmesinin önemli katkılar sağlayacağı belirtilmektedir (Bozdoğan, 2016; Tatar ve 

Bağrıyanık, 2012). Genel olarak öğrenme kavramının, dış koşullarını ifade eden öğrenme ortamı, 

özellikle öğretim materyallerinin ve görevlerinin yapılandırıldığı böylece istenen öğretim sürecinin 
gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır (Taşçı ve Soran 2008). Bilim ve teknolojide yaşanan 

gelişmeler önceleri okul ve sınıf içi olarak düşünülen öğrenme ortamlarını, okul dışı öğrenme 

ortamlarını da dahil ederek genişletmiştir. Bununla birlikte formal ve informal öğrenme ortamları 
sınıflanmaya çalışılmıştır. Hofstein ve Rosenfeld (1996) tanımlanmasını zor gördüğü informal fen 

öğrenme ortamlarının alan olarak müzeler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, bilim merkezleri, doğa 

alanları gibi birçok çevrenin sayılabileceğini belirtmektedir. Bunun yanında Eschenhagen, Katmann ve 
Rodi (2008) okul bahçelerinden, tarım alanlarından, doğa koruma (milli park) alanları gibi okul 

yakınındaki tüm doğa alanlarının okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. 

Sturm ve Bogner (2010) müze, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, park, bahçe tarzında çeşitli doğa 

alanlarını okul dışı fen öğrenme kapsamında alan gezileri olarak nitelemektedir. Yapılan çoğu araştırma; 
okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin fen becerilerinin gelişmesinde, çeşitli bilimsel konuları 

keşfederek öğrenmesinde, akademik başarılarının ve fen bilimlerine karşı tutumlarının artmasında ve 

bilimsel meraklarının canlanmasında etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, birinci elden deneyim 
kazanılmasına fırsat verdiği, gerçek yaşam ile okulda öğrendikleri arasında ilişki kurma, gözlem yapma, 

veri toplama ve sonuca ulaşarak yorum yapma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını 

göstermektedir (Balkan-Kıyıcı ve Atabek-Yiğit, 2010; Bozdoğan, 2007; Griffin, 2004; Guisasola, 

Morentin ve Zuza, 2005). Bu katkılarına ilaveten, okul dışı öğrenme ortamları formal eğitimi 
desteklemesi (Gerber, Marek ve Cavallo, 2001), programın hedeflerini kazandırması (Ramey-Gassert, 

1997; Yavuz ve Balkan-Kıyıcı, 2012) ve çevre bilinci oluşturması (Berberoğlu ve Uygun, 2013; Güler, 

2009) yönünden de literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, öğrencinin bilimsel süreç 
becerilerini kullanıp bilgiyi yapılandırmasına, fen bilimleri dersi kapsamında yer alan ünitelerdeki 

kavramları somutlaştırmaya, ilk elden kaynak sağlamaya en uygun öğrenme ortamları da okul dışı 

öğrenme ortamlarıdır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Amaç 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimi kapsamında önerdikleri okul dışı öğrenme 

ortamlarını belirlemek amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2006), genel tarama modellerini; çok sayıda 
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkındaki genel yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup örnek (ya da örneklem) üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri olarak 

tanımlamaktadır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırma kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 73 (48 kadın, 25 erkek) Fen 
Bilgisi öğretmen adayından veri toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmak üzere öğretmen adaylarına yönelik bir form 
hazırlanmıştır. Formda öğretmen adaylarına, “Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları neler 
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olabilir?” sorusu yöneltilerek cevaplandırmaları istenmiştir. Ayrıca çalışma grubundan rastgele seçilen 

14 öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına araştırma 
sorusu tekrar yöneltilip, gerekçesi ile birlikte açıklamaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 
Betimsel analiz yapılırken elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri tablolaştırılmış, ayrıca 

öğrenme ortamları fen bilimlerinin alt dalları olan fizik, kimya, biyoloji ile fen bilimleri kategorileri 

altında özetlenip yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilip, frekans ve yüzde değerleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik okul dışı öğrenme ortamı önerileri  

Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

- ormanlık alanlar 16 11,8 

- hayvanat bahçeleri/ hayvan barınakları 14 10,4 

- bilim-teknoloji merkezleri/ müzeleri 13 9,6 

- evler/ mutfaklar 10 7,4 

- santraller (Nükleer, hidroelektrik, termik, elektrik) 10 7,4 

- çevre, tarla, bahçeler 10 7,4 

- dev akvaryumlar 9 6,6 

- uzay istasyonları (simülatör)/ gözlemevleri 8 5,9 

- milli parklar/ tabiat parkları 7 5,2 

- bilimsel okul gezileri/ doğa gezileri 7 5,2 

- su kaynakları (baraj, göl, akarsu) 6 4,4 

- doğa kampları 5 3,7 

- sanayi bölgeleri 4 3 

- inşaat alanları 3 2,2 

- bilim fuarları 3 2,2 

- fabrikalar 3 2,2 

- seralar 3 2,2 

- bilim kafeleri/ kulübeleri 2 1,5 

- kütüphaneler 2 1,5 

TOPLAM 135 100 

 
Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının %11,8’i fen eğitimine yönelik okul dışı öğrenme ortamı 

olarak “ormanlık alanları”, %10,4’ü “hayvanat bahçeleri/ hayvan barınaklarını”, %9,6’sı ise “bilim-

teknoloji merkezleri/ müzelerini” önerdikleri görülmüştür. Bu önerileri takiben %7,4 oran ile “evler/ 

mutfaklar”, “santraller (Nükleer, hidroelektrik, termik, elektrik)” ve “çevre, tarla, bahçeler” fen eğitimi 
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için uygun öğrenme ortamı olarak önerilmiştir. Yapılan görüşmelerde, bu önerilerin sunulmasının 

gerekçesi olarak “Yaparak-yaşayarak ve doğal ortamında gözlemleyerek, soyut olan fen bilimleri 
konularının etkili ve kalıcı öğrenilmesini sağlayacağı” düşüncesinin hakim olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 

öğretmen adayları “Okul dışı öğrenme ortamlarının fen ve doğa olaylarına karşı merak uyandırdığını, 

böylelikle derse ilişkin tutumun artabileceğini ve öğrencilere duyuşsal katkı sağlayacağı” görüşünü 
savunmuşlardır. Öğretmen adaylarının %6,6’sı “dev akvaryumları”, %5,9’u “uzay istasyonları 

(simülatör)/ gözlemevlerini”, %5,2’si “milli parklar/ tabiat parkları” ile “bilimsel okul gezileri/ doğa 

gezilerini” okul dışı öğrenme ortamı olarak önermişlerdir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde bu 
önerilere gerekçe olarak “Gelişen teknoloji ile birlikte fen ve teknoloji bağlantısını yerinde inceleme 

fırsatı sağlaması açısından ve öğrencilerde işbirlikli çalışma becerisi ile sorumluluk alma bilincini 

geliştirmesi yönünden” okul dışı öğrenme ortamlarının önemli olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

SONUÇ 
Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik önerdikleri okul dışı öğrenme 

ortamlarını belirlemek amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde fen bilimleri, biyoloji, fizik ve kimya dallarında önerdikleri öğrenme ortamları 
sayesinde, öğrencilerin edindiği bilgilerin kalıcı hale gelmesinin mümkün olabileceği savunulmuştur. 

Bu ortamlar sayesinde öğrencilerin gözlem yapabilmelerine fırsat sunulmuştur. Bu bulguya paralel 

olarak Balkan-Kıyıcı ile Atabek-Yiğit (2010) de okul dışı öğrenme ortamlarının gözlem yapmaya olanak 
sağladığını ileri sürmüşlerdir. Okul dışı öğrenme ortamları ile soyut olan fen bilimleri konularının birebir 

etkileşim sayesinde somutlaştırılarak anlamlandırıldığı gözlenen sonuçlar arasındadır. Formal eğitimle 

gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin okul dışı öğrenme ortamlarıyla desteklenmesi ile mevcut 

öğrenmelerin pekiştirilmesi, öğrencilerin duyuşsal özellikleri ile bilimsel süreç becerilerinin olumlu 
yönde gelişeceği belirtilmiştir (Randler, Baumgartner, Eisele ve Kienzle, 2007). Bir amaç doğrultusunda 

planlanan ve tekrarlanan gezilerini hem sınıf içi eğitimi hem de öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin 

gelişimini desteklediği vurgulanmaktadır (Bozdoğan, 2007). Fen bilimleri programı ile okul dışı 
öğrenme ortamlarında yapılacak etkinlikler ilişkilendirilerek, öğrencilerin konuları daha iyi anlamaları, 

kavramları somutlaştırarak öğrenmeleri ve çeşitli kazanımlar edinmeleri sağlanabilir. Öğrencilerin 

araştırabilen, sorgulayabilen, bir sonuca ulaşabilen bireyler olarak yetişmesinde okul dışı öğrenme 

ortamlarının önemi oldukça fazladır (Erten ve Taşçı, 2016). 
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FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN 

BİLGİSİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

RAMAZAN GÜNDÜZ   
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İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 
Öğretim Üyesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi programında eğitim gören 
öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeylerini çeşitli değişkenler 

açısından incelemektir. Araştırmada 2012-2013 bahar yarıyılında İnönü Üniversitesinde  eğitim gören 

Fen Bilgisi Eğitimi öğrencilerinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 278 öğrenci 
katılmıştır. Bu araştırmada veri toplamak için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği 

(TPABÖGÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların veri toplama aracından aldıkları puanların öğrenim türü ve 

cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde bağımsız gruplar için t 

testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi açısından yapılan analizlerde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık 

göstermediğine, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Teknolojik Pedagojik Bilgisi (TPB) ve Teknolojik Alan 

Bilgisi (TAB) boyutlarında anlamlı farklılık göstermediğine ve elde edilen bulgular incelendiğinde 

öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin, Teknolojik Bilgisi (TB) ve 
Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği (TPABÖ) düzeylerinde anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Özgüven, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı 

 

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE INVESTIGATION OF SELF-

RELIANCE LEVELS OF PRE-SERVICE SCIENCE AND TECNOLOGI TEACHERS 

 

ABSTRACT  

The main purpose of this research is to examine the technological pedagogical content  knowledge  self-
reliance levels of the pre-service teachers studying at the Science and Technology  Teaching  

Department, in terms of some variables. In this research it was aimed to reach the entire pre-service 

science teacher studying population at the İnönü University, Faculty of Education 2012-2013 spring  

mid term. 278 students participated in the study. In this study, Technological Pedagogical Content 
Knowledge Self Confidence Scale (TPABÖGÖ) was used to collect data. The t-test was used for 

independent groups to determine whether the points obtained from the data collection tool differ 

according to the type of learning and gender variables. In the analysis of grade level variable one way 
analysis of variance (ANOVA) was used. Results from the analysis showed that Technological 

Pedagogical Field Knowledge Self-reliance Levelsof  pre-service Science and Technology Teacher 

doesn’t vary in all dimensions. Technological Pedagogical content Knowledge Self-reliance Level 

doesn’t vary Technological Pedagogical Field Knowledge (TPFK), Technological Pedagogical 
Knowledge (TPK) and Technological Field Knowledge (TFK) meaningfully and when the datas 

examined candidate teachers. Technological Pedagogical Field Knowledge Self-reliance Level doesn’t 

show difference in Technology Knowledge (TK) and in Technological Pedagogical Field Knowledge 
Self-reliance Scale (TPSS) meaningfully. 
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GİRİŞ 

Günümüz bilgi çağının ortaya çıkmasında teknoloji ana unsurlardan birisidir ve artık hayatımızın 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin girdiği her alanda insanoğluna sağladığı kolaylıklar 
onun eğitim alanında da azami derecede kullanılmasına sebep olmuştur.Teknolojik gelişmelerle birlikte 

teknolojik araçların sıkça kullanılmaya başlaması ve eğitime dahil olmasıyla içerik ve pedagoji 

bileşenlerinin içinde teknolojinin de yer alması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi üretilmiştir (Koehler ve Mishra, 2005; Koehler ve Mishra, 2009; Mishra ve 

Koehler, 2006; Schmidt vd., 2009). 

Öğretmenlerin meslek yaşamında başarılı olabilmeleri için kendilerini alan, pedagoji ve teknoloji 
bilgileri açısından çok iyi geliştirmelidirler. Öğretmenlerin kendi alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, 

çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim sürecine katmak ve çağa ayak uydurabilmek için bilgi 

ve iletişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle iyi bir teknoloji 

bilgisine sahip olmak öğretmenlerin mesleki bilgilerini ilerletmede büyük öneme sahip olmaktadır.  
Teknoloji çağı olarak ifade edilen çağımızda, Fen Bilgisi öğretmenlerinden teknoloji okuryazarı 

olmaları ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmeleri umulmaktadır. Ancak, öğretmenlerin bunu 

gerçekleştirmeleri için kendilerinin iyi bir teknoloji okuryazarı olması ve sahip oldukları teknolojik 
bilgileri, alan ve pedagojik bilgileri ile birleştirerek, sınıf içi uygulamalarda etkili ve verimli bir şekilde 

kullanmaları gerektiği söylenmektedir (Angeli ve Valanides, 2009; Koehler ve Mishra, 2008; Mishra ve 

Koehler, 2006; Niess, 2007). 

Çağımızda birçok alanda bilimsel ve teknolojik yenilikleri izlemek ve bunlara ayak uydurmak zorunlu 
bir gerekliliktir. Eğitimciler için en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz eğitim-öğretim alanlarındaki 

yenilikleri takip etmektir. Bundan dolayı bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek ve 

bu yenilikleri eğitim-öğretim ortamına entegre etmek, kaliteli ve nitelikli bir eğitim anlayışına uygun 
olarak bu ortamlarda kullanmak ve yaygınlaştırmak gerekmektedir (Timur ve Taşar,2011). 

Bu durum dikkate alındığında öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanabilme; teknolojiyi meslek 

bilgisine ve alan bilgisine entegre ederek sınıf ortamında uygulayabilme düzeylerini belirleyerek 
öğretmenlik mesleğine ne derece hazır olduklarını belirleme gereksinimi bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada şu sorulara yanıtlar aranmıştır.  

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının; 
1- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüvenleri ne düzeydedir? 

2- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüven düzeyleri öğretim türü değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
3- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüven düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

4- Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özgüven düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın önemi öğretmenlerin meslek yaşamında başarılı olabilmeleri için kendilerini alan, 

pedagoji ve teknoloji bilgileri açısından geliştirmelidirler. Öğretmenlerin kendi alanlarındaki 

gelişmeleri takip etmek, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim sürecine katmak ve çağa ayak 
uydurabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu 

nedenle iyi bir teknoloji bilgisine sahip olmak, öğretmenlerin mesleki bilgilerini ilerletmede büyük 

öneme sahiptir.   
Bu araştırmadan elde edilecek sonuçların, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin geliştirilmesine, eğitim fakültesinde fen 

öğretimi ile ilgili verilerin derslerin ve ders içeriklerinin şekillenmesine katkı sağlayabileceği 

umulmaktadır. Fen Bilgisi öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven 
düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin çeşitli değişkenlerle değerlendirilmesiyle elde edilecek 
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sonuçların ise fen eğitimi alanında ileride yapılacak çalışmalara ve alana katkı sağlayacağına 

inanılmaktadır. 
Bu araştırmanın temel amacı; Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeylerini belirlemektir. 

Ayrıca araştırmada Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının özgüven 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. 
 

YÖNTEM 

 
Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi kullanılan bu araştırma betimsel bir 

nitelik taşımaktadır. Betimsel yöntem, bir örneklem üzerinde ya da ulaşılabilen durumlarda, evrenin 

tamamından gözlem yapılarak elde edilen verileri kullanarak, araştırmaya katılan bireylerin ya da 
objelerin özelliklerini betimlemeyi amaçlayan süreçtir (Büyüköztürk ve diğ., 2010). 

Bu araştırmada veri toplamak için kullanılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeğinin 

orijinal formu Graham ve diğerleri, (2009) tarafından geliştirilmiş, Türkçeye uyarlanması ise Timur ve 

Taşar (2011) tarafından yapılmıştır. Ölçek “(1) hiç güvenmiyorum”, “(2) az güveniyorum”, “(3) orta 
derecede güveniyorum”, “(4) çokça güveniyorum”, “(5) tamamen güveniyorum” ve 16., 17., 18., 19., 

20. maddeler için “(0) bu türden teknolojileri bilmiyorum” şeklinde numaralandırılarak 

değerlendirilmiştir.  
Doğrulayıcı Faktör analizi sonucunda ölçeğin 31 maddeden oluşan 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. 8 maddeden oluşan (1-8 madde) birinci boyut “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi”, 7 

maddeden oluşan (9-15 madde) ikinci boyut “Teknolojik Pedagojik Bilgi”, 5 maddeden oluşan (16-20 

madde) üçüncü boyut “Teknolojik Alan Bilgisi” ve 11 maddeden oluşan (21-31 madde) dördüncü boyut 
“Teknolojik Bilgi” olarak adlandırılmıştır. “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği” nden 

elde edilebilecek en düşük puan 26, en yüksek puan 155’dir. Ölçeğin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

boyutundan en düşük 8 puan, en yüksek 40 puan; Teknolojik Pedagojik Bilgi boyutundan en düşük 7 
puan, en yüksek 35 puan; Teknolojik Alan Bilgisi boyutundan en düşük 0 puan, en yüksek 25 puan; 

Teknolojik Bilgi boyutundan en düşük 11 puan; en yüksek 55 puan elde edilebilecektir. “Teknolojik 

Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği” nin geçerliği geri orijinale çeviri yöntemi kullanılarak 
sağlanmıştır.  

Genel ölçeğe ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92, faktörlere ait güvenirlik katsayıları sırasıyla 

0.89, 0.87, 0.89 ve 0.86 olarak bulunmuştur (Timur ve Taşar, 2011). Graham ve diğ., (2009), tarafından 

geliştirilen özgün ölçeğin faktörlerine ilişkin Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.95, 0.91, 0.97 ve 0.92 
olarak bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen cronbach alfa değerleri ise 0,89’dır. Elde edilen 

bulgulardan ölçeğin Türkçe formuyla geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilebileceği görülmektedir. 

Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS for Windows 21.0 paket programında analiz edilmek için 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle ortalama ve standart sapma gibi betimsel 

istatistikler hesaplanmıştır. Katılımcıların veri toplama aracından aldıkları puanların öğrenim türü ve 

cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde bağımsız örneklemler 
için t-testi kullanılmıştır. Sınıf düzeyi açısından yapılan analizlerde ise tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. 

Araştırmada uygulanan Likert tipi ölçek, beşli derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Beşli 

derecelendirme ölçeği, eşit ortalamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde puanlandırılmıştır.  
 

Hiç Güvenmiyorum:                 1,00 - 1,80 

Az Güveniyorum:                     1,81 - 2,60 
Orta Derecede Güveniyorum :  2,61 - 3,40 

Çokça Güveniyorum:                3,41 - 4,20 

Tamamen Güveniyorum:          4,21 - 5,00 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiştir.  

 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 
Aşağıdaki tabloda öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi Özgüven ölçeğinden aldıkları 

puanlara ilişkin betimsel istatistik sonuçları yer almaktadır. Tabloda öğretmen adaylarının teknolojik 

pedagojik alan bilgisi Özgüven ölçeğinde yer alan boyutlarda aldıkları en yüksek ve en düşük puanlar, 
ortalama ile standart sapma değerleri yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeğinden Aldıkları 
Puanlara İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları  

Boyutlar 
En 

Düşük 

En  

Yüksek 
x̄  S 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi  15.00 40.00 28.59 4.72 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi 10.00 35.00 25.60 4.69 

Teknolojik Bilgisi 19.00 55.00 41.00 7.39 

Teknolojik Alan Bilgisi 5.00 62.00 18.14 4.73 

Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği 52.00 153.00 113.34 16.54 

 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği’nden elde edilen en düşük 
puanın 52; en yüksek puanın ise 153 olduğu görülmektedir. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

ortalamasının 28.59, Teknolojik Pedagojik Bilgisi ortalamasının 25.60, Teknolojik Bilgisi ortalamasının 

41.00 ve Teknolojik Alan Bilgisi ortalamasının 18.14 olduğu görülmektedir. Teknolojik Pedagojik 
Özgüven Ölçeği ortalamasının da 113.34 olduğu tablodaki verilerden anlaşılmaktadır. Elde dilen bu 

veriye göre öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi özgüvenlerine ilişkin algılarının 

yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sancar ve diğerleri (2013), tarafından yapılan araştırmada öğretmen 
adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği’nden elde ettikleri en düşük puanın 74; en yüksek 

puanın ise 150 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği alt 

boyutları olan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Bilgisi, Teknolojik Alan Bilgisi 

ve Teknolojik Bilgisi’nden elde ettikleri ortalama puanlar sırasıyla 27.85; 26.39; 16.45 ve 41.02’dir. 
Öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği’nden elde ettikleri ortalama puan 

111.73’dür. Tüm ölçekten elde edilen ortalama puanın tüm ölçeğin orta puan değeri olan 93’ün üzerinde 

olmasından, öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi özgüvenlerine ilişkin algılarının 
yüksek olduğu yargısına varılmıştır. Sancar ve diğerleri (2013), yaptığı çalışmadan elde edilen bulgular 

yapılan bu çalışma ile paralellik göstermektedir. Benzer şekilde Haşlaman ve diğ. (2007), tarafından 

yapılan çalışmada öğretmen adaylarının tekno-pedagojik alan bilgileri konusunda kendilerini ileri 
düzeyde yeterli gördüklerini bulmuşlardır. Konokman ve diğerleri, (2012) tarafından yürütülen 

çalışmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi yeterliliklerine 

ilişkin algı puanlarının yüksek olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

 
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri öğretim türüne göre 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular aşağıdaki tablo 2’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin Öğretim Türü Değişkenine 

Göre Analizi 

Boyutlar Öğretim Türü N x̄ S t P 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Normal  173 28.47 5.02 -.540 .58 

İkili 105 28.79 4.20 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi Normal 173 25.79 4.71 .897 .37 

İkili 105 25.27 4.67 

Teknolojik Bilgisi Normal 173 40.58 7.47 -1.209 .22 

İkili 105 41.69 7.24 

Teknolojik Alan Bilgisi Normal 173 17.98 3.97 

 

-.685 .49 

İkili 105 18.39 5.78 

Teknolojik Pedagojik Özgüven 
Ölçeği 

Normal 173 112.84 16.54 -.636 .52 

İkili 105 114.15 16.57 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, öğretim türü değişkenine göre öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik 

Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>.05). Başka bir ifadeyle 
normal ve ikili öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzerdir. 

 
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenlerinin düzeyleri sınıf 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” olarak ifade edilmiştir. Bu alt probleme ilişkin 

bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

Boyutlar Sınıf N x̄ S Varyansın 

Kaynağı 
 

Kareler 

Top. 

sd Karele

r Ort. 

F p 

T
ek

n
o
lo

ji
k
 

P
ed

ag
o
ji

k
 

A
la

n
 B

il
g
is

i 

(T
P

A
B

) 

A 1. Sınıf 55 27.5

6 

4.40 Gruplar 

Arası 

98.614 3 32.871 1.478 .22 

B 2. Sınıf 69 29.3

4 

4.64 

C 3. Sınıf 63 28.7
1 

4.37 Grup 
İçi 

6094.45 274 32.871 

D 4. Sınıf 91 28.5

6 

5.15 

Toplam 278 28.5

9 

4.72 Toplam 6193.06 277  

 

 

Yukarıdaki Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan 

Bilgisi” boyutuna ilişkin görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir (p=.22, p.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi boyutunda birbirine benzer olduğu söylenebilir. Sancar ve arkadaşları (2013) 

tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” algılarının 

sınıf düzeyi faktörüne göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p=.18, p.05). 
Sancar ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmadan elde edilen bulgular yapılan bu çalışma ile benzerlik 

göstermektedir.  
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Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

Boyutlar Sınıf N x̄ S Varyansın 
Kaynağı 

 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

T
ek

n
o

lo
ji

k
 

P
ed

ag
o

ji
k

 

B
il

g
is

i 
(T

P
B

) A1. 

Sınıf 

55 24.47 4.39 Gruplar 

Arası 

155.009 3 51.670 2.379 .07 

B2. 
Sınıf 

69 25.88 4.11 

C3. 

Sınıf 

63 25.07 4.83 Grup 

İçi 

5951.67 274 51.670 

D4. 

Sınıf 

91 26.42 4.65 

Toplam 278 25.60 4.69 Toplam 6106.68 277  

 

 

Yukarıdaki Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Bilgisi” 
boyutuna ilişkin görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p=.07, p.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Pedagojik 
Bilgisi” boyutunda birbirine benzer olduğu söylenebilir.  

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Bilgisi” boyutuna ilişkin 

görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p=.00, 
p<.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Bilgisi” boyutunda birbirine 

benzemediği söylenebilir.  

 
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 

Teknolojik Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

Boyu

tlar 

Sınıf N x̄ S Varyansı

n 
Kaynağı 

 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalam
ası 

F p Fark 

(sheff
e) 

T
ek

n
o
lo

ji
k
 

B
il

g
is

i 
(T

B
) A1. Sınıf 55 37.21 6.8

3 

Gruplar 

Arası 

1066.64 3 355.54 6.9

2 

.00 A-B 

A-C 

A-D 
B2. Sınıf 69 41.50 7.4

0 C3. Sınıf 63 41.36 6.6

4 

Grup 

İçi 

14087.3

4 

274 355.54  

D4. Sınıf 91 42.67 7.5
3 

 

Topla
m 

278 41.00 7.3
9 

Toplam 15153.9
8 

277   

 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde bulunan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespiti için Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testi neticesinde anlamlı farklılığın birinci sınıf 

öğrencileri ile ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir (A-B, A-C, A-

D).  

 
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin 

Teknolojik Alan Bilgisi Boyutuna İlişkin Analizleri 

 

Boyutlar Sınıf N x̄ S Varyansın 

Kaynağı 

 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

T
ek

n
o

lo
ji

k
 

A
la

n
 B

il
g

is
i 

(T
A

B
) 

A1. Sınıf 55 18.23 3.38 Gruplar 
Arası 

21.68 3 7.228 .320 .81 

B2. Sınıf 69 18.55 6.37 

C3. Sınıf 63 17.77 3.92 Grup 

İçi 

6193.84 274 7.228 

D4. Sınıf 91 18.02 4.53 

Toplam 278 18.14 4.73 Toplam 6215.52 277  

 
Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Alan Bilgisi” boyutuna ilişkin 

görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 

(p=.81, p.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Alan Bilgisi” 
boyutunda birbirine benzer olduğu söylenebilir. 
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Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Teknolojik Pedagojik Özgüven 
Ölçeğine İlişkin Analizleri 

Boyutl

ar 

Sınıf N x̄ S Varyansı

n 

Kaynağı 
 

Kareler 

Topla

mı 

s

d 

Kareler 

Ortalam

ası 

F p Fark 

(sheffe

) 

T
ek

n
o

lo
ji

k
 

p
ed

ag
o

ji
k

 

Ö
zg

ü
v

en
 

Ö
lç

eğ
i 

A1.Sını

f 

55 107.4 15.28 Grupla

r Arası 

2653.0

8 

3 884.36 3.31 .02 A-D 

B2. 

Sınıf 

69 115.2 17.58 

C3.Sını

f 

63 112.9 14.58 Grup 

İçi 

73127.

45 

274 884.36    

D4.Sınıf 91 115.6 17.09 

Toplam 27
8 

113.3 16.54 Topla
m 

75780.
53 

277  

 

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Özgüven Ölçeği” ne 
ilişkin görüşlerinde sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir 

(p=.02, p<.05). Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinin “Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Ölçeği”nde birbirine benzemediği söylenebilir. 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde bulunan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespiti için Sheffe testi yapılmıştır. Sheffe testi neticesinde anlamlı farklılığın birinci sınıf 

öğrencileri ile dördüncü sınıf öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir (A-D). 

 
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 

Öğretmen adaylarının “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilişkin analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 8’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Analizi 

Boyutlar Cinsiyet N x̄ Sd t P 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kız 199 28.26 4.80 -1.839 .06 

Erkek 79 29.41 4.46 

Teknolojik Pedagojik Bilgisi Kız 199 25.29 4.67 -1.716 .08 

Erkek 79 26.36 4.69 

Teknolojik Bilgisi  Kız 199 40.65 7.54 -1.268 .20 
Erkek 79 41.89 6.97 

Teknolojik  Alan Bilgisi Kız 199 18.02 5.15 -.643 .52 

Erkek 79 18.43 3.48 

Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Ölçeği  

Kız 199 112.24 16.69 -1.767 .07 

Erkek 79 116.11 15.91 

 

 

Tablo 8'de görüldüğü üzere, cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik 

Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p.05). Başka bir ifadeyle kız 
ve erkek öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine 

benzerdir (p.05). Sancar ve diğerleri (2013) tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarının 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi algılarına ilişkin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p=.189, p.05). Kaya ve diğerleri (2011), tarafından Bilişim 
Teknolojileri öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi öz yeterlik algılarını belirlemek 

için yapılan çalışmada pek çok öğretmen adayının yüksek seviyede Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi 

öz yeterlik seviyesine sahip olduğu, cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak öğretmen adaylarının öz yeterlik 
seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Sancar ve diğerleri (2013) ile Kaya ve 
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diğerleri (2011)’nin yaptıkları çalışmalardan elde edilen bulgular yapılan bu çalışma ile paralellik 

göstermektedir. 
 

SONUÇ 

Öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri öğretim türüne göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmen 
adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle normal ve ikili öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzer olduğu sonucunu 
söyleyebiliriz. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?” alt problemine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının 
Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediğini yani 

normal ve ikili öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven 

Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

“Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermekte midir?” alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının teknolojik 

pedagojik özgüven düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Bilgisi ve 

Teknolojik Alan Bilgisi boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde 
edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik özgüven düzeylerinin, 

Teknolojik Bilgi ve Teknolojik Pedagoji Özgüven Ölçeği boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşabiliriz. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir?” alt problemine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının Teknolojik 

Pedagojik Özgüven Düzeyleri, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediğini yani kız ve erkek 

öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Özgüven Düzeyleri tüm boyutlarda birbirine benzer olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

DOÇ. DR.  FUNDA OKUŞLUK 
İnönü Üniversitesi 

 

GİRİŞ: 
Çağımızda bilim ve teknolojinin hızlı gelişimiyle öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulayabildikleri, 

teoride öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirebildikleri eğitim sistemlerinin uygulanması daha fazla 

tercih edilmektedir. Teknolojik gelişimler 21. yy rekabet dünyasında insanlardan beklenen özellik ve 
yeterlilik kriterlerini de değiştirmiştir. Bu gelişimlere ayak uydurabilecek, rekabet edebilecek bireyler 

yetiştirilmesi son derece önemlidir.  Bu bireyler disiplinlerarası çalışabilen, en öenmlisi disiplinlerarası 

bakış açısına sahip olan, ortak çalışma planlayabilen ve yapabilen, iletişim becerisi yüksek bireylere 

ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu ihtiyaca cevap ve çözüm olarak STEM ( Science- Technology- Engineering- 
Mathematics) eğitiminin uygulanması eğilimi oldukça popüler bir konudur. STEM eğitimi geleceğin 

yenilikçileri olarak görülen öğrencilere yaratıcı problem çözme tekniklerini benimseten entegre bir 

yaklaşımdır (Roberts, 2012). STEM eğitimi öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla 
bakmasını, bilgi ve beceri kazanmalarını hedefler (Şahin, Ayar & Adıgüzel, 2014). STEM alanları, 

çağdaş dünyadaki çok yönlü ve önemli mesleklerden bazılarını kapsamaktadır. Dünyayı yaşamak için 

daha iyi bir yer haline getiren yeni gelişmelerin çoğu STEM alanlarının katkılarından 

kaynaklanmaktadır (Hossain & Robinson, 2012). Ayrıca STEM Eğitimi ile  öğrencilere 21. Yy 
becerilerinin kazandırılması da hedeflenmektedir. OECD tarafından 21.. yy becerileri Eleştirel düşünme 

ve Problem çözme becerisi, sözlü ve yazılı iletişim, grup çalışması, yaratıcı düşünme becerisinin 

gelişmesi olarak tanımlanmıştır (OECD, 2008) . 
STEM eğitimlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi öğretmenlerin bu konuda yetiştirilmesi ve STEM 

konusundaki bilgi ve becerisini artırılması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda, STEM eğitiminin 

uygulayıcısı olan öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimini deneyimleyebileceği pek çok 
program geliştirilmektedir (Akaygun ve Aslan-Tutak, 2016; Bracey ve Brooks, 2013; Pinnell ve 

diğerleri, 2013; Wang, Moore, Roehrig ve Park, 2011). Wang ve diğerleri (2011), öğretmenlerin 

bütünleşik STEM kullanımına ilişkin inançlarını, algılarını ve uygulamalarını daha iyi anlamak adına 

bir durum çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma için seçilmiş olan, STEM disiplinlerinde görev 
yapmakta olan üç fen, matematik ve mühendislik öğretmeni, bir yıl süreyle bütünleşik STEM mesleki 

gelişim programına katılmışlardır. Araştırmacılar, seçilen okulun teknoloji alt yapısının yetersizliği 

nedeniyle STEM alanları arasında teknolojinin bütünleşik ele alınmasının çok zor olduğunu, problem 
çözme sürecinin STEM alanlarını bütünleştirmede anahtar role sahip olduğunu, farklı alanlarda bulunan 

STEM öğretmenlerinin bütünleşik STEM’e ilişkin farklı algılarının olduğunu ve bu nedenle 

uygulamalarda farklılıklar olduğunu ve öğretmenlerin bütünleşik STEM hakkında daha çok içerik 
bilgisine sahip olmaları gerektiğinin farkında olduklarını ortaya koyan sonuçlara ulaşmışlardır. 

 Başka bir çalışma üç üniversitenin işbirliği ile gerçekleştirilmiş ve STEM alanları öğretmenlerinin 

işbirliği yaparak STEM’in bütünleşik yapısını uygulayabilmeleri hedeflenmiştir. Bu çalışmada, lise fen 

ve matematik öğretmenleri bir hafta arayla bir üniversitede gerçekleştirilen 2-günlük STEM eğitimi ve 
uygulamaları programına katılmışlardır. İlk gün yalnızca öğretmenler, STEM eğitimi uygulamalarını 

grup çalışmalarıyla bir öğrenen olarak deneyimlemiş; ikinci gün 4-5 öğrencileriyle birlikte katılmış ve 

tüm okullardan gelen öğrencilerin yer aldığı karma öğrenci gruplarına STEM eğitimi uygulamaları 
sırasında rehberlik etmişlerdir (Akaygün, Aslan-Tutak, Bayazıt, Demir ve Kesner, 2015). Programın 

sonunda katılımcı öğretmenler programı değerlendirmişler ve STEM farkındalıklarının ve becerilerinin 

arttığına ilişkin görüş bildirmişlerdir.  

Bu konuda yapılan başka bir çalışmada, Bracey ve Brooks (2013), öğretmen adaylarının fen, teknoloji, 
mühendislik ve matematik alanlarına ilişkin kavramları öğretmedeki yeterlik ve becerilerini artırmak 

amacıyla işbirlikli bir program geliştirmişlerdir. Bu programda, öğretmen adayları STEM alanları 

uzmanlarının rehberliğinde sorgulama temelli STEM dersleri geliştirmiş ve uygulamışlardır. 
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Araştırmacılar, çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının özyeterlikleri, fene karşı ilgi ve tutumlarında 

gelişme olduğunu belirtmişlerdir.  
Yaptığımız çalışmada temel amacımız Milli Eğitim Müfredatına da giren ve uygulanmasının öneminin 

göz ardı edilemeyeceği bir dönemde fen bilimleri öğretmen adaylarının STEM ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesidir. Araştırma; İnönü Üniversitesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2018-

2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen “STEM’le Genç Mühendis Beyinler 2” Projesi 
kapsamında bir hafta boyunca yapılan STEM Uygulamaları etkinliğinde görevli olan Fen bilimleri 

öğretmen adayları ile yapılmıştır.  

Bu kapsamda oluşturulan problem cümlesi; 
Fen Bilimleri Öğretmen adaylarının STEM ve STEM eğitiminin ile ilgili düşünceleri nasıldır? olarak 

belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM  

Çalışmanın Deseni 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Robson 

(2001:146) ise durum çalışmasını “Çoklu veri kaynağı kullanarak, incelenecek durumun (olayın ya da 
olgunun) gerçek yaşam bağlamı içerisinde incelenmesini kapsayan bir araştırma stratejisi” olarak 

tanımlamaktadır. Durum çalışmasında da diğer araştırmalarda olduğu gibi veriler sistematik bir şekilde 

toplanarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenir. Bu araştırma modelinin önemli bir avantajı, 
araştırmacının çok özel bir konunun veya durumun üzerinde yoğunlaşmasına fırsat vermesi ve çok ince 

ayrıntıları sebep, sonuç ve değişkenlerin karşılıklı ilişkileri açısından açıklayabilmesine olanak 

sağlaması olarak belirtilebilir (Çepni, 2001).  

Çalışmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen 

Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Örneklem ise “STEM’ 

le Genç Mühendis Beyinler 2” etkinliğinde görev alan 11 öğretmen adayıdır.  

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında veriler ses kayıtları ve araştırmacı tarafından hazırlanan 14 maddeden oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler STEM’ le Genç 
Mühendis Beyinler 2 etkinliği bittikten sonra yapılmıştır. Elde edilen kayıtlar araştırmacının yanı sıra 

STEM alanında çalışmış bir uzman yardımı ile yazıya aktarılmıştır. Yazıya dökülen verilerin analizi ve 

yorumu dört aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar dokümanlardan elde edilen verilerin 

işlenmesi, verilerin kodlanması, kodların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması-yorumlanması 
şeklindedir (Yıldırım & Şimşek, 2006). İlk olarak veriler iki uzman tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. 

İlk kodlama süreci sonucunda uzmanların belirlediği kodlardan ortak olanlar belirlenmiş ve ortak 

olmayanlar da elenmiştir. İlk kodlama açısından kodlayıcı güvenirliği [(Görüş Birliği/Görüş Birliği + 
Görüş Ayrılığı)*100] formülü ile hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Bu araştırma için kodlayıcı 

güvenirliği hesaplanmıştır. Bu aşamadan sonra veriler düzenlenmiş, temalara göre gruplandırmalar 

yapılmıştır. Gruplandırılan veriler frekans ve yüzde değerleri şeklinde sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Konuya ilişkin oluşturulan temaların kategorilere göre dağılımı Tablo 1’ de verilmiştir. Yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler 3 kategoride toplanmıştır. Bunlar: STEM, STEM Eğitimi ve STEM 
Temelli Etkinliklerin Fen Öğretiminde Kullanımıdır.  
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Tablo 1: Konuya İlişkin Oluşturulan Temaların Kategorilere Göre Dağılımı 

  
“STEM Eğitimi denilince aklınıza neler gelmektedir?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları görüşleri 

Tablo 2’ de verilmiştir. 
  

Tablo 2: .“STEM Eğitimi denilince aklınıza neler gelmektedir?” sorusuna ilişkin öğretmen 

adayları görüşleri 

 
Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %54’ü STEM Eğitimini disiplinler arası ilişki şeklinde 

tanımlamıştır. Ayrıca katılımcılar STEM in farklı uygulamaları olan, farklı disiplinleri de ele alan tıp, 
sanat, girişimcilik kavramlarından da bahsetmiştir. Bu yönüyle sürekli gelişen, değişen ve büyüyen bir 

yapısı olduğuna vurgu yapılmıştır. 

“STEM uygulamaları sırasında derslerde kullanabileceğiniz strateji, yöntem ve teknikler nelerdir?” 

sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri Tablo 3’ de verilmiştir. 
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Tablo 3: “STEM uygulamaları sırasında derslerde kullanabileceğiniz strateji, yöntem ve teknikler 

nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri 

  
Tablo 3’e göre öğretmen adayları STEM’ in başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için geleneksel 
yöntem/teknikler yerine alternatif yöntemlere başvurulması gerektiğinde ortak karar belirtmişlerdir. 

STEM eğitiminin yer aldığı kongre, panel, konferans veya etkinliğe daha önce katıldınız mı? Sorusuna 

öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar Tablo 4’ de verilmiştir.  

Tablo 4: STEM eğitiminin yer aldığı kongre, panel, konferans veya etkinliğe daha önce katıldınız 

mı?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları  görüşleri 

 
Katılımcıların %63’ü daha önce STEM ile ilgili etkinlik ve konferanslara katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Bu durum milli eğitim müfredatına da giren STEM Eğitiminin öneminin ve giderek yaygınlaştığının 
göstergesidir. 

Katıldığınız etkinlikteki gözlemlerinize dayanarak STEM yaklaşımında öğretmenin rolünü nasıl 

tanımlarsınız? (Bir STEM öğretmeni nasıl olmalıdır?) sorusuna verilen cevaplar Tablo 5’ de verilmiştir.  
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Tablo 5: Katıldığınız etkinlikteki gözlemlerinize dayanarak STEM yaklaşımında öğretmenin 

rolünü nasıl tanımlarsınız? (Bir STEM öğretmeni nasıl olmalıdır?)” sorusuna ilişkin öğretmen 

adayları  görüşleri 

 
Katılımcılar öğretmenin geleneksel modelden çıkarak konuyu anlatan ve doğrusal bir şekilde aktaran 

bir öğretici konumundan çıktığını, alan bilgisi bakımından donanımlı disiplinlerarası bilgi ve becerilere 

sahip, süreci gözlemleyen, ihtiyaç duyduklarında öğrencileri cesaretlendiren ve motive eden bir 
anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Üniversitede aldığınız eğitimin kariyerinizde STEM eğitimini uygulayabilmek için yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz? Sorusuna verilen cevaplar Tablo 6’ da gösterilmiştir.  

Tablo 6: “Üniversitede aldığınız eğitimin kariyerinizde STEM eğitimini uygulayabilmek için 

yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları  görüşleri 

 
Katılımcıların %63’ü üniversitede aldıkları eğitim sonucunda meslek hayatlarında STEM’i doğru ve 

etkin bir şekilde kullanabileceklerini düşündüklerini söylemişlerdir. Bu durumun en temel nedeninin 

üniversitede aldıkları alan bilgisinin kalitesine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan katılımcıların 
%26’sı alınan eğitimin teorik bilgiden ibaret olduğu, uygulamalara sıklıkla yer verilmediği için meslek 

hayatlarında STEM i doğru ve etkin bir şekilde kullanamamaktan çekindiklerini belirtmişlerdir. 

“STEM eğitim yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılması ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının  görüşleri Tablo 7’ de verilmiştir.  
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Tablo 7: “STEM eğitim yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılması ile ilgili 

düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları  görüşleri 

 
Tablo 7 incelendiğinde, ülkelerin en önemli potansiyeline sahip üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde 

STEM yaklaşımın uygulanması ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde olumlu ve 

olumsuz görüşler belirtildiği görülmektedir.  
Buna göre üstün yeteneklilerin eğitiminde STEM yaklaşımın kullanılmasının öğrencilerin kendi 

özbenliklerini fark etme, var olan beceri ve potansiyellerini fark ederek becerilerini geliştirme buna bağlı 

olarak motivasyon artışı sağlamalarına destek olacağı düşünülmektedir.  
Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerin zaten aileleri, okul ve çevreleri tarafından desteklendiğini, farklı bir 

eğitim almalarına gerek kalmaksızın üst düzey problem çözebilme becerileri ile donatıldıkları 

düşünülerek, STEM eğitimin normal gelişim düzeyine sahip çocuklar öncelikli olmak üzere verilmesi 

gerektiği de düşünülmektedir. Katılımcıların %36’sı normal gelişim düzeyine sahip çocuklara bu 
eğitimin verilmesiyle akademik başarılarının artırılması hedeflenmelidir şeklinde görüş belirtmiştir. 

Öğretmen adaylarının STEM eğitiminin sürdürülebilirliği ile ilgili düşünceleri Tablo 8’ de verilmiştir.  

Tablo 8: . “STEM eğitiminin sürdürülebilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin 

öğretmen adayları görüşleri 

 
Katılımcıların tamamı STEM Eğitimin küçük yaşlardan itibaren uygulanması, teknoloji ile içiçe öğretim 
ortamlarının yapılandırılması durumunda STEM Eğitiminin sürdürülebileceğini düşünmektedir. 

STEM eğitim yaklaşımının başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan şartlar nelerdir?” sorusuna 

ilişkin öğretmen adayları görüşleri Tablo 9’ da verilmiştir.  
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Tablo 9: . “STEM eğitim yaklaşımının başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan şartlar 

nelerdir?” sorusuna ilişkin öğretmen adayları görüşleri 

 
Katılımcıların %63’ü STEM Eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanması için üst düzey öğrene ortamları 

tasarlanması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre bilgiye ulaşan, işleyen, yorumlayan öğrencilerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip alan bilgisi yeterli öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu 

belirtmişlerdir. Katılımcıların %36’sı ise alan bilgisinin yanı sıra bilgiyi doğru işleme ve öğrenme 
ortamını verimli hale getirebilmek için öğretmenin formasyon bilgisine sahip olması gerektiğini 

düşünmektedir. 

STEM etkinliklerinin günümüzdeki fen öğretimine katkısı neler olabilir?” sorusuna ilişkin öğretmen 
adayları görüşlerini tablo 10’ da görebilirsiniz. 

 
Doğası gereği soyut ve karmaşık olan fen bilimlerinin açık, net, sade ve kalıcı olarak anlaşılabilmesi, 

doğru şekilde transfer edilebilmesi, katma değeri yüksek ürünler geliştirilebilmesi için STEM 
etkinlikleri ile birleştirilerek öğretilmesi gerektiği katılımcılar tarafından düşünülmektedir. Buna göre 

STEM etkinliklerinin fen öğretiminde kullanılmasının en önemli avantajının öğrencilerin bizzat 

yaparak-yaşayarak kalıcı ve anlamlı öğrenme yaşantıları deneyimlemeleri olduğu düşünülmektedir. 
SONUÇ VE TARTIŞMA 

Elde edilen bu bulgular ışığında lisans seviyesinde öğretmen adaylarının STEM eğitimi ile mutlaka 

karşılaşmaları ve ayrıca sadece STEM eğitimi almak değil aynı zamanda uygulamalar yaparak 
deneyimleme fırsatlarının olması son derece önemlidir. Çünkü hizmet içi eğitimlerle kısa sürede 

öğretmenin STEM eğitimini içselleştirmesi ve uygulayabilir hale gelmesi zor görünmektedir. Bu hem 

STEM eğitimi eksikliği hem de kendilerini yeterli görmeleri açısından bir fark yaratacaktır.  
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İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 

TÜKENMİŞLİK ALGI DÜZEYLERİ 
 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 
EMİNE AYAZ 

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

 

Özet 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algı düzeylerini belirlemektir. Bu 
amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde görev yapan ilkokul 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan ilkokullarda görev yapan 245 branş ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın 
veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının birinci bölümünde katılımcı ilkokul 

öğretmenlerinin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim kurumu, öğretmenlikteki kıdemlerini 

belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin tükenmişlik 
düzeylerini belirlemeyi amaçlayan, Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik 

Envanteri’nin bazı değişikliklerle Maslach, Jackson ve Schwab tarafından eğitimcilere uyarlanması 

sonucunda elde edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nun, İnce ve Şahin (2015) 
tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 22 madde yer almaktadır. Verilerin analizinde t-testi ve tek 

yönlü varyans analizi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin cinsiyetinin duygusal 

tükenme düzeyini etkilediği, branş öğretmenlerinin kişisel başarı boyutunda daha fazla tükenmişlik 

yaşadığı, mesleki kıdemin kişisel başarıyı etkilediği saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlerin tükenmişlik algısı, branş öğretmeni, sınıf öğretmeni, tükenmişlik. 

 

 
THE BURNOUT PERCEPTION LEVELS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

ABSTRACT 
The main purpose of this research is to determine the perception levels of primary school teachers. For 

this purpose, a descriptive research has been realized in the survey model of quantitative research 

patterns. The research population is consisted of the teachers work at primary schools in the central 

districts (Battalgazi and Yeşilyurt) of Malatya. And research sampling is consisted of the teachers who 
work at the primary schools and fill in the data collection forms voluntarily and completely. The data 

collection tool has two parts. In the first part of the data collection tool, there are four questions with the 

aim to determine the teachers’ gender, branch, the last completed education institution, seniority in 
teaching. In the second part, there are 22 items adaptated to Turkish by Ince and Sahin(2015) from the 

Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, which was obtained as a result of adaptation of Maslach 

Burnout Inventory, developed by Maslach and Jackson,to the educators with some modifications by 

Maslach, Jackson and Schwab to determine the burnout levels of participant teachers. The data are 
analyzed by using t-test and one way variance analysis. As a result of the research it is found out that 

emotional exhaustation is affected by gender of teachers, branch teachers have living more burnout in 

the level of personal accomplishment and personal accomplishment is affected by professional seniority. 
Key words: The burnout perception of teachers, primary school branch teacher,class teacher,the burnout 

 

 

1. GİRİŞ 

Bireyler yaşamlarını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadırlar. Bu yüzden çalışma ve iş hayatı 

insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Yaşamlarının önemli bir kısmını çalıştıkları işte ya da 

işleriyle ilgili planlar yaparak geçiren bireyler işyerinde geçirilen bu zaman dilimi içerisinde birçok 
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sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Kişiler arasındaki ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar, artan rekabet 

ortamı, bireylerin kendini kanıtlama çabası, üst seviyelerdeki beklenti gibi koşullar çalışanların 
psikolojilerini olumsuz olarak etkilemekte ve onların stres yaşamalarına sebep olmaktadır. Pek çok 

sorunun habercisi olan stres bireyi hem iş hayatında hem de özel yaşantısında olumsuz olarak 

etkilemekte ve sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Her düzeydeki çalışanı etkisi altına alabilen 

stres, örgütsel anlamda performans düşüklüğü, işe devamsızlık, bireysel anlamda fizyolojik hastalıklar 
ve rahatsızlıklar, davranışsal bozukluklar ve kaygı (anksiyete), depresyon, ‘tükenme belirtisi’ gibi 

psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir (Işıkhan, 2004).   

 
Tükenmişlik olgusu, çalışma hayatıyla ilgili literatüre ilk olarak 1974‟te Herbert Freudenberger’in 

uyuşturucu bağımlısı çalışanlarına yönelik klinik araştırmaları neticesinde girmiştir (Kaya ve Özhan, 

2012).  Freudenberger 1974’te tükenmişliği, başarısız olmak, yorulmak, enerji, gücü ve kaynakları aşırı 
zorlayarak tükenme olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda tükenmişlik, başarısızlık hislerini ve enerjiye, 

kişisel kaynaklara ya da çalışanların ruhsal gücüne aşırı yüklenme sonucunda ortaya çıkan yorgunluk 

ya da baskı halini sembolize etmektedir (Friedman, 1991 akt; Babaoğlan, 2006: 19). 

 
Çalışma yaşamında bir tehlike olarak görülen tükenmişlik sendromu hakkında ilgili yazında farklı 

meslek grupları üzerinde yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Uzun yıllardır yapılan çalışmalar; 

doktorlar, öğretmenler, hemşireler, diş hekimleri, psikologlar, polisler, avukatlar ve çocuk bakıcıları gibi 
gün içinde çok fazla insanla yüz yüze gelen ve onlarla doğrudan iletişim kuran bireylerin tükenmişlik 

yaşama riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir (Girgin, 2011). Bu anlamda öğretmenler sürekli 

fedakârlık isteyen, etkili iletişim gerektiren ve duygusal olarak bireyi tüketen bir mesleği icra ettikleri 

için tükenmişlik yaşama ihtimaliyle daha fazla karşı karşıya kalmaktadırlar (Avcı ve Seferoğlu, 2011). 
Maslach ve Jackson’a (1981) göre tükenmişlik; bireylerin işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı 

duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, kişisel başarı ve yeterlilik 

duygularının azalması şeklinde kendini göstermektedir. Bu bağlamda tükenmişliğin üç alt boyutu daha 
detaylı olarak şu şekilde açıkalanabilr: 

 

1. Duygusal tükenme, tükenmişliğin ilk basamağı olarak kavramlaştırılabilir. Bu nedenle de müdahale 
için önemli bir nokta oluşturur. Bu boyutta tükenme, yorgunluğun sıradan durumlarına benzer özellikler 

gösterir. Ancak geniş ve dirençli niteliklerinden dolayı kronik yorgunluğa daha yakın olarak 

değerlendirilmelidir (Griffith, vd., 1950 akt; Babaoğlan, 2006: 20). Bu boyutta tükenmişlik yaşayan 

birey kendini bitkin, yorulmuş, enerjisi azalmış, duygusal açıdan yıpranmış hisseder. İçsel bir boyut 
olarak ifade edilen duyarsızlaşmada bireyler bir sonraki gün işe gidecek olma fikrinden rahatsızlık 

duyarlar (Arı ve Bal, 2008). Bireyin işe gitme fikrinden rahatsız olması, her fırsatta işten kaçma ve 

devamsızlık yapma gibi davranışları sergilemesine yol açabilecektir. 
2. Duyarsızlaşma, bireyin işi gereği karşılaştığı diğer insanlara ve işine karşı geliştirdiği soğuk, ilgisiz, 

katı hatta insani olmayan tutumu olarak tanımlanabilir. Dozu gittikçe artan bu negatif tepki çeşitli 

şekillerde ortaya çıkar ve duyarsızlaşma yaşayan kişiler diğer insanlara karşı saygısız ve küçük düşürücü 
şekilde davranabilirler (Koçak, 2009: 67). Duyarsızlaşma yaşayan birey çevresindekilerle arasına 

mesafe koyar ve koyduğu bu mesafe bireyin çalışma arkadaşlarına karşı duyarsız davranışlar 

geliştirmesine yol açar. Aynı zamanda örgüt içinde üyesi olduğu gruplardan sapkın davranış sergilemeye 

başlar (Jackson ve Schuler, 1983). Bireyin etrafına duyarsız davranması arkadaş çevresi tarafından 
dışlanmasına yol açar ve kişi kendini gittikçe yalnız hissetmeye başlar. 

3. Kişisel başarı ve yeterlilik duygularının azalması kavramı “kişinin kendisini olumsuz değerlendirme 

eğiliminde olmasını” ifade etmektedir (Maslach, 2003 akt; Arı ve Bal, 2008:134). Her birey iş yaşamına 
yüksek beklentilerle başlar. Fakat bu beklentiler zamanla pek çok nedenden ötürü hayata geçirilemez. 

Özellikle bireylerin iş yaşamı ile ilişkilendirilmeyen yüksek beklentileri, örgütsel kural ve ilkelerin 

bireyleri sınırlandırması, bireyin performansı hakkında geri bildirim alamaması gibi faktörler bu 

uyuşmazlığın yaşanmasına yol açabilmektedir (Jackson ve Schuler, 1983). Düşük kişisel başarı hissinin 
ortaya çıkması için elverişli koşulları sağlayan bu ve benzer faktörler neticesinde bireyler hizmet 

verdikleri insanlara ve kendilerine yönelik olumsuz bir tutum içine girerler ve yaptıkları işin gerektirdiği 
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talepleri yerine getirmekte zorlandıklarından kişisel yeterlilik duyguları azalır (Gündüz, 2004: 153). 

Bireylerin kendilerini başarısız olarak değerlendirmeleri yaptıkları her işe yapabileceklerine inanmadan 
başlamalarına yol açabilecek, beraberinde ise gerçekleştirilen her faaliyette hata yapma ihtimalini 

artıracaktır.  

 

Yapılan araştırmalarda genel olarak öğretmenin kendisine ilişkin unsurlarla çalıştıkları kurumlara ilişkin 
unsurların birleşerek tükenmişliğe yol açtığı kanısının olduğu gözlenmektedir. Öğretmenlik mesleği 

denildiğinde öğrencilerle yakın ilişki kuran bir meslek grubu akla gelmektedir. Bu nedenle okul içinde 

öğretmenin en fazla iletişim kurduğu grup olan öğrencilerin problemli davranışları tükenmişliğin en 
önemli nedenlerinden biri olarak ele alınmaktadır (Avcı ve Seferoğlu, 2011: 16-17). 

 

Tükenmişliğin sonuçları ise birey ve örgüt düzeyinde değerlendirilebilir. Yorgunluk, uyku bozukluğu, 
sindirim problemleri, bulantı, güçsüzlük, kızgınlık, ilgisizlik, empati yapamama, başkalarını suçlama 

gibi faktörler tükenmişlik yaşayan bireylerin karşı karşıya kalabilecekleri psikolojik ve fiziksel 

sorunlardan bazılarıdır (Muldary, 1983: 6). Bireyin işe geç kalması, daha sık dinlenme raporları alması, 

yenilik ve yaratıcılık yapma isteğinin giderek azalması ve iş kazalarında artış gibi sorunlar ise 
tükenmişliğin örgütsel getirilerinden bazıları olmaktadır (Güneş, Bayraktaoğlu ve Kutanis, 2009). Başta 

bireysel düzeyde ortaya çıkan bir sorun olarak değerlendirilebilecek tükenmişlik devamında örgüt 

başarısı için vazgeçilmez olan yaratıcı, yenilikçi, verimli çalışan davranışlarını engellediği için 
yöneticilerin üzerinde önemle durması gereken bir konudur. Bu bağlamda tükenmişlik yaşayan 

çalışanlara gereken yardımların yapılması ve tükenmişliğe yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması 

önemli bir gereklilik olmaktadır.  

 
Öğrenim basamakları içerisinde en belirleyici olanlardan birisi de ilköğrenim kademesidir. Bu öğrenim 

basamağının beklentileri karşılayabilmesi için öğretmenin rolü belirleyicidir. Öğretmenin bu 

sorumluluğunu yerine getirirken kişisel ve mesleki yeterliğine uygun davranması beklenir. Ancak 
öğretmenin kendisinden beklenenleri yapması bunlarla sınırlı değildir. Bunu etkileyen etmenlerden biri 

de duyguları, mesleğe ilişkin algılarıdır. İlkokul öğretmenlerinin özellikle hedef kitlesi olan ilkokul 

öğrencileri, öğretim programları, okul çalışanları ve mesleğe ilişkin yaşantılarından kaynaklanan 
sorunlarla karşılaşması söz konusudur. Bu sorunlar kişisel ve mesleki yaşantısında olumsuz duygular 

yaşamalarına neden olabilecek düzeye çıkabilir. Tükenmişlik olarak da nitelenen bu duygu durumu hem 

kişisel hem de mesleki yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Bu araştırmayla ilkokul öğretmenlerinin 

değişik düzeylerdeki tükenmişlikleri farklı değişkenler açısından ele alınmıştır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algı düzeylerini belirlemektir. Bu 

amaçla şu sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır:  
1. İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algıları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

2. İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algıları branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermekte midir? 

3. İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algıları en son tamamladıkları öğrenim kurumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

4. İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algıları öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

analizine yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma nicel 
araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma modelinde geçmişte 

veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle belirlenmesi amaçlanır. Araştırmaya konu edilen 
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olay, ya da bir nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu araştırma modelinde temel olarak “ne idi?”, 
”nedir?”,  “ne ile ilgilidir?” ve “nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıt aranır (Karasar. 2016: 109). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki ilkokul öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan, 
seçkisiz olarak belirlenmiş, ilkokullarda görev yapan 245 branş ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı ilkokul 
öğretmenlerinin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini 

belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin tükenmişlik 

algı düzeyini belirlemeyi amaçlayan Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik 
Envanterinin bazı değişikliklerle Maslach,Jackson ve Schwab tarafından eğitimcilere uyarlanması 

sonucunda elde edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nun, İnce ve Şahin (2015) 

tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 22 madde yer almaktadır.  

2.4. Verilerin Toplanması 
Araştırmanın verileri 2018/2019 öğretim yılında Malatya ili merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki 

ilkokullarda görev yapan öğretmenlere veri toplama aracının uygulanmasıyla elde edilmiştir. Veri 

toplama aracı seçkisiz olarak belirlenen bu okullarda araştırmayla ilgili gerekli ön açıklamalar 
yapıldıktan sonra çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenlere öğretmenler odasında uygulanmıştır. 

Veri toplama aracının yanıtlanması yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür.  

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklerinden 
yararlanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analizinde SPSS 24.0 programı 

kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin olarak öncelikle frekans, yüzde ve değişkenlerle (cinsiyet, branş, 

en son tamamladığı öğrenim kurumu) tükenmişlik arasındaki ilişkiyi bulmak için bağımsız grup t-testi, 
öğretmenlikteki kıdem ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi bulmak için ise tek yönlü varyans analizi 

hesaplanmıştır. Sonuçlar p<.05 düzeyinde test edilmiştir. Tek yönlü varyans analizinin sonucunda p 

değeri anlamlı çıkanlar için tukey testi kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmada ele alınan alt problemlerin test edilmesine ilişkin bulgular sunulmuştur. 

Bulgular, araştırma alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak verilmiştir. 
1. Birinci alt problemde öğretmenlerin cinsiyetleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki farkın anlamlılık 

düzeyleri bağımsız grup t-testinden yararlanılarak karşılaştırılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetleri ile 

Duygusal Tükenmişlik (DT), Kişisel Başarı (KB) ve Duyarsızlaşma (D) düzeylerinin cinsiyetlerine göre 
dağılımları Çizelge 1 de verilmiştir.   

Çizelge 1 

Cinsiyet Değişkenine Göre İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algı Düzeylerine İlişkin T-Testi 
Sonuçları  

Alt Boyut Cinsiyet N �̅� Ss sd t fark 

DT Kadın 117 27,05 11,89 242 3,03 

3,01 

,003* 

Erkek 127 22,81 9,94 

D Kadın 117 8,67 4,64 242 -,37 ,709 
Erkek 127 8,89 4,66 

KB Kadın  118 19,38 9,72 242 ,07 ,941 

Erkek 127 19,29 11,01 

Çizelge 1 incelendiğinde, DT düzeyi en fazla kadınlarda (�̅� =27,05), en düşük erkeklerde (�̅�=22,81), D 

düzeyi en fazla erkeklerde (�̅� =8,89), en düşük kadınlarda (�̅�=8,67), KB düzeyi en fazla kadınlarda 

(�̅�=19,38), en düşük erkeklerde (�̅� =19,29) görülmektedir. Kadın ve erkek öğretmenlerin cinsiyetleri ile 

tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan t-testi 
sonucunda öğretmenlerin Duygusal Tükenme boyutunda tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyetleri 
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arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. DT (t(242) =3,03, P<,003). Bu fark kadın öğretmenlerin lehinedir.  

Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin cinsiyetlerinin Duygusal Tükenmenin bir belirleyicisi iken, 
Kişisel Başarı Düzeyinin ve Duyarsızlaşmanın birer belirleyicisi olmadığı görülmektedir.  

2. İkinci alt problemde ilkokul öğretmenlerinin branşları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki anlamlılık 

düzeyleri bağımsız grup t-testinden yararlanılarak karşılaştırılmıştır.   

Çizelge 2 
Branş Değişkenine Göre İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algı Düzeylerine İlişkin T-Testi 

Sonuçları 

Alt Boyut Branş N �̅� Ss sd t fark 

DT Sınıf  201 24,60 11,14 242 -7,29 ,467 

Branş  44 25,95 11,00 

D Sınıf  201 8,85 4,627 242 ,424 ,672 

Branş  44 8,52 4,692 

KB Sınıf  201 18,68 10,00 242 -2,131 ,034* 

 Branş  44 22,34 11,661 

Çizelge 2 incelendiğinde DT düzeyi en fazla branş öğretmenlerinde (�̅�=25,95), en düşük sınıf 

öğretmenlerinde (�̅�=24,60), D düzeyi en fazla sınıf öğretmenlerinde (�̅�=8,85), en düşük branş 

öğretmenlerinde (�̅�=8,52), KB düzeyi en fazla branş öğretmenlerinde (�̅�  =22,34), en düşük sınıf 

öğretmenlerinde (�̅�=18,68) görülmektedir.  

İlkokul öğretmenlerinin branşları ile tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını 

belirlemek üzere yapılan t-testi sonucunda öğretmenlerin Kişisel Başarı boyutunda tükenmişlik 

düzeyleri ile branşları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. KB (t(242) = -2,131,  p<,034). Bu fark branş 
öğretmenlerinin lehinedir. Elde edilen bulgulara göre ilkokul öğretmenlerinin branşlarının Kişisel Başarı 

Düzeyinin bir belirleyicisi iken Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşmanın birer belirleyicisi olmadığı 

görülmektedir.  
 

3. Üçüncü alt problemde ilkokul öğretmenlerinin en son tamamladığı öğrenim kurumu ile tükenmişlik 

düzeyleri arasındaki anlamlılık düzeyleri bağımsız grup t-testinden yararlanılarak karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 3 
En Son Tamamladığı Öğrenim Kurumu Değişkenine Göre İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algı 

Düzeylerine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Alt 
Boyut 

En Son Tamamlanan 
Öğrenim Kurumu 

N �̅� Ss Sd t fark 

DT Eğitim Fakültesi 186 25,18 11,57 242 ,855 ,393 

Diğer Fakülteler 58 23,75 9,47 

D Eğitim Fakültesi 185 8,91 4,722 242 ,763 ,446 

Diğer Fakülteler 59 8,38 4,347 

KB Eğitim Fakültesi 186 19,89 10,83 242 1,49 ,135 

Diğer Fakülteler 59 17,57 8,70 

 

Çizelge 3 incelendiğinde, DT düzeyi en fazla eğitim fakültesi mezunlarında (�̅�=25,18), en düşük diğer 

fakülte mezunlarında (�̅� =23,75), D düzeyi en fazla eğitim fakültesi mezunlarında (�̅�=8,91), en düşük 

diğer fakülte mezunlarında (�̅�=8,38), KB düzeyi en fazla eğitim fakültesi mezunlarında (�̅� =19,89),  en 

düşük diğer fakülte mezunlarında (�̅� =17,57) görülmektedir. 

İlkokul öğretmenlerinin en son tamamladıkları öğrenim kurumu ile tükenmişlik alt boyutları arasında 

anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan t-testi sonucunda öğretmenlerin, DT(t(242) 

=0,85,  p>.05 ), D(t(242) =0,76, p>.05), KB(t(242) =1,49, p>.05) düzeyleri ile en son tamamladıkları 
öğrenim kurumu arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

 

4. Dördüncü alt problemde ilkokul öğretmenlerinin mesleki kıdemleri ile tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki anlamlılık düzeyleri tek yönlü varyans analizinden yararlanılarak karşılaştırılmıştır. 
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Çizelge 4 

Öğretmenlikteki Kıdem Değişkenine Göre İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algı Düzeylerine İlişkin 

Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Alt Boyut Kıdem (yıl) N �̅� S sd F p Fark 

 

DT 

0-10  (1) 39 26,28 11,13 2 2,37 ,095 2-3 

11-20 (2) 78 26,53 11,23 241 

21+    (3) 127 23,37 10,90 243 

 
D 

0-10  (1) 39 9,38 4,58 2 ,388 ,679 1-3 

11-20 (2 78 8,73 4,58 241 

21+    (3) 127 8,64 4,69 243 

 

KB 

0-10  (1) 39 22,07 11,59 2 3,49 ,032* 1-3 

11-20 (2 78 20,56 10,84 242 

21+    (3) 127 17,73 9,48 244 

 

Çizelge 4 incelendiğinde, DT düzeyi en fazla 11-20 yıl kıdemi olan ilkokul öğretmenlerinde (�̅�=26,53) 

görülmektedir. DT düzeyinin en düşük olduğu kıdem grubu ise 21 yıl ve üstü kıdemi olanlardır 

(�̅�=23,37). İlkokul öğretmenlerinin Duygusal tükenme düzeyleri ile öğretmenlikteki kıdem arasındaki 

anlamlılık için yapılan tek yönlü varyans analizine göre öğretmenlerin kıdemleri ile Duygusal tükenme 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (F(2-241) =2,37, p>.05 ).      

D düzeyi en fazla kıdemi 10 yıl ve altı olan ilkokul öğretmenlerinde (�̅� =9,38) görülmektedir. D 

düzeyinin en düşük olduğu kıdem grubu ise 21 yıl ve üstü kıdemi olanlardır (�̅� =8,64). İlkokul 

öğretmenlerinin Duyarsızlaşma düzeyleri ile öğretmenlikteki kıdem arasındaki anlamlılık için yapılan 

tek yönlü varyans analizine göre öğretmenlerin kıdemleri ile Duyarsızlaşma düzeyleri arasındaki fark 
anlamlı bulunmamıştır.(F(2-241) =0,67,  p>.05). 

KB düzeyi en fazla kıdemi 10 yıl ve altı olan ilkokul öğretmenlerinde (�̅� =22,07) görülmektedir. KB 

düzeyinin en düşük olduğu kıdem grubu ise 21 yıl ve üstü kıdemi olanlardır (�̅� =17,73). İlkokul 

öğretmenlerinin Kişisel Başarı düzeyleri ile öğretmenlikteki kıdemleri arasındaki anlamlılık için yapılan 
tek yönlü varyans analizine göre öğretmenlerin kıdemleri ile Kişisel Başarı düzeyleri arasındaki fark 

anlamlı bulunmuştur (F(2-242) =3,49,  p<.05 ). Bu fark öğretmenlikteki kıdemi 10 yıl ve altı olan ilkokul 

öğretmenlerinin lehinedir. 
 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı 
boyutları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analizlerde cinsiyet 

değişkeni ile tükenmişlik alt düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Buna göre kadınlar 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı boyutlarında erkeklere kıyasla daha fazla 

tükenme yaşamaktadırlar. Duygusal tükenme alt boyutundaki tükenmişlik kadın öğretmenlerin 
lehinedir. Bu bulgu Babaoğlan (2006, 2007) ve Girgin (2011) tarafından yapılan araştırmada elde edilen 

bulgularla benzer niteliktedir. Ergin (1992), yapmış olduğu araştırmada; kadınların erkeklere göre daha 

fazla duygusal tükenme hissetmekte olduğunu, başarı boyutu açısından ise erkeklerin başarı duygusunun 
kadınlara göre daha yüksek olduğunu ve çalışma süresi arttıkça tükenmişlik azaldığını saptamıştır. Özer 

(1998) tarafından yapılan araştırmada; cinsiyet değişkenine göre yapılan analiz sonuçları duygusal 

tükenmişliğin kadın rehber öğretmenlerde erkek rehber öğretmenlere kıyasla anlamlı düzeyde fark 

oluşturacak şekilde daha çok görüldüğünü,  ancak kişisel başarısızlığın yaşanması açısından ise 
aralarında fark olmadığını ortaya çıkarmıştır. Ancak bazı çalışmalar ( Otacıoğlu, 2008 ) erkeklerin 

kadınlardan daha fazla tükenmişlik yaşadığı, bazıları ise (Çelikkaleli, 2011; Cemaloğlu ve Şahin, 2007;  

Özben ve Argun, 2003; Polat ve diğerleri, 2012) kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir farkın 
bulunmadığı yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha fazla 

tükenmişlik yaşamaları şaşırtıcı değildir. Çünkü toplumda kadının rolü sahip olduğu çeşitli 
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sorumluluklardan ötürü daha ağırdır. Çocuk ve ebeveyn bakımı ile ev işleri gibi sorumlulukları 

kadınların çalışma yaşamında daha fazla gerginlik ve stres yaşamalarına yol açabilmektedir. Ayrıca 
kadınların daha duygusal yapıya sahip olmaları da erkeklerden daha fazla tükenmişlik ile karşı karşıya 

kalmalarına neden olabilmektedir. 

 

Branş değişkenine göre yapılan karşılaştırmada branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine nazaran 
kişisel başarı boyutunda daha fazla tükenmişlik hissiyle karşı karşıya kaldıkları belirlenmiştir.  Bu bulgu 

Babaoğlan (2007) tarafından yapılan araştırmada elde edilen bulgular ile benzerlik göstermektedir. Öyle 

ki; söz konusu araştırmada branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine nazaran daha fazla tükenmişlik 
yaşadıkları belirlenmiştir. Bu durum sınıf öğretmenlerinin eğitim öğretim yılı boyunca sadece kendi 

şubelerinde derse girdiklerinden karşılaştıkları sorunlar göz önüne alındığında branş öğretmenlerine 

göre çok daha az sorunla karşılaşmalarıyla açıklanabilir. Aynı sınıftaki öğrencileri dört yıl boyunca aynı 
sınıf öğretmeni okuttuğundan birinci yıldan sonra sınıf öğretmenleri çok daha az sorunla 

karşılaşmaktadır. Bir branş öğretmeninin maaş karşılığını doldurabilmesi için bir ilkokulda en az sekiz 

şubede ders okutması gerekmektedir. Çünkü her sınıf seviyesinde iki saat ders yükü bulunmaktadır. 

Ortalama sınıf mevcudunun otuz öğrenci olduğu bir okulda, bir branş öğretmeni haftada ikiyüzkırk farklı 
öğrenci ile yüzleşmektedir. Doğal olarak bu durum beraberinde sorunları ve devamında da tükenmişliği 

getirmektedir. Branş öğretmenlerinin ders saati azlığından dolayı yaşamış oldukları müfredatı yetiştirme 

kaygısı, öğretilen konuyla ilgili yeter derecede pekiştirme yapacak vakit bulamama gibi sebepler de 
tükenmişliğin diğer nedenleri arasında sayılabilir.  

 

Araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin en son tamamlanan öğrenim kurumuna göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin en son 
tamamladıkları öğrenim kurumu tükenmişlik düzeylerinin bir belirleyicisi değildir. Mezun olunan 

eğitim kurumu her ne olursa olsun öğretmenlerin ne duygusal tükenmişliklerini, ne kişisel başarılarını, 

ne de duyarsızlaşma düzeylerini etkilemektedir. Sonuçlar ilkokul öğretmenlerinin en son tamamladıkları 
öğrenim kurumları ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. 

Ancak bu konuda yapılan bazı araştırmalar öğretmenlerin mezun oldukları okul türünün tükenmişlikle 

ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Dönmez ve Güneş 2000, Gündüz 2004; Peker 2002).   
 

Öğretmenlerin mesleki kıdem durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılığı test etmek 

amacıyla yapılan analizlerde genel tükenmişlik ve mesleki kıdem arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür. Buna göre, toplam hizmet süresi daha az olan öğretmenlerin hizmet süresi daha fazla olan 
öğretmenlere nazaran kişisel başarı boyutundaki puanları daha yüksektir.10 yıl ve altı hizmeti olan 

öğretmenlerin kişisel başarı alt boyutundaki tükenmişlik düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. 

Elde edilen bu sonuç Otacıoğlu (2008), Babaoğlan (2007),  tarafından yapılan çalışmalarda ulaşılan 
sonuçlarla benzerdir. Ancak literatürde bu yönde anlamlı bir fark tespit etmeyen çalışmalar da ( Özben 

ve Argun, 2003; Polat ve diğerleri, 2012) mevcuttur. Bu sonuca yol açabilecek birçok etken olabilir. İlk 

olarak; mesleğe yeni atanan öğretmenler kurum kültürüne uyum sağlama noktasında çok fazla sıkıntı 
yaşayabilmektedir. Kariyer devrelerinde kariyer başlangıcı aşaması olarak ifade edilen bu dönemde 

öğretmenler beklentileriyle kurumun sağladıklarının uyuşmaması sorunu yani “gerçeklik şoku” ile karşı 

karşıya kalabileceklerdir. Çalışma hayatına yeni başlayan bireylerin beklenti, heves ve isteklerinin 

yüksek olması bu durumun temel nedeni olarak görülebilir (Ersoy, 2007). Gerçeklik şoku ile baş etmeye 
çalışan öğretmenler daha fazla gerginlik ve stres yaşayacaklar, bu da tükenmişlik için uygun bir ortam 

hazırlayacaktır. Bunun yanısıra mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin daha çok kendilerini kanıtlama 

çabası içerisinde olmaları ve meslekte karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma konusunda yeterli deneyime 
sahip olmamaları da tükenmişlik yaşamalarına neden olabilecek diğer önemli nedenler arasında 

sayılabilir. 

 

Araştırma bulgularına dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 
1. Mesleğin henüz başında olan öğretmenler için iyi bir oryantasyon süreci öğretmenlerin 

karşılaşacakları problemlerin üstesinden gelmelerinde önemli bir faktör olacaktır. 
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2. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere meslek içerisinde gelişimlerini sağlamak için, akademik 

düzeylerini geliştirmeleri amacıyla eğitimler verilebilir. Bu eğitimlerin verilmesi mümkün değilse 
meslekte kıdemli olan öğretmenlerin mesleğe yeni başlayan öğretmenlere deneyimlerini aktarmaları 

sağlanabilir. 

3. Öğretmenlerin düşük kişisel başarı algılarının Tükenmişlik Ölçeği’nin geneli üzerinde etkisinin 

olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin kişisel başarılarını arttırmalarına yönelik hizmet içi eğitim 
verilerek bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmaları sağlanabilir. Böylece öğretmenlerin genel 

tükenmişlik düzeylerinde de olumlu yönde değişmeler görülecektir. 

4. İlkokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin her sınıf seviyesindeki ders yükü arttırılabilinir. 
Böylelikle branş öğretmeni konu yetiştirme, konu tekrarı yapma, öğrenciye daha fazla zaman ayırabilme 

gibi kaygıları taşımayacaktır. 

5. Öğretmenlerin işlerine severek gelecekleri bir ortamı her kurum bünyesinde sağlamak da mesleki 
tükenmişliği önemli ölçüde azaltacaktır. 

6. İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının nedenleri nitel araştırmalarla daha derinlemesine 

araştırılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 
belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi ile 

Akçadağ, Arguvan, Hekimhan ve Yazıhan ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 
313 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim kurumu ve 

öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı 
öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemeyi amaçlayan Giray ve Şahin 

tarafından geliştirilen Algılanan Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde 

yer almaktadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS 24.0’de aritmetik ortalama, 

standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi testleri yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda 21 yıl ve üzeri kıdem yılına sahip ortaokul öğretmenlerinin diğer kıdem yıllarına oranla 

yöneticilerinden daha çok destek gördüğü bulunmuştur. Katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş ve en son 

tamamladığı öğretim kurumu değişkenlerine göre yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı arasında 
anlamlı farklılık belirlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici destek algısı, çalışma arkadaşı destek algısı, ortaokul öğretmeni, destek 

algısı. 

 

SENSE OF DIRECTOR AND WORKMATE SUPPORT OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS 

 

ABSTRACT 
The main objective of this research is to specify the sense of director and workmate support of middle 

school teachers. Therefore it’s a descriptive research which is survey method of quantitive research 

designs. The population of this includes the teachers working in the central Yesilyurt, Battalgazi, 
Akcadag, Arguvan, Hekimhan and Yazihan districts of Malatya. Samples are gathered from 313 middle 

school teachers who completed the data collection in full and missing voluntarily. The data collection 

tool is consist of two parts. At the first part there are four questions aim to determine gender, branch, 
educational institution completed at last and occupational tenure. At the second part there are 20 

questions consist of Perceived Director and Workmates Support Scale developed by Giray and Şahin 

(2012), aim to determine director and workmate perception of participant teachers. The collected data 

is analyzed by the analysis tests of arithmetic mean, standard deviation, T test, one-way analysis of 
variance of the SPSS 24.0 which is a packed program. As a result of the analyses it is found that the 

middle school teachers who have 21 and over years of seniority are supported more when compared to 

the directors. There is no meaningful difference detected between director and workmate support 
according to the variables of genders, branch and education institution of the participant teachers.  

Keywords: Sense of director’s support, sense of workmate support, middle school teachers, sense of 

support. 
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1. GİRİŞ 

Toplumsal açık bir sistem olan okullar insan ilişkileri yoğunluklu örgütlerdendir. Bu yönüyle okulda 
çalışanların kişilerarası ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların, kişisel ve mesleki yaşamlarını 

etkilemelerini sınırlayacak bir tutum sergilemeleri beklenir. Günümüz çağdaş, karmaşık toplumlarında 

tüm toplumsal kurumlar arasında kaçınılmaz biçimde bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşim 

örüntüsü içerisinde eğitim kurumunun, yetişmiş insan gücü üretmesi nedeniyle, diğer toplumsal 
kurumlar üzerindeki etkisi daha baskın ve belirleyici olabilmektedir. Bir eğitim örgütü olan okul ise, 

vizyon ve misyonlarını gerçekleştirme süreçlerinde, anılan etkileşimin yönünü ve içeriğini belirlemekte 

başat rol oynamaktadır (Aslan, Ağıroğlu-Bakır, 2015: 2). Bu rolünü etkin biçimde yerine getirebilmesi 
için kişilerarası ilişkilerin sağlıklı biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulur.  

Bu sorunun aşılmasında en önemli sorumluluk okul yöneticisine düşmektedir. Okul yöneticisi bu sorunu 

fark ederek, sorunun kaynağında giderilmesine odaklanmalıdır. Sorunun kaynağı yöneticilerin 
yaklaşımlarından veya öğretmenlerin tutum ve davranışlarından kaynaklanıyor olabilir.  

Ada, Akan, Ayık, Yıldırım ve Yalçın (2013: 151) öğretmenlerin motive olmaları ve buna bağlı olarak 

çalışmalarında başarılı olabilmeleri için güçlü ve güven telkin edici bir yönetici desteğine ihtiyaç 

duyduklarını belirtmektedirler. Öğretmenlerin yaşadıkları sorunların etkili biçimde çözülebilmesi için 
okul yöneticilerinden ve meslektaşlarından bekledikleri olumlu desteği almaları gerekir. Bu desteğin 

karşılanmış olması öğretmenin okuluna, yöneticilerine ve meslektaşlarına yönelik olumlu duygular 

oluşturmasına katkı sağlar.  
İşgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyinin bilinmesi bir örgüt ortamında yöneticilerin yönetimsel 

eylemlerine etkili yön verebilmeleri açısından önemlidir. Söz konusu okul örgütleri olduğunda bu önem 

daha bir artmaktadır (Üstüner, 2009: 6). Aynı zamanda örgütsel bağlılık, iş doyumu, motivasyon artışı 

sağlayarak kişisel ve mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir.  
Okul yönetiminden ve meslektaşlarından destek gördüğünü düşünen öğretmenlerin iş doyumunun daha 

yüksek olması beklenen bir durumdur. Bu nedenle okul yönetiminin öğretmenlerini desteklediğini ve 

onların yanında olduğunu hissettiren davranışlar sergilemesi yararlı olacaktır. Benzer şekilde iş 
ortamındaki diğer öğretmenlerin birlik ve beraberlik duygusu içinde birbirlerine destek sağlayarak iş 

yaşamını daha mutlu bir ortama kavuşturmaları yararlı olacaktır. Bu amaçla yönetici ve meslektaşların 

ara sıra görevleri gereği olmayan toplantılarla da bir araya gelmeleri ve birbirlerini daha iyi tanımaları 
sağlanabilir (Girgin, 2009: 1304-1305). Böylece görevsel ilişkilerin dışında kişisel ilişkilerini 

geliştirmeleri de olanaklı kılınır.  

Okul örgütünün varoluş gerekçelerini yerine getirebilmesi için öğretmenlerin, öncelikle okul 

yönetiminden kişisel ve mesleki gelişimini artırabilmek adına destek alması gerekmektedir. Okul 
yöneticisin bu yöndeki olumlu tutum ve davranışının, öğretmenlerin de birbirlerine gösterecekleri 

desteğin artmasına katkıda bulunması beklenir.  

Gerek iş doyumu, gerekse güvenin oluşmasına etki eden temel etmenlerin, örgütsel yapı, yöneticiler ve 
çalışma arkadaşları olduğu görülmektedir. Örgütün vaatleri ile uygulamaları arasında tutarlılık 

olduğunda çalışanlar hayal kırıklığına uğramamakta ve olumlu tavır sergilemekte, aksi durumda ise, 

örgüte duyulan güven sarsılmakta ve buna bağlı olarak çalışanda doyumsuzluk yaşanmaktadır 
(Arslantaş ve Dursun, 2008. Akt. Akkoç, Çalışkan ve Turunç, 2012: 111).  

Ortaokul öğretmenlerinin kendilerinden beklenileni istenilen düzeyde yerine getirebilmeleri 

bulundukları okulda kendilerini güvende ve mutlu hissetmeleri ile ilişkilidir. Bu duyguların oluşmasında 

ve gelişmesinde yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından algıladıkları destek önemli bir etmendir.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteğine ilişkin 
algılarını belirlemektir.  

Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Ortaokul öğretmelerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı ne düzeydedir? 

2. Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği algıları cinsiyetlerine göre anlamlı 
düzeyde farklılık göstermekte midir? 
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3. Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği algıları branşlarına göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermekte midir? 
4. Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği algıları en son tamamladıkları 

öğrenim kurumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

5. Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği algıları öğretmenlikteki kıdemlerine 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 
analizine yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli  
Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. 

Bu araştırma modelinde geçmişte veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle belirlenmesi 

amaçlamıştır. Araştırmaya konu edilen olay, birey ya da nesne kendi özgün koşulları içinde ve olduğu 
gibi betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu 

araştırma modelinde temel olarak “ne idi?”, “nedir?”, “ne ile ilgilidir?” ve “nelerden oluşmaktadır?” 

gibi sorulara yanıt aranır (Karasar, 2016: 109). 

 

2.2. Evren ve Örneklem  
Araştırmanın evrenini, 2018-19 eğitim öğretim yılında Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve 

Battalgazi ile Akçadağ, Arguvan, Hekimhan ve Yazıhan ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan 
öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve yönergeye uygun 

biçimde eksiksiz olarak tamamlayan 313 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır.  

 

2.3. Veri Toplama Aracı 
Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin 

cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi 
amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma 

arkadaşı desteği algısını belirlemeyi amaçlayan Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen Algılanan 

Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeği’nden oluşan 20 madde yer almaktadır.  

 

2.4. Verilerin Toplanması 

Güvenirliği artırmak için katılımcılara, verilerin araştırma dışında kullanılmayacağı ve katılımın 

gönüllülük esasına dayalı olduğu belirtilerek katılımcıların kendilerini güvende hissetmeleri 
sağlanmıştır. Veri toplama aracı ortaokullarda, araştırma ile ilgili gerekli ön açıklamalar yapıldıktan 

sonra, çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenlere uygulanmıştır. Uygulamalar yaklaşık 15 dakika 

sürmüştür.  

2.5. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracında yer alan boyutların her birine verilen yanıtlar SPSS 24.0 paket programına 

aktarılmıştır. Araştırma ile ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 24.0 paket programından 

yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz Örneklemler T 
Testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için Tek Yönlü 

Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak kabul edilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda yanıtlanması öngörülen soruların 

her birine ilişkin ulaşılan bulgulara sırasıyla yer verilmiştir. 

 

3.1. Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı Düzeylerine İlişkin 

Bulgular  
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Araştırmanın birinci alt problemi “ortaokul öğretmelerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı ne 

düzeydedir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla ortaokul 
öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının aritmetik ortalamaları alınmıştır.  

Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteğine ilişkin görüşlerine ait aritmetik 

ortalamalar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1  
Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı Ortalamaları 

 N X̅ Ss Min. Max. 

Yönetici Desteği 313 57,62 16,64 11,00 77,00 

Çalışma Arkadaşı Desteği 313 51,30 10,45 9,00 63,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşlarına oranla yöneticilerinden daha 

fazla destek gördükleri bulunmuştur.  
 

 

3.2. Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Cinsiyetlerine 

Göre Analizine İlişkin Bulgular  
Araştırmanın ikinci alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği 

algıları cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu 

alt probleme yanıt bulmak amacıyla ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği 
algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi 

yapılmıştır.   

Ortaokul öğretmenlerinin yönetici desteğine ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 

Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici Desteği Algısının Cinsiyetlerine Göre T-testi Sonuçları 

                                   Cinsiyet N X̅ Ss Sd t p 

Yönetici Desteği Kadın 169 57,91 15,77 311 ,328 ,743 

Erkek 144 57,29 17,66    

 

Tablo 2 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin yönetici destek algısı cinsiyetlere göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşı desteğine ilişkin görüşlerinin, cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3  
Ortaokul Öğretmenlerinin Çalışma Arkadaşı Desteği Algısının Cinsiyetlerine Göre T-testi Sonuçları 

                                   Cinsiyet N X̅ Ss Sd t p 

Çalışma Arkadaşı Desteği Kadın 169 50,71 10,58 311 -1,082 ,280 

Erkek 144 51,99 10,30    

Tablo 3 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşı desteği algısında cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

3.3. Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Branşlarına 

Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın üçüncü alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği 

algıları branşlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt 
probleme yanıt bulmak amacıyla ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği 

algılarının branşlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü 

varyans analizi yapılmıştır.   
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Ortaokul öğretmenlerinin yönetici desteğine ilişkin görüşlerinin, branşlarına göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Tablo 4 

Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici Desteği Algısının Branşlarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

Branş N X̅ Ss Sd p 

Sözel 161 57,46 15,80 2-310 ,513 

Sayısal 109 56,82 17,56   

Özel Yetenek 43 60,25 17,45   

Toplam 313 57,62 16,64   

Tablo 4 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin yönetici destek algısında branş değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 
Ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşı desteğine ilişkin görüşlerinin, branşlarına göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar 

Tablo 5’de verilmiştir. 
Tablo 5 

Ortaokul Öğretmenlerinin Çalışma Arkadaşı Desteği Algısının Branşlarına Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Branş N X̅ Ss Sd p 

Sözel 161 50,24 10,79 2-310 ,155 

Sayısal 109 52,11 9,74   

Özel Yetenek 43 53,20 10,72   

Toplam 313 51,30 10,45   

Tablo 5 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşları destek algısı branş değişkenine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 
 

3.4. Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının En Son 

Tamamlanan Öğrenim Kurumuna İlişkin Bulgular  
Araştırmanın dördüncü alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği 

algıları en son tamamlanan öğrenim kurumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” 

biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve 

çalışma arkadaşı desteği algılarının en son tamamlanan öğrenim kurumuna göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır.   

Ortaokul öğretmenlerinin yönetici desteğine ilişkin görüşlerinin, en son tamamlanan öğrenim kurumuna 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 
6’da verilmiştir. 

Tablo 6 

Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici Desteği Algısının En Son Tamamlanan Öğrenim Kurumuna Göre T-
testi Sonuçları 

Öğrenim Kurumu N X̅ Ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi 243 57,01 16,87 311 -1,208 ,228 

Diğer Fakülteler 70 59,74 15,75    

Tablo 6 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin yönetici destek algısında öğrenim kurumu değişkenine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 

Ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşı desteğine ilişkin görüşlerinin, en son tamamlanan öğrenim 
kurumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi yapılmış ve 

sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7 

Ortaokul Öğretmenlerinin Çalışma Arkadaşı Desteği Algısının En Son Tamamlanan Öğrenim 
Kurumuna Göre T-testi Sonuçları 

Öğrenim Kurumu N X̅ Ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi 243 50,94 10,50 311 -1,128      ,260 

Diğer Fakülteler 70 52,54 10,28    

Tablo 7 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşları destek algısında öğrenim kurumu 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 

 

3.5. Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici Desteği Algılarının Öğretmenlikteki Kıdem Yılı Analizine 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın beşinci alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteği 

algıları kıdemlerine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu 
alt probleme yanıt bulmak amacıyla ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği 

algılarının kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü 

varyans analizi yapılmıştır.   
Ortaokul öğretmenlerinin yönetici desteğine ilişkin görüşlerinin, öğretmenlikteki kıdeme göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Tablo 8’de verilmiştir. 
 

 

 

Tablo 8 
Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici Desteği Algısının Öğretmenlikteki Kıdeme Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Kıdem N X̅ Ss Sd p F 

1-10 yıl 116 59,25 15,79 2-310 ,040 3-2 

11-20 yıl 148 55,19 17,82    

21 yıl ve üzeri 49 61,10 13,89    

Toplam 313 57,62 16,64    

Tablo 8 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin yönetici destek algısında kıdem değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir. 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip ortaokul 

öğretmenlerinin yönetici desteğini 11-20 yıl arası kıdeme sahip ortaokul öğretmenlerine göre daha çok 

hissettiği belirlenmiştir. 
Ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşı desteğine ilişkin görüşlerinin, öğretmenlikteki kıdeme göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış ve 

sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir. 
Tablo 9 

Ortaokul Öğretmenlerinin Çalışma Arkadaşı Desteği Algısının Öğretmenlikteki Kıdeme Göre Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kıdem N X̅ Ss      Sd       p 

1-10 yıl 116 51,38 9,96   2-310     ,135 

11-20 yıl 148 50,39 11,71   

21 yıl ve üzeri 49 53,83 6,62   

Toplam 313 51,30 10,45   

Tablo 9 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşı desteği algısında kıdem değişkenine 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda öğretmenlerin cinsiyet, branş ve en son tamamladığı öğretim 

kurumu açılarından yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Sadece kıdem değişkeninde farklılık belirlenmiştir. 21 yıl ve üzeri kıdeme 

sahip olan öğretmenlerin 11-20 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerden yönetici destek algısı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bir aritmetik ortalamaya sahip oldukları saptanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşlarına oranla yöneticilerinden daha 

fazla destek gördüğü bulunmuştur. Yöneticilerin, öğretmenlere kişisel mesleki alanlarda karşılaştıkları 
sorunların çözümünde destek olmaya çalışması, bir işi yaparken yardımcı olması ve yol göstermesi ve 

yöneticinin çalışma arkadaşlarının görüşlerine önem vermesi yönetici desteğinin okul ortamında daha 

çok hissedilmesine katkı sağladığını göstermektedir. Yapılan bir araştırmaya göre destekleyici okul 
yöneticisi, olumlu kişilik özelliklerine sahip, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde 

kolaylaştırıcı olup motive edebilen, okul ortamının etkili oluşturulmasını sağlayan, öğretmen 

arkadaşlarını alınan kararlara katarak işbirlikçi bir tutum sergileyerek liderlik yapan yöneticidir. Böylece 

yöneticisi tarafından desteklenen öğretmen hem kendisine hem de işine yönelik olumlu duygular 
yaşayıp bunu okul içinde sergilediği davranışlarına yansıtmaktadır. Okul yöneticilerinin öğretmenleri 

desteklemesini engelleyen faktörler kişilik ve yöneticilik özellikleri, okul içi uygulamalar, okul çevre 

ilişkileri ve okulun maddi yetersizlikleridir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 30’una göre Türk Eğitim 
Sisteminde okul yöneticileri öğretmenleri desteklemekte, 21’ine göre ise engellemektedir (Argon, 2014: 

691). 

Yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı üzerinde cinsiyet değişkeni anlamlı bir farklılık 

göstermemiştir. Ancak erkek öğretmenlerin, çalışma arkadaşlarından kadınlara oranla iş konusunda 
daha çok destek gördükleri algısına sahip oldukları söylenebilir.  

Yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı üzerinde branş değişkeni anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Ancak özel yetenek branş öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının, diğer branşlara 
oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Müzik, görsel sanatlar, teknoloji tasarım ve beden eğitimi 

branşlarındaki öğretmenlerin okulun tanıtımında ve imajının oluşmasında yaptıkları etkinliklerle okulun 

vitrininde yer almaları okul yönetimi tarafından daha çok desteklenmeleri sonucunu yaratmış olabilir. 
Yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı üzerinde en son tamamlanan öğrenim kurumu değişkeni 

anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Bu durum hem yöneticilerin hem de çalışma arkadaşlarının fakülte 

farkı gözetmeksizin meslektaşlarına eşit mesafede yaklaştıkları biçiminde yorumlanabilir. 

Çalışma arkadaşı desteği algısı üzerinde kıdem değişkeni anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ancak 
yönetici desteği algısının öğretmenlikteki kıdemi 21 yıl ve üzeri olanların 11-20 yıl arasında kıdeme 

sahip olan öğretmenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Meslek 

hayatları boyunca birçok deneyim edinmiş, mesleki doyuma ulaşmış ve yaş itibariyle mesleğinin son 
evrelerine yaklaşmış olduklarından çalışma arkadaşı ve yöneticileri ile sosyal ilişkilerinin 

bozulmamasına önem vermeleri bunun nedenlerinden biri olabilir. Göreve yeni başlayan öğretmenler 

örgütsel davranışlarında kişisel beklentileri eğilimli davranışlar sergilerken, kıdemi yüksek 
öğretmenlerin örgütsel davranışlarında bürokratik rol beklentileri ağırlıklı davranışlar sergilemeleri 

beklenen bir durumdur. Bürokratik sosyalleşme olarak da alanyazında yer alan bu durum bu araştırma 

sonucunda da ortaya çıkmıştır.   

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 
1. Okul yöneticileri ve öğretmenler yönetici ve çalışma arkadaşları desteğinin anlamı, önemi ve okuldaki 

öğrenme öğretmen sürecine olumlu katkıları hakkında bilgilendirilmelidir.   

2. Okulu amaçları doğrultusunda yaşatmakla sorumlu olan okul yöneticileri bunu gerçekleştirebilmek 
için insan ilişkilerini daha sağlıklı ve okulun amaçlarını gözetecek şekilde geliştirmelidir.  

3. Öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının daha üst düzeyde gerçekleşebilmesini 

sağlamak amaçlı ortak etkinlikler yapılabilir.  

4. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin bulundukları okula ve burada birlikte çalışacakları yönetici ve 
meslektaşlarına daha hızlı biçimde uyum sağlamalarını gerçekleştirmek için, bulundukları okula 

atandıklarında yönetici ve deneyimli öğretmenlerin uyum eğitiminden geçmeleri sağlanmalıdır.  
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5. Özellikle göreve yeni başlayan öğretmenlerin yöneticilerinin ve meslektaşlarının desteklerine daha 

fazla ihtiyaç duymaları beklenir. Bu desteğin yeterince sağlanmamış olmasının nedenleri araştırılabilir. 
6. Bu çalışmada ortaokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşları desteğine ilişkin görüşlerini 

belirlemede nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir; yapılacak olan farklı araştırmalarda hem nicel hem 

de nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılabilir.  
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Özet: Bu araştırmanın temel amacı lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 

belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki 
liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak 

ve eksiksiz biçimde tamamlayan 101 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı 

iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı 

öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemeyi 

amaçlayan, Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen Algılanan Yönetici ve Çalışma Arkadaşları 

Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracı araştırmanın 
örnekleminde yer alan lise öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, nicel bulgular 

incelendiğinde lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı cinsiyet değişkeni 

açısından anlamlı bir fark gösterirken; branş, öğrenim kurumu ve kıdemine göre anlamlı bir fark 

göstermediği belirlenmiştir. Lisede görev yapan erkek öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı 
desteği algısı kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksektir.  

Anahtar Kelimeler: Yönetici destek algısı, çalışma arkadaşı desteği, lise öğretmeni, destek algısı. 

 
 

HIGH SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF PRINCIPLE AND COLLEAGUE SUPPORT 

 
Abstract: The main purpose of this research is to determine the high school teachers' perception of 

principle and colleague support. For this purpose, a descriptive research has been carried out in 

quantitative research methods on survey model. The population of the research consisted of teachers 

working in the high schools of Malatya, that central districts Yeşilyurt and Battalgazi. The sample 
consists of 101 teachers voluntarily filling the data collecting tool. The data collection tool of research 

consists two selections. In the first selection, there are four questions which aim to determine the 

seniority, gender, branch, the last education institution of the participant teachers .In the second part, 
there are 20 items aiming to determine the In the second selection, there are 20 items consisting of 

Perceived Principle and Colleague Support Scale developed by Giray and Şahin (2012) aiming to 

determine the perception of principle and colleague support of the participant teachers. This data 
collection tool was started to be applied to the high school teachers in the sample of the research. As a 

result of the research, when the quantitative findings are examined, the perception of principle and 

colleague support of high school teachers shows a significant difference in terms of gender variable; It 

was determined that there was no significant difference according to the branch, education institution 
and seniority. Male teachers working in high school have a higher perception of support for principles 

and colleagues than female teachers. 

 
Keywords: Principle support, colleague support, high school teacher, perception of support. 

 

 

1. GİRİŞ 

İnsanların varlığını sürdürebilmesi, toplumun gelişmesi, ilerlemesi, toplumdaki bireylerin bilgi 

birikimleri ve becerileriyle ilişkilidir. Ancak bu bilgi ve becerilerini, kişisel ve örgütsel amaçlarını 
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gerçekleştirmede etkin biçimde işe koşmasında, sadece kendisinin tercihleri belirleyici olmamaktadır. 

Özellikle bir örgütte varlığını sürdüren çalışanların, bu örgütte bulunmadan memnun olmaları 
verimliliklerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu memnuniyetin kaynaklarından biri başkaları tarafından 

desteklendiğini algılamasıdır. Bu algı çalışanın kendini iyi hissetmesine katkı sağlar. İlgili alan yazında 

en fazla karşılaşılan araştırma konularından biri olan kişinin çalıştığı kurumdan destek alması anlamına 

gelen örgütsel destek algısı olmakla birlikte, onun kadar önemli sayılan ve çalışanın işinden 
memnuniyetini etkileyen yönetici ve çalışma arkadaşları desteği gibi başka destek türleri de vardır.  

Artan rekabet ve devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüz koşullarında 

yöneticilerin de kendilerini sürekli güncellemeleri ihtiyacı doğmaktadır. Bu güncellemelerin temel 
noktasını, çalışanların bir örgütün kendilerine sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayacak yegâne 

unsurun insan kaynağı olduğu bilinciyle çalışanların iş memnuniyetini etkileyen değişkenlerin 

yönetimine odaklanmaları oluşturmaktadır. İşgörenlerin çalışma hayatını şekillendiren pek çok faktör 
vardır. Söz konusu faktörlerden örgüt içi faktörlerin (yapılan işin kendisi, iletişimin şekli, ücret, fiziki 

çalışma koşulları, yönetim politikaları, vb.) yönetimi, yöneticinin bu anlamda sergileyeceği yönetim 

politikasına bağlıdır. Yöneticilerin katılımcı, demokratik, otoriter gibi temel özelliklerinin yanı sıra, 

destekleyici olmaları da işgörenlerin çalışma hayatındaki iş memnuniyetini sağlamalarında son derece 
belirleyici olacaktır. İşgörenlerin memnuniyetinin sağlanmasında örgüt içi faktörlerin, örgüt dışı 

faktörlere göre etkisinin daha yüksek olması muhtemeldir. 

Örgütsel destek, en genel anlamıyla, örgütün, çalışanlarına gösterdiği ilgi ve onların katkılarına verdiği 
değer olarak tanımlanmaktadır (Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa, 1986; Akt. Giray, 2013). 

Bu araştırmacılara göre örgüt, çalışanların onaylanma, saygı görme ve ilişki ihtiyaçlarını karşıladığı ve 

çabalarını çeşitli biçimlerde ödüllendirdiği sürece onlara destek sağlamaktadır. Yönetici desteğinin 

başlıca öğeleri olarak ise güven, saygı ve yöneticinin çalışana yardım etme konusundaki istekliliği 
belirtilmiştir (Gagnon ve Michael, 2004; Akt. Şahin ve Giray, 2012). Bir diğer iş yeri destek türü olan 

çalışma arkadaşları desteği ise kişinin, birlikte çalıştığı benzer konumda ve düzeyde olan çalışanlardan 

gelen desteği açıklamaya yönelik bir kavramdır.  
İş yerindeki desteğin bir başka türü olarak çalışma arkadaşlarından gelen desteğin, iş yerinde özellikle 

çalışanların stres ve gerginlik ile başa çıkmasında önemli role sahip olduğu görülmektedir. Son yıllarda 

yapılan bir meta-analiz çalışmasında, çalışma arkadaşları desteğinin, iş doyumu, duygusal bağlılık ve 
işten ayrılma niyeti gibi iş ve örgütle ilgili değişkenlerle olan ilişkileri ortaya konulmuştur (Ng ve 

Sorenson. 2008: Akt. Giray, 2013). Bununla birlikte çalışma arkadaşları desteği kavramının örgüt ve 

yönetici desteğinden daha farklı olduğu ve daha çok çalışanla ilgili değişkenlerle yapılan çalışmalarda 

ele alındığı bilinmektedir.  
İş yeri desteği türleri çalışanın kurumda örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları gibi farklı kaynaklardan 

algıladığı desteği ifade etmesi bakımından önemlidir. Her ne kadar alan yazında daha çok örgütsel 

destek algısının önemi vurgulanmış olsa da diğer destek türlerinin de önemi her geçen gün giderek 
artmakta ve yeni araştırmalara konu edilmektedir. Ayrıca çalışanların bunlardan birinden destek aldığını 

algılaması ya da algılamaması da hem örgüt hem de çalışan açısından önemli sonuçlara yol 

açabilmektedir.  
Özellikle insan ilişkileri yoğunluklu örgütlerdeki işgörenlerin, yönetici ve meslektaşlarından alacakları 

destek daha da anlamlıdır. Bu destek kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağı gibi, kendisinden 

beklenileni yapma konusunda da daha istekli ve verimli yapacaktır. Okullar da bu tür örgütlerden biridir. 

Öğrenim basamakları içerisinde, diğer öğrenim basamaklarına göre birçok açıdan daha yoğun sorunların 
yaşandığı öğrenim basamağı liselerdir. Liselerde bu sorunların çözümünde temel sorumlulardan biri 

okul müdürleridir. Okul müdürleri, okulunu amaçları doğrultusunda yaşatmaya çalışırken, en çok 

okulundaki öğretmenlerin katkısına gereksinim duyar. Bunu sağlayabilmesi öğretmenlerle olumlu bir 
iletişim, etkileşim içinde olmasına bağlıdır. Bununla birlikte okulda oluşturacağı olumlu okul iklimiyle, 

öğretmenlerin de kendi aralarında dayanışma içinde olmalarına katkı sağlayabilir. Yöneticisinden ve 

çalışma arkadaşlarından destek gördüğünü düşünen bir öğretmenin de iş doyumunun, motivasyonunun, 

örgütsel bağlılığının ve verimliliğinin artması beklenir. Bu da bir bütün olarak lisenin amacını 
gerçekleştirme derecesine olumlu yönde etki yapacaktır.    
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Bütün bu gerekçeler ışığında, lise öğretmenlerinin müdürlerinden ve meslektaşlarından ne düzeyde 

destek gördüklerine ilişkin algılarının belirlenmesinin önemli olduğuna karar verilerek bu araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 

 

1.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın temel amacı lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 
belirlemektir.  

Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algıları cinsiyetlerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

2. Lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algıları branşlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 
3. Lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algıları en son tamamladığı öğrenim 

kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

4. Lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algıları öğretmenlikteki kıdemine 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 
analizine yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Lise Öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.  
Bu araştırma modelinde geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle açıklanması 

amaçlanır. Araştırmaya konu edilen olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilme yoluna 
gidilmez. Bu araştırma modelinde temel olarak “ne idi?”, “nedir?”, “ne ile ilgilidir?” ve “nelerden 

oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıt aranır (Karasar, 2016: 109).  

2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki liselerde görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan 101 lise öğretmeni oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 
Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin 

cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim durumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi 

amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma 
arkadaşı desteği algısını belirlemeyi amaçlayan Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen Algılanan 

Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde yer almaktadır. 

2.4. Verilerin Toplanması 
Araştırmanın verileri 2018-2019 öğretim yılında Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve 

Battalgazi’deki liselerde öğretmen olarak görev yapanlardan veri toplama aracının uygulanması ile elde 

edilmiştir. Veri toplama aracı bu okullarda araştırma ile ilgili gerekli ön bilgilendirme yapıldıktan sonra, 

veri toplama aracını yanıtlamaya gönüllü olan öğretmenlere, öğretmenler odasında uygulanmıştır. Veri 
toplama aracının yanıtlanması yaklaşık 5- 10 dakika sürmüştür. 

2.5. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracında yer alan boyutların her birine verilen yanıtlar SPSS 24.0 paket programına 
aktarılmıştır. Araştırma ile ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 24.0 paket programından 

yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz Örneklemler T 

Testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için Tek Faktörlü 

Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak kabul edilmiştir.  
 

3. BULGULAR 
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Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda yanıtlanması öngörülen soruların 

her birine ilişkin ulaşılan bulgulara sırasıyla yer verilmiştir.  

3.1. Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Cinsiyetlerine Göre 

Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde 
düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma 

arkadaşı desteği algıları dağılımının cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterip göstermediği t testi ile belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının cinsiyetlerine 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1 
Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Cinsiyetlerine Göre T Testi 

Sonuçları 

Cinsiyet n X Ss  Sd t p 

Kadın 49 94,18 27,36  99 -2,11 ,037 

Erkek 52 105,98 28,51              

Çizelge 1 incelendiğinde Lise öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma arkadaşı desteğine ilişkin algılarının 
cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmektedir. Erkek öğretmenlerin yönetici ve 

çalışma arkadaşı desteği algısı kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksektir. 

3.2. Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Branşlarına Göre 

Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi “lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algıları 

branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde 

düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma 
arkadaşı desteği algıları dağılımının branşlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının branşlarına göre 
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2 

Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Branşlarına Göre Tek Yönlü 
Varyans analizi sonuçları  

Branş n X S Sd F p 

Sözel  29 99,17 29,75 2-98 0,94 .39 

Sayısal 54 103,31 29,96 

Özel Yetenek 18 92,83 30,75 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi Lise öğretmenlerinin branşlara göre Yönetici ve Çalışma arkadaşı desteğine 

ilişkin algıları anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 

3.3. Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının En Son Tamamladığı 

Öğrenim Kurumuna Göre Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının 
en son tamamladığı öğrenim kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte 

midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile lise öğretmenlerinin yönetici 

ve çalışma arkadaşı desteği algıları dağılımının en son tamamladığı öğrenim kurumuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği t testi ile belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının en son 

tamamladıkları öğrenim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t testi 

sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. 
Çizelge 3 
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Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının En Son Tamamladığı Öğrenim 

Kurumuna Göre T Testi Sonuçları 

Öğrenim Kurumu N X S Sd F p 

Eğitim Fakültesi 48 100,79 31,02 99 1,74 ,85 

Diğer Fakülte 53 99,77 26,19              

Çizelge 3’deki analiz sonuçlarına göre, lise öğretmenlerinin en son tamamladıkları öğrenim kurumuna 

göre Yönetici ve Çalışma arkadaşı desteğine ilişkin algıları anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 

3.4. Lise Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Kıdemlerine Göre 

Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt problemi “lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği 

algılarının öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte 
midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile lise öğretmenlerinin yönetici 

ve çalışma arkadaşı desteği algıları dağılımının öğretmenlikteki kıdemine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının kıdemlerine göre 
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 4’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4 
Lise Öğretmenlerinin Yönetici Ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Öğretmenlikteki Kıdemine 

Göre Tek Yönlü Varyans analizi sonuçları 

Kıdem n X S Sd F P 

1-10  35 101,11 26,95 2-98 1,35 .26 

11-0 53 96,98 30,78 

21 üstü  13 111,30 19,90    

Çizelge 4 incelendiğinde lise öğretmenlerinin öğretmenlikteki kıdemlerine göre Yönetici ve Çalışma 

Arkadaşı Desteğine ilişkin algılarının anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. 
 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırma ile lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının cinsiyetlerine, 
branşlarına, en son tamamladıkları öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan t testi ve tek 

yönlü varyans analizleri sonucunda lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının 

branşlarına, en son tamamladıkları öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Lise yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı sadece öğretmenlerin cinsiyetlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Yapılan t testi sonucunda erkek lise öğretmenlerinin 
yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının kadın lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı 

desteği algılarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Cinsiyet rolleri ile ilgili geleneksel toplum anlayışının koşullandırdığı bir kültürü içeren ataerkil yönetim 

anlayışının örgütte yer edinmesi, destek görmesi kadının dezavantajlı konumunu ve bunun doğal sonucu 
olan algısını açıklamada önemli etmenlerden biri olduğu söylenebilir. Yönetim kadrolarında erkek 

çalışanların sayı olarak çok olmaları, kadın öğretmenlerin yöneticiliğe yükselmede ve okul içindeki 

olanaklardan eşit biçimde yararlanamadıklarından kaynaklanan olumsuz algıları bu sonucun nedenleri 
arasında olabilir. Fırsat eşitliği yaratmada başarılı olmak adına, engellere karşı koyma konusunda destek 

algısının düşük olduğu söylenebilir. Cinsiyet klişeleri ve cinsiyete göre belirlenmiş işler, toplumsal 

cinsiyet anlayışı, kadına yüklenen aile ve ev sorumlulukları kadının çalışma alanında psikolojik baskıya 
neden olabilir. Bu cinsiyetçi bakış açısını bizzat kadın öğretmenlerin içselleştirmesi de yönetici ve 

çalışma arkadaşı desteği algılarının düşük olmasına neden olduğu söylenebilir. 

Lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı destek algılarını olumlu anlamda arttırmak ve 

geliştirmek için şunlar yapılabilir: 
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1. Yöneticilerin, öğretmenlerin ortak yaşantılar edinebilmelerini sağlayacak etkinlikler 

düzenlemesi sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.  
2. Lise müdürlerinin, okulundaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki alanda karşılaştıkları sorunların 

çözümünde yöneticilerin desteğine daha çok ihtiyaç duyduklarının farkında olmaları 

sağlanmalı.  

3. Şube ve zümre öğretmenler kurullarının birlikte çalışması özendirilerek, meslektaş desteğinin 
arttırılması yoluna gidilebilir. Bu da öğretmenler arasında, özellikle yeterince iletişim ve 

dayanışmanın olmamasından kaynaklanan sorunların aşılmasına katkı sağlayabilir.  

4. Öğretmenlerin gelişimine destek olan çalışma arkadaşının gözünde değerini arttıracak ve örgüte 
bağlılığını kuvvetlendirecek eğitim programlarına öncelik verilmelidir. 

5. Lise yöneticileri, liselerini birer Mesleki Öğrenme Topluluğu haline dönüştürmede liderlik rolü 

üstlenmelidirler. 
Araştırma konusu ile ilgili olarak da araştırmacılara yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Nicel araştırma ile gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçları, nitel araştırmalar yapılarak 

karşılaştırılabilir. 

2. Lise öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı destek algılarının olası nedenleri araştırma 
konusu yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, çocuk dergilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan duyarlılık 

değerine ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda temel nitel araştırma 

deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de Ağustos 2017’de en çok satılan ilk dört 

sıradaki (TRT Çocuk, Araştırmacı Çocuk, Bilim Çocuk, National Kids)  çocuk dergileri oluşturmuştur. 

Çocuk dergilerinin her birinden 6 sayı olmak üzere 24 tanesi analiz edilmiştir. Verilerin analizinde içerik 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Çocuk dergilerinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 

duyarlılık değerine nasıl ve ne düzeyde yer verildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, 

duyarlılık değerine çocuk dergilerinde önemli ölçüde yer verildiği belirlenmiştir. Özellikle çocuk 

dergilerinde duyarlılık değerine yönelik metinlerin, görsellerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu değerin 

çocuklara olumlu olarak kazandırılmaya çalışıldığı olumsuz ifadelerin olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Değer, Sosyal Bilgiler, duyarlılık çocuk dergileri 

 

SENSITIVITY VALUE IN CHILDREN'S MAGAZINES 

Abstract 

The aim of the research is to determine the level of sensitivity of children's magazines in social studies 

curriculum. In accordance with this purpose, qualitative research method was used. The study group, 

Turkey in August 2017 the most sold in the first four ranks has established magazines. 24 of the 

children's journals, 6 of them were analyzed. The data was collected by document examination. Content 

analysis method was used in data analysis. It has been tried to determine how and what level of 

sensitivity of children's journals in social studies curriculum. As a result of the research, it was 

determined that sensitivity value was given a significant place in children's magazines. Especially in 

children’s magazines, it is concluded that there are texts and visuals for sensitivity value. It has been 

determined that there are no negative expressions in which this value is tried to be gained as positive for 

children. 

Key words: Value, social studies, sensitivity children's magazines. 

GİRİŞ  

Aktif vatandaş, içinde yaşadığı toplumun sorunlarının farkında olan, bu sorunlar ile mücadele edebilen, 

haklarını ve sorumluluklarını bilen, haklarını kullanan bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine 
getiren kişidir. Aktif vatandaştan temel olarak beklenen, haklarını bilmesi ve kullanması, 

sorumluluklarını yerine getirmesi ve katılımdır (Kuş, 2013). Sosyal Bilgiler dersinin amacı öğrencilerin 

değişen ülke ve dünya koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaşlar 

yetiştirmektir (Öztürk, 2009). Karatekin ve Sönmez (2014)’e göre etkin vatandaş çevresinde gördüğü 
sorunlara duyarsız kalmamalıdır. Sorunların sebeplerini araştırıp, çözüm için eylemlerde bulunmalıdır. 

Bu bireyin kendisine, insanlara ve dünyaya karşı bir sorumluluğudur. İlkokulda genel olarak tüm 

derslerde ve özellikle Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda duyarlılık değeri öğrencilere 
kazandırılacak önemli bir değer olarak görülmektedir. Duyarlılık değeri sahip çıkma, koruma ve 

hassasiyet gösterme bilinciyle; çevreye, topluma, insanlara, kültürel mirasa karşı sorumluluk alma 

olarak tanımlanabilir (Kuru, 2016). Duyarlılık değeri tarihsel mirasa, doğal çevreye ve kültürel mirasa 
duyarlılık olarak üç alt boyutta ele alınabilir (Keskin ve Öğretici, 2013). 2005 yılında uygulanmaya 
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konan 4. 5. 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programlarının kazanımlarında en sık vurgulanan değer 

“duyarlılık” değeridir. Özellikle doğal çevreye olan duyarlılık sosyal Bilgiler dersi kazanımları arasında 
daha fazla yer almaktadır (Merey, Kuş ve Karatekin, 2012). Sosyal Bilgiler dersinde 4. Sınıftan 7. Sınıfa 

kadar öğrencilere kazandırılması hedeflenen yirmi değer içerisinde sevgi, saygı, duyarlılık, temizlik, 

sorumluluk, adil olma, yardımseverlik, barış ve estetik değerleri doğrudan doğal çevre ve onun 

korunması ile ilişkilendirilebilecek değerlerdir (Karatekin ve Sönmez, 2014). Çevre eğitiminin önemli 
bir hedefi çevreye karşı sorumlu davranışlardan oluşan bilişsel ve duyuşsal nitelikleri içeren çevre 

okuryazarlığının kazandırılmasıdır. Çevre duyarlılığı çevre okuryazarlığının önemli bir değişkenidir 

(Sivek, 2002). 
Çocukların doğdukları andan itibaren süreç içerisinde değerleri kazanması pek çok kaynaktan 

olmaktadır. Çocuk dergileri de çocuklar tarafından en çok ulaşılan ve okunan kaynaklar arasında yer 

almaktadır. Çocuklar için hazırlanan süreli yayınlar, özellikle de dergiler her dönemde çocukların 
ilgisini çekmiştir (Balcı, 2003). Çocuklara yönelik kitle iletişim araçlarından olan çocuk dergilerinin 

çocuk edebiyatı içindeki yerini ve çocuğun eğitime katkısını göz ardı etmek mümkün değildir (Yıldız, 

2012). Literatür taraması sonucunda çocuk dergileri üzerine yapılmış farklı konularda çalışmalarla 

karşılaşılmış fakat çocuk dergilerinin değerler eğitimi kapsamında incelenmesine yönelik herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Sosyal Bilgiler derslerinde yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilecek 

çocuk dergilerinin bu açıdan incelenmesinin değerler eğitimi açısından önemli olduğu söylenebilir. Bu 

çerçevede, bu araştırmanın amacı, çocuk dergilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan 
duyarlılık değerine ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 
Araştırma, yoruma dayalı çalışmalarda daha çok tercih edilen nitel araştırma yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi 
olarak kullanılabilir. Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği 

araştırma problemi ile yakından ilgilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

 

Çalışma Grubu 

Eğitim odaklı araştırmalarda ders kitapları, öğrenci ve öğretmen kitapları, ders ve ünite planları, program 

yönergeleri, eğitimle ilgili resmi belgeler veri kaynağı olarak kullanılabilir (Bogdan ve Biklen; 1998). 

Bu doğrultuda bu araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yayınlanan çocuk dergileri arasından okul 
çağı çocuklarına hitap eden dergilerden (Araştırmacı Çocuk, Bilim Çocuk, National Geographic Kids, 

TRT Çocuk) Ağustos 2017 rakamlarına göre en çok satan 4 derginin ilk 6 sayısı oluşturmuştur. Çocuk 

dergilerinin her birinden 6 sayı olmak üzere 24 tanesi analiz edilmiştir. Çalışma grubunun 
belirlenmesinde, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Amaçlı örnekleme 

yönteminde, araştırmacı, hangi katılımcıların seçileceği ile ilgili kendi kararlarını verir ve sadece 

çalışmanın amacına en uygun olanı seçer (Bailey, 1994).  

 

Veri toplama aracı ve analizi  

Çocuk Dergilerinde Yer Alan Değerleri İnceleme Formu” geliştirilmiş ve analizler bu forma göre 

gerçekleştirilmiştir. Duyarlılık değerinin dergilerdeki, görsellerde, metinlerde, şiirlerde vb. tüm 
alanlarda olma durumu bu forma işaretlenmiştir. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma grubundaki dergiler, iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek kodlama 

yapılmıştır. Daha sonra iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilen 
kodlamalar da karşılaştırmalar yapılmıştır.  Araştırmacılar tarafından verilerin hangi, alt boyut altında 

toplanacağına karar verilmiştir. İki araştırmacı tarafından oluşturulan kodlar arasındaki uyuşum [Görüş 

birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 

1994). Kodların karşılaştırılması sonucu kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi 0.92 olarak hesaplanmıştır. 
Sonuçlar, dergilerden ekran görüntüleri yardımıyla doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 
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BULGULAR 

Duyarlılık değerinin çocuk dergilerinde yer alma durumları tablo 1’ de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Duyarlılık Değerinin Dergilerdeki Frekansları  

Dergiler\Sayılar 
1. 

Sayı 

2. 

Sayı 

3. 

Sayı 

4. 

Sayı 

5. 

Sayı 

6. 

Sayı 
Toplam % 

National Geographic Kids 83 95 32 63 44 34 351 %34 

TRT Çocuk 55 30 48 53 43 34 263 %25 

Araştırmacı Çocuk 50 36 82 13 14 37 232 %22 

Bilim Çocuk 30 32 16 51 31 41 201 %19 

 

Grafik 1.  Duyarlılık Değerinin Dergilerdeki Toplam Frekans ve Yüzdeleri 

 
Tablo 1 ve Grafik 1 incelendiğinde analizler sonucunda içeriğinde duyarlılık değerine en çok değinen 
derginin NGK(%34) olduğu görülmektedir. Sırasıyla TRTÇ (%25), AÇD (%22) ve BÇD (%19)’nin de 

birbirine yakın oranlarda duyarlılık değerine vurgu yaptıkları söylenebilir. Genel anlamda, incelenen 

dergilerin tamamında duyarlılık değerinin farklı alt boyutlarında doğrudan veya dolaylı atıflara 

rastlanmıştır. Her ne kadar analizler tek tek alt boyutlar düzeyinde yapılmamış olsa da doğrudan alıntılar 
için üç alt boyuta; doğal çevreye karşı duyarlılık, kültürel mirasa karşı duyarlılık ve toplumsal sorunlara 

karşı duyarlılığa ait örnekler belirlenmiştir. Bu üç alt boyutu yönelik doğrudan veya dolaylı olarak 

bilgiler, metinler ve görseller olduğu belirlenmiştir. 
Doğal çevreye karşı duyarlılık alt boyutuyla ilgili doğrudan alıntılar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Duyarlılık Değeri Örneği (TRTÇ, 2017, 4: 23) 

National

Geographic Kids
TRT Çocuk Araştırmacı Çocuk Bilim Çocuk
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TRT Çocuk Dergisinde Resim 1’deki örnekte yuvasından düşen yavru kuşu kurtarmak için kendi 

aralarında plan yapan çocuklar, planın neticesi olarak yavruyu yuvasına yerleştiren itfaiye memuru ve 

yavru kuş görülmektedir.  

 
Resim 2. Duyarlılık Değeri Örneği (AÇD, 2017, 4: 22) 

 
Resim 2’de verilen doğrudan alıntıda balıkçılık yapan insanların çevrelerine göstermiş olduğu duyarlı 
bir harekete örnek verilmiştir.  
 
 
 
Resim 31. Duyarlılık Değeri Örneği (BÇD, 2017, 4: 54) 

 
Bilim Çocuk Dergisine ait doğrudan alıntı Resim 3’te “doğayı korumalıyız” ifadesiyle duyarlılık 
değerine yapılan vurgu görülmektedir.  

Kültürel mirasa karşı duyarlılık alt boyutuyla ilgili örnekler:  

 

 

 

 

Resim 4. Duyarlılık Değeri Örneği (AÇD, 2017, 3, 25-26) 

 
Resim 4’te 100 yıllık bir geçmişi bulunan eski cer (tren bakım) atölyesinin yıkılmak yerine restore 
edilerek sanat merkezine dönüştürülmüş hali görülmektedir. Derginin bu bölümünde okuyucular için 
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kültürel mirasa sahip çıkmanın iki yönünün de örneği verilmiş, bir yönüyle eski yapılara sahip çıkmak 
diğer yönüyle kültürel öğelerin sergilendiği sanat merkezi kurmak durumları verilmiştir.  
 
Resim 5. Duyarlılık Değeri Örneği (BÇD, 2017, 2: 54) 

 
 Resim 5’teki örnekte, kültürel mirasımızın temel taşlarından olan destanlara vurgu yapıldığı ve sorduğu 

soruyla okurlarının destanlara karşı hassasiyetlerini artırmaya çalıştığı söylenebilir. Ayrıca devamında 

sözlü sanat ürünlerimizden olan destana örnek bir parçaya yer vermiş olması hitap ettiği kitlenin 

destanlara olan duyarlılıklarını artıracağı söylenebilir.  
Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık alt boyutuyla ilgili örnekler: 

 

 

Resim 6. Duyarlılık Değeri Örneği (NGK, 2017, 6: 1)

 
Resim 6’da dergi hitap ettiği kitleye tüketim sorununa karşı bir uyarıda bulunmaktadır. Ayrıca sayfanın 
devamında çöpe giden gıdalardan, atmosfere salınan sera gazı miktarından vb. sorunlardan bahsedilerek 

okuyucuların konuyla ilgili hassasiyetlerini artırdığı, onları konuya duyarlı hale getirmeye çalıştığı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

Resim 7. Duyarlılık Değeri Örneği (AÇD, 2017, 6: 33) 

 
Resim 7’de zamanımızın en büyük toplumsal sorunlarından biri olan aşırı trafik yoğunluğu ve 

sonucunda meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekilerek bu durumu ortadan kaldırabilmek adına 

yapılabilecekler hakkında okuyucuları düşündürmek amaçlanmıştır. Bu durum okuyucuların sorunla 
ilgili duyarlılıklarını artırabilir. 
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SONUÇLAR  

Genel anlamda, incelenen dergilerin tamamında duyarlılık değerine yönelik bilgiler, metinler görseller 
olduğu belirlenmiştir. Duyarlılık değeri, dergilerde doğal çevreye, kültürel mirasa ve toplumsal 

sorunlara karşı duyarlılık olmak üzere üç boyut altında ele alınmıştır. Bu üç alt boyutu yönelik doğrudan 

veya dolaylı olarak bilgiler, metinler ve görseller olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Duyarlılık değerinin 
incelendiği dergilerin dördünde de değere oldukça yer verildiği görülmüştür. Erol (2014) Tarık Buğra’ya 

ait hikâyelerde değerleri incelemiş ve duyarlılık değerine oldukça yer verildiği sonucuna ulaşmıştır. 

Bunun yanında dergilerin duyarlılık değeriyle ilgili frekanslarının birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. 
Yüzdelerine göre sıralanacak olursa görsel ve metinlerinde duyarlılık değerine en çok vurgu yapan 

derginin Natinal Geographic Kids olduğu görülürken diğer dergiler ise TRT Çocuk, Araştırmacı Çocuk 

ve Bilim Çocuk olarak sıralanmıştır. Dergilerin sayıları bazında sonuçlarına bakıldığında duyarlılık 

değerinin dağılımında herhangi bir etkenin rol aldığı düşünülmemektedir. Bu noktada dergilerin 
konularına yer verirken önemli gün ve haftalar kapsamında bölüm açarak değerlere doğrudan ya da 

dolaylı vurgu yapacakları düşünülürken böyle bir etki fark edilmemiştir. Bu durumda duyarlılık değerine 

dergilerin kendi programları doğrultusunda yer verdikleri söylenebilir. Araştırma kapsamında duyarlılık 
değeri ile ilgili tespit edilen noktalar araştırmacıların ortak görüşleriyle üç kategoride sınıflandırılmıştır. 

Bunlar; doğal çevreye karşı duyarlılık, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık ve kültürel mirasa 

duyarlılıktır. Bu üç kategoride ise en çok yer bulan, doğal çevreye karşı duyarlılık kategorisidir. Bu 

duruma sebep olarak ise bir derginin (NGK) ana temasının doğal çevre olması bunun yanında diğer üç 
derginin de doğal çevre ve tanıtımıyla ilgili özel bölümlerinin bulunması söylenebilir. Bu araştırmanın 

sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler getirilebilir: 

• Yapılan analizler sonucunda, dergilerin duyarlılık değerine yer verme frekansları göz önüne 

alınırsa ülkemizde yayınlanan çocuk dergileri okullarımızda, değer aktarma noktasında, 
yardımcı kaynak olarak kullanılabilir. 

• Değerle ilgili olduğu tespit edilen metinler görsellerle daha çok desteklenebilir. 

• Dergilerde konulara yer verilirken önemli gün ve haftalar daha hassas bir şekilde dikkate 

alınabilir. 
• Yayınlanan çocuk dergilerinde değer incelemeleri daha çok değerlere genişletilerek yeni 

çalışmalar yapılabilir. 
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GİRİŞ 

19. yy dan itibaren yaşanan hızlı toplumsal değişmelerle ve gelişmelerle birlikte bilgi toplumu olarak da 
adlandırılan yeni toplum tipi, bilgi ve teknolojide etkin üretim ve dolaşımı sağlayan insan kaynaklarını 

gerekli kılmaktadır (Tatlıdil, 1998: 5-6). Diğer bir deyişle, içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji 

çağına ayak uydurabilecek insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bu bireylerin yetiştirilmesinde eğitim başat 

rol oynamaktadır. 
 

Eğitim sistemlerinin temel amacı, toplumun gelişmesini sağlamak ve insanlara yurttaşlık eğitimi 

sunmaktır (Gürol, Altunbaş ve Karaaslan, 2010). Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumunun toplumsal 
düzlemde oynadığı bu rol okulun paydaşları içerisinde en temel işleve sahip olan öğretmenler 

aracılığıyla gerçekleşmektedir (Aslan, 2018).  Öğretmen eğitim sisteminin amaçlarına ulaşmasında, 

eğitim programları, fiziksel koşullar, eğitim materyalleri ve diğer teknik unsurların ötesinde belirleyici 

ve yön verici bir özelliğe sahiptir. Bundan hareketle öğretmenlerin eğitim sisteminin en temel önemli 
öğesi olduğu söylenebilir ( Cömert, Demirtaş ve Özer, 2011). 

 

Örgütlerde bireylerin mevcut çalışma koşullarını değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaları ve yeniliğe 
odaklanmaları proaktif davranış olarak nitelendirilmektedir. Proaktif davranışa sahip bireyler, çalıştığı 

kurumda insiyatif alabilen, ileri görüşlü bir bakış açısına sahip, üst düzey sorumlulukları alabilen, 

yeniliğe açık bireyler olarak nitelendirilmektedir (Kanten, 2012). 
 

İş çevrelerindeki şartların belirsizliği ve örgütlerin taleplerdeki sık değişim yüzünden proaktif 

davranışlar gittikçe artan şekilde önemli olmuştur (Belschak, den Hartog & Fay, 2010). Okullar da, bu 

örgütlerden birini oluşturmaktadır. Bu durum okullara, değişen ve gelişen durumlara uyum sağlamayı 
gerektiren faaliyetleri içeren ve rekabetçi ortamda artan taleplerle beklentileri karşılamak misyonunu 

yüklemiştir (De Dreu, 2006; OECD, 2006; Somech & Wenderow, 2006).  Bu bağlamda, okul 

örgütlerinin en temel işgörenleri olan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme düzeyi yüksek kişiler 
olması gerektiği ihtiyacını doğurmuştur (DiPaolo & Hoy, 2005).  

Araştırmanın Amacı  

 
1) Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri nedir?   

2) Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri arasında, proaktif davranışın; 
a) Bireysel Proaktif davranışlar 

b) Çalışma Arkadaşına Yönelik Proaktif Davranışlar 

c) Örgüte Yönelik Proaktif Davranışlar 
boyutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3) Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri ve boyutlarına ilişkin algıları, 

      a) Cinsiyet 
      b) Branş 

                    c) Mesleki Kıdem 

      d) Mezun Olunan Okul Türü  
      e) En Son Bitirilen Yüksek Öğretim Programı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 
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Yöntem 

Bu araştırmada, resmi ve özel ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme düzeylerinin ne 
olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yönüyle araştırma, genel tarama türünde betimsel bir 

çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu modelde araştırmaya konu olan her 

neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Amaç araştırmaya konu olan durumu doğru bir 
şekilde gözlemleyip belirleyebilmektir. Asıl amaç değiştirmeye kalkmadan gözlemektir (Karasar, 2016, 

s.109). 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya Büyükşehir Yeşilyurt ve 
Battalgazi ilçe merkezlerindeki resmi ortaokullarda görev yapan 1924 öğretmen ile özel ortaokullarda 

görev yapan 408 öğretmen olmak üzere toplam 2332 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmada, küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Evrendeki bütün kümelerin tek tek (bütün 
elemanlarıyla birlikte) eşit seçilme şansına sahip oldukları örneklemeye küme örnekleme denir. Küme 

örneklemede oransız örnekleme türü seçilmiştir. Oransız örneklemede, örnekleme girecek okulların 

hangi sosyoekonomik kesimden olacağı tümüyle şansa bırakılmıştır (Karasar, 2016: 153). Örnekleme 

dahil edilen resmi ortaokullarda görev yapan 878 öğretmenden 328’ ine ulaşılmış; çeşitli nedenlerle 
eksik veya hatalı oldukları belirlenen 33 anket değerlendirmeye alınmamıştır. Özel ortaokullarda görev 

yapan öğretmenlerden 123’ üne ulaşılmıştır. Böylelikle, resmi ortaokullarda görev yapan 295, özel 

ortaokullarda görev yapan 127 olmak üzere, toplam 422 öğretmenden toplanan verilerle analiz 
yapılmıştır. 

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde; cinsiyet, kıdem, branş, çalışılan okul 

türü, mezun olunan okul türü, en son bitirilen yüksek öğretim programı olmak üzere öğretmenlerin 

kişisel bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. II. Bölümde ise öğretmenlerin proaktif davranış 
sergileme düzeylerini belirlemek üzere de Kanten (2012) tarafından uyarlanan “Proaktif Davranış 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Analizler 
yapılırken ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Programda ortalamalar 

hesaplandıktan sonra alt boyutlarda soru sayısına göre aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Araştırmada 

hangi istatistiksel analizlerin kullanılacağını belirlemek için verilerin normal dağılım gösterip 
gösterilmediğine bakılmıştır. Kurtosis ve Skewness değerlerinin +1 ile –1 arasında olması normal 

dağılım olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk vd., 2012). Bu araştırmada da veriler bu değerler 

arasında kalmıştır ve normal dağılım göstermektedir. Değişkenler arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığını belirlemek için t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Varyans analizinde 
verilerin dağılımı homojen çıkmıştır. Varyans analizinde anlamlı farklılığın yönünü belirlemek için 

Scheffe testi kullanılmıştır. Gruptaki örneklem sayıları arasındaki farkın fazla olması durumunda 

Scheffe testi kullanılır (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008: 128). Anlamlılık düzeyi olarak p ≤ 0.05 
alınmıştır. 

 

Bulgular 
Araştırmanın birinci alt probleminde resmi ve özel ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme 

düzeyleri ile alt boyutlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. proaktif 

davranış boyutları incelendiğinde,  “Bireysel Proaktif Davranışlar ” boyutunun resmi okul ( X =33,70) 

ve özel okul ( X =35,43) için en yüksek değeri, “Çalışma Arkadaşların Yönelik Proaktif Davranışlar” 

boyutundan resmi okul ( X =19,28) ve özel okul ( X =20,65) en düşük değeri aldığı gözlenmektedir. Bu 

bulgulardan hareketle resmi ve özel okul öğretmenlerinin proaktif davranış sergilemede, “Bireysel 

Proaktif Davranışlar ” boyutunda kendilerini “çok yüksek” düzeyde ; “Çalışma Arkadaşların Yönelik 
Proaktif Davranışlar” boyutunda ise kendilerini “orta” düzeyde gördükleri söylenebilir.  

Araştırmanın ikinci alt probleminde, resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin 

proaktif davranış sergileme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Resmi (

X =82,55) ve özel ( X  =86,93) ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, proaktif davranışın alt 

boyutlarında yer alan davranışları sergileme düzeyleri arasında hem bir bütün olarak (t = -4.82, p < .00); 
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hem de proaktif davranışın üç boyutu açısından anlamlı bir farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık tüm 

boyutlarda özel okullarda görev yapan öğretmenler lehinedir. 
Araştırmanın üçüncü alt problemi ile, resmi ve özel ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış 

sergileme düzeylerinin bazı bağımsız değişkenlere (cinsiyet, branş, mesleki kıdem, mezun olunan okul 

türü, en son bitirilen yüksek öğretim programı) göre,  anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 
düzeylerinde, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Resmi ve özel 

ortaokullarda proaktif davranışları, kadın öğretmenler (resmi: X =4,14 özel: X =4,35), erkek 

öğretmenlerden (resmi: X =4,11 özel: X =4,32) daha fazla sergilemektedir.  
 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif  davranış sergileme düzeyleri, resmi 

okullarda görev yapan öğretmenlerde “yüksek” düzeyde, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin “çok 

yüksek” düzeyde olup, proaktif davranış sergileme düzeyleri, tüm boyutlarda özel ortaokullarda görev 
yapan öğretmenler lehinedir. 

Resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proaktif davranış sergileme 

düzeylerinde, cinsiyet, branş, mesleki kıdem, mezun olunan okul türü ve en son bitirilen yüksek öğretim 
programı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Resmi [F(2-292)  = 1.750,  p = .176 

>.05] hem de özel [F(2-124)  = .842,  p = .433 >.05] ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme 

düzeylerinin branş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Genel toplam 

incelendiğinde özel ( X =86,93)  ortaokul öğretmenlerinin proaktif davranış sergileme düzeyleri resmi  

( X =82,55) ortaokul öğretmenlerine kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin proaktif 

davranış sergileme düzeyleri mesleki kıdem değişkenine göre, ölçeğin alt boyutlarında ve genelinde 
hem resmi [F(4, 290) = .666  p= .616 >.05]  hem de özel [F(4, 122) = .1004  p= .408 >.05]  okul öğretmenleri 

bakımından anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin proaktif davranış sergileme düzeylerinin 

mezun olunan okul türü değişkenine göre de anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için yapılan 

t testi sonuçlarına göre resmi ( Eğitim fak.: X  =82,87  ve Diğer: X   =81,39 ; t= 1,241,   p > .05 )    ve     

özel ( Eğitim fak.: X  =86,83  ve Diğer: X   =87,20; t= -,204 ,  p >.05 )  okullarda çalışan öğretmenler 

için anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Resmi ve özel ortaokul öğretmenlerin proaktif davranış 

sergileme düzeylerinin en son bitirilen yüksek öğretim programı değişkenine göre anlamlı farklılığın 

olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonuçlarına göre resmi ( Lisans.: X  =82,32  ve 

Lisansüstü: X   =84,16 ; t= -1,243,   p > .05 )    ve     özel (Lisans.: X  =87,06  ve Lisansüstü: X   =86,28 

; t= ,364 ,  p > .05 )  okullarda çalışan öğretmenler için anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Proaktiflik, Proaktif Davranış, Özyeterlik, Öğretmen Özyeterlik Algısı. 
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ABSTRACT 

26 years have passed since the signing of the treaty on the establishment of diplomatic relations between 

Turkey and Azerbaijan on January 14, 1992. The Republic of Turkey became the first state to recognize 
on November 9, 1991, an independent state of Azerbaijan, which declared its independence on August 

30, 1991. In 2010, an agreement on strategic partnership and mutual assistance was signed between the 

countries. This agreement contributed to the creation of a military alliance. The second article of the 
treaty, with reference to the 51st article of the UN Charter on the granting of the right to self-defense, 

stresses that if one of the parties is attacked by a third country or several states, Turkey and Azerbaijan 

will make common decisions for the purpose of security and defense . In order to strengthen bilateral 

relations in 2010, a high-level strategic cooperation council mechanism was established. Thus, bilateral 
relations between countries in the military, political, energy, and other spheres have reached the highest 

level. 

An important point in the Treaty on Strategic Partnership and Mutual Assistance was Article 7, which 
envisages the establishment of command control and coordination of the power structure between the 

armed forces of both countries. This indicates that countries can conduct joint military exercises, which 

they have been doing for several years now. Thanks to these military exercises, the potential for joint 
operations at the tactical, strategic and operational levels has been enhanced. 

The Turkish-Azerbaijani military alliance is supported by the Turkish Ministry of National Defense. 

The most important indicator of this support is the supply by Turkey to Azerbaijan of the national long-

range missile systems Sakarya and Kasyrga. These systems were applied by Azerbaijan in April 2016 
in clashes with Armenia. 
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ABSTRACT 
Flourishing Phoenician city-states along the Eastern Mediterranean coast dominate the trade of the 

ancient world before 1000 BC. In the centuries that follow the area is conquered by the Persians, by 

Alexander the Great and by the Romans. Ancient ruins throughout the area attest to all these different 

periods. During these times different religious, political and ethnic groups live side by side, sometimes 
peaceably, sometimes not. The area is still under Roman rule when the Prophet Mohammed begins 

teaching Islam in 610 AD. From 634 AD various Khalifs rule, culminating in the Ottoman state. 

By the 11th century AD most of the communities that live there today have already settled in the area. 
In 1516 the Ottomans take over. They are to rule for four centuries until 1918. Ottoman rule is based on 

economics; Christians and Jews – ‘People of the Book’ – have to recognize Islamic rule but are allowed 

to practice their own religions. They are freed from conscription but have to pay poll tax. 
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MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN 

ALGILADIKLARI SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BATTAL GÖLDAĞ 
İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin algıladıkları sosyal medya 

bağımlılık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir.  Araştırma, İnönü Üniversitesi Malatya 
Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 bahar döneminde öğrenim gören 253 ön lisans öğrencisiyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.   

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Şahin ve Yağcı 
tarafından geliştirilen "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF)" kullanılmıştır. 

Ölçek beşli Likert tipinde ve  2 alt boyuttan (sanal tolerans ve sanal iletişim)  oluşmaktadır  Ölçeğin geneli 

için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ,94; alt boyutlardan sanal tolerans için ,92 ve sanal iletişim için 

,91'dir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek olması 
bireyin kendisini “sosyal medya bağımlısı” olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin %44,7'si (113 kişi) 1-3 tane, %51'i(129 kişi) 4-6 adet 

ve %4,3'ü(11 kişi) 6+ tane sosyal medya hesabına sahiptir. %32,4'ü (82 kişi) sahte sosyal medya hesabı 
kullanmış ve %67,6'sı (171 kişi) ise kullanmamıştır. 

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında cinsiyete göre, sanal tolerans alt 

boyutunda ve sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış fakat 

sanal iletişim alt boyutunda kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.  
Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında sahte hesap kullanma durumlarına ve 

sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayılarına göre, sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutunda ve sosyal 

medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık sahte hesap 
kullanmayan öğrenciler ve daha az arkadaşa sahip öğrenciler lehindir.   

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında günlük sosyal medya kullanım 

sürelerine ve sahip oldukları sosyal medya sayısına göre, sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutunda ve 
sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık günde 

daha az sosyal medya kullanan öğrenciler ve daha az sosyal medya hesabına sahip öğrenciler lehindir.  

Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında profillerindeki bilgilerin doğru olma 

durumlarına göre, sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutunda ve sosyal medya bağımlılık toplam puanları 
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Öğrencilerin akademik not ortalamaları  ile algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  
Anahtar Kelimeler : Bağımlılık, Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Meslek Yüksekokulu  

 

THE INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA ADDICTION LEVELS OF THE STUDENTS IN 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 

ABSTRACT 

The purpose of the present study is to examine the perceived social media addiction levels of students 

studying at vocational high schools in terms of various variables. The present study was conducted in Inonu 
University, Malatya Vocational High School with 253 pre-graduate students studying in the spring semester 

of 2018-2019 academic year. The screening model has been utilized in the study. 

"Social Media Addiction Scale-Adult Form (SMAS-AF)" which was developed by Şahin and Yağcı has 
been used in order to determine the perceived social media addiction levels of the students. The scale 

consists of five Likert-type and 2 sub-dimensions (virtual tolerance and virtual communication). The 

Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the overall scale is 0.94; for virtual tolerance from the 

sub-dimensions, .92 and .91 for virtual communication. The highest score is 100 and the lowest score is 20. 
The higher score is considered as an individual perceiving himself/herself as “social media addict”. 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-68 

According to the results of the study; 44.7% of the students (113 people) have 1-3 social media accounts, 

1-3 people, 51% (129 people) 4-6 and 4.3% (11 people) 6 or more social media accounts. 32.4% (82 people) 
used a fake social media account and 67.6% (171 people) did not use at all. 

There was no significant difference between the perceived social media addiction levels of the students 

according to gender, virtual tolerance subscale and social media addiction total scores, however, there was 
a significant difference in favor of female students in the sub-dimension of virtual communication. 

A significant difference has been found between the perceived social media addiction levels of students and 

the total number of social media addiction subscale and virtual tolerance subscale and social media 
dependency according to fake account usage status and number of friends in social media accounts. This 

difference is in favor of students who do not use counterfeit accounts and students with fewer friends. 

According to the social media addiction levels of the students and the social media addiction period, there 

was a significant difference between the values of social tolerance and virtual communication subscale and 
social media addiction total scores. This difference is favored by students who use less social media per day 

and students with less social media accounts. 

There has not been significant difference between the levels of social media addiction of the students on 
perceived levels of social media dependency, and the total scores of virtual tolerance and virtual 

communication subscale and social media addiction. 

There has not been statistically significant relationship between academic grade point averages and 
perceived social media addiction levels of the students. 

Keywords: Addiction, Social Media, Social Media Addiction, Vocational High School 

 

Giriş 
Sosyal medya, insanların  içeriği hızlı, verimli ve gerçek zamanlı olarak paylaşmalarına izin vermek için 

tasarlanmış web sitelerine ve uygulamalara  verilen addır (Hudson, 2019).  Sosyal medya insanların 

sosyalleşmek için kullandıkları medya türü; birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi 
içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalar olarak 

tanımlanabilir. Sosyal medyanın en önemli özelliği kullanıcıların kullanım kontrolüne sahip olmaları ve 

bunu yaparken de sıfıra yakın bir maliyete katlanmalarıdır (MEB, 2017). 

 Bireyin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabildiğini düşündüğü sosyal medya; 
sosyalleşme, yalnızlığını giderme, boş zaman eğlencesi olarak değerlendirme, karşı cinsle ilişki kurma vb. 

birçok konuda gündelik hayatın vazgeçilmez bir olgusu hâline gelmektedir. Bu bakımdan bireyin psikolojik, 

duygusal ve düşünsel birçok ihtiyacını sosyal medya ortamında karşılama isteği, her ne kadar bağımlılığa 
yol açsa da, beraberinde bir kimlik oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Çoğu kez sanal bir nitelik taşıyan ve 

gerçek hayatta karşılık bulamayan bu kimlikler, gerçek hayatta bireyin ulaşamadığı, olmak isteyip de 

olamadığı durumları yansıtmaktadır (Babacan, 2016). 
 Gelişen teknolojinin bir yansıması olarak değişen iletişim pratikleri denilince akla ilk sosyal medya  

gelmektedir. Sosyal medya günümüzde en önemli iletişim araçlarından birisi olma yolunda hızla ilerleyen  

internetin en gözde uygulamaları arasında yer almaktadır. İnternet bugün artık bilgiye ulaşmak için 

kullanılan bir ağ olmanın ötesinde, bireyleri birbirine bağlayan ve sosyalleşmelerini kolaylaştıran bir mekan 
haline gelmiştir. İnternetin kullanılma sıklığı artarken, bu sıklık içinde de sosyal medyaya girilme oranı 

yükselmektedir. Yakın bir gelecekte neredeyse internet kullanımının çok önemli bir kısmının sosyal medya 

tarafından sağlanacağı düşünülmektedir (Tektaş, 2014, Aydın, 2016). Sosyal ağ sitelerini diğer 
uygulamalardan farklı kılan şey kişilerin yabancılarla iletişim kurmalarına imkan sağlaması değil, aynı 

zamanda kullanıcıların sosyal ağlarını eklemelerini ve görünür kılmalarını sağlamalarıdır. Bu ağlardaki 

görüşmeler, sosyal ağlar dışında yapılmayan ve genellikle  "gizli bağlar" (latent ties) şeklinde olmaktadır. 
Sosyal ağların çoğunda katılımcılar öncelikle kendi sosyal ağlarının parçası olan insanlarla görüşmekte yeni 

insanlarla fazla görüşmemektedirler (Boyd and Ellison, 2008).  

 Sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi davranışsal bir bağımlılık olarak kabul edilebilir 

ve davranışsal bağımlılıkların yedi temel semptomu (dikkat çekme, hoşgörü, ruh hali değişikliği, çatışma, 
geri çekilme, sorunlar ve nüksetme) vardır (Cha ve Seo, 2018). Davranışsal bağımlılık araçsal ve eylemsel 
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olarak iki şekilde ele alınabilir. Araçsal bağımlılık,içerikten bağımsız olarak belirmektedir. Bireyler 

herhangi bir mesajla ilgili beklentileri olmasa da sosyal medya araçlarını kullanabilmektedirler.  Bu tip 
bağımlılıkta birey ne olursa olsun günün belirli saatlerinde sosyal medya araçlarını kullanma yoluna 

gitmektedir. Ayrıca bireylerin yüz yüze iletişim kurduktan sonra tekrar aynı kişilerle bir de sosyal medya 

kanalıyla iletişim kurması da bir ölçüde bu araçlara olan bağımlılığı ortaya koymaktadır (Hazar, 2011). 
 Sosyal ağların ihtiyaçlar dışında aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılması “dürtü kontrol 

bozukluğu” şeklinde ortaya çıkarak özellikle uzun süreçli olarak sosyal medyayı aktif kullanan gençlerde 

sosyal medya bağımlılığı oluşabileceği şeklinde yorumlanabilir (Bilgilier, 2018).  
 Bu bozukluklara sahip kişilerin temel özellikleri şunlardır:  

 1. Kendileri veya başkaları için zararlı olan bazı eylemleri gerçekleştirme arzularına ya da 

 dürtülerine karşı koymayı başaramazlar. Eylemde planlı ya da plansız olabilirler.  

 2. Eylemden önce gittikçe artan bir gerilim ve sıkıntı duygusu yaşarlar.  
 3. Eylemi gerçekleştirmekten dolayı bir tatmin ve rahatlama duygusu sağlanır. Eylem  tamamen 

benlikle uyumludur. Eylemden sonra suçluluk ya da pişmanlık hissedebilir ya da  hissetmeyebilir 

(Özdemir, Selvi ve Aydın, 2012). 

Yöntem 

 Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. "Tarama modelleri, geçmişte ya da hala var 

olan bir durumu var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir". (Karasar, 2005). 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Malatya İnönü Üniversitesi Malatya 

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ön lisans öğrencileri dahil edilmiştir. Katılımcılar tarafından hatalı 

ve eksik doldurulan anketler çıkartıldıktan sonra  toplam 253 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. 
Araştırmaya katılan öğrencilere ait bilgiler Tablo1'de verilmiştir. 

Tablo 1.  Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Betimsel İstatistikler 

 Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 131 51,8 

Erkek 122 48,2 

Öğrenim görülen sınıf  
Birinci 125 49,4 

İkinci 128 50,6 

Yaş 

18-20 Yaş 140 55,3 

21-23 95 37,5 

24+ 18 7,1 

Sosyal medya kullanım 

süresi (günlük) 

1-3 Saat 130 51,4 

4-6 Saat 89 35,2 

7-9 Saat 23 9,1 

10+ Saat 11 4,3 

Sosyal medya kontrol 

etme sayısı (günlük) 

1-15 kez 126 49,8 

16-30 kez 80 31,6 

31-45 kez 23 9,1 

46-60 kez 7 2,8 

60+ kez 17 6,7 

Sosyal medya 

hesaplarındaki arkadaş 

sayısı 

1-50 kişi 51 20,2 

51-100 kişi 39 15,4 

101-150 kişi 25 9,9 

151-200 kişi 38 15,0 

201+ kişi 100 39,5 

Doğru 213 84,2 

Kısmen Doğru 31 12,3 
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Sosyal medya 

hesaplarındaki profil 

bilgileri 

Yanlış 9 3,6 

Sosyal medya 

hesaplarındaki profil 

bilgilerini kimler 

görebilir ? 

Herkes 36 14,2 

Sadece Arkadaşlarım 189 74,7 

Kendim Belirlerim 28 11,1 

Total 253 100,0 

Fake (sahte) hesap 

kullandınız mı? 

Evet 82 32,4 

Hayır 171 67,6 

Sosyal medya hesap 

sayısı 

1-3 Adet 113 44,7 

4-6 adet 129 51,0 

6+ adet 11 4,3 

Toplam 253 100,0 

 

Veri Toplama Araçları 
 Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Şahin ve Yağcı 

(2017) tarafından geliştirilen "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF)" 

kullanılmıştır. Ölçek beşli Likert tipinde ve  2 alt boyuttan (sanal tolerans ve sanal iletişim)  oluşmaktadır  
Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ,94; alt boyutlardan sanal tolerans için ,92 ve sanal 

iletişim için ,91'dir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek 

olması bireyin kendisini “sosyal medya bağımlısı” olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir. 

Verilerin Çözümlenmesi 
 Veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Fark analizleri için normallik varsayımı 

incelenmiş ve verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği saptanmıştır. Bu yüzden veriler  betimleyici 

analizler (ortalama ve standart sapma) ile parametrik analizler olan bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü 
varyans analizi testi (ANOVA) ve Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi kullanılarak test edilmiştir. 

Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. 

 

Bulgular 
Araştırmanın bu bölümünde toplanan verilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 2.  Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sahip Oldukları Sosyal Medya Hesaplarına Göre Dağılımı 

Sosyal Medya Hesabı Frekans % 

Whatsapp (Mesajlaşma) 243 
96,05 

Instagram 219 
86,56 

Youtube 153 
60,47 

Face Book 132 
52,17 

Twitter 105 
41,50 

Snaphchat (Mesajlaşma) 88 
34,78 

Pinterest 21 
8,30 

Periscope 8 
3,16 

 Tablo 2'e göre araştırmaya katılan öğrenciler mesajlaşmak için Whatsapp'ı Sosyal ağ uygulaması 

olarak ta Instagram'ı tercih etmektedirler.  
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Tablo 3. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Cinsiyete Göre t Testi Analizi 

Sonuçları 

                           

          

Cinsiyet 

n x̅ S Sd t p 

Sanal Tolerans 
Kadın 131 30,41 9,12 251 ,295 ,768 
Erkek 122 30,09 8,17    

Sanal İletişim  
Kadın 

131 21,58 6,72 
251 -2,331 

,021

* 

Erkek 122 23,64 7,32    

Sosyal Medya Bağımlılık 

Toplam 

Kadın 
131 52,00 14,2

8 
251 -,963 ,336 

Erkek 
122 53,73 14,3

9 
   

*p<0,05 
 Tablo 3'e göre  araştırmaya katılan kadın ve erkek öğrencilerin, sanal iletişim alt boyutu (t(251)=-

2,331,p<0,05) bağımlılıkları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık kadın öğrenciler 

lehinedir. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre sanal iletişim boyutunda bağımlıkları daha düşüktür.  
Sanal tolerans (t(251)=,295, p> 0,05) ve  sosyal medya bağımlılık toplam puanları (t(251)=-,963, p> 0,05) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.   

Tablo 4.  Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Öğrenim Gördükleri Sınıflara Göre t 
Testi Analizi Sonuçları 

                          Sınıf n x̅ S Sd t p 

Sanal Tolerans 
Birinci 125 30,30 8,85 251 ,085 ,932 

İkinci 128 30,21 8,51    

Sanal İletişim  
Birinci 125 21,97 7,33 251 -1,344 ,180 
İkinci 128 23,17 6,80    

Sosyal Medya Bağımlılık 

Toplam 

Birinci 125 52,28 14,8

4 
251 -,611 ,542 

İkinci 128 53,38 13,8
1 

   

 Tablo 4'e göre  araştırmaya katılan birinci ve ikinci sınıf  öğrencilerinin, sanal tolerans (t(251)=-

,085,p>0,05), sanal iletişim (t(251)=-1,344, p> 0,05) alt boyutlarında ve  sosyal medya bağımlılık toplam 

puanları (t(251)=-,611, p> 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.   
Tablo 5.  Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Sahte Hesap Kullanma Durumlarına 

Göre t Testi Analizi Sonuçları 

                         Sahte Hesap 

Kullanma 
n x̅ S Sd t p 

Sanal Tolerans 
Evet 82 33,37 8,35 

251 4,089 
,000

* 

Hayır 171 28,76 8,43    

Sanal İletişim  

Evet 82 24,52 7,62 
251 3,071 

,002

* 
Hayır 171 21,64 6,63    

Sosyal Medya Bağımlılık 

Toplam 

Evet 82 57,90 14,3

9 
251 4,005 

,000

* 

Hayır 171 50,40 13,7
0 

   

*p<0,05 
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 Tablo 5'e göre  araştırmaya katılan öğrencilerinin sahte (fake) hesap kullanma durumlarına göre, 

sanal tolerans (t(251)=4,089,p<0,05), sanal iletişim (t(251)=3,071, p< 0,05) alt boyutlarında ve  sosyal medya 
bağımlılık toplam puanları (t(251)=4,005, p>0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır.  Bu farklılık sahte sosyal medya hesabı kullanmayan öğrenciler lehinedir. Sahte sosyal medya 

hesabı kullanmayan öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri sahte sosyal medya hesabı kullanan 
öğrencilere göre daha düşüktür. 

Tablo 6. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Arkadaş Sayısına  Göre  Anova Testi 

Sonuçları. 
A: 1-50 Kişi    B: 51-100 Kişi        C: 101-150 Kişi  D:151-200 Kişi  E: 201+ Kişi 

  
Kareler 
Toplamı 

Sd 

Kareler 

Ortalama

sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

2014,361 4 503,590 7,386 ,000 
A ile  

Gruplar içi 16907,939 248 68,177   D ve E 

Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 

 

Gruplar 

arası 

1569,398 4 392,349 8,782 ,000 
A ile  

Gruplar içi 11080,191 248 44,678   D ve E 
Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 
Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

7044,594 4 1761,148 9,758 ,000 
A ile  

Gruplar içi 44761,762 248 180,491   D ve E 

Toplam 51806,356 252     

 

 Tablo 6'a göre  araştırmaya katılan öğrencilerin medya hesaplarındaki arkadaş sayılarına göre, sanal 

tolerans (F(4;248) =7,386, p< 0,05), sanal iletişim (F(4; 248) = 8,782, p< 0,05) ve sosyal medya  bağımlılık 
toplam puanları (F(4;248) =9,758 p< 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Farklılaşmanın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre bu farklılık, 

sanal tolerans boyutunda arkadaş sayısı 1-50 kişi (�̅�=26,03)  olan öğrenciler ile 151-200 kişi (�̅�=29,00) ve 

201+ kişi (�̅�=33,42)  olan öğrenciler arasındadır. Sanal iletişim boyutunda yine bu farklılık arkadaş sayısı 

1-50 kişi (�̅�=18,33)  olan öğrenciler ile 151-200 kişi (�̅�=22,68) ve 201+ kişi (�̅�=25,07)  olan öğrenciler 

arasındadır. 

 Sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında sosyal medya hesabındaki arkadaş sayısı 1-50 

kişi(�̅�=44,37)  olan öğrenciler ile 151-200 kişi (�̅�=51,68)  ve 201+ kişi (�̅�=58,49)  olan öğrenciler 

arasındadır. Öğrencilerin  sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayıları arttıkça algıladıkları sosyal medya 

bağımlık düzeyleri de artmaktadır.  
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Tablo 7. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Günlük Sosyal Medya Kullanım 

Sürelerine  Göre  Anova Testi Sonuçları. 
A: 1-3 saat    B: 4-6 saat   C: 6-9 saat   D:10+ saat   

  
Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalama
sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

4791,873 3 1597,291 28,147 ,00

0 

A ile 

B,C,D 

Gruplar içi 14130,427 249 56,749    
Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 

 

Gruplar 

arası 

2398,603 3 799,534 19,421 ,00

0 

A ile 

B,C,D 

Gruplar içi 10250,986 249 41,169    
Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 

Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

13877,338 3 4625,779 30,368 ,00

0 

A ile 

B,C,D 

Gruplar içi 37929,018 249 152,325    

Toplam 51806,356 252     

 

 Tablo 7'e göre  araştırmaya katılan öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerine  göre, 
sanal tolerans (F(3;249) =28,147, p< 0,05), sanal iletişim (F(3; 249) = 19,421, p< 0,05) ve sosyal medya  

bağımlılık toplam puanları (F(3;249) =30,368 p< 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır. Farklılaşmanın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre 

bu farklılık, sanal tolerans boyutunda sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat olan  (�̅�=26,36)  olan öğrenciler 

ile 4-6 saat (�̅�=33,08), 6-9 saat (�̅�=36,04)  ve 10+ saat (�̅�=41,27)  olan öğrenciler arasındadır. Sanal iletişim 

boyutunda yine bu farklılık sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat olan  (�̅�=20,03)  olan öğrenciler ile 4-6 

saat (�̅�=23,95), 6-9 saat (�̅�=27,56)  ve 10+ saat (�̅�=31,18)  olan öğrenciler arasındadır. 

 Sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında sosyal medya kullanım süresi 1-3 saat olan  

(�̅�=46,39)  olan öğrenciler ile 4-6 saat (�̅�=57,04), 6-9 saat (�̅�=63,60)  ve 10+ saat (�̅�=72,45)  olan öğrenciler 

arasındadır. Öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri  arttıkça algıladıkları sosyal medya 

bağımlık düzeyleri de artmaktadır.  

 

Tablo 8. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Sahip oldukları Sosyal Medya Hesap 

Sayılarına  Göre  Anova Testi Sonuçları. 
A: 1-3 adet    B: 4-6 adet  C: 6+ adet     

  
Kareler 
Toplamı 

Sd 

Kareler 

Ortalama

sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

1547,263 2 773,631 11,131 ,00

0 
A ile B,C 

Gruplar içi 17375,038 250 69,500    

Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 

 

Gruplar 

arası 

1057,253 2 528,627 11,400 ,00

0 
A ile B,C 

Gruplar içi 11592,335 250 46,369    
Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 
Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

5161,229 2 2580,615 13,831 ,00

0 
A ile B,C 

Gruplar içi 46645,126 250 186,581    

Toplam 51806,356 252     

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-74 

 Tablo 8'e göre  araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesabı sayısına   göre, 

sanal tolerans (F(2;250) =11,131, p< 0,05), sanal iletişim (F(2; 250) = 11,400, p< 0,05) ve sosyal medya  
bağımlılık toplam puanları (F(2;250) =13,831 p< 0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır. Farklılaşmanın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey testine göre 

bu farklılık, sanal tolerans boyutunda sosyal medya hesabı sayısı 1-3 adet (�̅�=27,59)  olan öğrenciler ile 4-

6 adet (�̅�=32,16) ve 6+ adet (�̅�=35,27)  olan öğrenciler arasındadır. Sanal iletişim boyutunda yine bu 

farklılık 1-3 adet (�̅�=20,39)  olan öğrenciler ile 4-6 adet (�̅�=24,11) ve 6+ adet (�̅�=27,00)  olan öğrenciler 

arasındadır. 

 Sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında bu farklılık sosyal medya hesabı sayısı 1-3 adet 

(�̅�=47,99)  olan öğrenciler ile 4-6 adet (�̅�=56,27) ve 6+ adet (�̅�=62,27)  olan öğrenciler arasındadır. 

Öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesabı sayısı arttıkça algıladıkları sosyal medya bağımlık 

düzeyleri de artmaktadır.  
 

Tablo 9. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılıklarının Yaşlarına Göre  Anova Testi Sonuçları. 

  
Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalama
sı 

F p Fark 

Sanal Tolerans 

Gruplar 

arası 

451,743 2 225,872 3,057 ,05

1 
Yok 

Gruplar içi 18470,557 250 73,882    

Toplam 18922,300 252     

Sanal İletişim 
 

Gruplar 

arası 

33,177 2 16,589 ,329 ,72

0 
Yok 

Gruplar içi 12616,412 250 50,466    

Toplam 12649,589 252     

Sosyal Medya 

Bağımlılık 

Toplam 

Gruplar 

arası 

715,519 2 357,759 1,751 ,17

6 
Yok 

Gruplar içi 51090,837 250 204,363    

Toplam 51806,356 252     

 

 Tablo 9'a göre  araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına göre, sanal tolerans (F(2;250) =3,057, p> 
0,05), sanal iletişim (F(2; 250) = ,329, p>0,05) ve sosyal medya  bağımlılık toplam puanları (F(2;250) =1,751 p> 

0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Tablo 10. Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri ile  Akademik Ortalamaları 
Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken n r p 

Algılanan Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri  
253 -,057 ,370 

Akademik Ortalama 

 Tablo 10'a göre öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri ortalamaları ile 
akademik ortalamaları  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (r=-,057, p>,05). Buna göre 

öğrencilerin akademik ortalamaları üzerinde sosyal medya bağımlılık düzeylerinin anlamlı bir etkisi yoktur. 

Sonuç ve Öneriler 
 Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin %44,7'si (113 kişi) 1-3 tane, %51'i(129 kişi) 

4-6 adet ve %4,3'ü(11 kişi) 6+ tane sosyal medya hesabına sahiptir. %32,4'ü (82 kişi) sahte sosyal medya 

hesabı kullanmış ve %67,6'sı (171 kişi) ise kullanmamıştır. 
 Öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında cinsiyete göre, sanal tolerans 

alt boyutunda ve sosyal medya bağımlılık toplam puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış fakat 

sanal iletişim alt boyutunda kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Kadın öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre sanal iletişim boyutunda bağımlıkları daha düşüktür. Elhai Hall ve Erwin(2018), 
Aktan (2018), Balcı ve Baloğlu (2018), Keçe (2016), Çiftçi (2018), Tutgun-Ünal ve Deniz (2016),  yaptıkları 
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çalışmada sosyal medya bağımlılığında kadın katılımcılar ve erkek katılımcılar arasında bir farklılığın 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Özgür (2013), Balcı ve Gölcü(2013), yaptığı çalışmada sosyal medya 
bağımlılığı açısından kadın katılımcılar ile erkek katılımcılar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığa 

rastlamıştır. Elde edilen sonuçlara göre erkek öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri kadın 

öğrencilerden daha yüksektir.  
 Sahte sosyal hesabı kullanmayan öğrencilerin algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeylerinin  

sahte sosyal medya hesabı kullanan öğrencilere göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Sosyal medya hesaplarındaki arkadaş sayısı fazla olan öğrencilerin algıladıkları sosyal medya 
bağımlılık düzeylerinin arkadaş sayısı az olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Öğrencilerin yaşlarına göre, algıladıkları sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Tutgun-Ünal (2015), Tutgun-Ünal ve Deniz (2016), Baz(2018) yaptıkları 

çalışmalarda elde ettiğimiz sonucu destekler sonuca ulaşmışlar ve yaşa göre anlamlı bir farklılığa 
rastlamamışlardır. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerine  göre, sanal tolerans, 

sanal iletişim ve sosyal medya  bağımlılık toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
rastlanmıştır. Öğrencilerin günlük sosyal medya hesapların kullanım süresi arttıkça algıladıkları sosyal 

medya bağımlık düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Balcı ve Baloğlu (2018), Aktan (2018), 

Tutgun-Ünal (2015), Tutgun-Ünal ve Deniz (2016) yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre sosyal 
medya kullanım süresi ve sıklığı arttıkça, sosyal medya bağımlılık düzeyinde de bir artış yaşanmaktadır.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesap sayısına göre, sanal tolerans 

,sanal iletişim ve sosyal medya  bağımlılık toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları sosyal medya hesapların sayısı arttıkça algıladıkları sosyal medya 
bağımlık düzeylerinin arttığı sonucuna ulşılmıştır. Tutgun-Ünal ve Deniz (2016)  kullanılan sosyal medya 

hesap sayısına göre anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Sosyal medya hesap sayısı fazla olan öğrencilerin  

sosyal medya bağımlılık düzeyleri daha yüksektir. 
 Araştırmamızda elde ettiğimiz diğer bir sonuca göre, öğrencilerin akademik ortalamaları üzerinde 

sosyal medya bağımlılık düzeylerinin anlamlı bir etkisi yoktur. Khan (2009),  Englander, Terregrossa ve 

Wang (2010)'a göre ise aşırı sosyal medya kullananlar  çoğu zaman akademik olarak düşük performans 

göstermektedir.  
 Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre öğrencilerin sanal tolerans boyutunda ortalamaları 

(En yüksek 55 ve en düşük 11)  �̅�=30,25, sanal iletişim boyutunda (En yüksek 45 ve en düşük 9)   �̅�=22,58 

ve toplam puanları  (En yüksek 100 ve en düşük 20)  ortalamaları �̅�=52,83 dür. Elde edilen sonuçlar, 
öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığına ilişkin ortalamalarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuç şuan için tehlikeli görünmemekle birlikte sosyal medyaya olan ilginin gençler arasında her geçen 

gün artması bağımlılık düzeylerinin izlenmesi gerektiğini göstermektedir.  

 Araştırmamızda elde ettiğimiz ve diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, bireylerin sosyal 
medyada geçirdikleri zamanın artması bağımlılık düzeylerinin artmasına yol açmaktadır. Sosyal medya 

kullanıcıların sosyal medya kullanım sürelerini denetim altında tutmaları bağımlılığın önüne geçilmesini 

sağlayan adımlardan biri olabilir.  
 

Kaynaklar 

Aktan, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri. Erciyes İletişim 
 Dergisi, 5(4), 405-421  

Aydın, İ.E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: 

 Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal  Bililimler  Enstitüsü  Dergisi,  

 (35): 373-386 
Babacan, M.E.(2016). Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. Addicta. 3(1), 7- 28.  

Balcı, Ş, ve Baloğlu, E. (2018).  Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: 

 “Üniversite Gençliği Üzerine  Bir Saha Araştırması”. İletişim. 29, 210-233  

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-76 

Balcı, Ş. & Gölcü, A. (2013). Facebook addiction among university students in Turkey: “Selçuk 

 University Example”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 255-278.  
Baz, F.Ç.(2018).  Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma. Uluslar  arası 

Toplum  Araştırmaları Dergisi. 9(16), 276-295. DOI: 10.26466/opus.470118  

Bilgilier, H. A. (2018). Sosyal Medya Kullanımı ile Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin 
 Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Ege Üniversitesi Örneği. Erciyes İletişim Dergisi, 

 5(4), 351-369. 

Boyd, D.M. ve Ellison N.B. (2008).Social Network Site: Definition, History, and  Scholarship, 
Journal of Computer- Mediated Communication, (13), 210-230. 

Cha, S.S ve Seo, B.K.(2018). Smartphone use and smartphone addiction in middle school  students 

in  Korea: Prevalence, social networking service, and game use. Health  Psychology Open.  January-June, 

1–15. 
Çiftçi, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı. MANAS Sosyal  Araştırmalar 

 Dergisi. 7(4). 417-434  

Elhai, J. D., Hall, B., Erwin, M. (2018). Emotion regulation’s relationships with depression,  anxiety 
and  stress due to imagined smartphone and social media loss. Psychiatry  Research (261), 28-34.  

Englander F, Terregrossa RA, Wang Z (2010). Internet Use among College Students: Tool or  Toy? 

Educational Review, 62(1): 85 -96. 
Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma  Dergisi. 

32, 151-175 

Hodson, M. (2019). What Is Social Media?.  https://www.thebalancesmb.com/what-is-social- media-

2890301 adresinden alınmıştır.  
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Basımevi.  

Keçe, M. (2016).Facebook Addiction among Turkish Students.IOSR Journal of Research &  Method in 

Education (IOSR-JRME), 6 (2), 123-132.  
Khan, U. 2009. “Facebook students underachieve in exams,” Daily Telegraph, at 

 http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/5145243/Facebookstudents-

 underachieve-in-exams.html. 

MEB(2017). Dünya Ülkeleri Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı. Ankara : Eğitim, Kültür ve  Araştırma 
Genel Müdürlüğü 

Özdemir, P.G., Selvi, Y.  ve Aydın, A.(2012). Dürtüsellik ve Tedavisi.  Psikiyatride Güncel 

 Yaklaşımlar, 4(3):293-314 doi:10.5455/cap.20120418 
Özgür, H. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağ bağımlılığı, etkileşim kaygısı ve yalnızlık  düzeyi 

 arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of  Human Sciences, 10(2),  667-690.  

Şahin, C. ve Yağcı, M. (2017). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve 
 Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(1),  523-538 

Tektaş, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir   Araştırma. 

Journal of History School (JOHS), 7 (17): 851-870. 

Tutgun-Ünal, A. (2015). Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir  Araştırma.  
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, İstanbul. 

Tutgun-Ünal, A. & Deniz, L. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının 

 İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal Volume 3(2),155-181. 
 

 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-77 

ÖĞRETMENLERİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

HAKAN TAKGÜN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

FEVZİ KIRIK 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

BÜLENT ÇETİNKAYA 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin çoklu zekâ alanlarını belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma 

desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya 

ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi ile diğer ilçelerinden Akçadağ, Darende, Doğanşehir ve 
Doğanyol’da görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü 

olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı 

öğretim kurumu, öğretmenlikteki kıdemi ve görev yaptığı öğretim kurumunu belirlemeyi amaçlayan beş 
soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin çoklu zekâ alanlarını belirlemeyi 

amaçlayan, Gülşen (2015) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Alanları Değerlendirme Ölçeğindeki 80 madde 

yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracının araştırmanın örnekleminde yer alan okullardaki 
öğretmenlere uygulanma süreci tamamlanmak üzeredir. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan 

SPSS’e aktarılmaya başlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması ve analiz süreci tamamlanma 

aşamasındadır. Araştırmanın kongrede sözlü bildiri olarak sunulması kabul edildiği takdirde, çalışma 
tamamlanarak kongrede katılımcılara sunulması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zekâ, çoklu zeka, öğretmenlerin çoklu zeka alanları.  
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TEACHERS' MULTIPLE INTELLIGENCE AREAS 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the multiple intelligence areas of teachers. For this 
purpose, a descriptive research has been carried out in the screening model. The population of the study 

consists of teachers from the central districts of Malatya, Yesilyurt and Battalgazi, and other districts of 

Akçadağ, Darende, Doğanşehir and Doğanyol. The sample consists of teachers who completed the data 

collection tool voluntarily and completely. The data collection tool has two parts. In the first part, there are 
five questions which aim to determine the gender, branch, the last education institution of the participant 

teachers, the seniority in teaching and the educational institution where he / she works. In the second part, 

there are 80 questions in the Multiple Intelligence Areas Evaluation Scale developed by Gülşen (2015) 
which aims to determine the multiple intelligence areas of the participant teachers. The process of applying 

this data collection tool to teachers in schools is about to be completed. The data obtained was started to 

transfer to SPSS, which is a statistical package program. The data collection and analysis process is in the 
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process of completion. If it is accepted to present the research as an oral presentation at the congress, the 

study is expected to be completed and presented to the participants at the congress. 
Keywords: Intelligence, Multiple Intelligence, Teachers' Multiple Intelligence Areas 

 

Reference 
Gülşen, C. (2015). Developmental research of a multi-intelligence field assessment scale. International 

Journal of Human Sciences, 12(2), 1918-1930. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3469 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-79 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİ 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik düzeylerini belirlemektir. Bu 
amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev 

yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 

biçimde tamamlayan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı ilkokul öğretmenlerinin cinsiyet, branş, en son 

tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeylerini belirlemeyi 
amaçlayan Karaman Kepenekçi ve Nayır (2015) tarafından geliştirilen Örgütsel Affedicilik Ölçeğinden 

oluşan 21 madde yer almaktadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı SPSS üzerinden aritmetik 

ortalama, standart sapma, T testi, Anova testleri yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

öğretmenlerin örgütsel affedicilik algılarının cinsiyetlerine, branşlarına, en son tamamladıkları öğretim 
kurumuna ve öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamalı düzeyde bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel affedicilik, öğretmenlerin örgütsel affediciliği, ilkokul öğretmeni. 
 

 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL FORGIVENESS 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to determine the perception of organizational forgiveness levels of 

primary school teachers. For this purpose, a descriptive research has been carried out in the survey 
model. Target population of the research consists of teachers working in primary schools in Yeşilyurt 

and Battalgazi from the Central Districts of Malatya province. The sample consists of primary school 

teachers who have completed the data collection tool voluntarily and fully. The research data collection 
tool consists of two parts. The first part contains four questions aimed at determining the experience of 

the participating teachers in gender, branch and the latest completed education institution. In the second 

part, 21 articles of the organizational forgiveness scale developed by Karaman Kepenekçi and Nayır 
(2015), aiming to determine the level of organizational forgiveness of participating teachers are 

included. The data were analyzed by using the statistical package program SPSS 24.0 with arithmetic 

mean, standard deviation, t test and one way anova analysis. As a result of the analyzes, it was 

determined that perceptions of  teachers on organizational forgiveness did not show a statistically 
significant difference according to their gender, branches, types of educational institution and their 

seniority in teaching.  

Keywords: Organizational forgiveness, teachers' organizational forgiveness, primary school teacher. 
 

1. GİRİŞ 

Öğretim basamaklarının her evresinde olduğu gibi ilkokulda da öğretimin niteliğini doğrudan etkileyen 

en önemli etmen öğretmenlerdir. Öğretmenlerin bu işgörülerini istenilen düzeyde yapabilmeleri mesleğe 
ilişkin algı ve beklentileri ile doğrudan ilişkili olduğu kadar, mesleğe ilişkin tutumlarıyla da ilişkilidir. 

Öğretmenlerin mesleğe ilişkin olumlu tutumları davranışlarına, davranışları da öğrenme-öğretme 

sürecine etki edecektir. Olumsuz tutumları ise hem kişisel hem de mesleki yaşantılarını olumsuz 
etkileyecektir. 

Kişiler arası ilişkilerde olumsuz davranışlara neden olabilecek tutum ve davranışlar her meslekte olduğu 

gibi öğretmenlik mesleğinde de yaşanabilmektedir. Karşılaşılan ve yaşanan sorunlara ilişkin 
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yaklaşımlarımız bazen mevcut sorundan daha fazlasını yaratmaya neden olabilmektedir. Kişiler arası 

ilişkilerde yaşanan soruna tepkilerden biri karşımızdakinin davranışlarına öfke, nefret, kin duygularıyla 
yanıt vermek olabilir. Bu durum sorunun çözülmesini gittikçe zorlaştırır ve karmaşıklaştırır. Bu davranış 

sadece kişiler arası ilişkilerde olumsuzluğa neden olmayacağı, kişinin kendisine de artı bir yük olacağı 

unutulmamalıdır. 
Bu sorunu aşmada kişinin affedicilik davranışını sergilemesi etkili bir yol olabilir. Affetme, kişilerarası 

ilişkilerde yaşanan sorunlarda en temel baş etme yollarından biridir (Sheldon, Petty ve Lessley, 2014, 

akt. Durmuş ve Manap, 2018: 2034). Böylece kişiler arası ilişkilerde yaşanabilecek daha büyük bir 
sorunun önlenmesi mümkün olabilir.  

Affetmeme, üzücü, kırgınlık ve kızgınlık yaratacak bir durum karışışında, bireyin kendisinde bu 

duyguları yaratana karşı düşmanlık hissetmesine neden olurken; affetme fiziksel, ilişkisel, zihinsel ve 

ruhsal olarak sağlıklı olmayla ilgilidir. Affetme, kişilerarası yaralanmaların düzeltilmesi ile duygusal 
iyileşmenin önemli bir yönü olarak da kabul edilmektedir (Greenberg ve diğ., 2010, akt. Durmuş ve 

Manap, 2018: 2035). Aynı zamanda affedicilik davranışı sergileyenin psikolojik iyi oluşuna, benlik 

algısını korumasına katkı sağlayabilir.  
Kişilerarası ilişkilerde yaşanabilecek olumsuz durumlarla baş etmede sonuç alıcı tutumlardan biri olan 

affetme davranışı, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki düzeyde gerçekleşebilir. Affetme bireysel 

düzeyde “zarar görenin ve yapılan bir haksızlık nedeniyle acı çekenin, haksızlık yapan kişi ya da gruptan 
intikam almaktan ve onların hak ettiği misillemeden vazgeçmesi; eylemlerinden ötürü düştükleri 

insanlık dışı durum nedeniyle onlara nefret yerine merhamet duyması” şeklinde açıklanmaktadır (Ergil, 

Akıncı, Yılmaz, Yalçın ve İnal, 2006, Akt. Nayir ve Karaman Kepenekçi, 2016: 4169). Örgütsel 

affedicilik ise “örgüt içinde gerçekleşen haksız bir davranış karşısında kızgınlıkların, acıların ve 
suçlamaların topluca terk edilmesi ve yerine geleceğe yönelik olumlu bakış açılarının konulması 

yeteneği” olarak nitelendirilmektedir (Cameron ve Caza, 2002, akt. Nayir ve Karaman Kepenekci, 2016: 

4169). 
Karaman Kepenekci’ye (2015) göre affedicilik, genellikle bireysel affedicilik yönüyle araştırma konusu 

yapılmış, örgütsel düzeyde affedicilik ise ihmal edilmiştir. Bireysel affedicilik daha çok kişisel sonuçlar 

doğurması beklenen bir affetme düzeyini ifade etmektedir. Oysa örgütsel affedicilik tutum ve davranışı, 

hem bireysel hem de örgütsel sonuçları nedeniyle daha yaygın bir etkiye sahiptir. Özellikle insan ilişkiler 
yoğunluklu örgütlerde bunun etkisinin daha çok olması kaçınılmazdır. 

Bu açıdan bakıldığında, insan ilişkileri yoğunluklu örgütlerin biri olan okullarda da örgütsel affediciliğin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Buna karşın örgütsel affediciliğin eğitim örgütlerinde araştırma konusu 
yapıldığı sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Karaman Kepenekci ve Nayır; 2015; Konan ve Nazlı, 

2018; Nayır ve Karaman Kepenekci, 2016). Oysa bu çalışmaların artırılarak, var olan durumun 

saptanmasının yanı sıra, bu konudaki farkındalığın artırılmasına katkıda bulunulması da amaçlanabilir. 
Tüm bu gerekçeler ışığında, öğrenim basamaklarının en önemlilerinden biri olan ilkokullarda görev 

yapan öğretmenlerin örgütsel affediciliklerinin araştırma konusu yapılmasına karar verilmiştir.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 

düzeylerine ilişkin algılarını belirlemektir.  

Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  
1. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları 

cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?   

2. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları 
branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?  

3. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları mesleki 

kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?  

4. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları en son 
tamamladığı öğrenim kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte 

midir? 

 

 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-81 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 
analizine yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 
İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde 

betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma modelinde geçmişte veya halen var olan bir durumun var olduğu 
şekliyle belirlenmesi amaçlanır. Araştırmaya konu edilen olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez. Bu araştırma modelinde temel olarak ‘’ne idi?’’, “nedir?”, “ ne ile ilgilidir?” ve “nelerden 

oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıt aranır (Karasar, 2016: 109). 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev 
yapan Sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Okul öncesi 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve yönergeye 

uygun biçimde eksiksiz olarak tamamlayan 300 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin 

cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi 
amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin örgütsel affedicilik 

algısını belirlemeyi amaçlayan, Nayır ve Karaman Kepenekçi (2015) tarafından geliştirilen Örgütsel 

Affedicilik Ölçeğinden oluşan 21 madde yer almaktadır.   

 

2.4. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri 2018-2019 öğretim yılında Malatya ili merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki 

ilkokullarda öğretmen olarak görev yapanlardan, veri toplama aracının uygulanması ile elde edilmiştir. 
Veri toplama aracı ilkokullarda, araştırma ile ilgili gerekli ön açıklamalar yapıldıktan sonra, çalışmaya 

katılmaya gönüllü olan öğretmenlere, öğretmenler odasında uygulanmıştır. Uygulamalar yaklaşık 10 

dakika sürmüştür.  

 

2.5. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracında yer alan boyutların her birine verilen yanıtlar SPSS paket programına 
aktarılmıştır. Araştırma ile ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 25.0 paket programından 

yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz Örneklemler T 

Testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için Tek Yönlü 

Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 
 

3. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda yanıtlanması öngörülen alt 
problemlerin her birine ilişkin ulaşılan bulgulara yer verilmiştir.     

 

3.1. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin 

Algılarının Cinsiyetlerine Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın birinci alt problemi “ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 

düzeylerine ilişkin algıları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte 

midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla ilkokul öğretmenlerinin 
örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır.   
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İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının 

cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları 
Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1 
İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin Algılarının 

Cinsiyetlerine Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X Ss Sd t p 

Kadın 161 70,04 9,06 298 -1,12 .260 

Erkek 139 71,18 8,26 

 

Çizelge 1 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine 

ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
görülmektedir. 

 

 

3.2. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin 

Algılarının Branşlarına Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın ikinci alt problemi “ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 
düzeylerine ilişkin algıları branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte 

midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla ilkokul öğretmenlerinin 

örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının branşlarına göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır.   
İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının 

branşlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları 

Çizelge 2’de verilmiştir. 
Çizelge 2 

İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin Algılarının 

Branşlarına Göre T-testi Sonuçları 

Branş n X Ss Sd t p 

Sınıf Öğretmeni 231 70,12 8,72 298 -1,66 ,097 

Branş Öğretmeni 69 72,10 8,54 

Çizelge 2 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine 

ilişkin algısının branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
görülmektedir. 

 

3.3. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin 

Algılarının Mesleki Kıdemlerine Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın üçüncü alt problemi “ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 

düzeylerine ilişkin algıları mesleki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla ilkokul 
öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının mesleki 

kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.   
İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının mesleki 

kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. 
Çizelge 3  

İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin Algılarının 

Mesleki Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
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Kıdem n X S sd F p 

0-10 Yıl 52 71,21 8,59 2-297 2,47 ,086 

11-20 Yıl 118 69,20 9,01   

21+  Yıl 130 71,56 8,37   

Çizelge 3 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine 
ilişkin algılarının kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

görülmektedir. 

 

3.4. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin 

Algılarının En Son Tamamladığı Öğrenim Kurumuna Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 
düzeylerine ilişkin algıları en son tamamladığı öğrenim kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak 

amacıyla ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının 

en son tamamladığı öğrenim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla t testi yapılmıştır.   

İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının en son 

tamamladığı öğrenim kurumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan t testi sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4 

İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Davranışını Gösterme Düzeylerine İlişkin Algılarının En 
Son Tamamladığı Öğrenim Kurumuna Göre T-Testi Sonuçları 

Eğitim Kurumu n X Ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi 258 70,81 8,89 298 1,15 .251 

Diğer Fakülteler 42 69,11 7,37 

 
Çizelge 4 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine 

ilişkin algılarının mezun oldukları Fakültelerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermediği görülmektedir.  
. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine 

ilişkin algılarını belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere ilkokul öğretmenlerinin örgütsel 
affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine, branşlarına, mesleki 

kıdemlerine ve en son tamamladıkları öğrenim kurumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 
Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev yapan 300 öğretmenden 

oluşan araştırma örneklemine, Karaman Kepenekçi ve Nayır (2015) tarafından geliştirilen Örgütsel 

Affedicilik Ölçeği’nin uygulanmasıyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 

düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin örgütsel affediciliğe ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğinin araştırma konusu yapıldığı iki 
çalışmada (Karaman Kepenekci, ve Nayır, 2015; Nayır ve Karaman Kepenekci, 2016) da benzer 

sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Affedicilikle ilişkili olarak yapılan araştırmalardan öğretmen 

adaylarını (Asıcı ve Karaca, 2014), üniversite öğrencilerini (Kaya, 2015; Önal, 2014; Tunca ve Durmuş, 
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2018) konu edinen araştırmaların bulgularında da cinsiyetin affedici davranışları belirlemede fark 

yaratmadığı saptanmıştır. 
 

İlkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının 

branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç, 
Nayır ve Karaman Kepenekci (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları tarafından da 

desteklenmektedir. Sözü edilen araştırmanın sonucunda da öğretmenlerinin örgütsel affedicilik 

davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

 

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 

düzeylerine ilişkin algıları, mesleki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 
göstermemektedir. Nayır ve Karaman Kepenekci (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın 

sonucunda da öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarının 

mesleki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği bulunmuştur. 
Benzer sonuç okul yöneticilerinin örgütsel affediciliğini konu edinen araştırmada (Konan ve Nazlı, 

2018) da saptanmıştır. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme 

düzeylerinin, yöneticilikteki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılığa neden 
olmadığı belirlenmiştir. 

 

Elde edilen veriler üzerinden yapılan analizler sonucunda ulaşılan son araştırma bulgusuna göre, ilkokul 

öğretmenlerinin örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algıları, en son 
tamamladıkları öğrenim kurumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermemektedir. İlkokul öğretmenlerinin Eğitim Fakültesi veya diğer Fakültelerden mezun 

olmalarının, örgütsel affedicilik davranışını gösterme düzeylerine ilişkin algılarında istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılığa neden olmadıkları saptanmıştır. 

 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin 

örgütsel affedicilik algılarının cinsiyetlerine, branşlarına, en son tamamladıkları öğretim kurumuna ve 
öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamalı düzeyde bir farklılığa neden olmadığı 

belirlenmiştir. Bir başka açıdan bakıldığında cinsiyet, branş, en son tamamlanan öğretim kurumu ve 

öğretmenlikteki kıdemin ilkokul öğretmenlerinin örgütsel affedicilik algılarında istatistiksel olarak 
anlamalı düzeyde bir farklılığa neden olmadığının görüldüğü ileri sürülebilir.  

 

İlkokul öğretmenlerinin kişisel ve mesleki sorunlara karşı gösterdikleri örgütsel affedicilik 
davranışlarının, araştırma konusu kişisel değişkenlerden bağımsız olduğu görülmektedir. Bunun olası 

nedenlerinden biri ilkokul öğretmenlerinin kişisel ve mesleki olarak benzer yaşantılara sahip olma 

oranının çok olması olabilir. İlkokul öğretmenleri diğer öğretim basamaklarındaki öğretmenlerden daha 

çok benzer mesleki yaşantılara sahiptir. Çünkü öğrencilerinin giriş davranışlarının dayanağı olan bilgi, 
beceri ve tutumları birbirlerine benzerdir. Bu benzerliğin ilkokul öğretmenlerinin öğrencilerine 

yaklaşımlarında benzer tutum ve davranış sergilemelerine neden olabilir. Bu da ilkokul öğretmenlerinin 

cinsiyet, branş, en son tamamladıkları öğretim kurumu ve öğretmenlikteki mesleki kıdemlerinden 
bağımsız olarak, öğrencilere benzer bir tutumla yaklaşmalarına neden oluyor olabilir. Aynı durum, 

birbirlerine yakın yaşantılara sahip olmaları nedeniyle meslektaşlarına yönelik de olabilir. Öğrenci 

velilerine yönelik tutum ve davranışlarında da küçük yaşta olan öğrencilerin olası olumsuz tutumlarını 
hoş görme eğiliminden kaynaklanan daha olumlu bir yaklaşım izlenmesinin katkısı olabilir.   

 

Özellikle ilkokul öğretmenlerinin affedicilik davranışını sergilemeleri sadece kendilerini 

etkilememektedir. Aynı zamanda öğrencilerini, meslektaşlarını, okul yönetimini ve veli davranışlarını 
da etkilemektedir. Affetme davranışını sergileyen öğretmenin öncelikle kendi ruh ve beden sağlığına 

katkıda bulunmuş olacağı, bununla birlikte etkileşimde bulunduğu kişilerde de benzer sonuçların 

oluşmasına katkıda bulunacağı görülecektir. Bu durum bir bütün olarak okulun havasını, iklimini, 
kültürünü ve dolayısıyla ilişkilerin niteliğini olumlu yönde etkileyebilecektir. Affedicilik davranışının 
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yaygın olarak sergilendiği bir okuldaki sağlıklı insan ilişkilerinin varlığı, okuldaki tüm bileşenlerin 

bulundukları okula karşı kişisel ve mesleki açılardan olumlu duygular beslemesini ve kendilerinden 
beklenileni daha üst düzeyde yapma çabasında bulunmasını destekleyici bir ortam yaratacaktır.     

Araştırma bulgularına dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Özellikle ilkokul öğretmenlerinin rol model olarak algılandıklarını da dikkate alarak affedici 
davranışları sergilemeleri konusunda özel bir duyarlık sergilemelidirler. 

2. Her örgütte olduğu gibi okullarda da kişisel ve mesleki kaynaklı sorunların yaşanabileceği, önemli 

olanın bu sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda okul bileşenleri bilgilendirilebilir. 
3. Okul bileşenlerine, kişisel ve mesleki sorunların çözümünde affedicilik davranışının nasıl 

sergilenebileceği ve bunun olası olumlu sonuçları paylaşılabilir.     

4. Örgütsel affedicilik deneyimi olanların, bu yaşantılarını paylaştıkları platformlar oluşturulabilir.  

5. Bu çalışmada ilkokulda çalışan öğretmenlerin örgütsel affedicilik ile ilgili görüşlerini belirlemede 
nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir; yapılacak olan farklı araştırmalarda hem nicel hem de nitel 

araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırmalar yapılabilir. 

6. Örgütsel affedicilik deneyimi olan öğretmenlerle, bu yaşantılarını derinlemesine analiz etmeye 
yönelik nitel araştırma yapılabilir.   

7. Örgütsel affedicilik ile iş doyumu, yaşam doyumu, örgütsel bağlılık ve stres konuları arasında ilişkiler 

araştırma konusu yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algısını belirlemektir. Bu amaçla nicel 

araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan 300 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim 
kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise katılımcı öğretmenlerin tükenmişlik algısını belirlemeyi amaçlayan, Maslach ve Jackson tarafından 

geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri’nin bazı değişikliklerle Maslach, Jackson ve Schwab 
tarafından eğitimcilere uyarlanması sonucunda elde edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci 

Formu’nun, İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 22 madde yer almaktadır. 

Ölçek duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında tükenmişliği ölçmeyi 
amaçlamıştır. İstatistiksel paket programı SPSS üzerinden aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek 

yönlü varyans analizi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kadın, sınıf 

öğretmeni ve 11-20 yıl kıdemi olan öğretmenlerin Duyarsızlaşma boyutunda daha yüksek tükenmişlik 

yaşadıkları belirlenmiştir. Duygusal tükenme boyutunda 11-20 yıl kıdemi olan öğretmenlerin 21 yıl ve 
üstü kıdeme sahip öğretmenlerden daha fazla tükenmişlik yaşadıkları saptanmıştır. Kişisel başarı 

boyutunda ise 21 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenler 10 yıl ve daha az kıdeme sahip öğretmenlerden 

daha çok tükenmişlik yaşamaktadırlar. 
Anahtar Kelimeler: İlkokul Öğretmeni, tükenmişlik, öğretmenlerin tükenmişliği 

 

BURNOUT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to determine the perception of burnout primary school teachers. For 

this purpose, a descriptive research has been carried out in the survey model. The population of the study 
consists of teachers working in primary schools in Yesilyurt and Battalgazi. The sample is composed of 

300 primary school teachers who complete the data collection tool voluntarily and completely. The data 

collection tool consists of two parts. In the first part, there are four questions which aim to determine 
the seniority of the participant teachers in terms of gender, branch, the last education institution and their 

teaching. In the second part, Maslach Burnout Inventory which was developed by Maslach and Jackson 

by Maslach, Jackson and Schwab by Maslach, Jackson and Schwab, which was developed by Maslach 

and Jackson, aimed to determine the perception of burnout of participant teachers. There are 22 articles 
with adaptation. The scale aimed to measure burnout in the sub-dimensions of emotional exhaustion, 

depersonalization and personal accomplishment. Data were analyzed by means of arithmetic mean, 

standard deviation, t test and one way variance analysis via SPSS. As a result of the analyzes, it was 
determined that female, class teacher and teachers with 11-20 years seniority experienced higher burnout 

in the sense of depersonalization. It has been determined that teachers who have a seniority of 11-20 

years in the dimension of emotional exhaustion experience more burnout than teachers with seniority of 
21 years or more. In terms of personal accomplishment, teachers with seniority of 21 years or more are 

more likely to have burnout than teachers with 10 years or less of seniority. 

Key Words: Primary school teacher, burnout, teachers’ burnout 
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1. GİRİŞ 

Öğretim basamaklarının her evresinde olduğu gibi ilkokulda da öğretimin niteliğini doğrudan etkileyen 
öğretmenlerdir. Öğretmenlerin bu işgörülerini istenilen düzeyde yapabilmeleri mesleğe ilişkin algı ve 

beklentileri ile doğrudan ilişkilidir. Öğretmenlerin mesleğe ilişkin olumlu tutumları davranışlarına, 

davranışları da öğrenme-öğretme sürecine etki edecektir. Olumsuz tutumları ise hem kişisel hem de 
mesleki yaşantılarını olumsuz etkileyecektir. 

 

Özellikle ilkokullarda öğretmenliğin zorluğu, mesleğe ilişkin algıyı da etkilemektedir. Çok farklı 
nedenlerle ilkokul öğretmenlerinin mesleğe ilişkin olumsuz tutum geliştirmeleri ve duygusal çöküntü 

yaşamaları söz konusudur. İlkokul öğretmenlerinin kendilerinden bekleneni yapmalarını önleyici 

nitelikte bir duygu durumunda olup olmadıklarını belirlemek ve olası sorunlara çözüm önerileri üretmek 

ilkokulların amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağlayacaktır. 
 

Günümüzde bireyler, hemen her alanında kendini hissettiren zorlamalarla dolu bir yaşamla karşı 

karşıyadır. Bu zorlamalar bireyin psikolojik dengesini etkileyerek, bir taraftan yaşamın devamı için 
gerekli olan enerjiyi açığa çıkarırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilecek bir paradoksla bireyi 

çaresiz, savunmasız ve zayıf bırakabilmektedir (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005). Bu durum 

kişisel yaşamları kadar bulundukları örgütteki yaşamlarını etkilemektedir. 
Bireyler başlangıçta sahip oldukları örgüte bağlılık ve çalışma yeterliklerini, aşırı stres ve bununla başa 

çıkma yönünde yetersiz kalmaları ile yitirmekte ve tükenmişlik yaşayabilmektedirler. Tükenmişlik, 

örgüt ve birey açısından ağır ve ciddi sonuçları beraberinde getireceği için önlenmesi gereken bir durum 

olarak kabul edilmektedir (Ağaoğlu, Ceylan, Kasım ve Maden, 2004). Bu olanaklı değilse, mümkün 
olduğunca azaltılması, kontrol altına alınması gerekir.  

 

Tükenmişlik kavramının sözlük anlamı; “enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, 
yorulma, başarısız olma” şeklindedir. Tükenmişlik, bazen fiziksel rahatsızlıklarla karakterize olan, 

değişmeden kalan, işe ilişkin kronikleşmiş stres durumlarından sonra gelişen ruhsal ve fiziksel enerji 

azalması durumu için kullanılan popüler bir kavramdır (Surgevil, 2005). Cardinell tükenmişliği daha 

geniş bir anlamda ifade ederek “insanın yaşamında ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık belirtisi; orta yaş 
krizi” olarak nitelendirmiştir (Izgar, 2001). Tükenmişlikle ilgili günümüzde en yaygın kabul gören 

tanım, konuyla ilgili çalışan araştırmacılar arasında en önemli isim olarak anılan ve Maslach 

Tükenmişlik Envanterini geliştiren, Christina Maslach’a aittir. Maslach, tükenmişliği duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarıya ilişkin duyguları ifade eden üç ayrı boyutta ele almaktadır (Akt. Ergin, 

1992). Tükenmişlik denilince artık hemen herkesin zihninde benzer olgular oluşmaya başlamıştır. 

Tükenmişliğin kişisel ve mesleki yaşantıyı etkileyip, kişiyi ve çalıştığı örgütü doğrudan ilgilendiren bir 
konuma geldiği, bu nedenle de birçok araştırmaya konu olduğu görülmektedir. Özellikle insan ilişkileri 

yoğunluklu örgütlerde bu durum daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri ve belki de 

en belirgini olan okullarda işgörenlerin bu durumu yaşama olasılıkları bulunmaktadır.    

 
Eğitim sisteminin temelini öğretmenler oluşturmaktadır. Eğitim sürecinin en önemli öğelerinden biri 

olan öğretmenler, öğrenmeye kılavuzluk eden kişi olarak da tanımlanır. Öğretmenler, eğitim öğretim 

sürecinde öğrencilerde kalıcı davranış değişikliğini sağlar; hem çevrenin bir parçası hem de 
düzenleyicisi olarak rol alırlar (Ulu, 2012: 1). Öğretmenlerin tükenmişliği, stresli öğretim koşullarına, 

öğrencilere, öğretme durumuna ve yönetim desteğinin eksikliğine tepki şeklinde geliştirilen olumsuz bir 

örnek olarak gösterilebilir (Tümkaya, 1996). Öğrenci disiplin problemleri, öğrencinin duyarsızlığı, 
kalabalık sınıflar, gönülsüz tayinler, rol çatışması ve öğretmenlerin yerli yersiz eleştirilmesi gibi stres 

faktörleri onlarda tükenmişliğe yol açabilmektedir. Yaşam doyumu, bireylerin kendi yaşam örüntüleri 

ve standartları ile ilişkili süreçlerinin bir bütünüdür. Öğretmenlerin ekonomik durumları, mesleki 

statüleri, hizmet verdikleri yer ve çevresel koşullar ve beklenti düzeyleri gibi değişkenler onların yaşam 
doyumlarını etkileyen unsurlardır. Dolayısıyla öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik 

düzeylerini algılama biçimleri, yaşam doyumlarını da etkilemektedir (Avşaroğlu ve ark., 2005). 

Öğretmenlik, bireylere doğrudan hizmet veren meslek grubunda olduğundan, öğretmenlerde 
tükenmişlik daha kolay oluşabilecektir. Bunun nedenleri olarak öğretmenlerin çalışma ortamlarında 
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(yöneticileri, iş arkadaşları ve velilerle yaşadıkları sorunlar, kalabalık sınıflarda verilen eğitimin zorluğu 

gibi) karşılaştıkları sorunlar ve maddi olarak yaşadıkları doyumsuzluk duygusu gösterilebilir. Bu 
durumun önlenebilmesi için; öğretmenlerin yaşama bakış açılarının ve sosyo-ekonomik durumlarının 

(Avşaroğlu ve ark., 2005) daha mezun olmadan önce saptanması ve mesleğe atıldıkları zaman yeniden 

yapılandırılması yaralı olabilir. Böylece öğretmenlik mesleğini seçen kişilerin iş ve yaşam doyum 
düzeylerinde olumlu gelişmeler sağlanabilir. 

 

Öğretmenlerdeki tükenmişlik düzeyleriyle ilgili genel durum, değişen eğitim politikaları ve değişen 
toplum yapısı ışığında yeni bakış açısıyla incelenebilecek bir konudur. Bu araştırmada öğretmenlerin 

tükenmişlik düzeyleri ile ilgili mevcut durumun öğretmenlerin bakışıyla incelenmesi ve tükenmişlik 

düzeyi ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaca 

ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  
1. Öğretmenlerin tükenmişlikleri ne düzeydedir?  

2. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 

farklılık göstermekte midir? 
3. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri en son tamamladıkları öğrenim kurumuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir?  

4. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık 
göstermekte midir? 

5. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri öğretmenlik mesleğindeki kıdemlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

verilerin analizine yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma nicel 

araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma modelinde geçmişte 

veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya konu 
edilen olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi açıklanmaya çalışılır. Onları 

herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu araştırma desninde temel olarak ‘’ne 

idi?’’, “nedir?”, “ ne ile ilgilidir?” ve “nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıt aranır (Karasar, 2016: 
109). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev 
yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 

biçimde tamamlayan 300 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin 
cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi 

amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin tükenmişlik algısını 

belirlemeyi amaçlayan, Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri’nin 
bazı değişikliklerle Maslach, Jackson ve Schwab tarafından eğitimcilere uyarlanması sonucunda elde 

edilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nun, İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçeye 

uyarlaması yapılan 22 madde yer almaktadır. Envanterde yer alan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 
kişisel başarı boyutları ayrı ayrı puanlanmaktadır. Elde edilen yüksek duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma puanları bireyin yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını göstermektedir. Kişisel başarı 

boyutunda alınan puanların düşük olması ise kişinin işinde karşılaştığı aşırı talepler nedeniyle kendisini 

yetersiz hissettiğini ve yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını göstermektedir. 

 

2.4. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri 2018-19 öğretim yılında Malatya ili merkez ilçelerdeki ilkokullarda öğretmen 
olarak görev yapanlardan, veri toplama aracının uygulanması ile elde edilmiştir. Veri toplama aracı 
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ilkokullarda, araştırma ile ilgili gerekli ön açıklamalar yapıldıktan sonra, çalışmaya katılmaya gönüllü 

olan öğretmenlere, öğretmenler odasında uygulanmıştır. Uygulamalar yaklaşık 15 dakika sürmüştür.  

 

2.5. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracında yer alan boyutların her birine verilen yanıtlar SPSS paket programına 
aktarılmıştır. Araştırma ile ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 25.0 paket programından 

yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz Örneklemler T 

Testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için Tek Yönlü 
Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

 

3. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda yanıtlanması öngörülen alt 
problemlerin her birine ilişkin ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. 

 

3.1. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bulgular  
Araştırmanın birinci alt problemi “öğretmenlerin tükenmişlikleri ne düzeydedir?” biçiminde 

düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri 

Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı alt boyutlarının her birine göre ayrı ayrı analiz 
edilmiş ve ulaşılan sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. 

 İlkokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algısı Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Alt Boyutlar  n X Ss En Düşük Puan En Yüksek Puan 

Duygusal Tükenme  300 23,34 10,40 9 63 

Duyarsızlaşma  300 12,93 5,08 5 31 

Kişisel Başarı  300 44,02 8,65 14 56 

 

Çizelge 1 incelendiğinde, ilkokul öğretmenlerinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt 
boyutlarında orta düzeyde, Kişisel Başarı alt boyutunda ise düşük düzeyde tükenmişlik yaşadıkları 

görülmektedir. 

 

3.2. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri cinsiyetlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme 
yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının dağılımının cinsiyetlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği t testi yapılarak belirlenmiştir. 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2 

Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Algılarının Cinsiyetlerine Göre T Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Cinsiyet n X Ss Sd t p 

Duygusal Tükenme Kadın 159 23,37 10,25 298 ,49 .961 

Erkek 141 23,31 10,60 

Duyarsızlaşma Kadın 159 12,38 4,91          298 -2,01 .045 

Erkek 141 13,56 5,21    
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Kişisel Başarı Kadın 159 44,72 8,08 298 1,48 .139 

Erkek 141 43,24 9,22    

 

Çizelge 2 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı alt boyutlarında 

tükenmişlik algısının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Duyarsızlaşma alt boyutunda ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Bu farklılık erkek öğretmenlerin lehinedir. 

 

3.3. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin En Son Tamamladıkları Öğrenim Kurumuna Göre 

Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri en son tamamladıkları öğrenim 

kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde 
düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının 

dağılımının en son tamamladıkları öğrenim kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterip göstermediği t testi yaparak belirlenmiştir. 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının en son tamamladıkları öğrenim kurumuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi 

sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3 

Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Algılarının En Son Tamamladıkları Öğrenim 

Kurumuna Göre T Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Öğrenim K. n X Ss Sd t p 

Duygusal Tükenme Eğitim F. 258 23,37 9,87 298 ,15 .881 

Diğer F. 42 23,11 13,34 

Duyarsızlaşma Eğitim F. 258 12,81 5,13 298  -1,06 .286 

Diğer F. 42 13,71 4,74    

Kişisel Başarı Eğitim F. 258 43,55 8,74 298   -2,38 .018 

Diğer F. 42 46,95 7,56    

Çizelge 3 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında 

tükenmişlik algısının en son tamamlanan öğrenim kurumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Kişisel Başarı alt boyutunda ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılık diğer fakülteler lehinedir. 

 

3.4. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Branşlarına Göre Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri branşlarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme 
yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının dağılımının branşlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği t testi yapılarak belirlenmiştir. 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. 
 

Çizelge 4 

Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Algılarının Branşlarına Göre T Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar                            Branş n X Ss Sd t p 

Duygusal Tükenme Sınıf Ö 226 23,88 10,72 298 1,56 .118 
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Branş Ö 74 21,70 9,22 

Duyarsızlaşma Sınıf Ö 226 13,37 5,12 298 2,61 .009 

Branş Ö 74 11,60 4,75    

Kişisel Başarı Sınıf Ö 226 43,92 8,95 298 -,35 .772 

Branş Ö 74 44,33 7,72    

Çizelge 4 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin duygusal tükenme ve kişisel başarı alt boyutlarında 

tükenmişlik algısının branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Duyarsızlaşma alt boyutunda ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Bu farklılık sınıf öğretmenleri lehinedir. 

 

3.5. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleğindeki Kıdemlerine Göre 

Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri öğretmenlik mesleğindeki 

kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. 
Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının dağılımının 

kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans 

analizi yapılarak belirlenmiştir. 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Çizelge 5’de verilmiştir. 

 
Çizelge 5 

Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Algılarının Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Alt Boyutlar                            Kıdem n X S Sd F p Fark 

 

Duygusal 

Tükenme 

0-10 68 22,69 9,24 2-297 4,08 .018 2-3 

11-20 114 25,45 9,44  

21 ve Üstü 118 21,67 11,57  

 

Duyarsızlaşma 

0-10 68 11,88 4,57  2-297 4,16 .017 2-1 

11-20 114 13,95 4,83     

21 ve Üstü 118 12,55 5,44     

 

Kişisel Başarı 

0-10 68 42,70 8,70 2-297 3,64 .0,27 3-1 

11-20 114 43,10 7,93     

21 ve Üstü 118 45,67 9,09     

 

Çizelge 5 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı alt 
boyutlarında tükenmişlik algısının kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılık duygusal tükenme boyutunda 11-20 yıl arasında kıdemi olanlarla, 

21 ve üstü kıdemi olanlar arasında; kıdemi 21 ve üstü yıl olanlar lehinedir. Duyarsızlaşma boyutundaki 

farklılık 11-20 yıl arası kıdemi olanlarla, 10 yıl ve altında kıdemi olanlar arasında; yine kıdemi 21 ve 
üstü yıl olanlar lehinedir. Kişisel başarı boyutundaki farklılık ise 21 ve üstü yıl kıdemi olanlar ile 10 yıl 

ve altında kıdemi olanlar arasında 21 ve üstü yıl kıdemi olanların lehinedir. 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın ilk 

sonucuna göre ilkokul öğretmenlerinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutlarında orta 

düzeyde, Kişisel Başarı alt boyutunda ise düşük düzeyde tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir. 
Özellikle Kişisel Başarı alt boyutunda düşük düzeyde tükenmişlik yaşadıkları algısı, kendilerini 

mesleklerinde başarılı bulmalarından kaynaklanıyor olabilir. Diğer öğretim basamaklarına kıyasla 

ilkokul düzeyinde, öğretmenlerin öğrencileri üzerinde yarattıkları değişimleri somut biçimde 
gözlemleme olanağı bulmaları bu algının nedenleri arasında görülebilir. Örneğin öğrencilerine okuma 

yazmayı öğretmiş olmayı, matematikteki temel işlemleri kavratmış olmayı gözlemliyor olmaları, doğal 

olarak kendilerini Kişisel Başarı boyutunda olumlu olarak algılamalarına katkıda bulunacaktır. 

 
Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre ilkokul öğretmenlerinin duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı 

alt boyutlarındaki tükenmişlik algıları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermemektedir. Buna karşın Duyarsızlaşma alt boyutunda erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bir tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun nedenleri 

arasında, özellikle ilkokul öğretmenliğinin gittikçe bir kadın mesleği olarak algılanıyor olması, 

kadınların öğretmenliğe ilişkin erkeklere kıyasla daha olumlu duygular geliştiriyor olmaları olabilir. 
İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin en son tamamladıkları öğrenim kurumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin analizi sonucunda, ilkokul öğretmenlerinin duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma alt boyutlarında tükenmişlik algısının en son tamamlanan öğrenim kurumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Kişisel Başarı alt boyutunda 
ise diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinden mezun olan öğretmenlere 

kıyasla kendilerini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde başarılı buldukları belirlenmiştir. Bunun olası 

nedenlerinden biri Eğitim Fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin, mesleklerindeki başarı ölçütü 
beklentilerinin diğer fakültelerden mezun öğretmenlerden yüksek olması olabilir. Beklentilerinin 

yüksekliği ulaşılan düzeyi yetersiz görmelerine, bu nedenle de kendilerini diğer fakülte mezunu 

öğretmenlerden daha az başarılı olarak algılamalarına neden olmuş olabilir. Bu sonuç  

İlkokul öğretmenlerinin duygusal tükenme ve kişisel başarı alt boyutlarındaki tükenmişlik algısının 
branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği saptanmıştır.  Buna karşın 

Duyarsızlaşma alt boyutunda ise sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek oranda tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Aynı sınıfta, aynı öğrencilerle 
sürekli benzer, tekrar niteliğindeki etkinlikleri yapıyor olmaları sınıf öğretmenlerinin duyarsızlaşma 

boyutunda yaşadıkları tükenmişliğin bir nedeni olabilir. Oysa bu durum branş öğretmenliğinde farklılık 

göstermektedir. Branş öğretmenleri farklı sınıflarda, farklı ilgi ve yetenekteki öğrencilerle, birbirinden 
farklı etkinlikler yapma olanağını daha fazla bulmaktadırlar. Branş öğretmenliğinin gereği olan bu 

durum, branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinden duyarsızlaşma boyutunda daha az tükenmişlik 

yaşıyor olmalarının nedenlerinden biri olabilir.  

 
İlkokul öğretmenlerinin hem duygusal tükenme, hem duyarsızlaşma, hem de kişisel başarı alt 

boyutlarında tükenmişlik algısının kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. Bir diğer değişle, kıdem, ilkokul öğretmenlerinin tükenmişlik algısında 
tükenmişliğin tüm alt boyutlarında belirleyici olmaktadır.  

 

Bu farklılık Duygusal Tükenme boyutunda 11-20 yıl arasında kıdemi olanlarla, 21 ve üstü kıdemi 
olanlar arasında; kıdemi 11-20 yıl arasında olanlar lehinedir. 11-20 yıl arasında kıdemi olan ilkokul 

öğretmenleri Duygusal Tükenme boyutunda kendilerini, 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan ilkokul 

öğretmenlerine kıyasla daha tükenmiş olarak algılamaktadırlar. Meslek yaşamlarının hemen hemen 

ortalarında olan bu kıdem grubunda yer alan ilkokul öğretmenleri, görevlerinin gereği yaptıkları 
davranışlarında kişisel beklentileri ile örgütsel beklentileri dengelemekte zaman zaman zorluk yaşıyor 

olmaları bu sonucun olası nedenleri arasında sayılabilir. Oysa 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan ilkokul 

öğretmenleri örgütsel davranışlarında büyük oranda bürokratik rol beklentileri ağırlıklı davranış 
sergilemektedirler. Bu tutumları Duygusal Tükenme boyutunda daha az tükenmişlik yaşamalarının 
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kaynaklarından biri olabilir. Bir diğeri de kıdemleri arttıkça, geçmiş yaşantılarından edindikleri 

deneyimleri ışığında karşılaştıkları soruna daha gerçekçi bakmaları ve çözüm üretmeleri olabilir.  
 

Duyarsızlaşma boyutundaki farklılık 11-20 yıl arası kıdemi olanlarla, 10 yıl ve altında kıdemi olanlar 

arasında; yine kıdemi 11-20 yıl arası olanlar lehinedir. Görevlerine yeni başlamış, kıdemleri 11-20 yıl 
arası olan ilkokul öğretmenlerinin daha idealist olmaları beklenir. Bu durum bu kıdem aralığındaki 

öğretmenlerin Duyarsızlaşma boyutunda daha az tükenmişlik yaşıyor olmasının olası nedenlerinden 

biridir. 11-20 yıl arasında kıdemi olan ilkokul öğretmenleri ise tutum ve davranışlarının dayanağında 
idealizim ve realizm arasında sıkışıp kalmış olabilirler. Bürokratik rol beklentileri ile kişisel beklentileri 

arasında tercihte bulunmakta güçlük yaşamaları veya bunlar arasında denge kurmakta zorlanmaları  

 

Duyarsızlaşma boyutunda daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşamalarına neden olmuş olabilir.  
İlkokul öğretmenlerinin Kişisel Başarı alt boyutundaki tükenmişlik algısının da kıdemlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İlkokul öğretmenlerinin kıdemleri 

arttıkça Kişisel Başarı alt boyutundaki tükenmişlik algısının azaldığı saptanmıştır. Bununla birlikte bu 
farklılık, sadece iki kıdem grubundaki öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamalı düzeydedir. 

Kişisel Başarı boyutundaki farklılık 21 ve üstü yıl kıdemi olanlar ile 10 yıl ve altında kıdemi olanlar 

arasında 21 ve üstü yıl kıdemi olanların lehinedir. Kıdem arttıkça Kişisel Başarı boyutundaki 
tükenmişlik algısının gittikçe azalıyor olmasında iki temel neden ileri sürülebilir. Bunlardan biri kıdemin 

artmasının, ilkokul öğretmenlerinin mesleklerinde edindikleri deneyimlerinin de artmasına yol açması, 

bunun da kişisel ve mesleki yetkinlik ve yeterliklerinin artmasına katkıda bulunmuş olmasıdır. Diğeri 

ise kıdemleri artıkça yaşadıkları olumsuz deneyimlerinin sonucunda beklentilerini düşürmüş, bürokratik 
rol beklentili davranışlar sergilemeye başlamış olmaları olabilir. Bu son neden, ilkokul öğretmenlerinin 

kişisel ve mesleki tutum ve davranışlarında hiç de istenmeyen arzu edilmeyen sonuçlar yaratabilecek 

bir durumdur. Özellikle ilkokul öğretmenliğinin, hizmet yılı ne olursa olsun yüksek düzeyde bir idealist 
tutumu gerektirdiği unutulmamalıdır. Çünkü bu öğrenim basamağındaki öğretmenler, gelecek nesillerin 

yetiştirilmesinde kritik önemdedirler. Olası hangi etmen olursa olsun, bu sorunun artmasının önüne 

geçilmesine çalışılması gerekir.  

 
Bu amaçla, özellikle karar vericilerin, öğretmenliğin statüsünü olumsuz yönde etkileyen tutum ve 

davranışlardan özenle kaçınmaları gerekir. Bu durum öğretmenler için de geçerlidir. Öğretmenlik 

mesleğine toplum tarafından verilen önemi ve değeri hak edecek tutum ve davranışlarda bulunma 
sorumluluğu, temelde bu meslek grubunun her bir üyesine aittir. Öğretmenlerin de bu sorumluluklarının 

bilincinde olması ve bu yönde özen göstermeleri gerekir. Bulundukları görevin, sadece öğrencileri için 

rol model olmanın çok ötesinde bir etkiye sahip olduğu göz ardı edilmemelidir.  
İlkokul öğretmenlerinin özlük haklarında ve statülerinde iyileştirmeler yapılması yönünde çaba 

gösterilerek öğretmenlerin tükenmişlik nedenlerinden bazılarının etkisi azaltılabilir. 

İlkokullarda öğretmenlerin de katılabileceği ortak sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yapılarak, 

öğretmenlerin görevsel ilişkiler dışında da birbirlerini tanımalarına ve biz bilinci oluşturmalarına katkı 
sağlanarak, tükenmişlik düzeylerinin azaltılmasına olumlu yönde etki edilebilir. 

İlkokul öğretmenlerinin tükenmişlik nedenleri nitel araştırmalarla daha derinlemesine araştırılabilir. 

Böylece öğretmenlerin tükenmişliklerin olası nedenleri belirlenip, bu sorunların çözümüne yönelik 
öneriler geliştirilebilir. 

 

KAYNAKÇA 
Ağaoğlu, E, Ceylan, M, Kasım, E, ve Maden, T. (2004). Araştırma görevlilerinin kendi tükenmişlik 

düzeylerine ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya. 

Avşaroğlu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu 

ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 115–129. 
Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. 

(VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları), VII. Ulusal              Psikoloji Kongresi 

Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını. Ankara:              Hacettepe Üniversitesi 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-94 

Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmişlik nedenleri, sonuçları ve başa çıkma yolları. Ankara: 

Nobel Yayınları. 
İnce, N.B. ve Şahin, A.E. (2015). Maslach tükenmişlik envanteri-eğitimci formu’nu Türkçe’ye uyarlama 

çalışması, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 385-399. 

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (31. Basım). Ankara: 
Nobel Akademik Yayıcılık. 

Surgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörler: Akademik             personel 

üzerinde bir uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül             Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik görülen psikolojik belirtiler ve başaçıkma 

davranışları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal                     Bilimler 

Enstitüsü, Adana. 
Ulu, F.B.Ş. (2012).  Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik 

mesleğine yönelik özyeterlik inançlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek lisans 

tezi),  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. 
 

 

 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-95 

İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYNAK SAĞLAMADA 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

VAHAP ARIKAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları 

sorunları ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaçla nitel araştırma desenlerinden olgu bilim 
deseninde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ili merkez ilçeleri 

olan Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan okul müdürleri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubu nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yoluyla belirlenmiştir. Bu amaçla eğitim bölgelerinin 
her birinde, başarılı biçimde kaynak yaratan okul müdürleriyle ve bu konuda yeterince başarılı olamayan 

okul müdürleriyle görüşme yapılmıştır. Veri toplamada araştırmanın amacını gerçekleştirecek biçimde 

hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı müdürlerin cinsiyetleri, okul müdürlüğündeki kıdemleri ve 

bulundukları okuldaki görev sürelerinin belirlenmesini amaçlayan üç soru yer almaktadır. İkinci 

bölümde ise okul müdürlerinin kaynak sağlama ile ilgili karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik 
çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan iki soru yer almaktadır. Katılımcı müdürler kaynak sağlamada 

en çok karşılaştıkları sorun olarak sırayla “olumsuz veli tutumları”, “genel bütçeden yeterli katkının 

ayrılmaması”, “kaynak oluşturmada karşılaşılan bürokratik engeller” olarak belirtmişlerdir. Katılımcı 

müdürler çözüm önerileri olarak MEB’in genel bütçeden her okulun öğrenci sayısına ve güncel 
ihtiyaçlarını karşılayacak oranda bütçe oluşturması ve bunu doğrudan okul hesabına aktarması, okul aile 

birliğinin velilerden topladığı paradaki  “gönüllü bağış” kavramının mevzuattan çıkarılıp zorunlu 

ifadesinin yer almasını, okul kantinlerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katkı paylarının 
azaltılması ya da alınmaması bu tutarın okul hesabına yatırılması, hayırsever haritasının çıkarılıp 

yapılacak yardımların dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okulda kaynak yaratma, okul müdürü, okulda kaynak sorunu, finansman sorunu. 

 

PROBLEMS FACED BY PRİMARY AND SECONDARY SCHOOL ADMİNİSTRATORS İN 

RESOURCE PROVİSİON AND SOLUTİONS FOR THEM 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the problems and solutions of primary school and 

middle school administrators in providing fund. For this purpose, a research has been carried out in the 
phenomenologic model of qualitative research designs. The study group consists of the school principals 

who work in primary and secondary schools in the central districts of Malatya; Yeşilyurt and Battalgazi. 

The study group of the research was determined by purposeful sampling method which is widely used 

in qualitative research. For this purpose, in each of the educational districts, interviews were made with 
school principals who have successfully created resources and school principals who are not successful 

in this field. A semi-structured interview form was used to collect the data which will realize the purpose 

of research. The interview form consists of two parts. In the first part, there are three questions which 
aim to determine the gender of the participant managers, their seniority in the school administration and 

their term in the school. In the second part, there are five questions which aim to determine the problems 

encountered by school principals about the fund supply and the solution suggestions for these problems. 
Negotiations with the designated school heads are about to be completed. The most common problems 

encountered by the participating headmasters are pointed out as “negative attitudes of parents”, 

“insufficient contribution from the general budget”, “bureaucratic obstacles in funding creation”. 

Participant headmasters have pointed out solution proposals as creating a budget from the general budget 
of the Ministry of National Education for each school according to the numbers of their students and 

their current needs and transforming it directly to the account of schools; the concept of “voluntary 
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donation” which are used for the money that the school family association collects from parents should 

be removed from the legislation and there should be the concept of compulsory; the Provincial and 
District National Education Directorates do not receive contribution margin of school canteen or should 

be reduced and this contribution margin of school canteen should be paid into the account of the schools; 

the philanthropic map should be found out and to ensure that the aid is distributed in a balanced manner. 
KeyWords: School fundraising, schoolprincipal, schoolresource problem. 

 

 

1. GİRİŞ 

Okullar amaçlarını gerçekleştirmede iki temel kaynağa ihtiyaç duyarlar. Bunlardan birisi insan 

kaynağıdır. İnsan kaynağının asli öğeleri okul yöneticisi, öğretmen ve eğitici olmayan personeldir. İnsan 

kaynağının sağlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunu büyük ölçüde yerine getirirken madde 
kaynağı için bunu söylemek güçtür. 

Özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenim kurumlarında madde kaynağını sağlamakta çeşitli 

güçlükler yaşanmaktadır. Diğer öğrenim basamaklarından farklı olarak, belirgin bir bütçeye sahip 
olunmaması, bu sorunun temel nedenlerinde biridir. İlkokul ve ortaokul yöneticileri bu sorunu 

aşabilmek için kendilerince oluşturdukları yöntemler geliştirmektedirler. Bu çözüm yollarını etkin 

biçimde oluşturan ve kullanan yöneticiler ile bu konuda yeterince başarılı olamayan okul müdürleri 
bulunmaktadır. Bu durum okulların amaçlarını gerçekleştirmede okul müdürlerine yeni olanaklar 

sunduğu gibi engeller de çıkarabilmektedir.  

Kaynak oluşturma sürecinde başarılı olan yöneticilerin aynı yasal düzenlemeye ve benzer öğrenci velisi 

kitlesine sahip olmalarına karşın bu farkı yaratmış olmaları başarılarının göstergelerinin birisi olarak 
değerlendirilebilir.  

Türk Milli Eğitim Sisteminde ilkokul ve ortaokul dönemi özel bir konuma sahiptir. Çünkü okul 

çağındaki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitiminin devlet tarafından sağlanması anayasal 
bir zorunluluktur. Diğer yandan, ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının almış olduğu örgün eğitim 

sadece bu dönem ile sınırlıdır. Buna rağmen, ülkemizde ilköğretim okullarının finansmanı konusunda 

ciddi problemler yaşanmaktadır. Kavak, Ekinci, Gökçe (1997) tarafından yapılan araştırmaya göre; şehir 

merkezindeki okullar 27 çeşit kaynaktan gelir elde ederken, köy okullarının gelirleri 20 çeşit kaynaktan 
sağlanmaktadır. 

Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet tarafından parasız olarak sunulur. Fakat ilköğretim okullarının 

kendilerinden beklenilen öğretim hizmetlerini sunabilmeleri için gerekli olan parasal kaynakların 
sağlanmasında ciddi problemler yaşanmaktadır. İlköğretim okullarının gelir kaynakları ve fırsatları 

birbirinden farklılık göstermektedir. Okulların gelir durumuna etki eden en önemli faktör, okulun 

bulunduğu bölgenin ve dolayısıyla velilerin sosyo-ekonomik durumlarıdır.  
İlköğretim okul müdürleri okullarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bulundukları koşullara göre 

farklı yollar denemektedirler. Her yıl okullara öğrenci kayıtlarının başladığı dönemlerde gündeme gelen 

ve çok tartışılan konu; velilerin okullara kayıt parası verip vermeyeceği veya okul yöneticilerinin 

velilerden kayıt parası alıp almayacağıdır. Okul yöneticileri neden veliden para almak zorunda veya 
devlet bu okullara yeterli miktarda kaynak aktarabiliyor mu? Yöneticiler velilerden tahsil edilen paraları 

nerede kullanmaktadırlar? Kamu kesiminin, gerek yasalarda öngörülen miktarda ödeneği ayırmaması 

ve gerekse eğitime taleple oranlı parasal kaynak aktaramamasıyla ciddi bir finansman sorunu yaşanır 
olmuştur (Tural, 2002). 

İlköğretim okullarının finansmanı 222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre şöyle açıklanmaktadır: 

1. Her yıl devlet gelirlerinin % 3'ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
2. Özel idare bütçelerine yıllık gelirlerinin en az % 20'si oranında konulacak ödenekler, 

3. Köy okullarında, gelir sağlamak üzere tahsis edilen arazi ve okul bahçesinden elde edilen 

gelirlerle birlikte köy bütçesine her yıl genel gelirlerinin en az % 10'u oranında konulacak 

ödenekler, 
4. Okulun parası varsa bunun faiz gelirleri, 

5. Okulda hurdaya ayrılan malların satışında elde edilen gelirler, 

6. Vakıf gelirlerinden ayrılacak hisseler de ilköğretimin gelir kaynakları arasındadır. Fakat bu gelir 
kaynakları ile ilgili hükümler hayata geçirilememiştir. 
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İlköğretimin Türk Milli Eğitim Sisteminde zorunlu ve finansmanı devlet tarafından karşılanması 

öngörülmesine rağmen, uygulamada hiç de öyle olmadığı görülmektedir. Karşılarına gelen öğrenci 
kitlesi ile günlük yaşamını sürdürmek zorunda olan okullar, bu durumda özel finansman kaynaklarını 

yaratmışlardır (Tural, 2002). Bu çalışma hazırlanırken ilkokul ve ortaokulların yöneticileriyle okulların 

gelir ve finansman durumu ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. İlkokul ve ortaokulların müdür veya müdür 
yardımcıları okullarının gelirleriyle ilgili açıklamalarında ilkokul ve ortaokulların finansmanındaki 

farklılığı ortaya koymaktadırlar. 

Alanyazın incelendiğinde araştırma konusunun yeterince incelenmediği, ancak benzer bir araştırmanın 
yapıldığı belirlenmiştir. Altunay (2017) Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Eğitim 

Finansmanı Politikaları: Sorunlar, Nedenler ve Çözümler adlı araştırmasında okul yöneticilerinin 

eğitim finansmanı politikalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmada nitel 

araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışma grubunu ilkokul, ortaokul ve lise yöneticilerinden oluşan 30 

katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örneklemesi ve verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Araştırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır.  Araştırmanın 

bulgularına göre okul yöneticileri okullarının giderlerinin karşılanması açısından okul yöneticilerinin 

taleplerine duyarsızlık gösterildiğini; eğitim finansmanı politikalarının uygulama sorunlarını okul 
temelli ve Bakanlık temelli sorunlar olduğunu; eğitim finansmanı politikalarının yansımalarının 

karşılaştırılması sonucu ilkokul ve ortaokul kademelerinin dezavantajlı olduğunu; politikalarının 

uygulama sorunlarının nedenleri olarak eğitim politikasının niteliği, bütçe yönetimi ve planlama 

eksikliğini belirtmişlerdir.  
Bu araştırmayla alanyazındaki boşluğun giderilmesine katkıda bulunulması da amaçlanmıştır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları 
sorunları ve çözüm önerilerini belirlemektir.  

Bu bağlamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. İlkokul ve Ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

2. İlkokul ve Ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm 
önerileri nelerdir? 

 

2. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve analizine 

yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Deseni 

İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. Nitel 

araştırma mecazi anlamda incecik iplik, birçok renk, farklı doku ve çeşitli malzemelerin karışımından 
oluşan girift bir kumaşa benzer. Bu kumaş kolay ve basit bir şekilde açıklanamaz. Kumaşın dokunduğu 

tezgâh gibi, genel varsayımlar ve yorumlayıcı çatı nitel araştırmayı bir arada tutar (Creswell, 2013: 42). 

Olgubilim deseninde amaç bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını algılarını ve bunlara yüklediği 
anlamları ortaya çıkarmaktır. Olgubilim araştırmaları nitel araştırmaların doğasına uygun olarak kesin 

ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve anlamamıza 

yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Bu yönüyle 
hem bilimsel alanyazına hem de uygulamaya önemli katkılar getirebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 75). 

 

2.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma gurubu 2018-19 öğretim yılında Malatya ilindeki ilkokul ve ortaokullarda görev 
yapan müdürlerden amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yoluyla belirlenmiştir. Bu 

amaçla eğitim bölgelerin her birinde, başarılı biçimde kaynak yaratan yedi okul müdürü ve bu konuda 

yeterince başarılı olmayan yedi okul müdürü olmak üzere toplam 14 okul müdürü ile görüşme 
yapılmıştır. 
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Katılımcı yöneticilerin demografik bilgileri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1 

Katılımcı Yöneticilere İlişkin Demografik Bilgiler 

Kod Cinsiyet Yöneticilikteki Kıdem (yıl) Bulunduğu Okuldaki Görev Süresi (yıl) 

Y1 Erkek 20 1 

Y2 Erkek 9 2 

Y3 Erkek 3 3 

Y4 Erkek 15 5 
Y5 Erkek 6 3 

Y6 Erkek 25 5 

Y7 Erkek 36 5 
Y8 Erkek 5 3 

Y9 Erkek 7 5 

Y10 Erkek 19 8 

Y111 Erkek 9 2 
Y12 Erkek 18 5 

Y13 Erkek 22 8 

Y14 Erkek 7 3 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında araştırmanın amacını gerçekleştirecek biçimde hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı 
müdürlerin cinsiyetleri, okul müdürlüğündeki kıdemleri ve bulundukları okuldaki görev sürelerinin 

belirlenmesini amaçlayan üç soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise okul müdürlerinin kaynak sağlama 

ile ilgili karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan iki 
soru ve bunlarla ilgili sonda niteliğinde altı soru yer almaktadır.  

 

2.4. Verilerin Toplanması 
Araştırma verileri, 2018-19 öğretim yılında Malatya ili merkez ilçeleri olan Yeşilyurt ve Battalgazi 

ilçelerindeki eğitim bölgelerinin her birinde, başarılı biçimde kaynak yaratan ve bu konuda yeterince 

başarılı olamayan ilkokul ve ortaokul müdürlerinden elde edilmiştir. İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin 

kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorulara verecekleri yanıtlara ilişkin görüşmeler, okul 

müdürlerinin makam odalarında, araştırmanın amacına ilişkin ön bilgi verildikten ve onayları alındıktan 

sonra gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses kaydına izin veren okul müdürleriyle yapılan görüşmeler, 
ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış; daha sonra çözümlenerek metne dönüştürülmüş; metinde 

belirttiklerine ilişkin ekleme çıkarma önerilerinin ve onaylarının alınması için tekrar katılımcı 

müdürlerle paylaşılmıştır. Ses kaydı alınmasına izin vermeyen müdür olmamıştır. Bu süreç bazı 

katılımcı müdürlerle birden fazla görüşmeyi gerektirmiştir. Her bir görüşme 20-35 dakika arasında 
sürmüştür. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde, araştırmanın temel amacına yanıt bulmak için toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda 

elde edilen bulgularla, bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Bulgular ve ilgili yorumlar, 

araştırma alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak verilmiştir. 

3.1. İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin 

bulgular ve yorum 

Araştırmanın birinci alt problemi “İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları 

sorunlar nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul ve 
ortaokul müdürlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorulan sorulara verdikleri 

yanıtlar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. 
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İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla 

katılımcı ilkokul ve ortaokul müdürlerine yarı yapılandırılmış görüşme formunda “Okulunuzda kaynak 
sağlamada ne tür sorunlarla karşılaşmaktasınız?” sorusu yönlendirilmiştir. 

Katılımcı ilkokul ve ortaokul müdürlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formundaki “Okulunuzda 

kaynak sağlamada ne tür sorunlarla karşılaşmaktasınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar analiz edilmiştir. 
Katılımcı okul yöneticileri tarafından "İnternet, elektrik, yakıt, su ve telefon ödemeleri" temasına ilişkin 

vurgulanan bir alıntı şöyledir:  

“Okulumuza ait internet, elektrik, yakıt, su ve telefon ödemeleri konusunda gelen faturaları 
MEBBiS sistemine kaydetmekteyiz; daha sonra ilçe, sistem üzerinden ödemelerimiz yapmakta 

bu kalemler ile ilgili sıkıntı yaşamıyoruz; fakat okul sadece bu giderler üzerinde varlığını devam 

ettirmemekte.” Y1 

 
Katılımcı okul yöneticilerinin tamamı kaynak oluşturmakta sorun yaşadıklarını dile getirmektedirler. Bu 

durumu üç okul müdürü şu şekilde açıklamıştır: 

“Sene başında öğrenci velilerinden bağış alınmaması konusunda İl-İlçe Müdürlük ve Bakanlık 
düzeyinde yapılan açıklamalar velilerimizin konuya tavırlı yaklaşmasına sebep olmaktadır.” 

Y7 

“Bakanlığımız Genel Bütçe içerisinde okullarımıza yeteri finansman desteği sağlamamaktadır. 
Okulda kırılan pencere camı, kapı kolları, sınıf kitaplık dolapları basit gibi görünse de yıl 

içerisinde iş sağlığı ve güvenliği tedbiri kapsamında ciddi giderleri oluşturmakta. Sadece 

faturaların ödenmesi sorunları çözmemekte.” Y9 

“Okullarımızda kadrolu personel sıkıntısı yaşamaktayız. Benim okulum ikili eğitim vermektedir. 
Ders saat 07.00’da başlayıp akşam saat 18.30’da bitmektedir. 3 kadrolu personelim mevcut. 

Bunları da belirtilen saatler arasında çalıştıramamaktayım. Personel ihtiyacı için okul aile 

birliği bütçesinde eleman çalıştırmak zorundayım; bu da maaşı sigorta pirimi vs. giderlerden 
dolayı bütçemi aşmakta ve az personelle tam verim elde etmeye çalışmaktayım.” Y8 

 

Katılımcı müdürler kaynak sağlamada en çok karşılaştıkları sorun olarak sırayla “olumsuz veli 

tutumları”, “genel bütçeden yeterli katkının ayrılmaması”, “kaynak oluşturmada karşılaşılan 
bürokratik engeller” olarak belirtmişlerdir. 

Okul müdürlerinin belirttikleri sorunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde iki ana teme altında 

toplanabilir: 
1. Okul temelli: Personel giderlerine ilişkin sorunlar, bütçenin yönetimine ilişkin sorunlar ve eğitim 

giderlerinin karşılanamaması 

2.  Bakanlık temelli: Bütçe miktarının sınırlılığı. 
 

3.2. İlkokul ve Ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlara geliştirdikleri 

çözüm önerilerine ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemi “İlkokul ve Ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak 

amacı ile ilkokul ve ortaokul müdürlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorulan 

sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. 
İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla 

katılımcı ilkokul ve ortaokul müdürlerine yarı yapılandırılmış görüşme formunda “Okulunuzda kaynak 

sağlamada karşılaştığınız sorunları nasıl çözmektesiniz?” sorusu yönlendirilmiştir. 
Katılımcı ilkokul ve ortaokul müdürlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formundaki “Okulunuzda 

kaynak sağlamada karşılaştığınız sorunları nasıl çözmektesiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlar analiz 

edilmiştir. Bu soruya yanıt veren okul müdürleri arasından dört müdürün görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

“Bakanlığımız öğrenci başına para göndermesi ve bunu belirlerken de öğrencilerin ve okulun 
güncel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmasını öneririm.” Y4 

“Okul aile birliği yönetmeliğindeki bürokratik engeller kalkmalı; şöyle ki okula alınacak en 

küçük bir mal alımı için dahi ihale yapılmakta TİF (Taşınır İşlem Fişleri) hazırlanmakta bu da 
bizlerin birim zamandaki performansımızı olumsuz etkilemektedir.” Y3 
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“Veliler bağış konusunda istekli hale getirmek için olumsuz söylemlerden kaçınılmalı ve 

Hayırsever haritası çıkarılmalı, şartlı bağışın önüne geçilmeli. Benim bölgemde çok fazla 
hayırsever yokken başka bölgede bir okula çok fazla bağış yapılmakta, bence bu dağılımda 

ilgililer tarafından dengeli yapılması lazım.” Y14 

“Kantin gelirlerimiz zaten kısıtlı benim okulumda 3.000 TL ye ihale edildi. Bunun %10 il milli 
eğitim müdürlüğüne , %10 ilçe milli eğitim müdürlüğüne aktarılınca bana yaklaşık 2.400 TL 

kalmakta. Bence ihale edilen oran okullarda bırakılmalı, kesinti yapılmamalı.” Y13 

Katılımcı müdürler çözüm önerileri olarak MEB’in genel bütçeden her okulun öğrenci sayısına ve 
güncel ihtiyaçlarını karşılayacak oranda bütçe oluşturması ve bunu direk okul hesabına aktarması, okul 

aile birliğinin velilerden topladığı paradaki  “gönüllü bağış” kavramının mevzuattan çıkarılıp zorunlu 

ifadesinin yer almasını, okul kantinlerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katkı paylarının 

azaltılması ya da alınmaması bu tutarın okul hesabına yatırılması, hayırsever haritasının çıkarılıp 
yapılacak yardımların dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Bu araştırma ile ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin kaynak bulmada karşılaştıkları sorunlar ve bunlara 

çözüm önerilerine ilişkin görüşleri belirlenmeye ve buna bağlı yaşanan sorunlar açısından öneriler 

sunulmaya çalışılmıştır. Okul yöneticilerinin finansman kaynaklarına ilişkin görüşlerinin okulun 
gelirleri ve giderleri olmak üzere iki alanda toplandığı belirlenmiştir. Okulun gelirleri kategorisinde 

finansman kaynaklarının sınırlılığına karşın okulun giderleri kategorisinde ise giderlerin oldukça çeşitli 

olduğu ve okul müdürlerinin okulun giderlerinin çoğunlukla kamu kaynaklarına dayalı olarak ödenmesi 

gerektiğini destekledikleri görülmüştür.  
Özer, Demirtaş ve Ateş'in (2015) çalışmasına göre okulların gelir ve giderleri arasında bir dengesizlik 

bulunmakta ve giderlerinin gelirleri aşması nedeni ile sorunlar ortaya çıkmaktadır. Okullarda özellikle 

teknolojik araç gereçlerin bakım ve onarım masrafları gider kalemlerinde sürekli bir artışa neden 
olmaktadır. Hoşgörür ve Aslan'a (2014) göre, müdürler kamu kaynaklarından eğitim ve öğretime ayrılan 

kaynak ve bu kaynakların okullara dağılımının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Yetersiz kaynaklar, 

okul müdürlerinin pek çok alanda kısıtlamalar yaparak okulun gereksinimlerini ucu ucuna 

karşılayabilmesine neden olmaktadır. Ak'ın (1997) çalışmasında ise kamu bütçesinden ayrılan %4.61’lik 
payın diğer ülkelerle kıyaslandığında çok düşük olduğu ve özel idare bütçelerinden eğitime ayrılan payın 

da il düzeyinde eğitime yapılan yatırımları karşılamadığı ifade edilmiştir. Altuntaş'a (2005) göre okul 

müdürleri ilköğretim okullarının finansmanının birinci sırada “devlet tarafından” ikinci sırada, “veliler” 
ve “devlet, belediyeler, il özel idareleri, gönüllü kuruluşlar ve veliler”, üçüncü sırada ise “il özel idaresi” 

tarafından karşılanması gerektiğini düşünmektedir. Gümüşeli ve Hacıfazlıoğlu'na (2009) göre eğitimin 

zorunlu ve parasız olduğu belirtilse de, genel olarak okul giderlerinin finansmanı velilerden toplanan 
bağış ve aidatlar ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Alpay'ın (2011) araştırmasında ise okul müdürlerinin 

tamamı okulun ihtiyaçlarını bütçe dışı kaynaklardan sağladıklarını belirtmektedirler.  

Öte yandan Türkiye’de öğrenci başına yıllık harcama miktarı OECD ortalamalarının altında 

seyretmektedir. Merkezi idare, milli bütçeden sağladığı kamu kaynaklarını, faaliyet ve çalışan, eğitim 
materyali gibi personel masrafları için kamu kurumlarına ve (özel eğitimdeki öğrenciler için) özel 

kuruluşlara ayırmaktadır. Eğitim reformlarının finansmanı hükümetin yanı sıra uluslararası örgütler, 

özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır. Kaynakların daha az ayrılması 
okullarda gelir ve gider dengesinin sağlanması sürecinde sorunların ortaya çıkmasına ve okullar arası 

eşitsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Konsolide bütçeden eğitime ayrılan pay düşerken halkın 

eğitime katkılarının artması beklenmektedir, ancak halkın eğitime katkısında büyük düşüşler olmuştur. 
Diğer bir deyişle, halk katkılarında belirli bir istikrar görmek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 

gelir ve gider dengesinin sağlanamadığı söylenebilir (Tuzcu, 2004). Güngör ve Göksu'ya (2013) göre 

bir ülkede eğitim hizmetinin nicel ve nitel düzeyi ise eğitim için ayrılan mali kaynaklara ve bunlar 

sayesinde alınan girdilerin niteliğine ve niceliğine, eğitim teknolojisine ve eğitim sisteminin yapı ve 
işleyişine bağlı olarak artmaktadır. Bu araştırmanın bulgularına göre kamu, özel ve karma finansman 

modelleri dikkate alındığında okul yöneticilerin daha çok kamu finansman modelini desteklediği 

söylenebilir. Eğitim finansmanı politikasının uygulanmasında eğitim finansmanı konusunda yeterince 
deneyimi olmayan yöneticilerin zor durumda kalmasına neden olmaktadır.  
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Okul yöneticileri eğitim finansmanı politikalarının uygulama sorunlarını okul temelli ve Bakanlık 

temelli sorunlar olarak belirtmişlerdir. Okul temelli sorunlar arasında "personele ilişkin giderler, 
bütçenin yönetimine ilişkin sorunlar ve eğitim giderinin karşılanmaması" sorunları; Bakanlık temelli 

sorunlar arasında ise "bütçe miktarının sınırlılığı ve bütçe yönetiminde uzmanlaşma sorunu" sorunları 

sayılmıştır. Özer, Demirtaş ve Ateş'in (2015) çalışmasına göre müdürler okullara doğrudan finansman 
desteği sağlayan bir sistemin olmamasının, bütçe oluşturmada ve yönetmede zorlayan en ciddi sorun 

olduğunu belirtmişlerdir. Hoşgörür ve Arslan'a (2014) göre okullar kendi kaynaklarını yaratma çabası 

içindedirler. Okul müdürlerine göre, yetersiz olan kaynaklar okullara bazen geç aktarılmakta, bu durum 
da zaten sıkıntılı olan okulu ayrıca zora sokmaktadır. Müdürlerin bir kısmı kaynakların okullara adil 

dağıtılmadığını ve kaynak dağıtımında kurumların ihtiyaçlarının göz önüne alınmadığını 

belirtmektedirler. Hoşgörür ve Arslan'ın (2014) bu bulgusu bu araştırmanın bulgularını 

desteklemektedir.  
 

Diğer yandan Menteşe, Üstün ve Gökdelen'in (2012) araştırma bulgusu da okulların öğretim yılı 

boyunca karşılaştıkları giderlerin çeşitlenerek arttığını ve buna karşılık devlet tarafından verilen 
ödeneklerin azaldığını göstermektedir. Dolayısıyla kamu kaynakları ile karşılanamayan okul 

giderlerinin, resmi olmayan (ek özel gelir kaynakları) mali kaynaklar ile karşılanmaya çalışılması 

sonucunu doğurmaktadır. Alpay'a (2011) göre okul yöneticileri en çok bütçenin yetersizliği, özellikle 
temizlik elemanı başta olmak üzere yardımcı personel yetersizliğinden, okulların fiziki ihtiyaçları ve 

donanım eksikliklerinden dolayı sorun yaşamaktadırlar. Çınkır (2010) tarafından gerçekleştirilen bir 

çalışmada okul müdürlerinin bütçe konusunda en fazla okulun özerk bir bütçesinin olmaması, devlet  

bütçesine sağlanan eğitim katkılarının okullara yansıtılmaması ve maddi kaynak yetersizliği olarak 
sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak okul kademeleri kendilerine özgü nitelik taşıması 

nedeniyle okul müdürlerinin görüşlerinde eğitim finansmanı politikalarından okulların bir kısmı olumlu 

etkilenmekte bir kısmı da olumsuz etkilenmektedir.  
 

Genel bütçeden kaynak ayrılan okullar nispeten avantajlı görülmekte iken kaynak ayrılmayan ya da daha 

az ayrılan okullar dezavantajlı görülmektedir. Çünkü okulların yarattığı kaynaklar süreklilik 

taşıyamamaktadır. Okul yöneticileri eğitim finansmanı politikalarının uygulama sorunlarının nedenleri 
olarak eğitim politikasının niteliği, veliden destek görememe, bütçe yönetimi ve planlama eksikliği 

konularını görmektedirler. Kavak ve Ekinci'ye (1994) göre finansman sorunlarının içsel nedenleri; 

eğitim maliyetlerinde meydana gelen artışlar, öğretim kadrosunun verimliliğinin yetersizliği, okul 
başarısızlıklarının getirdiği finansman kayıpları, çok sayıda burslu öğrenci girmesi ve burslarda 

meydana gelen yükselmeler, finansman kaynaklarının bileşimi ve kullanımında ortaya çıkan 

yetersizliklerdir (kötü bir bütçe yönetimi). Dışsal nedenler ise; hızlı nüfus artışı, gelişmiş ülkelerde, 
eğitimin teknolojiyi içeren bir talep olarak şekil değiştirmesi, dış borçların artması, dış ödemeler 

dengelerinin açık vermesi, kamunun çevre sorunları, büyük alt yapı projeleri gibi kamu finansmanı ile 

desteklenen hizmetlere daha fazla kaynak ayırması ve benzeri ihtiyaçların bütçelerden pay almaya 

başlaması, kamunun gelir kaynaklarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yetersizliği, işsizlik ve 
istihdam şartlarında meydana gelen değişmeler ve yeniden eğitim ihtiyaçlarıdır. Alpay'a (2011) göre 

okul müdürleri temizlik elemanı yetersizliği nedeniyle personel çalıştırmaya gereksinim 

duymaktadırlar. Okulların insan kaynağı planlaması yapılmadığında okul müdürlerinin önüne bir sorun 
olarak çıkmaktadır. Kavak ve Ekinci'ye (1994) göre eğitimin maliyetlerindeki sürekli artışlar ve diğer 

toplumsal gereksinimler nedeniyle ulusal bütçelerden eğitime ayrılabilecek kaynaklar sınırlı kalmıştır.  

Eğitim hizmetlerini daha az maliyetle sağlayabilecek stratejiler ile eğitimin niteliğinden ödün 
vermeksizin ve amaçlarından sapmaksızın daha fazla sayıda öğrenciye eğitim hizmeti sunabilmek veya 

birim maliyetlerin düşürülmesi mümkün olabilir. Bu yolla, eldeki kaynaklar daha etkin bir biçimde 

kullanılabilir. Bazı okul bölgelerinde okulun bütçesini belirlemede okul müdürüne yetkiler 

verilmektedir. Yetki verilmesi, diğerlerine göre daha çok kaynağa gereksinimi olan okullara ek 
kaynaklar sağlanmasını ve okul müdürü, öğretmen ve öğrencinin zamanını etkili kullanmasını 

sağlayabilmektedir. Bu durumda okul müdürlerine yetki verilmemesi de çözümlerin gecikmesine neden 

olabilmektedir. Kavak ve Ekinci'ye (1994) göre özel harcamaların toplam eğitim harcamaları içindeki 
payının yüksek olmasının eğitimde eşitlik açısından sorun yaratmasının nedeni, bu harcamaların 
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miktarının gelir grupları arasında büyük oranda dengesiz olmasıdır. En zengin % 20’lik kesim toplam 

gelirinin % 8’ini eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerine harcarken, en yoksul % 20’lik kesim ancak % 
3’ünü bu hizmetler için kullanabilmektedir. Bu da en zengin % 20’lik kesimin yaptığı eğitim 

harcamalarının, en yoksul % 20’lik kesimin eğitim harcamalarının 21 katından fazla olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgu ile bu araştırmanın bulgusunu özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük 
bölgelerdeki okullarda "velinin destek vermemesi" bulgusunu desteklemektedir. Okul müdürleri, 

öncelikle finansmanın devlet tarafından karşılanmasını, bunun mümkün olmaması durumunda 

velilerden ekonomik durumu yetersiz olanlar dışındakilerden zorunlu bağış alınmasını talep 
etmektedirler.  

 

Yerel yönetimlerin okullara verdikleri desteğin azımsanmayacak düzeyde olduğu da görülmekte, bu 

durumun yasal düzenlemelerle daha işlerlik kazandırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özmen ve 
Yalçın'a (2011) göre kamu kaynaklarından ayrılan ödeneklerle gereksinimlerini karşılayamayan eğitim 

kurumları, bu gereksinimlerini karşılamak için kamu dışından finans desteği sağlamanın yollarını 

aramaktadırlar.  
 

Bu bağlamda araştırmanın sonuçları doğrultusundaki geliştirilen öneriler şunlardır:  

1. Okul yöneticileri okullarının giderlerinin karşılanması doğrultusundaki taleplerine duyarsızlık 
gösterildiğini düşünmektedirler. Okullardaki kaynak yetersizliğinin giderilmesi amacıyla yeni eğitim 

finansmanı politikaları merkezi yönetim ve yerel yönetimin sınırlılıklarını ve üstünlüklerini dikkate 

alarak dengeleyici bir şekilde oluşturulabilir. Kaynak yönetiminin etkililiğini sağlamak amacıyla 

giderlerin azaltılması konusunda tüm üyelere duyarlılık kazandırılabilir.  
2. Okul yöneticileri eğitim finansmanı politikalarının uygulama sorunlarını okul temelli ve Bakanlık 

temelli sorunlar olarak belirtmeleri nedeniyle oluşturulacak yeni eğitim finansmanı politikalarının en 

önemli belirleyicisi olarak MEB'in okulların gereksinimlerini rasyonel olarak dikkate alması, üst 
yönetimlerin sistemi iyi bir şekilde analiz etmesi ve aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinden okul 

aile birliğinde görev alan ve okula mali kaynak yaratmaya çalışan paydaşlarının görüşlerinin alınması 

sonucunda planlanabilir.  

3. Okul yöneticileri okul kademelerine göre eğitim finansmanı politikalarının yansımalarının 
karşılaştırılması sonucu "ilkokul ve ortaokul kademelerini dezavantajlı" olarak belirtmişlerdir. Bu 

doğrultuda bu kademelerde yaşanan sorunların çözümü açısından konsolide bütçeden daha fazla ve 

güncel gereksinimleri karşılayacak şekilde kaynak ayrılması önerilebilir.  
4. Hayırsever vatandaşların bağışları bir havuzda toplanıp kaynakların okullara adil dağılımı yapılabilir.  

5. Okul yöneticileri kaynak yönetimi konusunda okul kademesinin dezavantajları ile baş edebilmek için 

okullar arası işbirliğini geliştirecek şekilde tüm paydaşların katılımını sağlayarak sorunlarını 
değerlendirmeye açabilir ve sistemini şeffaf hale getirebilir.  

6. İlkokul ve ortaokullar için ayrılacak kamu kaynaklarının payı arttırılmalı. 

7. Okullara, öğrenci başına ödenek ayrılmalı.  

8. Yerel yönetimlerle okulun gereksinimlerini karşılamada yetki ve sorumluluk paylaşımı yapılmalı. 
9. Okul kantin gelirlerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katkı paylarının azaltılması veya 

tümünün okul hesaplarında bırakılması sağlanmalıdır. 

10. Okulun ihtiyaç analizi için işlevsel bir yapı oluşturulmalı. 
11. Okul gereksinimleri yerinde saptanmalı. 

12. Veliler mali destek konusunda özendirilmeli. 

13. Okul yöneticileri ve okul aile birliği üyelerine bütçe yönetimi eğitimi verilmeli. 
14. Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde okullarda finansman hizmetini işlevsel biçimde verebilecek, 

danışman niteliğinde uzmanlar bulundurulmalıdır.   

15. İlkokul, ortaokul ile liselerin kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin 

karşılaştırıldığı araştırmalar yapılabilir. 
16. İlkokul ve ortaokulların kaynak sağlamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri nicel araştırma 

yöntemleri ile araştırma konusu yapılıp, yaygın ve genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algı düzeylerini 

belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçesi Yeşilyurt’taki ortaokullarda görev 

yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 

biçimde tamamlayan 257 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, mezun olduğu 

fakülte ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise katılımcı öğretmenlerin çevreye duyarlılık algılarını belirlemeyi amaçlayan, Karatekin (2011) 

tarafından geliştirilen Çevre Davranış Ölçeğinden oluşan 19 madde yer almaktadır. Elde edilen veriler 

istatistik paket programı olan SPSS’e aktarılmıştır ve aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek 

yönlü varyans analizi ile veriler çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda ortaokul öğretmenlerinin 

çevre duyarlılık algılarının cinsiyet, branş, mezun olduğu fakülte ve öğretmenlikteki kıdemleri 

açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlerin çevreye duyarlılığı, öğretmen ve çevre, ortaokul öğretmenleri 

 

THE PERPECTION SENSIBILITY OF TEACHERS TO THE ENVIRONMENT 

 

Abstract 

The main goal of this research is to state the perfection of sensibility to the environment for secondary 

school teachers with this goal, from quantitative research patters to the survey model descriptive 

research is realized. The universe of research, the teachers working in Malatya and Central Districts, 

Yeşilyurt were created. If the sample it consists of teachers who completed data collection and with 

volunteers. Data collection tool consists of two sections. In first section, there are four question which 

aims to determine seniority in teaching and gender, bronch, age of this participant teachers and their 

the last education instvation. In the second part, is aim to determine the perception of sensibility to 

environment, by developed Karatekin (2011) there are 19 items which consists of from Environmental 

Behaviors Scale. This data collection tod is about to complete the application process to the teachers 

who study in secondary schools. As a result of analysis, perception of sensibility to the environment 

for secondary school teachers was determined not significant differences statistically in terms of their 

gender, branch, graduated from faculty and their seniority in teaching. 

Key Words: The sensibility of teachers to environment, the teacher and environment secondary 

school teachers. 

 

1.GİRİŞ 

İnsanın kendisi dışında kalan her şey doğal çevresini oluşturmaktadır. Var olduğundan bu yana, 

insanoğlu çevresine müdahale etmeye başlamış, gerek yemek gerekse barınmak amacıyla tabiatın 

doğal yapısına müdahalede bulunmuştur. Bu bozguncu tutum insan nüfusunun artmasıyla daha da 

vahim duruma erişmiştir. Gittikçe artan nüfusun yarattığı çevresel sorunlar, hem doğayı hem de insan 

yaşamını yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. 
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Sosyal, evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucunda oluşan katı atıklar günümüzün en önemli çevre 

sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Nüfusun artması, teknolojideki gelişmeler sonucunda katı 

atıkların miktarı ve çeşidi de artmıştır. Bu tüketim hızıyla devam edilecek olunursa, insanlığın yakın 

gelecekte en büyük sorunları arasında, geriye dönüşü çok güç olan bir sorun olarak çevre sorunu 

yoğun biçimde yaşanacaktır. 

Katı atıklar doğada uzun zaman bozulmadan kalabilmekte, çevre kirliliğine sebep olmakta ve insan 

sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir (Kayranlı, Tankut ve Pampal, 2003). Örneğin plastik şişeler 

ve kutular yüzlerce yıl doğada varlığını sürdürmektedir. Bu süre boyunca doğal dengeyi ve yaşamı 

olumsuz yönde etkileyecek yeni sorunların çıkmasına neden olabilecektir. Bu sorunun daha da fazla 

artmaması için bu konudaki duyarlılığın oluşması gerekir. 

Günümüzdeki çocuklara doğa sevgisini kazandırmak Frobel’in yaşadığı dönemdeki çocuklara doğa 

sevgisini kazandırmaktan çok daha zordur. Çünkü büyük kentlerin içinde yaşamak zorunda kalan 

günümüz çocukları doğanın güzelliklerinin farkına ya kitaplardan okuyarak ya da belgeselleri 

izleyerek varmaktadır. Yüzyılımızın şansız çocuklarına doğanın onlara kazandıracağı tüm güzellikleri 

göstermek eğitimcilerin görevidir. Bunun için gerekli olan şey çocukların doğa ile doğrudan temasını 

sağlayacak doğa müzeleri, hayvanat bahçeleri, okul ve ev bahçeleri gibi ortamlarda çevre eğitimi 

etkinliklerin yaptırılmasıdır (Başal, 2005; Karatekin ve Çetinkaya, 2013). Günümüz şehircilik 

anlayışında bunu gerçekleştirmek gittikçe zorlaşmaktadır. Yetişkinlerin bu sorunun farkında olmaları 

ve bir an önce bu soruna odaklanmaları ve çözümler üretmeleri, gelecek nesiller için büyük bir önem 

taşımaktadır. 

İnsanın doğaya verdiği zararlar yine insana zarar vermeye başladığı zaman (yaşanılan yerlerin 

azalması, şehirleşmeden doğan sorunlar,  sağlık sorunları gibi) insan çevresinin farkına varmış ve 

çevre sorunları için çözüm yolları aramaya başlamıştır (Arıbaş ve Kara, 2009: 3). Bu çözüm 

yollarından en kalıcı olanı ise “çevre eğitimi” olarak gündeme gelmiştir. 

Çevre eğitimi üzerine yapılan uluslararası çalışmaların bulgularına göre, çevre eğitiminin en verimli 

şekilde alınabileceği öğretim düzeyi ortaöğretimdir. Çevre eğitiminin amaçlarına ulaşabilmesinde en 

önemli faktör ise öğretmendir ve doğal olarak ortaöğretim öğretmenleri de çevre eğitimi verecek 

şekilde yetiştirilmelidir (Ünal ve Dımışkı, 1999). Bu eğitim hizmet öncesinde kazandırılabilir. 

Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim programlarında çevre duyarlılığını 

kazandıracak ve geliştirecek dersler ve etkinliklere yer verilmelidir. Bununla birlikte yükseköğretim 

öğrencilerinin katkıda bulunacakları çevre duyarlılığını artırmaya dönük öğrenci kulüpleri ve bunların 

yapacakları etkinliklere öğretmen adaylarının katılımı özendirilebilir. 

Göreve başlayan öğretmenlerin çevre duyarlılığına ilişkin tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine rol 

model olmaları beklenir. Ortaokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı konusunda en çok etkilenecekleri 

kişiler öğretmenleridir. Öğretmenlerinin çevre duyarlılığı konusundaki örnek tutum ve davranışları 

geleceğin nesillerinde de benzer tutum ve davranışların oluşmasında katkıda bulunması söz konusu 

olur. Öğrencilerin de bu duyarlılığa sahip olması yakın çevrelerine örnek davranışlar sergilemeleri bir 

bütün olarak toplumun çevre duyarlılığını artırmasını sağlayabilir. 

Bütün bunlar ortaokul öğretmenlerinin çevre duyarlılık algısının ne denli önemli olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Çevre duyarlılıklarının yüksek olması sadece kendi tutum ve davranışlarıyla yaratıkları 

etkiyle sınırlı kalmamakta, bu konuda duyarlılık yarattıkları öğrencileri aracılığıyla da toplumsal 

duyarlılığın artmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

 

1.1.  Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algısı düzeyini 

belirlemektir.   

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1.Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  
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2. Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları branşlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

3. Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları mezun oldukları fakültelere göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?  

4. Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları mesleki kıdemine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

2.YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

analizine yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma 

nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma modelinde 

geçmişte veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle belirlenmesi amaçlanır. Araştırmaya 

konu edilen olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. 

Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu araştırma modelinde temel 

olarak “ne idi?” “nedir?”, “ne ile ilgilidir?” ve “nerelerden oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıt aranır 

(Karasar 2016: 109). 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçesi olan Yeşilyurt’taki ortaokullarda görev yapan 

öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan 257 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin 

cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi 

amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin çevreye duyarlılık 

algısını belirlemeyi amaçlayan Karatekin (2011)  tarafından geliştirilen 19 madde yer almaktadır. 

 

 

2.4. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri 2018-19 öğretim yılında Malatya ili merkez ilçesi olan Yeşilyurt’taki 

ortaokullarda öğretmen olarak görev yapanlardan, veri toplama aracının uygulanması ile elde 

edilmiştir. Veri toplama aracı ortaokullarda, araştırma ile ilgili gerekli ön açıklamalar yapıldıktan 

sonra, çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenlere, öğretmenler odasında uygulanmıştır. 

Uygulamalar yaklaşık 15 dakika sürmüştür.  

 

2.5. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracında yer alan her bir soruya verilen yanıtlar SPSS 23.0 paket programına 

aktarılmıştır. Araştırma ile ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 23.0 paket programından 

yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz Örneklemler t 

testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için Tek Yönlü 

Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak kabul edilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın genel amacı doğrultusunda yanıtlanması öngörülen alt 

problemlerin her birine ilişkin ulaşılan bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.      
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3.1. Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algısının Cinsiyet Değişkenine İlişkin 

Bulguları 

Araştırmanın birinci alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları cinsiyetlerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak 

amacıyla ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır.   

Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarına ilişkin görüşlerinin, cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan t testi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1 

Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algılarının Cinsiyetlerine Göre T Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X Ss Sd t p 

Kadın 139 68,15 13,55 255 ,676 .499 

Erkek 118 66,95 14,92 

Çizelge 1 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının cinsiyetlerine göre 

anlamalı farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

3.2. Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algısının Branş Değişkenine İlişkin Bulguları  

Araştırmanın ikinci alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları branşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak 

amacıyla ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının branşlarına göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.   

Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2 

Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algılarının Branşlarına Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Branş n X Ss Sd t p 

Sözel 127 67,07 12,91 2-254 ,184 ,832 

Sayısal 

Özel Yetenek 

82 

48 

68,26 

67,60 

14,94 

16,20 

Çizelge 2 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algısının branşlarına göre 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

3.3. Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algısının Mezun Oldukları Fakülte 

Değişkenine İlişkin Bulguları 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları mezun 

oldukları fakültelere göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt 

probleme yanıt bulmak amacıyla ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının mezun 

oldukları fakültelere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t testi 

yapılmıştır.   

Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarına ilişkin görüşlerinin, mezun oldukları fakültelere 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t testi yapılmış ve sonuçlar Çizelge 

3’de verilmiştir.  
Çizelge 3  
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Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algılarının Mezun Oldukları Fakültelere Göre T Testi 

Sonuçları 

Fakülte n X Ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi 220 67,62 14,47 255 ,065 ,948 

Diğer Fakülteler  37 67,46 12,52 

Çizelge 3 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının mezun oldukları 

Fakültelerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

 

3.4. Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algısının Kıdem Değişkenine İlişkin 

Bulguları 

Araştırmanın dördüncü alt problemi “ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algıları mesleki 

kıdemine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme 

yanıt bulmak amacıyla ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının kıdemlerine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.   

Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarına ilişkin görüşlerinin, kıdeme göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 

4’de verilmiştir.                                                                                                              

Çizelge 4 

Ortaokul Öğretmenlerinin Çevreye Duyarlılık Algılarının Kıdemlerine Göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Kıdem n X S sd F p 

1-5 Yıl 22 70,77 16,42 3-253 1,462 ,225 

6-10 Yıl 88 65,18 13,23   

11-19 Yıl 

20-28 Yıl 

121 

26 

68,64 

67,60 

14,89 

11,14 

  

Çizelge 4 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarının kıdemlerine göre 

anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ortaokul öğretmenlerinin çevreye duyarlılık algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmada katılımcıların çevreye duyarlılık algılarının cinsiyet, branş, mezun olunan fakülte ve kıdem 

değişkenlerine göre görüşlerinde anlamlı farklılık olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre ‘cinsiyet’ değişkeninin çevreye duyarlılık açısından farklılık yaratmadığı 

belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda tüm katılımcıların çevreye duyarlı olduklarını hatta 

yaşadıkları çevrenin korunmasına, enerji tasarrufuna önem verdikleri bulunmuştur. Hayat 

standartlarını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçındıkları anlaşılmıştır. 

Branşa göre öğretmenlerin çevreye duyarlılığına bakıldığında da tüm öğretmenlerin çevreye duyarlı 

olduğu belirlenmiştir. Hem öğretim programlarındaki yapmış olduğu etkinlikler hem de lisans 

programındaki seçmeli veya zorunlu olarak verilen çevre eğitimi dersini almış olmaları çevreye ilgi ve 

duyarlılıklarını arttırmış olabilir. 

Geleceğin sahipleri olan ortaokul öğrencilerinin çevre konusunda sahip oldukları bilgi, tutum, 

farkındalık ve bilinç düzeyleri sürdürülebilirliğin sağlanmasında çok büyük öneme sahiptir. Öğrenciler 

çevre konusunda bilgi deposu haline getirmekten çok,  çevre ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, çevre 

sorunları için harekete geçebilen, çevre sorunlarını kontrol edebilen, yönetebilen, çevreye karşı olumlu 

davranışlar sergileyebilen bireyler olmalıdır (Özdemir ve Arık, akt. Küçük, 2017). Bunun 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-109 

gerçekleştirilmesinde öğretmenlerinin önemli bir etkisi vardır. Öğretmenlerin bu açıdan da 

öğrencilerine rol model olmaları beklenir. 

Mezun oldukları fakülte değişkeninde eğitim fakülteleri lehine ortalamanın yüksek olması, eğitim 

fakültelerinde verilen eğitimin içeriğinin çevreye duyarlılığının oluşmasında katkı sağladığı 

düşünülebilir. 

Kıdem yıllarına göre çevreye duyarlılık algısı incelendiğinde 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin 

daha idealist, doğayı ve enerji kaynaklarını koruma konusunda hassas ve gelecek nesillere daha temiz 

bir dünya bırakmak için çaba sarf ettiği için ortalamalarının yüksek olduğu düşünülebilir. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Çevreye duyarlılık konusunda öğretimin ilk basamağı olan anaokulundan başlanarak hem 
öğrenciler hem de öğretmenlere bilgi verilebilir.  

2. Çevreye duyarlılık konusunda okul personeli, öğrenci, veli ve mahalle muhtarı ile işbirliği 

yapılarak çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.  
3. Okul personeli ve öğrenci velilerine çevreye duyarlılık ile ilgili bilgilendirme yapılabilir. 

4. Çevre duyarlığını artırmak için okullar arasında bilgi yarışmaları düzenlenebilir. 

5. Okullarda çevre kulüpleri kurularak, öğrencilerin çevre duyarlığı ve bilincini artırmada akran 
katkısı sağlanabilir.   

6. Bu çalışmada ortaokulda çalışan öğretmenlerin çevreye duyarlılık ile ilgili görüşlerini 

belirlemede nicel araştırma yöntemi tercih edildi, yapılacak olan farklı araştırmalarda hem nicel 

hem de nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırmalar yapılabilir.  
7. Çevre duyarlılığıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar araştırılabilir. 

8. Bu çalışmada ortaokul öğretmenlerinin çevre duyarlık algıları araştırma konusu yapıldı; 

okulöncesi, ilkokul ve lise öğretmenlerinin de çevre duyarlık algısı araştırılarak 
karşılaştırılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 
algısını belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya ilindeki tüm halk eğitimi merkezlerinde görev yapan 

ücretli usta öğreticiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 

biçimde tamamlayan 213’ü kadın, 93’ü erkek toplamda 306 ücretli usta öğretici oluşturmaktadır. 
Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı ücretli usta 

öğreticilerin cinsiyet, medeni durum, görev yaptığı ilçe, branş, öğrenim düzeyi, en son tamamladığı 

öğretim kurumu, yaş ve öğreticilikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan sekiz soru yer almaktadır. 
İkinci bölümde ise katılımcı ücretli usta öğreticilerin iş doyumu algısını belirlemeyi amaçlayan, Kuzgun, 

Aydemir-Sevim ve Hamamcı (1999) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği’nden oluşan 20 

madde yer almaktadır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, standart sapma, t testi, 
tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre halk eğitimi 

merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri ile cinsiyet, medeni durum, 

branş, öğrenim durumu, en son tamamladığı öğrenim kurumu, yaş ve mesleki kıdemi değişkenleri 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta 
öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri ile görev yaptığı ilçe değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Bu farklılık merkez ilçelerde görev yapanların lehinedir. 

Anahtar Sözcükler:  Halk eğitimi merkezi, mesleki doyum, ücretli usta öğretici. 

 

 

THE JOB SATISFACTION PERCEPTION OF THE PAID QUALIFIED INSTRUCTORS  
WORK AT PUBLIC EDUCATION CENTERS 

 

The main purpose of this research is to determine the job satisfaction perception of the paid 

qualified instructors work at Public Education Centers. For this purpose, a descriptive research has been 
realized in the survey model of quantitative research patterns. The research population is consisted of 

the paid qualified instructors work at Public Education Centers at all the districts of Malatya. And the 

research sampling is consisted of 213 female, 93 male totally 306 paid qualified instructors fill in data 
collection forms voluntarily and completely. The data collection tool has two parts. In the first part there 

are eight questions aiming to determine of the paid qualified instructor participants’, gender, marital 

status, the districts s/he works at, branch, education level, the last completed education institution, age 

and seniority in teaching. In the second part, there are 20 items developed by Kuzgun, Aydemir Sevim 
and Hamamcı (1999) and consisted of Job Satisfaction Inventory to determine the job satisfaction of 

participant paid qualified instructors. Mean, frequency, standard deviation, t-test and one way variance 

were used for the data analysis. As a result of research, it is found out that there is no significant 
difference between the level of job satisfaction perception of the paid qualified instructors work at Public 

Education Center and their gender, marital status, branch, education level, the last completed education 

institution, age and seniority in teaching. There is a significant difference between their level of job 
satisfaction and the district they work at. And this significant difference is in favor of the paid qualified   

instructors work at the central districts. 

Keywords: Public education center, job satisfaction, paid qualified instructor 
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1. GİRİŞ 

Geray’a göre (2002) halk eğitimi, “yetişkin eğitimi”, “yaygın eğitim”, “toplum eğitimi” gibi adlarla da 
gerçekleştirilen, yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş düzenli ve örgütlü bir eğitim çabası olarak 

ifade edilmektedir (Kavtelek, 2014).   

Yaygın eğitim, örgün eğitimle birlikte ve örgün eğitimin dışındaki düzenli eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsayan hayat boyu öğrenmenin en önemli unsurudur. Halk eğitimi merkezleri ise illerin merkez ve 

diğer ilçelerinde Bakanlıkça açılan yaygın eğitim kurumlarıdır. Halk eğitimi merkezleri sadece kendi 

binaları içerisinde değil, il, ilçe ve köylerde, bulabildikleri uygun yerlerde kendilerine bağlı kurslar 
açarak geniş hizmet alanı içinde çalışırlar. Yaygın eğitimin ülke çapında en çok hizmet veren kurumları 

olan halk eğitimi merkezleri, çok farklı yaş gruplarına, mesleklere ve farklı yerleşim birimlerinde 70 

farklı alanda, 3438 branşta eğitim vermektedir.  

 
Eğitim, bireyin doğduğu andan başlayan ve ölene kadar süren bir süreçtir. Çocuğun dünyaya gelmesiyle 

eğitimi başlar. Zaman içerisinde yürümesini, koşmasını, konuşmasını, hatta duygularını ifade etmesini, 

vb. öğrenir. Okul öncesinden başlayan öğrenimini temel eğitimle sürdürür, yükseköğrenime devam eder, 
isterse bir yerde öğrenimine son vererek çalışma hayatına atılır. Ancak, bireyin bir işe başlamasıyla 

eğitim süreci sona ermez. İşe başladıktan sonra da, işin gerektirdiği, kendinden hizmet beklenen 

konularda devamlı eğitim görmesi gerekebilir. Çünkü bireyin hizmet öncesi eğitiminin bittiği yerde 
hizmet içi eğitimi başlar. Bireyin işinin sona erdiği, yani emekli olduğu yerde hala eğitim bitmiş 

sayılmaz. Birey bu noktadan sonra da ya yeni ilgiler geliştirip o konuda bilgiler, beceriler kazanmaya 

çalışacak, ya da gizli kalmış bazı güçlerinin farkına varıp, o konularda eğitim gereksinimi hissedecektir. 

Bu çabalar bireyin ömrünün sonuna kadar devam edecektir. Bu eğitim ‘hayat boyu eğitim’ olarak 
nitelendirilmektedir (Kurt, 2000). 

 

Halk eğitimi merkezlerince verilen eğitimler, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 
öğretmenler, emekli öğretmenler, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim 

görevlileri, resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler ve ücretli usta 

öğreticiler tarafından verilmektedir.  

 
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26 ve 27. maddesinde ücretli usta öğreticilerin 

görevlendirilmesi, çalışma şartları, görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kurs açılacak alanda, 

kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici 
bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır. 

Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. Ders görevi ile 

görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, 
cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri 

arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez. Ücretli usta öğreticiler, bir 

mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez (MEB, 2018). 

 
Hedef kitlesi her geçen gün daha da genişleyen halk eğitimi merkezlerinde ihtiyaç duyulan ücretli usta 

öğreticilerden beklentiler de artmaktadır. Bu beklentilerden en önemlisi, yetişkin özellikleri, gelişimi ve 

eğitimi konularında yeterli bilgiye sahip ve bunu eğitim ortamında uygulayabilen usta öğreticiler, 
işlerinde daha da başarılı olacaktır. Bu beklentileri karşılayamayan ücretli usta öğreticiler ise yetişkin 

birey ile sorunlar yaşadıkça zamanla işini sevmeyecek, verimli olamayacak ve işinden doyum elde 

edemeyecektir. 
 

Öğretmenlerin olduğu gibi ücretli usta öğreticilerin de mesleklerini etkili bir şekilde yerine getirmeleri, 

onların başarabilme inançlarına bağlıdır. Öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken karşı karşıya 

kaldıkları ve üstesinden gelmek zorunda oldukları sorunlar öğretmenlerin mesleklerinden doyum 
sağlayamamalarına neden olabilir (Balat ve Karahan, 2011). Geniş hizmet alanında eğitim veren halk 

eğitimi merkezlerinde, bu hizmetin verilmesi konusunda sorumluluğun büyük bir kısmını üstlenen 

ücretli usta öğreticilerin, bu sorumluluklarını yerine getirirken, işin gereği veya kişisel kaynaklı farklı 
sorunlar yaşamaları söz konusudur. Bu sorunlar ve mesleğe karşı tutumları mesleki doyumlarını 
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belirlemektedir. Mesleki doyum düzeyleri ise mesleklerini etkili biçimde yapmalarını etkileyen önemli 

bir etmendir.  
 

Mesleki doyum kişilerin yaptıkları işe karşı tutumlarını şekillendirir. Bu tutum olumlu da olumsuz da 

olabilir. Kişinin işine karşı gösterdiği tutum olumlu duygu içeriyorsa mesleki doyum ortaya çıkar, 
olumsuz duygu içeriyorsa da mesleki doyumsuzluk ortaya çıkar. Bu tutumlar da çalışanın işteki 

davranışlarını, performansını belirler (Karadağ, 2013). Alçekiç (2011) mesleki doyumu, kişinin 

mesleğinin gerektirdiği yetenek ve beceriler, çalışma ortamının temizliği, düzeni, disiplini, çalışma 
ortamındaki insan ilişkileri, sosyal güvence, kazanç düzeyi, kendini gösterme ve ilerleme olanağı gibi 

etmenlere bağlamıştır. Birey bu etmenlerden bazılarından hoşnut olurken bazılarından olmayabilir. 

Mesleki doyumun çalışanların yaşantıları üzerindeki etkileri son derece açıktır. Mesleki doyum düzeyi 

düşük olan birey işten kaçar, işten ayrılmanın yollarını arar. 
 

Çok farklı kurumlarda çalışanların mesleki doyum düzeyleriyle ilgilenilmesinin iki temel nedeni vardır. 

Öncelikle mesleki doyum düzeyinin yüksek olması, iyilik hali ve ruhsal sağlık açısından önemlidir, bir 
diğer sebebi ise çalışanların performans düzeylerini etkiliyor olmasıdır (Konukluoğlu, 2014). Çalışanın 

mesleki doyumunun yüksek olması çalıştığı kurumun da yararına olur. Verimliliğin yüksek olması, 

mesleğe bağlılığın artması, devamsızlıkların azalması gibi beklenen sonuçlar gözlemlenir. Konunun 
önemini algılayan kurumlar, çalışanların mesleki doyum düzeylerini ölçen araştırmalar yapar ve 

olumsuz sonuçları düzeltmek için girişimlerde bulunurlar (Yorulmaz, 2007). 

Kendilerinden bekleneni istenilen düzeyde yapabilmeleri, mesleki doyumlarıyla ilişkili olabilecek 

mesleklerden biri de halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerdir.  
 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 
algılarını belirlemektir. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları cinsiyetlerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 
2. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları medeni 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları görev yaptıkları 
ilçeye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

4. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları branşlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 
5. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları öğrenim 

düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

6. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları en son 

tamamladıkları öğrenim kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 
7. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları yaşlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

8. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları mesleki 
kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 
Bu bölümde Araştırmanın Modeli, Evren ve Örneklemi, Veri Toplama Aracı, Verilerin Toplanması ve 

Verilerin Analizi yer almaktadır. 

 

1.1. Araştırmanın Modeli 
2018-19 eğitim-öğretim yılında Malatya ilindeki tüm halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta 

öğreticilerin mesleki doyum algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, nicel araştırma 

desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da hala var olan 
bir durumu mevcut olduğu şekliyle tanımlamayı sağlayan araştırma biçimidir. Araştırmanın konusu olan 
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durum, kişi ya da nesne, müdahale edilmeksizin mevcut koşullarında ve olduğu gibi betimlenmeye 

çalışılır (Karasar, 2016). Nicel araştırmalarda amaç genelleme olduğu için ne kadar çok örneklem 
kullanılırsa araştırma o kadar nesnel olacaktır. Tarama modeli, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek 

için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Akgün, Büyüköztürk, Demirel, Karadeniz, Kılıç ve 

Çakmak, 2013: 14). 
 

1.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya ilindeki tüm halk eğitimi merkezlerinde görev yapan ücretli usta 
öğreticiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan 213’ü kadın, 93’ü erkek toplam 306 ücretli usta öğretici oluşturmaktadır. 

 

1.3.  Veri Toplama Aracı 
Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı ücretli usta 

öğreticilerin cinsiyet, medeni durum, görev yaptığı ilçe, branş, öğrenim düzeyi, en son tamamladığı 

öğrenim kurumu, yaş ve öğreticilikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan sekiz sorunun yer aldığı ve 
araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

İkinci bölümde ise katılımcı ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algısını belirlemeyi amaçlayan, 

Kuzgun, Aydemir-Sevim ve Hamamcı (1999) tarafından geliştirilen “Mesleki Doyum Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçekte 14 olumlu (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20), 6 olumsuz (4, 9, 10, 11, 

14, 19)  toplamda 20 madde bulunmaktadır. Bu maddeleri yanıtlama biçimi beş basamaklı Likert tipi 

(A: Her zaman, B: Sık sık, C: Ara sıra, D: Nadiren, E: Hiçbir zaman) bir dereceleme ölçeği şeklinde 

ifade edilmiştir. Olumlu maddeler A:5, B:4, C:3, D:2, E:1, olumsuz maddeler A:1, B:2, C:3, D:4, E:5 
şeklinde tersten puanlanmıştır. Ölçek “Niteliklere Uygunluk” (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19), 

ve “Gelişme İsteği” (5, 7, 12, 13, 16, 17, 20)  olarak adlandırılan iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek puan 100 iken en düşük puan 20’dir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması 
mesleki doyumun yüksek olduğunu gösterir (Kuzgun, Aydemir - Sevim ve Hamamcı, 1999). 

 

1.4.  Verilerin Toplanması 

Veriler, 2018-19 eğitim öğretim yılında Malatya ilinin tüm ilçelerindeki halk eğitimi merkezlerinde 
görev yapan ücretli usta öğreticiler için oluşturulan ölçeğin uygulanması ile elde edilmiştir. Ölçek, 

çalışmaya katılan gönüllü ücretli usta öğreticilere araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Uygulama 

her bir ücretli usta öğretici için yaklaşık 5-10 dakika sürmüştür. 
 

1.5.  Verilerin Analizi 

Veri toplama aracı ile elde edilen verilerin analizinde ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 
puanlarının farklı demografik özelliklere göre değişip değişmediğini belirlemek amacı ile t testi ve tek 

yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı 

kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde ve yorumlarda 0,5 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.  

 
 

3. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmada ele alınan alt problemlerin test edilmesine ilişkin bulgular sunulmuştur. 
Bulgular araştırma alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak verilmiştir. 

 

3.1. Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının 

Cinsiyetlerine Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için t-testi yapılmıştır. Cinsiyet 

değişkenine göre yapılan t-testi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1  

HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Cinsiyetlerine Göre T Testi 
Sonuçları 
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Çizelge 1 incelendiğinde Halk eğitim merkezinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 
algılarının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. 

Bu durumda ücretli usta öğreticilerin cinsiyetlerinin, onların mesleki doyum düzeyleri üzerinde belirli 

bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 
 

3.2.  Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının 

Medeni Durumlarına Göre Analizine İlişkin Bulgular 

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde medeni durum 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için t-testi yapılmıştır. Medeni 

durum değişkenine göre yapılan t-testi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 2  

HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Medeni Durumlarına Göre T 

Testi Sonuçları 

 

Çizelge 2 incelendiğinde Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 

algılarının medeni durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

görülmektedir. Bu durumda ücretli usta öğreticilerin medeni durumlarının, onların mesleki doyum 
düzeyleri üzerinde belirli bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 

3.3. Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının 

Görev Yaptığı İlçeye Göre Analizine İlişkin Bulgular 

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde görev yaptığı 

ilçe değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için t-testi yapılmıştır. Görev 

yaptığı ilçe değişkenine göre yapılan t-testi sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3 

HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Görev Yaptığı İlçeye Göre T 
Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N X̄ S sd t p 

NU 
 Kadın 213 44,40 4,56 

304 -1,460 ,145 
 Erkek 93 45,23 4,47 

Gİ 
 Kadın 213 29,61 4,28 

304 -,185 ,854 
 Erkek 93 29,71 4,43 

Toplam 
 Kadın 213 74,01 7,19 

304 -1,023 ,307 
 Erkek 93 74,94 7,37 

Boyut Medeni Durum N X̄ S sd t p 

NU 
Evli 178 45,05 4,89 

299,84 1,875 ,062 
Bekâr 128 44,10 3,95 

Gİ 
Evli 178 29,73 4,28 

304 ,428 ,669 
Bekâr 128 29,52 4,39 

Toplam 
Evli 178 74,78 7,44 

304 1,388 ,166 
Bekâr 128 73,62 6,94 
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Çizelge 3 incelendiğinde Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 

algılarının görev yaptığı ilçeye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt’taki halk eğitimi merkezlerinde çalışan 

ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları diğer ilçelerdekilerden daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir.  

 

3.4. Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının 

Çalıştığı Branşa Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde çalıştığı branş 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için t-testi yapılmıştır. Çalıştığı 
branş değişkenine göre yapılan t-testi sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4  

HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Çalıştığı Branşa Göre T Testi 
Sonuçları 

 

Çizelge 4 incelendiğinde Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 

algılarının çalıştığı branşa göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. 
Bu durumda halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin görev yaptıkları branşın, onların 

mesleki doyum düzeyleri üzerinde belirli bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 

3.5. Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyumu 

Algılarının Öğrenim Düzeylerine Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde öğrenim 

düzeyi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi 
yapılmıştır.  

Öğrenim düzeyi değişkenine göre yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 5’de verilmiştir. 

 
 

 

Boyut 
Görev Yaptığı 

İlçe 
N X̄ S sd t p 

NU 
Merkez İlçeler 214 45,22 4,19 

304 3,414 ,001 
Diğer İlçeler 92 43,33 5,04 

Gİ 
Merkez İlçeler 214 30,39 3,77 

317,50 4,306 ,000 
Diğer İlçeler 92 27,89 4,99 

Toplam 
Merkez İlçeler 214 75,62 6,20 

134,39 4,479 ,000 
Diğer İlçeler 92 71,22 8,50 

Boyut Çalıştığı Branş N X̄ S sd t p 

NU 
Mesleki/Teknik 156 44,46 4,69 

304 -,780 ,436 
Sosyal/Kültürel 150 44,86 4,38 

Gİ 
Mesleki/Teknik 156 29,53 4,42 

304 -,447 ,655 
Sosyal/Kültürel 150 29,75 4,23 

Toplam 
Mesleki/Teknik 156 73,99 7,48 

304 -,755 ,451 
Sosyal/Kültürel 150 74,61 7,00 
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Çizelge 5 

HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Öğrenim Durumlarına Göre 
Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Çizelge 5 incelendiğinde Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 
algılarının öğrenim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

görülmektedir. Bu durumda ücretli usta öğreticilerin öğrenim düzeylerinin, onların mesleki doyum 

düzeyleri üzerinde belirli bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 
 

3.6. Halk Eğitim Merkezinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyumu Algılarının 

En Son Tamamladığı Öğrenim Kurumuna Göre Analizine İlişkin Bulgular  

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde en son 
tamamladığı öğrenim kurumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için 

t-testi yapılmıştır.  

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinin en son 
tamamladıkları öğrenim kurumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamalı düzeyde farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir. 

 
 

 

 

Çizelge 6 
HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının En Son Tamamladığı Öğrenim 

Kurumuna Göre T Testi Sonuçları 

 

Boyut Öğrenim Kurumu N X̄ Ss sd F p Fark 

NU 

Ortaokul/lise 91 45,13 4,77 

2 
303 

305 

1,096 ,336 - 
Önlisans 74 44,08 4,74 

Lisans/Y.lisans 141 44,65 4,26 

Toplam 306 44,65 4,54 

Gİ 

Ortaokul/lise 91 29,48 5,02 

2 
303 

305 

,343 ,710 - 
Önlisans 74 30,00 3,54 

Lisans/Y.lisans 141 29,55 4,23 

Toplam 306 29,64 4,32 

Toplam 
Puan 

Ortaokul/lise 91 74,62 7,94 

2 

303 

305 

,133 ,876 - 
Önlisans 74 74,08 6,93 

Lisans/Y.lisans 141 74,20 6,97 

Toplam 306 74,29 7,24 

Boyut 
En Son Tamamladığı 

Öğrenim Kurumu 
N X̄ S sd t p 

NU 
Eğitim Fakültesi 75 44,53 4,72 

304 -,264 ,792 
Diğer Kurumlar 231 44,69 4,49 

Gİ Eğitim Fakültesi 75 29,27 4,68 304 -,862 ,389 
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Çizelge 6 incelendiğinde Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 

algılarının en son tamamladığı öğrenim kurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermediği görülmektedir. Bu durumda ücretli usta öğreticilerin en son tamamladıkları öğrenim 

kurumunun, onların mesleki doyum düzeyleri üzerinde belirli bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 
 

3.7. Halk Eğitim Merkezinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyumu Algılarının 

Yaşlarına Göre Analizine İlişkin Bulgular  
Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde yaş değişkeni 

açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.  

 

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinin yaş 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamalı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 7’de verilmiştir. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Çizelge 7 

HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Yaşlarına Göre Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

Diğer Kurumlar 231 29,76 4,20 

Toplam 
Eğitim Fakültesi 75 73,80 7,91 

304 -,679 ,497 
Diğer Kurumlar 231 74,45 7,02 

Boyut Yaş N X̄ Ss sd F p Fark 

NU 

20-30 yaş 84 44,13 3,68 

2 

303 
305 

1,805 ,166 - 
31-40 yaş 105 44,39 5,37 

41 yaş ve üstü 117 45,26 4,23 

Toplam 306 44,65 4,54 

Gİ 

20-30 yaş 84 29,81 4,33 

2 
303 

305 

1,642 ,195 - 
31-40 yaş 105 29,04 4,78 

41 yaş ve üstü 117 30,06 3,83 

Toplam 306 29,64 4,32 

Toplam 

Puan 

20-30 yaş 84 73,94 6,74 

2 

303 
305 

2,048 ,131 - 

31-40 yaş 105 73,43 8,68 

41 yaş ve üstü 117 75,32 6,01 

Toplam 306 74,29 7,24 
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Çizelge 7 incelendiğinde Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 
algılarının yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. Bu 

durumda ücretli usta öğreticilerin yaşlarının, onların mesleki doyum düzeyleri üzerinde belirli bir etkiye 

sahip olmadığı söylenebilir. 
 

3.8. Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyumu Algılarının 

Mesleki Kıdemlerine Göre Analizine İlişkin Bulgular  
Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinde mesleki kıdem 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 8’de 

verilmiştir. 
Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeylerinin mesleki kıdem 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamalı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir. 
 

 

Çizelge 8  
HEM’de Çalışan Ücretli Usta Öğreticilerin Mesleki Doyum Algılarının Kıdeme Göre Analiz Sonuçları 

 

Çizelge 8 incelendiğinde halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum 

algılarının mesleki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
görülmektedir. 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algısını 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonuçlarına göre halk eğitimi merkezlerinde 

çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri ile cinsiyet, medeni durum, branş, öğrenim 

durumu, en son tamamladığı öğrenim kurumu, yaş ve mesleki kıdemi değişkenleri arasında anlamlı bir 

Boyut Mesleki Kıdem N X̄ Ss sd F p Fark 

NU 

0-5 yıl 153 44,25 4,22 

2 

303 

305 

1,263 ,287 - 

6-10 yıl 65 45,49 4,70 

11-15 yıl 37 45,05 4,78 

16 yıl ve üstü 51 44,51 5,00 

Toplam 306 44,65 4,54 

Gİ 

0-5 yıl 153 29,90 4,23 

2 
303 

305 

,801 ,494 - 

6-10 yıl 65 29,15 4,65 

11-15 yıl 37 30,08 3,90 

16 yıl ve üstü 51 29,16 4,48 

Toplam 306 29,64 4,32 

Toplam 
Puan 

0-5 yıl 153 74,15 7,17 

2 

303 

305 

,363 ,780 - 

6-10 yıl 65 74,65 7,79 

11-15 yıl 37 75,14 6,64 

16 yıl ve üstü 51 73,67 7,30 

Toplam 306 74,29 7,24 
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farklılık olmadığı belirlenmiştir. Halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki 

doyum düzeyleri ile sadece görev yaptığı ilçe değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu 
farklılık merkez ilçelerde görev yapanların lehinedir. 

213 kadın, 93 erkek ücretli usta öğreticinin oluşturduğu bu çalışma cinsiyet değişkeni açısından 

incelenmiştir. Cinsiyet faktörünün ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri üzerinde anlamlı 
bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu alan yazındaki farklı öğretmen grupları ile yapılan 

çalışmalar ile tutarlıdır (Akkuş, 2010; Çek, 2011; Dündar, 2011; Aladağ, Feyzioğlu, Kiremit ve Koruklu, 

2013; Gündoğdu, 2013; Karakuzu, 2013; Pala, 2012; Tezcan, 2010; Uğur, 2015; Yıldız, 2013). Alan 
yazında öğretmenlerin cinsiyetlerinin iş doyumlarıyla ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar da vardır. 

Şahin (1999) ve Kınalı (2000) yaptıkları çalışmalarda cinsiyetin iş doyum düzeyi üzerinde anlamlı bir 

farka neden olduğunu tespit etmişlerdir. Bu farklılık Şahin’in (1999) çalışmasında kadın öğretmenlerin 

lehine, Kınalı’nın (2000) çalışmasında erkek rehber öğretmenlerin lehine bulunmuştur. Bektaş (2009) 
yaptığı çalışmada sınıf öğretmenlerinin cinsiyetine göre mesleki doyumları arasında kadınların lehine 

anlamlı farklılık bulmuştur. Tunacan ve Çetin (2009) yapmış oldukları “Lise Öğretmenlerinin İş 

Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma” adlı çalışmanın sonucunda kadın 
öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğunu belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılanların 178’i evli, 128’i bekâr ücretli usta öğreticiden oluşmaktadır. Medeni durum 

değişkenine göre mesleki doyum düzeyinin anlamlılık derecesi incelendiğinde; medeni durumun 
mesleki doyumları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu, iş 

doyumunun öğretmenlerin medeni durum değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakan Bektaş 

(2009), Pala (2012), Uğur (2015), Yıldız’ın (2013) araştırmalarının sonuçlarıyla paralellik 

göstermektedir. Alan yazın tarandığında sonucu desteklemeyen bulgulara da rastlanmıştır. Tezcan 
(2010), 71 evli, 73 bekâr olmak üzere toplamda 144 öğretim elemanıyla yaptığı çalışma sonucunda 

medeni durumun iş doyum düzeyi üzerinde anlamlı bir farka neden olduğunu tespit etmiştir. Bu farklılık 

bekâr öğretim elemanlarının lehinedir. Gündoğdu (2013), sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini 
incelemek için yaptığı çalışmasında evli öğretmenlerin bekâr öğretmenlere göre iş doyum düzeylerini 

daha yüksek bulmuştur. 

Merkez ilçede 214, diğer ilçelerde 92 çalışan ücretli usta öğreticilerin oluşturduğu bu çalışmada, 

katılımcıların mesleki doyum düzeyleri görev yaptığı ilçe değişkeni açısından da incelenmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri ile görev yaptığı ilçe arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu farklılık merkez ilçelerde görev yapan ücretli usta öğreticilerin 

lehinedir. Bu durum diğer ilçelerde görev yapan ücretli usta öğreticilerin; ulaşım sıkıntıları, sosyo-
ekonomik açıdan ve eğitim açısından düşük kursiyerlerle çalışmaları, kurs merkezlerinin fiziki ve 

donanım açısından yetersiz olması gibi olumsuz durumlar, onların düşünce ve tutumlarını, merkez 

ilçelerde görev yapan ücretli usta öğreticilere göre daha fazla etkileyebilir. Köy ve şehir ortamlarının 
sosyal, kültürel ve eğitsel alanlardaki imkân ve farklılıkları, ücretli usta öğreticilerin iş doyumları 

üzerinde önemli etkiye sahip olduğu söylenebilir. Alan yazında diğer meslek alanlarında çalışanlara 

bakıldığında Çoştu (2013), din görevlileri ile yaptığı çalışmada görev yeri il merkezi olanların iş 

doyumlarını daha yüksek bulmuştur. Yine Mersin (2007) çalışmasında görev yaptıkları yerin meslekî 
doyumları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlar bu çalışmanın bulgularını 

destekleyici niteliktedir.  

Mesleki ve teknik kurslarda, sosyal ve kültürel kurslarda görev alan ücretli usta öğreticinin katıldığı 
çalışmada, çalıştığı branş değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu bulgu alan yazındaki Çek 

(2011), Karahan (2006), Öztürk (2012) ve Uğur’un (2015) farklı öğretmen grupları ile yapılan 

çalışmaları ile tutarlıdır. Alan yazında bu bulguları desteklemeyen araştırma sonuçları da bulunmaktadır 
(Boğa, 2010; Özcan, 2013). 

Araştırmaya katılan ücretli usta öğreticilerin 91’i ortaokul/lise, 74’ü önlisans, 141’i lisans/yüksek lisans 

mezunudur. Ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri üzerinde öğrenim düzeyleri değişkeninin 

anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Alan yazın incelendiğinde Çek (2011), İzmir’de 383 tane okul 
öncesi öğretmeni üzerinde yaptığı çalışmasında öğrenim düzeyinin öğretmenlerin mesleki doyum 

düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca ek olarak Akkuş 

(2010), Biçer (2013), Sadık (2014), Şen (2011) ve Yıldız’ın (2013) çalışmaları da öğrenim düzeyine 
ilişkin bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. Alanyazın taraması sonucunda yapılan 
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çalışmayı desteklemeyen bulgulara da rastlanılmaktadır. Özcan’ın (2013), ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerin iş doyumlarını incelemek amacıyla ilköğretim okullarında yaptığı çalışmasında, 
öğrenim düzeyi değişkeninin anlamlı farklılığa neden olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

75 eğitim fakültesi, 231 diğer kurumlardan mezun olan ücretli usta öğreticinin oluşturduğu bu çalışma, 

en son mezun olunan öğrenim kurumu değişkeni açısından da incelenmiştir. En son mezun olunan 
öğrenim kurumu faktörünün ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki 

yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aladağ, Feyzioğlu, Kiremit ve Koruklu (2013), Aydın ili merkez 

ortaöğretim kurumlarında çalışan 526 öğretmenle; Öztürk (2012), Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde 
görev yapan 520 öğretmenle; Yazılıtaş (2010) Kayseri il merkezindeki ilkokullarda görev yapan 300 

tane sınıf öğretmenleriyle yaptıkları araştırmalarında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmanın 

sonuçlarını desteklemeyen Aslan’ın (2013) Şırnak ili İdil ilçesinde görev yapan 272 öğretmenin katıldığı 

araştırmasında mezun olunan okul değişkeni yönünden öğretmenlerin iş doyumlarına ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Bu farklılık eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerin 

lehinedir.  

 
Araştırmaya katılan ücretli usta öğreticilerin yaş dağılımı; 20-30 yaş arası 84, 31-40 arası 105, 41 yaş 

ve üstü 117’dir. Çalışma yaş değişkeni açısından incelendiğinde yaşın mesleki doyum üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazın taraması sonucunda bu çalışmanın bulgusunu 
destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlardan Akkuş (2010), Aslan (2013), Çek (2011), Karakuzu 

(2013), Özcan (2013), Pala (2012), Tezcan (2010), Tunacan ve Çetin (2009), Uğur (2015), öğretmenler 

üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin yaş değişkenine 

göre farklılık göstermediği bulgusuna ulaşmışlardır. Araştırmada elde edilen sonucu desteklemeyen 
çalışmalar da mevcuttur. Yıldız (2013), ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini 

incelemiş; sonucunda katılımcıların iş doyum düzeyinin yaş değişkenine göre değişmekte olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Yapılan çalışmayla paralel sonuç göstermeyen çalışmalar da (Dündar, 2011; 
Karahan, 2006; Sadık, 2014)  bulunmaktadır. 

 

Araştırmaya katılan ücretli usta öğreticilerin mesleki kıdem dağılımları; 0-5 yıl arası 153, 6-10 yıl arası 

65, 11-15 yıl arası 37, 16 yıl ve üstü 51’dir. Mesleki kıdem değişkenine göre mesleki doyum düzeyinin 
anlamlılık derecesi incelendiğinde; ücretli usta öğreticilerin mesleki kıdemlerinin mesleki doyumları 

üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Akkuş (2010), Aladağ, Feyzioğlu, Kiremit ve 

Koruklu (2013), Karakuzu (2015), Özcan (2013), Pala (2012), Uğur (2015) yaptığı araştırmalarda 
mesleki kıdemin öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Alan yazın taraması sonucunda Bektaş (2009), “İlköğretim Sınıf 

Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları” adlı çalışmasında mesleki kıdem açısından 26 yıl ve üzeri görev 
yapanların doyum düzeylerini daha yüksek bulmuştur. Tunacan ve Çetin’in (2009) çalışmasında da 

kıdem arttıkça doyum düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşmıştır. Çek (2011), Dündar (2011), İnandık 

(2010), Karahan (2006),  Sadık (2014), Yazılıtaş (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da bu 

araştırmanın bulgularını desteklemeyen çalışmalar arasındadır. 
 

Cinsiyet, medeni durum, branş, öğrenim durumu, en son mezun olduğu öğrenim kurumu, yaş ve 

kıdemin, halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyumlarını etkilemeyen 
birer faktör olmalarının sebebi olarak, usta öğreticilerin yaptıkları işlerin bu değişkenlere göre 

değişmediği, hepsinin kurs bazında aynı modüle bağlı kalarak aynı işleri yapmakla yükümlü olmalarının 

doğal sonucu olarak ifade edilebilir. 
 

Mesleki Doyum Ölçeği’nden elde edilen verilerin ortalaması (X̄= 74,29), ücretli usta öğreticilerin 

işlerinden yüksek düzeyde memnun olduklarını göstermektedir. Doyum düzeyinin beklenenin aksine 

daha yüksek çıkmasının nedeni, öğretmenlerin bürokratik çekincelerle iyimser yanıtlar vermeyi tercih 
etmelerine bağlanabilir. Yine aynı zamanda bu durum; araştırma bulgularına göre çalışanların büyük bir 

çoğunluğunun 41 yaş ve üstünde olması, bu yaş grubunun gerek kamuda gerekse özel sektörde kalıcı iş 

imkânının olmamasından kaynaklanabilir.  
 

mailto:iksad47@gmail.com


KAŞGARLI MAHMUT 
2. ULUSLARARASI DİL VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 

3-4 Mayıs 2019, MALATYA 

 

iksad47@gmail.com  Kongre Kitabı  Sayfa-121 

Ayrıca kurslar bireylerin öğrendikleri kadar rahatladıkları, bir anlamda kendilerini mutlu hissettikleri 

yerlerdir. Bu açıdan bakıldığında halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan kurslarda görev alan ücretli 
usta öğreticilerin de mesleki doyumlarının yüksek olması beklenen bir sonuç olarak açıklanabilir.  

Geçici personel olarak istihdam edilen ücretli usta öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur 

veya sözleşmeli olarak kabul edilmemekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi 
olarak sayılmamaktadır. Bu durum; statüsü belli olmayan, iş güvencesinden yoksun, hiçbir özlük 

hakkına sahip olmayan, ücretleri resmi tatiller, bayramlar, vb. günlerde kesintiye uğrayan ücretli usta 

öğreticilerin mesleki doyumunun yüksek düzeyde çıkması bu çalışmanın dikkat çeken bulgularındandır.  
 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 

1. Halk eğitimi merkezlerinde ücretli usta öğretici olarak çalışanlar için; kurs fiziki mekân 

düzenlemeleri, iş güvencesi, emekliliğe yönelik prim gün sayısı düzenlemeleri, aidiyet duygularını 
arttıracak hizmet içi eğitim/seminerler, kıdemli ücretli usta öğreticiler için sembolik kurum kimliği 

gibi uygulamalar yapılabilir. 

2. Ücretli usta öğreticilik, yetişkin eğitimi enstitüsü kapsamında uzmanlık gerektiren bir meslek 
konumuna dönüştürülebilir.  

3. İş güvencesi bakımından olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin 

iş doyumları düzeylerinin yüksek çıkmasının nedenleri araştırılabilir.  
4. Bu çalışmada halk eğitimi merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mesleki doyum algıları ile 

ilgili görüşlerini belirlemede nicel çalışma yöntemi tercih edildi, yapılacak olan farklı araştırmalarda 

hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılabilir.  
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL ADALET ALGISI 

 

DOÇ. DR. NECDET KONAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

 

ERHAN EKİCİ 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısını belirlemektir. Bu amaçla 

nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ortaokullarda görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan 258 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim 
kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde 

ise katılımcı öğretmenlerin sosyal adalet algısını belirlemeyi amaçlayan Karacan, Bağlıbel ve Bindak 

(2015) tarafından geliştirilen Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğinden oluşan19 madde yer almaktadır. 
Oluşturulan bu veri toplama aracı araştırmanın örnekleminde yer alan ortaokul öğretmenlerine 

uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS 24.0 programıa aktarılmış ve t 

testi ve tek yönlü varyans analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, 
ortaokul öğretmenleri okullarında örgütsel adalete ilişkin olarak 4,18 aritmetik ortalama ile olumlu bir 

algıya sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının cinsiyetlerine, mesleki 

kıdemlerine, en son tamamladıkları öğretim kurumuna ve branşlarına gore istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  
 

Anahtar sözcükler: Ortaokul öğretmeni, sosyal adalet, okullarda sosyal adalet.  

 

 

THE SOCIAL JUSTICE PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOLS TEACHERS 

 

Abstract 
The basic aim of this research is to show the social justice perception of secondary school teachers. 

Therefore, descriptive research is used in scanning model which is one of the important types of 

quantitive research. The universe of the research is teachers who who work as as asecondary school 
teachers in Battalgazi and Yeşilyurt. The sample is voluntary secondary school teachers. In research 

consisting datum is divided into two categories. In the first part there are four questions about 

teachers such as sex, branch, last education department and working year. In the second part there 
are 19 subjects that is developed buy Karacan, Bağlıbel and Bindal (2015) to Show the teachers 

social justice perception. Consisting datum tool is applied to teachers and data were conveyed to 

SPSS 2004 which is known as statistics packet program. According to results at the end of the 

research secondary school teachers have sense of organizational justice in their schools and the the 
average is 4.18 in the study. And their perception of justice do not change according to sex,job 

experience, their last graduation and branches. İt is suggested that this scale can be applied to 

different schools in different cities on the condition that increasing the samples in the universe. 
Keywords: Secondary school teacher,social justice,social justice at schools.  

 

1. GİRİŞ 
Birey toplumun içinde dünyaya gelir. Bireyin doğumunda kendisini içinde bulduğu aile, toplumun en 

küçük yapısı iken; bireyin sosyalleşmesinde en önemli yere sahiptir. Birey büyüdükçe kendisini farklı 

sosyal gruplar içinde bulacaktır. Mahalle, arkadaş grupları, okulda öğrenci grupları, meslek grupları, 

sivil gruplar, dini gruplar, vb. topluluklar içinde birey kendisi dışındaki diğer insanlarla iletişime 
geçecektir.  
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Küçük, büyük gruplar ya da toplum içinde kendine yer bulmak isteyen birey, uyması gereken kurallarla 

karşılaşacaktır. Bir grubu ya da bir toplumu bir arada tutan bu kurallardır. Bu kurallar genellikle grup 
üyelerinin oluşturduğu ortak kararlar, normlar, ahlaki kurallar, örfler, adetler, gelenekler, kurumlar 

tarafından konulan resmi kurallar ya da devlet tarafından konulan yasalardır. Bireylerin bir arada 

tutunabilmeleri için kurallara gereksinim duyulur. Bu kurallar genellikle eşitlik, hak, hukuk, vb. 
kavramlar etrafında şekillenir. Antik Yunan’dan tutun günümüze kadar birçok düşünür bu kavramlar 

üzerine düşünmüş, fikir beyan etmişlerdir. Sokrates adalet kavramını “iyi olanı kötü olandan ayırma 

bilgisi” olarak tanımlamıştır. Adaletin insanların vicdanında hukuk duygusu şeklinde yer aldığını 
söylemiştir (Demirtaş, 2016: 2345).  Toplumun düzenini sağlamak ancak bu kavramları belirginleştirip, 

uygulama ile sağlanabilir. Toplum düzenini sağlayıcı kavramlar bütünlüğünde oluşturulan kurallar 

uygulama sürecinde adalete ihtiyaç duyar.  

Adalet kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; (a) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, 
töre, Anayasa. (b) Bu işi uygulayan yerine getiren devlet kuruluşları. (c) Herkese kendine uygun düşeni, 

kendi hakkı olanı verme” olarak çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır (TDK, 1988:13). Adaletin varlığını 

pekiştiren en önemli kavramlardan biri, eşitliktir (Sunal, 2011: 286). 
Sosyal adalet; hak, eşitlik, fırsat eşitliği, çeşitlilik ve benzeri kavramı içeren şemsiye bir kavramdır. 

Toplumsal eşitsizliklerle mücadele sürecinde gelişme gösteren sosyal adaletin dağıtımcı, kültürel ve 

ilişkisel olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Dağıtımcı adalet, toplumun sahip olduğu maddi varlıkların 
toplum üyelerine adil bir şekilde paylaştırılmasını içeren bir süreçtir. Kültürel adalet; her hangi bir 

kültürün, toplumdaki diğer kültürler üzerinde baskı kurmamasıdır. İlişkisel adalet ise toplumdaki 

marjinal grupların kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine katılmalarını içeren süreçtir (Gewirtz ve 

Cribb, 2002; akt. Özdemir ve Kütküt, 2015: 202). 
Sosyal adalet; her bireyin yeteneklerinin göz önünde bulundurulması, kişinin hakları, siyasal özgürlük 

ve kanun önünde eşitlik, ödüller, ihtiyaçlar ile bireyin hayatını sürdürebilmesi için gerekli olanlar 

şeklinde ifade edilmektedir. Sosyal adalet kavramı bir toplumda insanların sadece gelirlerini arttırma, 
çeşitli kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasından ziyade iyi bir yaşam için öngörülen şeylerin 

desteklenme derecesidir (Karacan, Bağlıbel, ve Bindak, 2015: 55). Sosyal adaletin sağlanması 

birey/gruplara sosyal adaletin öğretilmesiyle gerçekleştirilebilir. Farklılıkların eğitimde yarattığı 

dezavantajlı durumların giderilmesi ve bu yolla öğrenciler arasındaki kültürel farklılıkların akademik 
başarı üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması sosyal adalet öğretiminin temel amacıdır 

(Furman ve Shields, 2007, akt. Gezer, 2017: 296).  

Bir örgütteki adaletin varlığı güven ve vatandaşlık duygusuyla; örgütsel açıdan ise yüksek verimlilik, 
olumlu iş ortamı ve güçlü bir örgüt kültürü ile mümkündür (Altunkurt, 2010, akt. Baş ve Şentürk, 2011: 

36). 

Eğitimde sosyal adalet kavramı 1930’lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde gündem oluşturmaya 
başlamaktadır. 1929 yılında ABD’de ekonomik krizin olumsuz etki alanından biri de eğitim olmuştur. 

Eğitime ilk müdahaleyi kötü eğitim koşullarına sahip okulların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yer 

almaktadır. Eğitimde sosyal adalet kavramı böylece literatüre girmiştir. Eğitim kurumlarında sosyal 

adaletin sağlanmasında birinci görev öğretmenlere düşmektedir. Çünkü öğretmenler eğitim hizmetini 
doğrudan öğrencilere sunmaktadırlar. Öğretmenlerin görevi, öğrencilerin akademik başarılarını 

sağlamakla birlikte, onların sosyal olarak daha eşit ve demokratik bir toplumu oluşturmak üzere 

hazırlanmasından da sorumludur (Karacan, Bağlıbel ve Bindak, 2015: 55-56). Bakanlığın son dönemde 
üzerinde durduğu “değerler eğitimi” bu anlayışın gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İş değeri; bireylerin iş ortamında ulaşmak istedikleri ve arzuladıkları durumları ifade eden “iyi-kötü”, 

“doğru-yanlış” gibi gibi yargılara varma kriterleridir. İş değeri bireyin çalıştığı iş ve ortam ile ilgili 
beklenti ve tutumlarının şekillenmesini de sağlar (Sığrı, 2007, akt. Taş, 2010: 213). Öğretmenlerin 

kendilerinde içselleştirdikleri iş değerleri, bir örgüt olarak okulun belirlemiş olduğu hedefleri 

doğrultusunda koordineli çalışmalarını sağlayan bir etken olarak kabul edilebilir. Öğretmenlerin 

içselleştirdikleri değerler ve örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin araştırılması, öğretmenlerin 
tutum ve davranışlarını dolayısı ile performans düzeyleri hakkında bilgi almak açısından önemlidir (Taş, 

2010: 213). Öğretmenler, mesleki ve kişisel inançlardan oluşan bir takım tutum, davranış, zihinsel süreç 

ve beklentilerle sınıfa girmektedir. Öğretmenlerinin sosyal adalet inançlarının biçimlenmesinde; 
çocukluktan miras kalan inançlar, ergenlik ve yetişkinlik boyunca edinilen deneyimler, sürekli eğitim 
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ve eleştirel yansıtmalar önemli bir rol oynamaktadır (Katsarou, Picower ve Stovall, 2010, akt. Gezer, 

2017: 296). 
Okullar yani eğitim kurumları da bireylerin bir arada bulunduğu etkili iletişimin yer aldığı, mekân ve 

süreç ifade eden, sosyolojik incelemeye her zaman açık olan sosyolojik yapının öğelerinden biridir. 

Bireylerin bir arada bulunduğu eğitim kurumlarında hak, hukuk ve adalet gibi kavramlar önem taşır. 
Çünkü okullar bireyler arasında etkileşimin yoğun olduğu sosyal ortamlardır. Okullarda bireyler 

arasındaki etkileşim yoğunlukla öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğretmen-veli-öğrenci şeklinde 

gerçekleşmektedir.  
Okullar toplumsal açık sistemlerdir. Toplumsal örgütlerde, örgütsel yapı kadar insan ilişkileri de 

örgütlerin etkililiğinde önemli rol oynar. Toplumsal açık sistemler olan okullarda iş ve işlemlerde etik 

kurallara uyulmaması, okul işgörenlerinin işlerine ve okullarına karşı olan tutumları üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir. Okul ortamında iş ve işlemlerin etik kurallara göre yapılmamasının nedenlerinden biri 
de kayırmacı tutum ve davranışlardır. Kayırmacı tutum ve davranışlar çalışanların adalet algısını 

doğrudan etkileyen bir değişken olarak göze çarpmaktadır.  Adalet, sosyal hayatın en değerli kriterleri 

arasındadır. İnsanlar adil davranılması konusunda duyarlı olduklarından, adalet, insan ilişkilerinde ilgi 
odağıdır (Polat ve Kazak, 2014: 72). 

Sosyal bir sistem olan okulda insan ilişkileri önemli bir yer tutmaktadır. İnsanların sağlıklı ilişkilerinin 

belirleyicilerinden bir tanesi de sosyal adalet algısıdır. Ortaokullarda sosyal adalet algısının yüksekliği 
öğretmenin örgütsel bağlılığını, iş doyumunu ve verimliliğini etkiler. Bu nedenle sosyal adalet algısının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısını belirlemektir. Bu 

doğrultuda şu sorulara yanıt aranmıştır: 
1. Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

2. Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı branşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir? 

3. Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı en son tamamladıkları öğrenim kurumuna  göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

4. Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı öğretmenlikteki kıdemlerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

verilerin analizine yer verilmiştir. 

 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma; genel 

tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma modelinde geçmişte veya halen var olan bir 
durumun var olduğu şekliyle açıklanması amaçlanır. Araştırmaya konu edilen olay, birey ya da nesne, 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, 

etkileme çabası gösterilmez. Bu araştırma modelinde temel olarak “ne idi?”, “nedir?”, “ne ile ilgilidir?” 
ve “nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıtlar aranır (Karasar, 2016: 109). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Malatya ili merkez ilçelerinden Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan resmi 
ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu evrenden seçkisiz olarak belirlenen ve 

araştırmanın veri toplama aracını gönüllü olarak yanıtlamayı kabul eden 258 öğretmen çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğretmenlerinin 

cinsiyetleri, branşları, en son tamamladıkları öğrenim kurumları, öğretmenlikteki kıdemlerini 

belirlemeyi amaçlayan dört soru bulunmaktadır. İkinci bölümde, öğretmenlerin sosyal adalet algısını 
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belirlemeyi amaçlayan 19 sorudan oluşan Sosyal Adalet Algısı Ölçeği bulunmaktadır. Çalışmada 

kullanılan ölçek Karacan, H., Bağlıbel, M. ve Bindak R. (2015) tarafından geliştirilmiştir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Veriler 2018-19 eğitim ve öğretim yılında Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki resmi 

ortaokullarda görev yapan öğretmenler için  oluşturulan veri toplama aracının uygulanması ile elde 
edilmiştir. Ölçek, çalışmaya katılmaya gönüllü öğretmenlere  araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 

Uygulama her bir öğretmen için yaklaşık 10 dakika sürmüştür. 

2.5. Verilerin Analizi 
Veri toplama aracında yer alan boyutların her birine verilen yanıtlar SPSS 24.0 paket programına 

aktarılmıştır. Araştırma ile ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 24.0 paket programından 

yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz 

Örneklemler t testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için 
Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak kabul edilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde araştırma probleminin yanıtı için toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen 

bulgular yer almaktadır. 

 

3.1. Ortaokul Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Adalet Algısına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi, "Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir?" biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak 

amacıyla t testi yapılmıştır.  
Ortaokul öğetmenlerinin cinsiyetlerine göre sosyal adalet algılarını içeren t testi analizi sonucunda 

ulaşılan bulgular Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1  

Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Adalet Algılarına İlişkin T Testi Sonuçları 

Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin, cinsiyetlerine göre sosyal adalet algılarını belirlemek için t testi 

yapılmıştır. Çizelge 1’deki t testi verileri incelendiğinde, cinsiyetlere göre öğretmenlerin sosyal adalet 
algılarında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

 

3.2. Ortaokul Öğretmenlerinin Branşlarına Göre Sosyal Adalet Algısına İlişkin Bulgular  

Araştırmanın ikinci alt problemi, "Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı branşlarına göre anlamlı 
bir farklılık göstermekte midir?" biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacıyla Tek 

Yönlü Varyans analizi yapılmıştır.  

Ortaokul öğetmenlerinin branşlarına göre sosyal adalet algılarını içeren bulgular Çizelge 2’de 
verilmiştir. 

 

Çizelge 2   
Öğretmenlerin Branşlarına Göre Sosyal Adalet Algılarına İlişkin Görüşlerini İçeren Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

Cinsiyet  n X Ss Sd t p 

Kadın  139 78,9 12,17 256 -,699 ,485 

Erkek  119 79,9 10,04    

Branş  n X Ss Sd F p 

Sayısal  89 79,2 9,7 2-255 ,019 ,981 

Sözel  130 79,4 11,7 

Özel Yetenek  39 79,6 12,7 
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Çizelge 2’de görüldüğü üzere ortaokulda görev yapan öğretmenlerin, branşlarına göre sosyal adalet 

algılarını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Buna göre öğretmenlerin branşlarına 
göre sosyal adalet algılarında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

 

3.3. Ortaokul Öğretmenlerinin En Son Tamamladıkları Öğrenim Kurumuna Göre Sosyal Adalet 

Algısına İlişkin Bulgular  

Araştırmanın üçüncü alt problemi, "Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı en son tamamladıkları 

öğrenim kurumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?" biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt 
probleme yanıt bulmak amacıyla t testi yapılmıştır.  

Ortaokul öğetmenlerinin en son tamamladıkları öğrenim kurumuna göre sosyal adalet algılarını içeren 

bulgular Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3  
Öğretmenlerin En Son Tamamladıkları Öğrenim Kurumuna Göre Sosyal Adalet Algılarına İlişkin t 

testi Sonuçları 

Mezun Olunan Fakülte  n X Ss Sd t p 

Eğitim Fakültesi  198 79,4 11,1 256 ,082 ,935 

Diğer Fakülteler  60 79,3 11,5    

Çizelge 3’teki t testi verileri incelendiğinde, en son tamamladıkları öğrenim kurumuna göre 

öğretmenlerin sosyal adalet algılarında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

 

3.4. Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenlikteki Kıdemlerine Göre Sosyal Adalet Algısına İlişkin 

Bulgular  

Araştırmanın dördüncü alt problemi, "Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı öğretmenlikteki 

kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?" biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme 
yanıt bulmak amacıyla Tek Yönlü Varyans analizi yapılmıştır.  

Ortaokul öğetmenlerinin öğretmenlikteki kıdemlerine göre sosyal adalet algılarını içeren bulgular 

Çizelge 4’te verilmiştir. 
Çizelge 4 

Öğretmenlerin Öğretmenlikteki Kıdemlerine Göre, Sosyal Adalet Algılarına İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Kıdem (Yıl) N X Ss Sd F p 

1-10 74 80,6 9,7 2-255 ,927 ,397 

11-20 123 79,3 11,3 

21 ve üstü 61 78 12,6 

Çizelge 4’te görüleceği üzere ortaokulda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlikteki kıdemlerine göre 
sosyal adalet algılarını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin kıdemlerine 

göre sosyal adalet algılarında anlamlı bir fark görülmediği belirlenmiştir.  

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERILER 
Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma 

sonucunda öğretmenlerin sosyal adalet algılarının cinsiyetlerine, branşlarına, en son tamamladıkları 

öğrenim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 
göstermediği belirlenmiştir.  

Bununla birlikte araştırmada elde edilen bulgular aşağıda öz olarak verilmiştir: 

1. Ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısı cinsiyetlerine göre aritmetik ortalamaları kadınlarda 
78,9 olarak, erkeklerde 79,9 olarak belirlenmiştir. Bu durumda sosyal adalet algısının hem kadın, hem 

de erkek öğretmenler tarafından benzer düzeyde olduğu söylenebilir.   
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2. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, sosyal adalet algı düzeylerinde branşlara göre aritmetik 

ortalamaları oranlarına bakıldığında Sayısal grubu 79,2 olarak, Sözel grubu 79,4 olarak, Özel Yetenek 
grubu 79,6 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sonuçlar ışığında sözel, sayısal ve özel yetenek grubu 

öğretmenleri arasında sosyal adalet algısının  benzerlik gösterdiği ileri sürülebilir. 

3. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, sosyal adalet algı düzeylerinde en son tamamladıkları 
öğrenim kurumuna göre aritmetik ortalamalarına bakıldığında; Eğitim Fakültesi mezunu 

öğretmenlerdeki oran 79,4 olarak, Diğer Fakülte mezunu öğretmenlerdeki oran 79,3 olarak 

belirlenmiştir. Bu oranlara bakıldığında sosyal adalet algısının eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerle, 
diğer fakülte mezunu öğretmenler arasında benzerlik olduğu söylenebilir. 

4. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, sosyal adalet algı düzeylerinin öğretmenlikteki 

kıdemlerine göre aritmetik ortalamalarına bakıldığında; 1-10 yıl arası hizmet süresi olan öğretmenlerde 

oran 80,6 olarak, 11-20 yıl arası hizmet süresi olan öğretmenlerde oran 79,3 olarak, 20 yıl ve üzeri 
hizmet süresi olan öğretmenlerde oran 78 olarak belirlenmiştir. Bu oranlara bakıldığında ortaokul 

öğretmenlerinin hizmet süreleri ile sosyal adalet algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir. 

5. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin sosyal adalet algısı araştırmasında kullanılan ölçeğin bütün 
değişkenlerinin oranına bakıldığında 4,18 olarak belirlenmiştir. Bu oran ile ortaokul öğretmenlerinin 

sosyal adalet algısının yüksek olduğu söylenebilir. 

Alan yazın tarandığında ortaokul öğretmenlerinin sosyal adalet algısını belirlemeye yönelik herhangi 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin örgütsel adalet konusunda çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların da araştırmaya katkı sağlayacağı düşünülerek konu ile birebir ilgili 

olanlara yer verilmiştir. Baş ve Şentürk (2011) tarafından yapılan “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin 

Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları” adlı araştırmada elde edilen 
sonuçlara göre, ilköğretim öğretmenleri okullarında örgütsel adalete, örgütsel vatandaşlığa ve örgütsel 

güvene ilişkin olarak olumlu algılara sahiptirler. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin örgütsel 

adalet algılarının cinsiyete ve mesleki kıdeme göre farklılaşmadığı, ancak eğitim durumuna göre 
farklılaştığı saptanmıştır. Polat ve Kazak (2014) tarafından yapılan “Okul Yöneticilerinin Kayırmacı 

Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki” adlı araştırma 

sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet 

algıları arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Polat (2007) ve Polat ve Celep (2008) ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven 

ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algılarını belirlemeye çalışmışlardır. Cömert ve arkadaşları 

(2008) ise lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarını belirlemeye çalışmışlardır. Cömert ve 
arkadaşları (2008) araştırmalarında katılımcıların örgütsel adalete ilişkin algılarının cinsiyet, branş, 

mesleki kıdem, görev yapılan lisenin türü ve okuldaki öğretmen sayısı gibi değişkenlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada örgütsel adalet algısı, çalışanlarla 
ilişkiler, amirlerle ilişkiler alt boyutları ve toplam puan ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak genel bir 

örgütsel adalet algısı değerlendirmesi yapılmamıştır. Türkiye’de yapılan diğer araştırmalarda da örgütsel 

adalet algısı alt boyutlar bazında incelenmiştir. Yılmaz (2006) araştırmasında, ilköğretim okullarının 

örgütsel yaşamındaki en önemli değerlerden birinin adalet olduğunu belirlemiştir. Araştırmaya katılan 
okul yöneticileri ve öğretmenler adalet değerine üst sıralarda yer vermiştir. Taşdan (2008) da 

araştırmasında benzer bulgulara ulaşmıştır. Buna göre okulların örgütsel yaşamındaki en önemli 

değerlerden birinin adalet olduğu söylenebilir. Alanyazında yapılan çalışmalara da bakıldığında 
demografik değişkenler açısından benzer sonuçlara ulaşıldığı, anlamlı bir farklılık belirlenemediği 

görülmektedir.  

Genel olarak öğretmenlerin sosyal adalet algılarının yüksek olduğu belirtilebilir. Bu durumun 
öğretmenlik mesleğinin yapısı gereği olduğu düşünülebilir. Öğretmenlerin adalet, etik ve değerler 

üzerinde mesleklerini inşa ettikleri düşünülürse demografik değişkenler açısından farklılık 

oluşturmaması olağan karşılanabilir. Öğretmenlerin örgütsel yaşamlarındaki en önemli ve belirleyici 

değerlerinin adalet olduğu söylenebilir. 
 

4.1. Öneriler 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler uygulamacılar ve 
araştırmacılar için öneriler olarak iki başlık altında düzenlenmiştir: 
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4.1.1. Uygulamacılar İçin Öneriler 

1. Ortaokul öğretmenlerine, yaptıkları işin önemli olduğunu ve sosyal adalet kavramının 
öğrencilerin özellikle ergenlik dönemine girdikleri bu dönemde psikolojik, sosyolojik ve akademik 

anlamda önemli ölçüde etkilediği vurgulanmalıdır. 

2. Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı içindeki çalışmalarında sosyal adalet duygusunu yerleştirip 
pekiştirecek etkinliklere yer vermesi gerektiği vurgulanmalıdır.  

4.1.2. Araştırmacılar İçin Öneriler 

1. Bu çalışma kapsamına girmeyen diğer kamu kurum çalışanları ile ilgili de araştırma yapılabilir. 
2. Araştırmada sosyal adalet algısının ortaokul öğretmenlerinde yüksek çıktığı gözlenmiştir. Bu 

çalışma yöneticilerin gözünden öğretmenlerdeki sosyal adalet algısı yönünde veya öğretmenlerin 

gözünde yöneticilerin sosyal adalet algısı araştırmaları yapılabilir. 

3. Bu araştırma nicel bir araştırmadır. Daha detaylı sonuçlar elde etmek amacıyla nitel araştırmalar 
yapılabilir. 

4. Bu ölçeğin evrendeki örneklemi artırılarak diğer illerdeki okullarda da uygulanabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunları ve bu sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini saptamaktır. Bu amaçla olgubilim deseninde nitel bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu araştırmanın çalışma evreninde yer alan ve araştırmanın veri 

toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan yönetici, rehberlik ve özel eğitim 

öğretmenlerinden oluşan toplam 74 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim 

kurumu, görev unvanı, bulunduğu görev unvanındaki toplam hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet 

süresi, rehberlik ve araştırma merkezindeki hizmet süresi ve görev yaptığı ili belirlemeyi amaçlayan 

sekiz soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezinde yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan üç açık uçlu soru yer almaktadır. Elde edilen 

veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu analiz sonucunda katılımcıların en çok yasaların 

boşluğundan kaynaklı sorunları, binaların elverişsizliğini, yöneticilerin yetkin olmamasını ve hizmet içi 
eğitim yetersizliğini vurguladıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve araştırma merkezi, rehberlik öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, 

RAM. 

PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS IN GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the problems in the guidance and research centers 

and the solutions to these problems. For this purpose, a qualitative research was carried out in the 
phenomenology pattern. The study group consisted of a total of 74 participants, consisting of 

administrators, guidance and special education teachers, who took part in the study universe and 

completed the data collection tool voluntarily and completely. The data collection tool consists of two 
parts. In the first part, there are eight questions that aim to determine the gender, branch, the last 

completed education institution, job title, total service period in the job title, length of service in 

teaching, duration of service in the guidance and research center and the province where he / she 

works. In the second part, there are three open-ended questions aiming to determine the problems and 
solution suggestions of the participants in the guidance and research center. The data were analyzed by 

content analysis. As a result of this analysis, it was determined that the participants mostly emphasized 

the problems caused by the gap of the law, the inadequacy of the buildings, the lack of competence of 
the managers and the lack of in-service training. 

Keywords: Guidance and research center, guidance teacher, special education teacher, RAM. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim kurumlarının hemen her aşamasında farklı sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle öğrencilerle ilgili 

karşılaşılan sorunları belirlemek ve öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini sağlamak uzmanlık 

katkısını gerektirmektedir. Bu katkı okullarda rehberlik öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenleri 
aracılığıyla gerçekleşmektedir. İl düzeyindeki sorumluluk ise rehberlik ve araştırma merkezleri 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, ülkemizde Eğitim ve Rehberlik kavramları da değişmeye 
başlamış, yapılan bilimsel araştırmalar, hazırlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle Türk 

eğitim sistemi içerisinde yerini almıştır. Rehberlik çalışmalarında yeni atılımlar, araştırmalar yapmak 

ve profesyonel bir eğitim anlayışı oluşturmak amacıyla ilk olarak 1955 yılında Ankara’da Demirlibahçe 

İlkokulunda, 1959’da İstanbul Kadıköy ve İzmir’de kurulan Rehberlik Araştırma Merkezleri; özellikle 
1980’li yıllarda artış göstermiş, bugün tüm illerimizde ve büyük nüfuslu ilçelerimizde açılarak, gittikçe 

artan bir hızda hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezleri 1983’de Özel 

Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması ile buraya bağlanmıştır 
(http://anamurram.meb.k12.tr). Yaygınlığı gittikçe artan rehberlik araştırma merkezlerinin görev 

tanımları da yapılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatında “Rehberlik ve araştırma 

merkezi; eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli 
bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla bölgesindeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması 

ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi 

ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde Bakanlıkça açılır” denmektedir (https://orgm.meb.gov.tr). 

Bu yasal düzenleme rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev tanımını belirginleştirmiştir. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri rehberlik hizmetleri ve özel eğitim hizmetleri olmak üzere iki bölüm 

şeklinde hizmetlerini yürütmektedir. 

Rehberlik hizmetleri bölümü okul rehberlik servisleri ve okul yönetimleriyle koordinasyon kurmanın 
yanında her yaştan bireye psikolojik destek de sağlamakla görevlidir. Öğrenciler, aileler, öğretmenler 

ve yöneticiler psikolojik danışmanının daha önce hiç karşılaşmadığı sorularla, konularla ve yaşantılarla 

gelebilirler. Toplum zamanla değiştikçe öğrencilerin gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Onların çeşitli 

gereksinimlerine yanıt verebilmek için, psikolojik danışmanının yaratıcılık düzeyinin yüksek olması 
gerekmektedir. Diğer bir deyişle, psikolojik danışman bilgi ve becerisini karşılaşabileceği olası yeni ve 

özgün durumlarda kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Psikolojik danışmanlar; danışanlarının 

gereksinimleri ve okulda uyguladıkları etkinlikler konusunda esnek olmalıdırlar. Okulda psikolojik 
danışmanlar bir etkinlikten kısa bir zaman sonra başka bir kişi veya grupla başka bir çalışmaya geçmek 

durumunda kalmaktadırlar. Bir başka deyişle; okul psikolojik danışmanları bir rolden diğer bir role, bir 

etkinlikten başka bir etkinliğe çok kısa sürede, uygun biçimde geçmek zorundadırlar. Bu nedenle okul 
psikolojik danışmanları farklı grupların (öğrenci, öğretmen, aile, yönetici) gereksinimlerini ve her 

birisinin kendisine özgü kültürel, duygusal, gelişimsel durumunu ve beklentilerini bilmeli ve bunları 

dikkate almalıdır (Yalçın, 2006: 126). Bunları yeterince dikkate almayan bir psikolojik danışmanın 

görevinin gereğini tam anlamıyla yerine getirmesi gittikçe güçleşmektedir. 

Özel eğitim hizmetleri bölümü özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılama ve değerlendirme iş ve 

işlemlerini yürütmekle görevlidir. Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmaları ve üretken 

bireyler haline gelmeleri, varlıklarını başkalarına çok fazla yük olmadan sürdürebilmeleri, bunlara 
uygun eğitim olanaklarının sunulmasına bağlıdır. Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi engelli 

çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi 

kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla sağlıklı bir biçimde bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. 
Çağımızda, eğitim sisteminin dışına atılacak, yok sayılacak hiçbir çocuğun olamayacağı yaygın kabul 

görmektedir. Temel insan hakları açısından yaklaşıldığında da her insanın eğitim görme hakkı olduğu 

gözden uzak tutulmamalıdır (Kırbıyık, 2011: 1). Bunlar içinde özellikle dezavantajlı konumdaki 

kişilerin pozitif ayırımcılığa ihtiyaç duydukları göz ardı edilmemelidir.    
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Doğru tanılama, hem öğrenme güçlüğü olan bireylere hem de yetersizliği olan tüm bireylere sağlanacak 

özel eğitim hizmetleri açısından oldukça önemlidir (Melekoğlu, 2010: 94). Doğru ve güvenilir bir 
tanılama süreci, bireylerin uygun eğitsel ve sosyal hizmetlerle yetersizlikten etkilenme düzeylerini en 

aza indirir (Aksoy, 2016: 269). Eğitsel tanılamada, mutlak testler ve gözlemlerden yararlanılır. 

Bireylerin birbirleriyle karşılaştırılmasından çok, gelişim ya da disiplin alanlarında kendi içinde güçlü 
ve zayıf yanlarının ortaya çıkarılmasında, mutlak test ve gözlemlerden yararlanma uygulayan kişiye 

göre daha işlevseldir (Maraklı, 2016: 4).  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin amacı eğitsel tanılama, izleme ve yerleştirme işlemlerini yapmak; 
onaylanmayan tutum ve davranışlar gösterdiği için sorunlar yaşayan öğrenciler için psikolojik 

danışmanlık hizmetlerini yürütmektir. Rehberlik ve araştırma merkezleri bu amacını 

gerçekleştirebilmek için insan ve madde kaynağından kaynaklanan farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Bu sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik olarak rehberlik ve araştırma merkezinde çalışan 
yönetici, rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerinin deneyim, gözlem ve önerilerinin katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

Bu temel gerekçeler ışığında gerçekleştirilen bu araştırmanın temel amacı, rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin neler olduğunu belirlemektir. 

Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlar nelerdir? 
2. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunlar nasıl çözülmektedir? 

3. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirilen öneriler 

nelerdir? 

 

2. YÖNTEM 

Bu başlık altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi yer almaktadır. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışma olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma mecazi anlamda 
incecik iplik, birçok renk, farklı doku ve çeşitli malzemelerin karışımından oluşan girift bir kumaşa 

benzetilir. Bu kumaş kolay veya basit bir şekilde açıklanamaz. Kumaşın dokunduğu tezgah gibi, genel 

varsayımlar ve yorumlayıcı çatı nitel araştırmayı bir arada tutar (Creswell, 2013: 42). Olgubilim 
deseninde amaç bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları 

ortaya çıkarmaktır. Olgubilim araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve 

genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve anlamamıza 
yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Bu yönüyle 

hem bilimsel alanyazına hem de uygulamaya önemli katkılar getirebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 75). 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 2018-19 öğretim yılında Türkiye’deki rehberlik ve araştırma merkezlerinde 

görevli yönetici, rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunu veri toplama 

aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan rehberlik araştırma merkezlerinde yönetici, 
rehberlik ve özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 74 kişi oluşturmaktadır. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 
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Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formudur. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, branş, en son tamamladığı 
öğrenim kurumu, görev unvanı, bulunduğu görev unvanındaki toplam hizmet süresi, öğretmenlikteki 

hizmet süresi, rehberlik ve araştırma merkezindeki hizmet süresi ve görev yaptığı ili belirlemeyi 

amaçlayan sekiz soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların rehberlik ve araştırma 
merkezinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan üç açık uçlu soru yer 

almaktadır.  

 

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri 2018-19 öğretim yılında Türkiye’deki rehberlik ve araştırma merkezlerinde 

yönetici, rehberlik ve özel eğitim öğretmeni olarak görev yapanlardan, veri toplama aracının 

uygulanması ile elde edilmiştir. Veri toplama aracı ulaşılabilen illerdeki rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde, araştırma ile ilgili gerekli ön açıklamalar yapıldıktan sonra, çalışmaya katılmaya gönüllü 

olan yönetici,  rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerine çalışma odalarında uygulanmıştır. Uygulamalar 

yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Ulaşılamayan illerin rehberlik ve araştırma merkezlerinden ise eposta 
aracılığıyla veriler elde edilmiştir.    

 

2.5. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve 

yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabii tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark 

edilmeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilmeye çalışılır. Bu amaçla toplanan verilerin önce 
kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve 

buna göre veriyi açıklayan temaların belirlenmesi gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). İçerik 

analizi, kapsamlı olan nitel materyali alarak temel tutarlılıkları ve anlamları belirlemeye yönelik 
herhangi bir nitel veriye indirgeme ve anlamlandırma çabası girişimlerini ifade etmek için kullanılır 

(Çekiç ve Bakla, 2014: 453). 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma probleminin yanıtlanması için toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde 

edilen bulgularla, bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Bulgular ve ilgili yorumlar, araştırma 

alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak verilmiştir.  

 

3.1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın birinci alt problemi “rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlar nelerdir?” 
biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde 

yaşanan sorunların neler olduğuna ilişkin katılımcı yönetici ve öğretmenlerin verdikleri yanıtlar içerik 

analizi yoluyla çözümlenmiştir.  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin rehberlik ve araştırma merkezlerinde 
görev yapan yönetici, rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Yaşanan Sorunlar 

Katılımcı görüşleri (Kodlar) f 

Yasaların boşluğundan kaynaklı sorunlar 52 
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Yönetici yetkinliği 20 

Ücretlerin yetersizliği 5 

Yönetici liyakatine önem verilmemesi 2 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere en yüksek frekansa sahip kod 52 ile “yasaların boşluğundan kaynaklı 
sorunlar” şeklindedir. 20 ile sırasıyla en çok frekansa sahip kodlar “yönetici yetkinliği”, 5 ile “ücretlerin 

yetersizliği”, 2 ile “yönetici liyakatine önem verilmemesi” olarak belirlenmiştir.  

Bu ana temalar daha ayrıntılı olarak beş alt tema altında çözümlenmiş ve aşağıda sunulmuştur:  

 

3.1.1. Fiziksel Ortam Teması  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Fiziksel Ortam Teması altında 
toplanan kodlar Çizelge 2’de yer almaktadır.  

Çizelge 2 

Fiziksel Ortam Teması Altında Toplanan Kodlar  

  Tema Kodlar  

   Fiziksel Ortam 
Binaların elverişsizliği 

Oda sayısının yetersizliği 

Fiziksel ortam temasına ilişkin bazı katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 Binanın fiziksel olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezine uygun olmaması(K5).  

 Çalıştığım ram fiziksel olarak yeterli değil(K7). 

 Fiziksel şartlar; öngörülen ve istenen faaliyetlerin yürütülmesi bakımından hiç uygun 
değil(K9)  

 

3.1.2. Alan Uzmanlığı Teması  

Alan Uzmanlığı Teması altında toplanan kodlar Çizelge 3’te yer almaktadır.  

Çizelge 3 

Alan Uzmanlığı Teması Altında Toplanan Kodlar  

   Tema Kodlar  

   Alan Uzmanlığı 

Uzmanlık gerektiren testlerin uygulanması esnasında 
yaşanan sorunlar 

Testörlerin yeterlilik sorunları 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin bazı katılımcılar alan uzmanlığı 

temasına ilişkin şu görüşleri vurgulamışlardır: 

 Özel eğitim bölümlerinde standart bir performans alım ölçeği olmadan performans alındığı için 

farklı kurumlarca incelenen bir çocuğun inceleme sonuçları da farklılık göstermektedir (K3).  
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 Materyal, araç-gereç, çalışma ortamında herhangi bir sorun yok. Tek sorun testörlerin kendi 

içindeki yeterlilik sorunları(K18). 

 

3.1.3. Koordinasyon Teması  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Koordinasyon Teması altında toplanan 
kodlar Çizelge 4’de yer almaktadır.  

Çizelge 4 

Koordinasyon Teması Altında Toplanan Kodlar  

   Tema Kodlar  

   Koordinasyon 
Okulların RAM’la ilişkileri zayıf 

MEB dışı kurumlardan kaynaklı sorunlar 

Koordinasyonu bir sorun olarak belirten bazı katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehberlik öğretmenlerinin diğer okul rehberlik 

öğretmenleri arasındaki işbirliği zayıflığı (K23).  

 Veli-okul-rehabilitasyon merkezi isteklerinin çatışması sonucu yaşanılan sorunlar (K52). 

 

3.1.4. Veli Bilinci Teması  

Veli Bilinci Teması altında toplanan kodlar Çizelge 5’te yer almaktadır.  

Çizelge n 

Veli Bilinci Teması Altında Toplanan Kodlar  

          Tema Kodlar  

           Veli Bilinci 
Aile Bilgisizliği 

Aile İlgisizliği 

Velinin yeterince bilinçli olmadığına değinen katılımcılardan bazıları görüşlerini şu şekilde 
açıklamışlardır: 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerinin bilinçsiz olması. Eğitimle ilgili bütün süreçleri 

öğretmenlere ve rehabilitasyon merkezlerine bırakmış olmaları (K1).  

 Eğitsel tanılamalar yapılırken öğrencideki problemi kabul etmeyen velilerle yaşanan iletişim 
problemleri (K34). 

 

3.1.5. Ölçme Araçları Teması  

Ölçme Araçları Teması altında toplanan kodlar Çizelge 6’da yer almaktadır.  

Çizelge 6 

Ölçme Araçları Teması Altında Toplanan Kodlar  

  Tema Kodlar  
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   Ölçme Araçları 
Tanılamada kullanılacak malzeme yetersiz 

Standart Formların olmayışından kaynaklı sorunlar 

 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ölçme Araçları temasına ilişkin bazı 

katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 Materyal eksikliği, donanım eksikliği, uzmanlık gerektiren testlerin eksikliği(K21). 

 Tanılamada kullanılan test çeşitliliğinin olmaması (K29).  

 

3.2. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Karşılaşılan Sorunların Nasıl Çözüldüğüne İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunlar nasıl 

çözülmektedir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile rehberlik ve 

araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlarının nasıl çözüldüğüne ilişkin katılımcı yönetici ve 
öğretmenlerin verdikleri yanıtlar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.  

Çizelge 7’de katılımcı görüşlerine göre rehberlik ve araştırma merkezinde karşılaşılan sorunları nasıl 

çözdüklerine ilişkin verdikleri yanıtlardan en yüksek frekansa sahip olanları verilmiştir. 

 

Çizelge 7 

Karşılaşılan Sorunların Çözümüne İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Katılımcı görüşleri (Kodlar) f  

Sorunları bakanlık çözmeli 17  

Çözüm konusunda karamsar 14  

Artık uğraşmıyorum   7  

 

Çizelge 7’de görüldüğü üzere en yüksek frekans 17 ile “sorunları bakanlık çözmeli” şeklindedir. Bunu 

sırasıyla 14 frekansla “çözüm konusunda karamsar” olduklarını belirtenler ve 7 frekansla ‘‘artık 
uğraşmıyorum” görüşleri izlemektedir.  

Katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezinde karşılaşılan sorunları nasıl çözdüklerine ilişkin 

verdikleri yanıtlar daha ayrıntılı olarak dört alt tema altında çözümlenmiş ve aşağıda sunulmuştur:  

 

3.2.1. İletişim Teması  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin İletişim Teması altında 

toplanan kodlar Çizelge 8’de yer almaktadır.  

 

Çizelge 8 

İletişim Teması Altında Toplanan Kodlar  
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  Tema Kodlar  

   İletişim 

Olumlu iletişim kuruyorum 

Fikir birliği ile çözüyoruz 

Yardımlaşarak hallediyoruz 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin İletişim temasına ilişkin 

bazı katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 İyi iletişim (K18). 

 Bilenler bilmeyenlere öğretiyor (K44).  

 

3.2.2. Kurum Yetkilileri Teması  

Kurum Yetkilileri Teması altında toplanan kodlar Çizelge 9’da yer almaktadır.  

Çizelge 9 

Kurum Yetkilileri Teması Altında Toplanan Kodlar  

  Tema Kodlar  

   Kurum Yetkilileri 

Yerel imkânlarla çözüm 

Sorunları yöneticilere söyleme 

Bakanlık çözmeli 

Sorunu nasıl çözdüklerine ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekilde ifade edilmiştir:  

 Genel bütçeden ve yerel yönetimlerin desteği ile çözmeye çalışıyoruz(K43). 

 Mevzubahis sorunların MEB tarafından çözüleceğine inanıyorum (K28). 

 

3.2.3. Çözümsüzlük Teması  

Çözümsüzlük Teması altında toplanan kodlar Çizelge 10’da yer almaktadır.  

Çizelge 10 

Çözümsüzlük Teması Altında Toplanan Kodlar  

  Tema Kodlar  

   Çözümsüzlük 
Çözüm konusunda karamsarlık 

Artık uğraşmıyorum.  

Bazı katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 Çözmek için uğraşmıyorum. Geçmişten süregelen sorunlar devam ediyor. Sorunları değiştirmek 

maalesef öğretmenlerin elinde değil (K6). 

 Karşılaştığımız sorunların çözüm yerinin üst kurumlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden 

çözmüyoruz (K7). 
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3.2.4. Yasal Dayanak Teması  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Yasal Dayanak Teması 
altında toplanan kodlar Çizelge 11’de yer almaktadır.  

Çizelge 11 

Yasal Dayanak Teması Altında Toplanan Kodlar  

Tema Kodlar  

Yasal Dayanak Yasalardan bakıp öğreniyorum 

Karşılaştıkları sorunların çözümünü yasal düzenlemeler bakarak yaptığını belirten bazı katılımcılara 

ait görüşler şöyledir: 

 Bilmediklerimi yasa ve yönetmeliklerden bakarak öğrenmeye çalışıyorum (K68). 

 Yasal prosedürlere uyaraktan çözüyorum (K66). 

 

3.3. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Karşılaşılan Sorunların Çözümü İçin Geliştirilen 

Önerilerin Neler Olduğuna İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü 

için geliştirilen öneriler nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile 

rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirilen önerilere ilişkin 

katılımcı yönetici ve öğretmenlerin verdikleri yanıtlar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.  

Katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirdikleri 

öneriler Hizmet İçi Eğitim, Standardizasyon, Yasal Düzenleme ve İletişim temaları altında 

yoğunlaşmaktadır. Bu temalara ilişkin katılımcı görüşleri daha ayrıntılı olarak aşağıda sunulmuştur. 

 

3.3.1. Hizmet İçi Eğitim Teması  

Katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirdikleri 
önerilerden Hizmet İçi Eğitim Teması altında toplananlara Çizelge 12’de yer verilmiştir.  

Çizelge 12 

Hizmet İçi Eğitim Temasında Geliştirilen Öneriler 

Katılımcı görüşleri (Kodlar) f 

Hizmet içi eğitimler arttırılmalı 20 

Uzmanlık gerektiren konularda eğitimler arttırılmalı 9 

Test eğitimleri arttırılmalı 6 

Çizelge 12’de görüldüğü üzere Hizmet İçi Eğitim Teması altında en yüksek frekansa sahip çözüm, 20 

frekansla “hizmet içi eğitimler artırılmalı” önerisi ilk sırada yer almıştır. Bu öneriyi sırasıyla 9 frekansla 

“uzmanlık gerektiren konularda eğitimler arttırılmalı”, 6 frekansla ise “test eğitimleri arttırılmalı” 
önerileri izlemiştir.  

Hizmet İçi Eğitim ana temasına ilişkin alt temalarda vurgulanan çözüm önerileri de Çizelge 13’de 

verilmiştir.  
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Çizelge 13 

Hizmet İçi Eğitim Ana Temasının Alt Temalarda Geliştirilen Çözüm Önerileri  

Tema Kodlar  

   Hizmet İçi Eğitim 

Mahalli hizmet içi eğitim 

Test eğitimleri arttırılmalı 

Herkes bir testten uygulayıcı olmalı 

Uzmanlık gerektiren konularda eğitimler arttırılmalı 

Hizmet İçi Eğitim ana temasına ilişkin alt temalarda bazı katılımcılara ait görüşler şöyledir: 

 Yapılacak işler ile ilgili önceden lisans eğitimlerindeki eğitimler arttırılmalı, hizmet içi 

eğitimler arttırılmalı (K8). 

 Daha çok test eğitimi açılmalı (K10). 

 

3.3.2. Standardizasyon Teması  

Katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirdikleri 
önerilerden Standardizasyon Teması altında toplanan görüşler Çizelge 14’de verilmiştir.  

Çizelge 14 

Standardizasyon Teması Altında Toplanan Çözüm Önerileri  

  Tema Kodlar  

   Standardizasyon 
RAM’lar doğrudan bakanlığa bağlanmalı 

Tip proje RAM binaları yapılmalı 

Bazı katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için 
Standardizasyon Teması altında geliştirdikleri önerileri şöyledir: 

 Tip proje Rehberlik ve Araştırma Merkezi binasının yapılması (K5). 

 Tip proje Rehberlik ve Araştırma Merkezi binaları ve bu binalara uygun çalışma ortamı 
sağlanmalı (K55). 

 

3.3.3. Yasal Düzenleme Teması  

Katılımcıların rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirdikleri 
önerilerden Yasal Düzenleme Teması altında toplanan görüşleri Çizelge 15’de verilmiştir.  

 

Çizelge 15 

Yasal Düzenleme Teması Altında Geliştirilen Öneriler  

Tema Kodlar  

 Yasal Düzenleme Öğretmen hareketliliği çok fazla olmamalı 
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Mesai saatleri haftada 30 saat olmalı 

Tanılamada kullanılan formlar güncellenmeli 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için Yasal Düzenleme Teması 
altında geliştirilen bazı öneriler şu şekilde ifade edilmiştir: 

 Mesai saatleri 09:00-16:00 şeklinde düzenlenmelidir (K5). 

 Öğretmen sirkülasyonu çok sık yaşanıyor. Görev yaptığım 7 yılda 70’e yakın öğretmen değişti. 
Bunun olmaması gerekiyor (K73). 

 

3.3.4. İletişim Teması  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için katılımcıların geliştirdikleri 
önerilerden İletişim Teması altında toplanan görüşler Çizelge 16’da verilmiştir.  

Çizelge 16 

İletişim Teması Altında Geliştirilen Öneriler  

  Tema Kodlar  

   İletişim 
Veli eğitimleri yoluyla iletişim arttırılmalı 

İletişim arttırılmalı 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için İletişim Teması altında 

geliştirilen bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

 Velilerin çeşitli kurslar ve eğitimler yoluyla eğitilmesi (K46). 

 İlgili kişi, kurum ya da kuruluşlarla devamlı ve sağlıklı bir iletişimin bu sorunlar için önemli 

bir çözüm yolu olduğunu düşünüyorum (K62). 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre rehberlik ve araştırma merkezlerinde yaşanan sorunlar ve 

çözüm önerileri görüşleri; toplam 13 tema ve 35 kod altında toplanmıştır.  

Araştırma sonrası elde edilen bulgular ve kodlar incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun 
yasaların boşluğundan kaynaklı sorunlar (52), binaların elverişsizliği (37), yönetici yetkinliğinden 

kaynaklanan sorunlar (20)  ve hizmet içi eğitimlerin yeterince yapılmaması (20) yönünde fikir 

belirtmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre RAM’ların daha etkili çalışmaları için yasal düzenlemelerin 
ve standart binaların yapılması gerektiği belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlardan biri, yasaların boşluğundan kaynaklı sorunlardır. Mevcut 

rehberlik hizmetleri yönetmeliği ve özel eğitim hizmetleri yönetmeliği incelendiğinde RAM’larda 

yapılacak iş ve işlemlerde birtakım sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Karar vericilerin yönetmelikleri 
hazırlarken RAM’larda çalışan yönetici ve öğretmenleri de sürece dahil etmesi sorunların azaltılmasında 

katkı sağlayacaktır.  

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlardan bir diğeri binaların elverişsiz olmasıdır. Türkiye’nin 16 
ilinden elde edilen sonuçlar RAM’larda standart bir binanın olmadığını göstermektedir. Bilindiği üzere 

RAM’lar daha çok engellilere hizmet vermektedir. Engellilerin daha kolay ve erişime müsait binalardan 

hizmet alması elzemdir. Dolayısıyla karar vericilerin bu durumu da dikkate alarak tip proje RAM 
binaları yapması hizmetlerin kalitesinin artmasında önemlidir.  
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Yine araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer bulgu yönetici yetkinliğidir. RAM’larda müdür ve müdür 

yardımcısı olarak istihdam edileceklerde birtakım özel şartlar aranması gerekmektedir. Bu şartlar şöyle 
sıralanabilir: 

1. En az 5 yıllık RAM deneyimi olanlar arasından yönetici seçimi yapılmalıdır. 

2. Yönetici seçiminde birtakım kişilik testleri yapılarak yöneticiliğe uygun olup olmama durumu 
değerlendirilmelidir.  

3. Yönetici olarak seçilecek adayların alan uzmanlığı, mevzuat hakimiyeti objektif ölçütlere göre 

değerlendirilmelidir.  

Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç ise hizmet içi eğitimlerin arttırılması zorunluluğudur. Bu 

kapsamda RAM’larda çalışan personelin sürekli olarak kendi alanları ile ilgili eğitimler alması 

sağlanmalıdır. RAM’ların hizmet bünyesindeki bütün rehberlik servisleri, özel eğitim okulları, kurum 

yöneticileri ile iletişim halinde olması ve gerekli müşavirlik çalışmalarını yerine getirmesi gibi 
misyonları dikkate alındığında; RAM’larda çalışan personelin tam donanımlı öğretmenler olması 

zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır.  

Alanyazın incelendiğinde, Bal (2011) RAM’ın kuruluş amaçları, yapısı, işleyişi ve personelinin 
niteliksel durumunu incelemek ve örgütsel analiz yapmak amacıyla yürüttüğü yüksek lisans tez 

çalışmasında, Ankara ilinde bulunan 15 RAM’da 14’ü yönetici 50’si uzman toplam 64 kişi ile 

görüşmeler gerçekleştirmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde özel eğitim hizmetlerinin ücretsiz 
olması sebebiyle RAM’ların tanılama görevine ağırlık verdiği, özel eğitim bölümüne yapılan personel 

aktarımından dolayı RAM’ların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin işlevselliğinin geri plana 

atıldığı, RAM’ların eğitim kurumlarına çok sık ziyarette bulunmadığı, tarama çalışmalarında aktif 

olarak görev almadığı, RAM’ların konumlarının ve fiziki ortamlarının sorun teşkil edecek nitelikte 
olduğu ifade edilmiştir. Yurtsever (2013) de yaptığı araştırma sonucunda RAM’larda başvuru 

evraklarının eksik olması, kurumlara yapılan başvuru sayısının kurum kapasitesinin çok üzerinde olması 

ve bu sebeple verilen randevuların başvuru tarihinden çok ileri bir tarihe verilmesi, kurumların fiziki 
ortamlarındaki yetersizlik, değerlendirme ortamlarının yetersizlik türlerine göre farklılaşmaması, 

başvuru evraklarının özenli bir şekilde doldurulmaması, fark etme sürecine ilişkin öğretmen bilgisinin 

yetersiz olması, RAM ve hem eğitim kurumları hem de sağlık kurumları arasındaki işbirliğinin ve 

iletişimin yetersiz olması, sağlık raporlarının zamanında yenilenmemesi, ölçme araçlarının günümüz 
koşullarına uygun olmaması, standart başarı testlerinin geliştirilmesi ve uyarlanmasında yetersiz 

kalınması, ölçme araçlarının uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının yetersiz olması, 

yerleştirme yapılan kurum ve kapasite sayısının azlığı, ailelerin çocuklarının gelişimi hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmaması, tarama ve izleme çalışmalarına yönelik RAM personelinin ulaşım giderlerinin 

karşılanmaması, kurumlarda resmi yazışma ve arşivleme gibi işlerde çalışacak memurların 

bulunmaması ve personel sayısının azlığı gibi sorunların olduğunu belirtmiştir. 

Genel itibariyle sağlıklı iletişim yollarının bulunması, RAM’larda çalışan personelin sürekli olarak 

eğitim alması, kurum ve kuruluşlarla sürekli koordinasyonun verimliliği artıracağı düşünülmektedir. 

Bu anlamda araştırma kapsamında belirlenen tespitler ışığında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, 

liyakat esasına dayalı yönetici seçimi yapılmalı, öğrenci tanılamalarında kullanılan formlar standart hale 
getirilmelidir.  

Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlardan ve katılımcı görüşlerinden hareketle rehberlik ve araştırma 

merkezlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hususunda şu öneriler getirilebilir: 

1. Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki iş ve işlemlerin daha etkili ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için karar vericilerin RAM personelinin de görüşünü alarak ilgili yasal 

düzenlemeleri yapmalıdır. 
2. Standart ve erişilebilir RAM binaları yapılarak, keşfedilmeyen ve hizmet sunulamayan engellilerin 

keşiflerinin ve hizmete erişimlerinin kolaylaşması sağlanmalıdır. 

3. RAM yönetici ve öğretmenlerinin sürekli olarak hizmet içi eğitimler alması kendilerini 

geliştirmelerinin yanında sundukları hizmetin kalitesini de artıracaktır. 
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4. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışacak yöneticilerin objektif ölçütlere dayalı olarak ve en 

az 5 yıllık RAM deneyimi olanlar arasından liyakate önem verilere seçilmesi yönetici ve personel 
arasındaki uyumu arttırabilir.  

5. Öğrenci tanılama ve değerlendirme işlemlerinde kullanılan formlar standart hale getirilerek 

uygulama birliği sağlanabilir.  
6. RAM’larda çalışan personelin hem kendi içinde hem de diğer kurum ve kuruluşlarla güçlü bir 

iletişim ağının kurulması iş kalitesine olumlu katkı sağlayabilir.  

7. RAM’lara başvuran velilerin özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ile ilgili önceden 
bilgilendirilmesinin çocuğa sunulacak eğitimin kalitesini artıracağı düşünülmektedir. 

8. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin fiziksel sorunlar ile etkililiği arasında ilişki olup olmadığı 

araştırılabilir.  

9. Rehberlik ve araştırma merkezleri yönetici ve öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar, nicel ve nitel 
boyutları olan karma araştırmalarla ayrıntılı ve genellenebilir sonuçlara ulaşmaya katkıda bulunacak 

biçimde belirlenebilir. 

10. Rehberlik ve araştırma merkezlerinden hizmet alanların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri 
araştırma konusu yapılabilir.  

Sonuç itibariyle Türkiye genelinde RAM’larda uygulama birliği olmamasının öğretmenler açısından 

istenmeyen bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma bulguları dikkatli bir şekilde incelendiğinde 
uygulama birliğinin etkili ve hızlı hizmet sunmada ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmektedir.  
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İLKOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ALGISI 
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İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
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DERYA GÜNAY 

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın temel amacı ilkokul ve lise öğretmenlerinin yenilikçi davranış algısını belirlemektir. 

Bu amaçla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili Siverek ilçesindeki ilkokullarda ve liselerde görev yapan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 

281 ilkokul ve lise öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğrenim 
kurumu, öğretmenlikteki kıdemi ve görev yaptığı öğretim kurumunu belirlemeyi amaçlayan beş soru 

yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yenilikçi davranış algısını belirlemeyi 

amaçlayan, Jong ve den Hartog (2010) tarafından geliştirilen Çimen ve Yücel (2017) tarafından Türk 

kültürüne uyarlanan Yenilikçi Davranış Ölçeği’nden oluşan 10 madde yer almaktadır.  Elde edilen 
veriler SPSS 24 betimsel istatistik programı ile değerlendirilmiş olup analiz işlemleri ve 

değerlendirmeler tamamlanmıştır. Araştırmanın genel sonucu olarak ilkokul ve lisede görev yapan 

öğretmenlerin “orta düzeyde” bir algıya sahip olduğu belirlenmiş olup incelenen alt problemlerden 
sadece görev yapılan okul türünde algı düzeylerinin farklılık gösterdiği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi davranış algısı, yenilikçi davranış, ilkokul öğretmeni, lise öğretmeni. 

 

 

PRİMARY AND HİGH SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTİON OF OPENNESS TO CHANGE  

Abstract 

The main purpose of this research is to deternine the perception of openness to change of primary and 
high school teachers. So, a descriptive research with survey model which comes from quantitative 

research figüre has been carried out. The population of the study consists of teachers working in primary 

schools and high schools in Siverek district of Şanlıurfa province. The sample consists of primary and 
high school teachers who voluntarily and accurately completed the scale. The scale has two parts. In the 

first part, the participant teachers have seven questions which aim to determine the gender, branch, the 

last education institution that they completed, the seniority in the job title, the seniority in teaching and 

the teaching institution in which they serve. In the second part, there are 10 questions aiming to 
determine the perception of teachers to change and innovation. The data obtained were evaluated with 

SPSS 24 which is a  descriptive statistics program, and the analysis procedures and evaluations were 

completed. As a general result of the study, it was found that the teachers working in primary and high 
school had  medium level  perception and only difference in the level of perception was found in the 

type of school they served. 

 
Key Words: perception of openness to change, innovative attitude, primary school teacher, high school 

teacher 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde okullar çevrenin değişen şartlarına göre kendilerini yapılandırmak, daha iyi çıktılar vermek, 

çevrelerindeki diğer okullarla rekabet etmek ve öğrencileri değişen dünyaya hazırlamak konusunda 
giderek daha fazla baskı altında kalmaktadır. Bunun yanında, uygulayıcılar olarak öğretmenler ve 
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yöneticiler merkezi politikaların getirdiği değişimleri ve yenilikleri uygulamak ve eğitim öğretim 

süreçlerini bunlara göre yapılandırmakla yükümlüdür. Eğitim sistemindeki reformların başarıya 
ulaşması için bu uygulayıcıların yeniliği kabullenmeleri ve yaymaları, diğer bir deyişle yenilikçi 

davranış göstermeleri önemlidir. (Çimen ve Yücel, 2017). 

Gün geçtikçe hızla değişen ve gelişen dünyamızda toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda bazı 
sistemler ve politikalar da değişmek ve yenilenmek zorundadır. Milletçe çağın gerektirdiği nitelikleri 

taşımayan ve değişiklik ve yenilikleri takip etmeyen, kendi ihtiyaçları bünyesinde sistemlerine 

uyarlamayan toplumlar yüzyılın gerisinde kalmaya mahkûmdurlar. Sistemler ihtiyaçlara bağlı olarak 
ortaya çıkar, gelişir ve değişirler. İhtiyaçlar değişirse sistemlerinde bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

değişmesi ve gelişmesi gerekecektir. 

Ortaya çıkan bu yenilikler doğrultusunda değişmesi gereken bütün sistemler içinde şüphesiz en önemli 

sistem eğitim sistemidir. Toplumu oluşturan bireylerin yetişmesinde ve şekillenmesinde kritik olan 
eğitim sisteminin de değişmesi ve gelişmesi onların uygulayıcısı ve yürütücüsü olan öğretmenler 

sayesinde olacaktır. Öğrencilerin gerek başarılı bir akademik seviyeye ulaşmaları gerekse olumlu kişilik 

özellikleri geliştirmesinde öğretmenlerin yenilikleri ne kadar takip ettiği, ne kadar yaratıcı fikirler ortaya 
koyduğu hayati bir aşamadır.  

Yenilikçi eğitim kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri bilgi toplumu olmayı hedeflemişlerdir. 21.yüzyılda 

ekonomik ve teknolojik değişimler eğitimsel değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişimler 
kapsamında eğitimi yeniden düşünmek ve tasarlamak gerekmektedir (Catts ve diğerleri, 2011, akt. 

Kocasaraç ve Gürol, 2016).  

Bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu öğrenci becerilerini geliştirmek için yeni öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanmaktadırlar. Erasmus ve Socrates gibi programların uygulanması geleneksel öğretim 
yöntemlerini sorgulanmasına neden olmuştur. Avrupa Birliği programları kapsamında öğrencilerin 

farklı ülkelerin eğitim sistemlerinde eğitim almaları farklı öğretim yöntemlerini tanımalarına neden 

olmuştur. Öğrencilerin farklılıkları tanımaları yenilikçi öğretim ve öğrenme yöntemlerine taleplerin 
oluşmasını sağlamıştır. Öğrencilere daha çok rehberlik yapılmasını gerektirmiştir. (Baroncelli ve 

diğerleri, 2014, akt. Kocasaraç ve Gürol, 2016). 

Eğitim programlarının esnek ve çerçeve özelliği öğretmenlere genel amaçların dışına çıkmamak 

kaydıyla belirli bir plana bağlı kalmama şansı ve imkanı vermektedir. Bizler ülke olarak ileriye gitmek 
ve dünya listesinde ilk sıralarda yer almak için özellikle bilim ve teknoloji alanındaki gelişim ve 

yenilikleri takip ederek bu değişimleri eğitim sistemimize de uyarlamalıyız. Bu değişim ve yeniliklerin 

kazandırılması hedeflenen kitle öğrencilerdir ve öğrencilere kazandıracak kişiler ise öğretmenlerdir. Bu 
doğrultuda öğretmenlere bu yenilikler hakkında verilecek hizmet içi eğitim ve seminerler, bu tutumların 

öğrencilere doğru ve etkili bir biçimde kazandırılması hususunda önemli bir paya sahiptir.     

Tüm sistemlerde olduğu gibi eğitim sistemlerinde de değişim kaçınılmazdır. Değişimlerle meydana 
gelen okullardaki yenileşme sürecinin etkili bir biçimde yapılandırılabilmesi, öğretmenlerin bu sürece 

etkin katılımına ve öğretmenler için yeni davranışlar oluşturulmasına bağlıdır. (Demir, 2014). 

Bu nedenle eğitim-öğretimin planlanmasında ve uygulanmasında ortaya çıkan bu yenilikler göz ardı 

edilmemelidir. Gerek hizmet içi eğitimler gerekse seminerler vasıtasıyla öğretmen ve yöneticilere bu 
yenilikleri nasıl örgütlerde uygulayabileceklerine dair tutumların kazandırılması eğitim 

politikalarımızın işleyişi açısından verimli olacaktır.    

Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının düzeyleri hakkında 
sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmış ve bu araştırmaların daha çok öğretmenlik ve yöneticilik vasfına olan 

katkıları üzerinde durduğu gözlemlenmiştir. 

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin kurumlarındaki yenilikçi fikir ve davranışların ne düzeyde 
uygulandığını ve bunların ne düzeyde farkında olduklarını belirlemektir ve bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. İlkokul ve lise öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre yenilikçi davranış algıları ne düzeydedir ve 

bu değişken için anlamlı bir fark var mıdır? 
2. İlkokul ve lise öğretmenlerinin branşlarına göre yenilikçi davranış tutumları ne düzeydedir ve bu 

değişken için anlamlı bir fark var mıdır? 

3. İlkokul ve lise öğretmenlerinin görev yaptığı okul türüne göre yenilikçi davranış tutumları ne 
düzeydedir ve bu değişken türüne göre anlamlı bir fark var mıdır? 
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4. İlkokul ve lise öğretmenlerinin hizmet yılı (kıdem) sürelerine göre yenilikçi davranış algıları ne 

düzeydedir ve bu değişken için anlamlı bir fark var mıdır?    
 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 
analizine yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

İlkokul ve lise öğretmenlerinin yenilikçi davranış algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu 
çalışma genel tarama modelinde betimsel ve nitel bir araştırmadır. Bu araştırma modelinde geçmişte 

veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle belirlemesi amaçlanır. Araştırmaya konu edilen 

olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu araştırma modelinde temel olarak “ne idi?”, 
“nedir?”, “ne ile ilgilidir?” ve “nelerden oluşmaktadır?” gibi sorulara yanıt aranır (Karasar, 2016: 109).  

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili Siverek ilçesindeki ilkokullarda ve liselerde görev yapan 2 
öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde 

tamamlayan 281 ilkokul ve lise öğretmeni oluşturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, katılımcı öğretmenlerin yenilikçi davranış algısını belirlemeyi 

amaçlayan, Jong ve den Hartog (2010) tarafından geliştirilen Çimen ve Yücel (2017) tarafından Türk 

kültürüne uyarlanan  10 maddelik “Yenilikçi Davranış Ölçeği” kullanılmıştır.  

Öğretmenlerin kendi kurumlarında çalışan meslektaşlarıyla ilgili olarak düşüncelerini belirlemek 
amacıyla belirli yenilikçi davranışların “hiç, nadiren, bazen, genellikle ve her zaman” aralığında hangi 

sıklıkla gösterildiğini belirtmeleri istenmiştir. Buna göre ölçeğe verilecek yanıtların toplam puanları 10 

ila 50 arasında değişiklik gösterebilir.  

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçekler öğretmenlere uygulandıktan sonra toplanıp sonuçlar SPSS 24 istatistik 

paket programına aktarılmıştır. Ölçekten elde edilen minimum ve maksimum puanlar belirlenmiş olup 

genel standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri elde edilmiştir. ilkokul ve lisede çalışan 
öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının cinsiyet, branş, görev yaptığı okul türü ve hizmet yılı 

(kıdem) değişkenine ilişkin anlamlı bir fark olup olmadığını gözlemlemek amacıyla T testi yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

  Öğretmenlerin Okuldaki Diğer Öğretmenlerin Yenilikçi Tutumlarına İlişkin Görüşleri 

Araştırmada öncelikli olarak öğretmenlerin diğer öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının ne 
düzeyde olduğuna ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu amaçla, araştırmada kullanılan veri toplama aracının her bir değişkeni için elde edilen veriler 

üzerinden betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Katılımcıların ölçeğin genelinden almış 

oldukları en düşük puanlar, en yüksek puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri sonuçları 
Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

    TABLO-1 
 

 

Descriptive Statistics 
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 Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmenlerin ölçekten aldığı puanların aritmetik 

ortalamasının “  =33.71” ve standart sapmanın “ =9.03” olduğu görülmektedir.   
Bu bulgulara göre  çalışma grubundaki öğretmenler okullarında çalışan meslektaşlarının yenilikçi 

davranışlarını orta düzeyde bulmaktadır. Ayrıca standart sapmanın yüksek olmaması katılımcıların 

likert derecelendirme ölçeğinde birbirleriyle yakın fikirlere sahip olduklarını göstermektedir.  

 

            Cinsiyet Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları 

Öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek üzere t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

TABLO-2 
    

 

Tablo 2’de yer alan bulgular incelendiğinde kadın ve erkek öğretmenlerin puanları arasında anlamlı 

farklılık olmadığı görülmektedir, t = 1.55, p = .121. 
Grupların aritmetik ortalamaları incelendiğinde, kadın (X=34,66) ve erkek öğretmenlerin (X=32,98) 

yenilikçi davranış algılarının  benzer düzeyde olduğu görülmektedir.  

 

             Branş Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları  
Öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının, branşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek üzere t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

TABLO-3 

 

 
Tablo-3 te yer alan veriler incelendiğinde diğer branştaki öğretmenler ve sınıf öğretmenleri arasındaki 

yenilikçi davranış algısının anlamlı bir farklılık göstermediği (p=,119 ) ve aritmetik ortalamalara 

bakıldığında her iki grup öğretmenlerin de orta düzeyde  yenilikçi davranış algısına sahip oldukları 

söylenebilir.         

  (Sınıf = X = 34,87 ve Diğer = X = 33,10) 

 

Görev Yaptığı Okul Türü Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları  
Öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının, görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek üzere t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 
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TABLO-4 

 
 

Tablo 4 te yer alan bulgular incelendiğinde ilkokulda çalışan öğretmenlerin ve lisede çalışan 

öğretmenlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir.                              (t=   2,35 
ve p= 0,019) 

Grupların aritmetik ortalamaları göz önüne alındığında ilkokulda çalışan öğretmenlerin ( X= 35,04) 

lisede çalışan öğretmenlere göre (X= 32,54) yenilikçi davranış algılarının daha yüksek düzeyde olduğu 

söylenebilir.  

 

Kıdem Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları  
Öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının, görev yaptıkları hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek üzere t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

 

TABLO-5 
 

Tablo 5 teki veriler incelendiğinde hizmet süresi 1-3 yıl arasında olan grup ile 4-6 yıl arasında olan 

grupların puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (t=  0,54 ve p = , 587) 

Her iki grubun aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise yenilikçi davranış algılarının orta düzeyde 
olduğu görülmektedir. 

    1-3 yıl = X = 33,47 

    4-6 yıl = X = 34,06 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırmadan elde edilen ilk bulgular,  ilkokul ve lisedeki öğretmenlerin meslektaşları hakkında “orta 
düzeyde” yenilikçi davranış algısına sahip olduğunu düşündüğünü göstermektedir. (Toplam 50 puan 

üzerinden   33.71 puan). 

Alan yazında öğretmenlerin yenilikçi davranış algılarının düzeylerini belirlemeyi amaçlayan 

çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Çimen ve Yücel (2017), çalışma gruplarındaki 
öğretmenlerin okullarında çalışan meslektaşlarının yenilikçi davranışlarını orta düzeyde bulmuşlardır. 

Aynı çalışmada katılımcılar maddelere 2.88 ile 3.31 arasında puan vermiş olup ölçeğin toplam puanı 

30,58 olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar açısından yapılan bu araştırma ile benzerlik gösterdiği 
saptanmıştır.  

Buna karşın Demir (2014), araştırmasında öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin orta seviyede 

olduğunu saptamıştır.  
4 farklı değişkene göre incelenen yenilikçi davranış algısında sadece görev yapılan okul türünde ilkokul 

öğretmenlerinin lise öğretmenlerinden daha yüksek düzeyde yenilikçi davranış sergilediği sonucuna 

ulaşılırken; hizmet yılı, cinsiyet ve branş değişkenlerinde böyle bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 

Çalışılan kurumun yenilikçi davranış algısını etkilemesinin nedeninin  genel olarak belirli bir sebebe 
bağlanmamasıyla beraber küçük yaş gruplarında yapılan aktivitelerin daha yaratıcı, yenilikçi ve ilgi 
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çekici olmasından kaynaklandığı ve bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin bu nedenle daha yüksek 

düzeyde yenilikçi tutumlara sahip oldukları öngörülmektedir.   
Kıdem değişkeninde genellike 1-3 yıl arasında olanların daha yenilikçi ve idealist bir tutum içinde 

olması beklenirken yapılan bu araştırma ile görevde yeni olanlar ile hizmet süresi fazla olanlar arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu doğrultuda yenilikçi tutumların yaş ve hizmet süresi ile alakalı 
olmayıp birbirleri ile ters orantıda olabilecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Branş bazında sınıf öğretmenleri ve diğer branşlar olarak karşılaştırılan öğretmenlerin bu değişkene göre 

yenilikçi davranış algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmada adı geçen diğer 
branşlar çoğunlukla lise grubu öğretmenlerinden oluşmakla beraber daha az bir sayıyı da ilkokulda 

çalışan branş öğretmenleri oluşturmaktadır.  

Her ne kadar ilgilendikleri yaş gruplarından dolayı sınıf öğretmenlerinin diğer branşlara göre daha 

yenilikçi olması kanısı yaygınken; burada anlamlı bir farklılığın oluşmamasının temel nedeni diğer 
branşların da mesleki haz bazında işlerinde yenilikçi olmasından, dersi ilgi çekici hale getirmek için 

yenilikçi yaklaşım ve fikirleri denemek istemelerinden kaynaklanabilir.  

Son olarak cinsiyet değişkenine göre incelenen analiz sonuçlarında verilerin sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için yakın sayılarda kadın ve erkek öğretmene ulaşılmaya çalışılmıştır.( N=123 

kadın 158 erkek)  

Yenilikçi tutumun bir karakter ve duruş biçimi olması; burada anlamlı bir farklılığın oluşmamasında 
belirleyici açıklama olabilir. Bu tutumun gelişmesi, yaratıcılık ve yenilikçi fikirler genetik olabilmekle 

beraber cinsiyete bağlı değişkenler olmadığı için bu araştırma da böyle bir sonucun ortaya çıkması zaten 

beklenmekte olan bir durumdu.  

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 
1. Literatürde yenilikçi davranış algısı ile ilgili sınırlı sayıda araştırma vardır.  Yenilik ile ilgili 

araştırmaların artması geleceğin okulları ve nesilleri için önemlidir. Yeniliğin örgütleri geliştirmedeki 

potansiyeli düşünüldüğünde bu konu üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.  
2. Bu çalışmada öğretmenlerin yenilikçi davranış ile ilgili görüşlerini belirlemede nicel çalışma yöntemi 

tercih edildi, yapılacak olan farklı araştırmalarda hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri birlikte 

kullanılabilir.  

3. Yapılan araştırma sonucunda “orta düzeyde” çıkan yenilikçi davranış tutumu daha üst düzeylere 
taşınmalıdır. Bu nedenle yenilikçi davranışları arttırabilecek yöntemlerin araştırılması, bu yöntemlerin 

içselleştirilmesinin sağlanması ve milli eğitimin geneline yaygınlaştırılması gerekmektedir.  
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ ALGISI 
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HATİCE ASLAN 
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı 
düzeylerini belirlemektir. Bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir 

araştırmadır. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki 

ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü 
olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 207 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri 

toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, branş, en 

son tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi amaçlayan dört soru yer 
almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı öğretmenlerin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını 

belirlemeyi amaçlayan 20 madde yer almaktadır. Oluşturulan bu veri toplama aracı araştırmanın 

örnekleminde yer alan ilkokul öğretmenlerine uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı 

olan SPSS 24.0 ile analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları cinsiyet, branş, en son mezun olunan 
fakülte ve kıdem değişkenine gore incelenmiş; yönetici desteği algısı boyutunda cinsiyet, branş ve en 

son mezun olunan fakülte değişkenlerinde anlamlı farklılığın olmadığı, kıdem değişkeninde olduğu 

belirlenmiştir. Çalışma arkadaşı desteği algısı boyutunda cinsiyet ve en son mezun olunan fakülte 
değişkenine gore anlamlı farklılık olmadığı ancak, branş ve kıdem değişkenlerinde anlamlı farklılık 

olduğu belirlenmiştir. 21yıl ve üstü kıdeme sahip olan ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma 

arkadaşı desteği algısı, 10 yıl ve altı kıdeme sahip ilkokul öğretmenlerinden daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin çalışma arkadaşı destek algısının branş öğretmenlerinden daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Destek algısı, çalışma arkadaşı desteği, yönetici desteği, ilkokul öğretmeni  

 
PRİMARY SCHOOL TEACHERS OF ADMİNİSTRATOR SUPPORT PERCEPTİON AND 

WORKİNG COMPANİON SUPPORT PERCEPTİON 

 

ABSTRACT:  

The main purpose of this study is to determine the level of perception of executive and colleague support 

of primary school teachers. This study is descriptive study ın the survey model from quantitative 

research patterns. The universe of the study consists of teachers who work in primary schools in 
Battalgazi and Yeşilyurt districts of Malatya. The sample consists of 207 primary school teachers who 

voluntarily complete the data collection tool. The data collection tool of the research consists of two 

parts. In the first part, there are four questions which aim to determine the teachers' support for managers 
and colleagues. This data collection tool was applied to teachers and the data obtained was analyzed 

with SPSS 24. The findings of the study were analyzed according to gender, branch, last graduated 

faculty and seniority variables. It was determined that there was no significant difference in gender, 
branch and last graduated faculty variables in the perception of executive support, but that it was in the 

seniority variable. There was no significant difference in gender and recent faculty variables in the 

perception of friend support. However, it was found to be significantly different in seniority and branch 

variables. Teachers with more than 21 years of seniority were found to have a higher perception of 
executive and colleague support. It has been determined that classroom teachers are higher than their 

colleagues ' support perception than branch teachers. 

Keywords: Perception of support, work friend support, administrator support, primary school teacher 
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1. GİRİŞ 

Toplumların yaşamını sürdürebilmesi ve ilerlemesi orada yaşayan insanların bilgi birikimleri, 

becerileri, çalışkanlıklarıyla doğru orantılıdır. Bireyler yeterli derecede kendilerini geliştirmezse 
toplumları gelişemez, yaşamlarını sürdürmeleri gittikçe zorlaşır. Bireyler ihtiyaçlarını tek başına 

karşılayamayacağı için örgüt olmak, örgütleri oluşturmak durumundadır. Bu doğrultuda 

insanların beraber yaşadığı yerlerde örgütler oluşagelmiştir. Bireyler tek başına ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekken artan gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz hale 

gelmiş, diğer insanlarla işbirliği yapmak durumunda kalmışlardır. Böylece ortak çabayı 

gerektiren amaçlar doğmuş, bu amaçları gerçekleştirebilmek için güçlerini birleştirmişlerdir. 

Zamanla güçbirliği olmadan toplumların ve örgütlerin yaşamını sürdüremeyeceği ortaya 
çıkmıştır. Eğitim kurumları da işbirliği yapmak gerekliliği taşıyan örgütlerden biridir. Eğitim 

örgütü olan okulları, diğer örgütlerden ayıran temel fark girdisinin ve çıktısının insan olmasıdır. 

Bu fark yönetilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 
Eğitim sistemi, toplumsal açık sistemler olarak bireyleri toplumdaki genel ve özel rollere 

hazırlayarak, toplumun devamını sağlarlar. Bireyi merkeze alıp işleyen, yetiştiren, ahlak, kişilik 

ve meslek sahibi yapan temelde eğitim sistemidir. Eğitim sisteminin en önemli basamaklarından 
biri olan ilkokullar, bireyi yaşama hazırlamanın yanı sıra toplumsal uyumu gerçekleştirme, 

kaliteli bir yaşam sürdürme için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Girdi ve çıktısının 

insan olması nedeniyle toplumun birçok katmanını etkileyen eğitim örgütlerinin amaçlarının 

gerçekleşmesi önem taşımaktadır (Derinbay, 2011). Çünkü gerçekleşen bu amaç, sadece okulu 
değil, bir bütün olarak toplumu etkilemektedir.  

Eğitim sisteminin en önemli girdileri öğrenciler, öğretmenler ve yöneticilerdir. Öğretmenler 

okullarda bilginin kaynağı olan, bilgi ve becerilerini öğrencilere aktaran, okulu hedeflerine 
ulaştırmaya çalışan; milli, ahlaki ve kültürel değerleri aktaran; öğrencilerin ruhlarına, 

duygularına, fikirlerine farklı desenler katan kişilerdir. Öğretmenlerin ekonomik, fiziksel, sosyal 

ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde istenilen başarı ve verimliliğin yakalanması zor 

olacaktır. Öğretmenlerin fikirlerinin önemsenmesi, eleştirilerinin dikkate alınması, eleştiriler 
doğrultusunda değişiklikler yapılması gerekmektedir. Kaliteli bir eğitim için güdülenmiş ve işiyle 

bütünleşmiş öğretmenlere gereksinim vardır. Ancak bu koşullarda arzu edilen başarı 

yakalanabilir. Bu doğrultuda yönetici desteği devreye girmektedir. Okul yöneticileri 
davranışlarıyla öğretmenleri etkilemektedir. Okul yöneticileri, okulun amaçlarını 

gerçekleştirmek, öğretmenlerin okula bağlılıklarını arttırmak ve beklentilerini karşılamak 

durumundadır.  
Okul yöneticileri, öğretmenlerine değer vermeli, rahat ve huzurlu bir ortamda çalışmasını 

sağlamalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli, fikirlerine değer vermeli, şikâyetlerini dikkate almalı, 

onları önemsemeli, sorunlarıyla birebir ilgilenmeli, başarıları ile övünmeli ve ödüllendirmelidir 

(Özdevecioğlu, 2003: 126). Bütün bunlar, okulu amaçları doğrultusunda yaşattığının kanıtarı 
olacaktır. 

Örgütsel amaçlara ulaşmada, öğretmenlerin fizyolojik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaç ve 

beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Bu anlamda, öğretmenlerin örgütlerine ilişkin 
hissettikleri duygu, düşünce, davranış ve inançları önemlidir. Bunların örgütsel ve bireysel 

amaçların etkililiğini, verimliliğini de etkileyebileceği düşünülmektedir. Örgüt, etkililik için 

yeterli fiziksel, yapısal ve ekonomik şartlara sahip olabilir. Buna karşın, sistemin işlemesinden 
sorumlu olan insanlara gerekli önem verilmez, gereksinimleri, beklentileri yeterince dikkate 

alınmaz ise, o sistemin verimli çalışması riske girer (Celep, 2000). Bu da örgütün hem etkililiğine 

hem de verimliliğine olumsuz bir etki yaratır. 

Yönetici desteği, yönetici ile çalışanı arasındaki olumlu iş ilişkisini ve astların daha iyi 
performans gösterebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade etmektedir (Bhanthumnavin, 

2003). İşgören, yanında her türlü sorununu giderme konusunda kendini destekleyen bir yönetici 

arzu etmektedir. İşgören, karşılaşacağı her türlü umutsuzluk karşısında fiziksel, bilişsel ve 
duygusal gücü ne kadar tükenmiş de olsa görebileceği yönetici desteği sayesinde kendini toparlar 
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(Emhan, Mengenci, Taşdöven ve Garayev, 2014). 

Destekleyici yöneticiler, çalışanlarının örgüt yararına yaptıkları eylemlerle gurur duyan, adil 
davranan ve onların ihtiyaçlarını dikkate alan kişiler olarak değerlendirilmektedirler. Birey, 

çalıştığı örgütte amaca yönelik katkılarının farkına varılmasını, önemsenmesini ve takdir 

edilmesini bekler. Bu sayede örgütsel olarak desteklenen işgören onaylanma, kabul görme ve 
saygı duyulma gereksinimini örgüt içerisinde karşılayabilecek ve psikolojik olarak iyi hal 

içerisinde olabilecektir (Keskinkılıç-Kara, Zafer-Güneş ve Aydoğan, 2015). 

Algılanan yönetici desteği, Bhanthumnavin (2001) tarafından üç boyutta sınıflandırılmıştır (Akt. 
Kalağan, 2009: 24):  

1. Duygusal destek: Önemsenme, sevgi gösterme, empati ve kabullenme, stres, çatışma ve iş 

zorluklarının üstesinden gelebilmek için yardımda bulunmadır. Yeni çalışma düzeninde, 

çalışanların iş ya da iş kaynaklı olmayan problemlerinin çözümü için yöneticilerin vereceği 
destek, çalışan ile kurulacak yakın ilişkiler, çalışanın bağlılık, tutkunluk gibi olumlu iş çıktılarının 

örgütün verimliliğini artırması, çalışanın onaylanma, kendini değerli hissetme, sevilme ve ilgi 

görme ihtiyacı, algılanan yönetici desteğinin duygusal destek boyutunu oluşturmaktadır. 
2. Bilgisel destek: İş performansına yönelik dönüt verme, bilgiyi değerlendirme, iş için gerekli 

olan beceri ve bilgi ile ilgili öneride bulunma ve rehberlik etmedir. Yöneticinin çalışana, türü ne 

olursa olsun destek vermesinin nedeni, iş performansını artırmak, örgüt amaçlarına ulaşmayı 
sağlamak ve verimliliği artırmaktır. Özellikle işe yönelik olarak tanımlanan yöneticinin çalışana 

vereceği işle ilgili talimat ve bilgiyi kapsayan bilgisel destek, çalışanın kendisine verilen önemi 

hissetmesi açısından da önemlidir. Ayrıca bilgisel destek, çalışanın örgüt amaçlarını anlaması, 

kendisinden ne beklendiğini net olarak bilmesi ve karşılaştığı sorunları çözmesine katkı sağlayan 
bir destek türüdür. 

3. Maddi destek: Materyal kaynakları, gereksinim duyulan hizmetler ve finansal destektir. 

Bireylerin çalışmalarındaki birincil amaç, çalışmaları karşılığı alacakları ücrettir. Çalışanın ücret 
ve diğer maddi gelirler konusunda destek beklemesi, yöneticinin de bu desteği sağlıyor olması, 

istenmeyen örgütsel davranışları azaltacağı ve ekstra iş davranışlarının sergilenmesini 

destekleyeceği için önemlidir. 

Çalışma arkadaşı desteği ise, öğretmenin kendisiyle aynı ya da benzer pozisyonda çalıştığı 
arkadaşlarından aldığı destek, iş birliği, empati ve kaynak paylaşımıdır. Yönetici desteği kadar 

etkili ve önemlidir. Çalışma arkadaşlarından destek alan öğretmenler iş stresini daha az 

yaşamakta, iş performansı ve iş doyumu artmaktadır. 
Eğitim sisteminin en stratejik parçalarından biri olan ilkokul öğretmenlerinin okul yönetiminden 

destek görmesi ve yöneticilerinin arkalarında olduğunu bilmesi, okuldaki öğrenme-öğretme 

sürecinin kalitesini belirlemede önemli bir faktördür. Günümüzde ilkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin algıladığı yönetici desteği önemli görülmekte ve bu desteği sağlayacak okul 

yöneticilerine büyük sorumluluk düşmektedir.  

Bütün bunlar ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin yöneticilerinden ve melektaşlarından ne 

düzeyde destek aldıkları algısının araştırılmasını önemli kılmaktadır. 
 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği 
algısını belirlemektir.   

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İlkokul öğretmelerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı ne düzeydedir? 
2. İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

3. İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı branşlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 
4. İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı son tamamladığı öğrenim 

kurumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

5. İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı kıdemlerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 
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2. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi yeralmaktadır.  

2.1. Araştırmanın Modeli 
İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. 

Bu araştırma modelinde geçmişte veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle belirlenmesi 
amaçlanır. Araştırmaya konu edilen olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

betimlenmeye çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu araştırma 

modelinde temel olarak “ne idi?”, “nedir?”, “ne ile ilgilidir?” ve “nerelerden oluşmaktadır?” gibi 

sorulara yanıt aranır (Karasar, 2016: 109). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Yeşilyurt ve Battalgazi’deki ilkokullarda görev 

yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz 
biçimde tamamlayan 207 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğretmenlerin 
cinsiyet, branş, en son tamamladığı öğretim kurumu ve öğretmenlikteki kıdemlerini belirlemeyi 

amaçlayan dört soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve 

çalışma arkadaşı desteği algısını belirlemeyi amaçlayan, Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen 

Algılanan Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeğinden oluşan 20 madde yer almaktadır.  

2.4. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri, 2018-19 Eğitim-Öğretim yılında Malatya ilinin Battalgazi ve Yeşilyurt 

İlçelerindeki ilkokul öğretmenlerinden veri toplama aracının uygulanması ile elde edilmiştir. Veri 
toplama aracı, bu okullarda araştırma ile ilgili gerekli ön açıklama yapıldıktan sonra, çalışmaya 

katılmaya gönüllü olan öğretmenlere, öğretmenler odasında uygulanmıştır. Veri toplama aracının 

yanıtlanması yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. 

2.5. Verilerin Analizi  
Veri toplama aracında yer alan boyutların her birine verilen yanıtlar SPSS paket programına 

aktarılmıştır. Araştırmayla ilgili tüm hesaplamalar ve çözümlemeler SPSS 24.0 paket programından 

yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili gruplar arası farklar incelenirken İlişkisiz Örneklemler için 
T-testi, ikiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda ise İlişkisiz Örneklemler için Tek Yönlü 

Varyans Analizi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi .5 olarak kabul edilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde; araştırma probleminin çözümü için toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde 

edilen bulgular yer almaktadır. Bulgular araştırma alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak 

verilmiştir. 
 

3.1. İlkokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı Düzeylerine İlişkin 

Bulgular  
Araştırmanın birinci alt problemi “İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı 

ne düzeydedir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt problem cümlesine yanıt bulmak amacıyla 207 

öğretmenin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği ölçeğine verdikleri toplam yanıtların aritmetik 
ortalaması alınmıştır. 

İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının aritmetik ortalamaları Çizelge 

1’de verilmiştir.  

Çizelge 1 
İlkokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı Düzeyleri 

 n x Ss min max 

Yönetici Desteği  207 55,57 ,799 11 77 

Çalışma Arkadaşı Desteği  207 42,98 ,611 15 63 
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Çizelge 1 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin yönetici desteği algısı düzeylerinin çalışma arkadaşı 

desteği algısı düzeylerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

3.2. İlkokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Cinsiyetlerine 

Göre Analizine İlişkin Bulgular  
Araştırmanın ikinci alt problemi “İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı 

cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde 

düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma 
arkadaşı desteği algılarının dağılımının cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterip göstermediği t testi ile belirlenmiştir. 

Çizelge 2. 

İlkokul Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı 
Düzeylerine İlişkin t testi Sonuçları 

 Cinsiyet n x Ss df t p 

Yönetici Desteği 

Algısı 

Kadın 100 54,81 11,192 205 -,925 ,356 

Erkek 107 56,29 11,784 

Çalışma Arkadaşı 
Desteği Algısı 

Kadın 100 42,73 9,212 205 -,388 ,698 

Erkek 107 43,21 8,421 

Çizelge 2 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının cinsiyet 
değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. 

3.3. İlkokul Öğretmenlerinin Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algılarının Branşlarına göre 

Analizine İlişkin Bulgular 
Araştırmanın üçüncü alt problemi “İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı 

branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde 

düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma 
arkadaşı desteği algılarının dağılımının branşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

gösterip göstermediği t testi ile belirlenmiştir. 

Çizelge 3 

İlkokul Öğretmenlerinin Branş Değişkenine Göre Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı 
Düzeylerine İlişkin t-testi Sonuçları 

 Branş n x Ss df t p 

Yönetici Desteği 

Algısı 

Sınıf Öğrt. 115 56,80 11,59 205 1,722 ,087 

Diğer Öğrt. 92 54,04 11,25 

Çalışma Arkadaşı 

Desteği Algısı 

Sınıf Öğrt. 115 44,97 9,48 205 3,770 ,017 

Diğer Öğrt. 92 40,48 7,14 

Çizelge 3 incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin yönetici desteği algısının branş değişkenine göre 
anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. Ancak, çalışma arkadaşı desteği algısı 

incelendiğinde sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmektedir. 

 

3.4. İlkokul Öğretmenlerinin En Son Mezun Olduğu Fakülte Değişkenine Göre Yönetici ve 

Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı 

en son mezun olduğu fakülte değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte 
midir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin 

yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algılarının dağılımının mezun olduğu fakülte değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği t testi ile belirlenmiş ve sonuçlar 

Çizelge 4’de verilmiştir. 
Çizelge 4 
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İlkokul Öğretmenlerinin En Son Mezun Olduğu Fakülte Değişkenine Göre Yönetici ve Çalışma Arkadaşı 

Desteği Algısı Düzeylerine İlişkin t-testi Sonuçları 

 Fakülte n x Ss df t p 

Yönetici Desteği 

Algısı 

Eğitim Fakültesi 144 54,85 12,231  

205 

 

-1,380 

 

,169 
Diğer Fakülteler 63 57,24 9,497 

Çalışma 
Arkadaşı Desteği 

Algısı 

Eğitim Fakültesi 144 42,89 9,177  
205 

 
-,215 

 
,830 

Diğer Fakülteler 63 43,17 7,916 

Çizelge 4 incelendiğinde yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının mezun olunan fakülte 

değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. 

3.5. İlkokul Öğretmenlerinin Kıdem Değişkenine Göre Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği 

Algısı Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın beşinci alt problemi “İlkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısı 

kıdem değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir?” biçiminde 
düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile ilkokul öğretmenlerinin yönetici ve çalışma 

arkadaşı desteği algılarının dağılımının kıdem değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 5’de 
sunulmuştur. 

Çizelge 5 

İlkokul Öğretmenlerinin Kıdem Değişkenine Göre Yönetici ve Çalışma Arkadaşı Desteği Algısı 

Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Değişken n x ss sd f p fark 

 

Yönetici Desteği 

Algısı 

1-10 yıl 27 52,19 11,40  

2-204 

 

8,70 

 

,000 

 

3-1 

11-20 yıl 109 53,54 11,12 

21 yıl ve üstü 71 59,99 10,92 

 

Çalışma Arkadaşı 

Desteği Algısı 

1-10 yıl 27 40,85 11,25  

2-204 

 

5,77 

 

,004 

 

3-1 
11-20 yıl 109 41,69 7,52 

21 yıl ve üstü 71 45,76 8,99 

Çizelge 5 incelendiğinde yönetici ve çalışma arkadaşı desteği algısının kıdem değişkenine göre anlamlı 

düzeyde farlılık gösterdiği görülmektedir. Bu fark kıdemi 21 yıl ve üzeri olanlar ile kıdemi 1-10 yıl 
olanlar arasında, kıdemi 21 yıl ve üzeri olanlar lehinedir. 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırma sonucunda, ilkokul öğretmenlerinin çalışma arkadaşlarından daha çok yöneticisinden destek 

gördüğü belirlenmiştir. Öğretmen görüşlerinin yönetici desteği boyutuna göre, okul yönetiminin 

öğretmenlerin başarılarıyla ilgilendiği, başarılarını takdir ettiği ve öğretmenleri motive ettiği 

görülmektedir. Yine okul yönetiminin öğretmenlerin çalışmaları hakkında bilgilendirme ve kendilerini 
geliştirmesi için dönüt verme gibi destek davranışını sergilediği, okul yönetiminin öğretmenlere karşı 

anlayışlı olduğu, okulda öğretmenlerin kendilerini huzurlu, mutlu hissedecekleri ve rahat 

çalışabilecekleri ortamı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Öğretmenlerin fikir ve önerilerine önem 
verilmesi, düşüncelerinden yararlanılması, sürece ilişkin bilginin paylaşılması, öğretmenlere 

güvenilmesi ve onlarla dürüst ve olumlu ilişkiler kurulmaya çalışılması bunun olası nedenleri arasında 

sayılabilir. 
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Öğretmen görüşlerine göre, okul yönetimi hata yapıldığında affedici davranışı daha düşük seviyede 

gösterdiği, çalışma arkadaşlarına karşı öğretmenleri az savunduğu, öğretmenlerin sağlık, mutluluk gibi 
genel durumlarıyla daha az ilgilendiği görülmektedir. 

Araştırmanın çalışma arkadaşı desteği boyutuna bakıldığında, çalışma arkadaşlarının öğretmenlerin 

sorunlarını dinlemeye her zaman hazır olduğu görülmektedir. Buna karşın sorun yaşanması halinde 
arkadaşlarının kendilerine arka çıkmadığı, hasta olunduğunda ya da bir işi çıktığında daha az yardımcı 

olduğu, okul ile ilgili işlerini üstlenmediği görülmektedir. 

Araştırmada yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgilere göre, ilkokullarda çalışan öğretmenlerin 
yönetici desteği boyutu ile cinsiyet değişkeni, branş değişkeni ve en son mezun olunan fakülte değişkeni 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak kıdem değişkeninde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Kıdem yılı arttıkça yönetici desteği daha fazla hissedilmiştir.  

Çalışma arkadaşı desteği boyutu ile cinsiyet ve en son mezun olunan fakülte değişkeni arasında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Ancak, branş ve kıdem değişkeninde anlamlı farlılık bulunmuştur. Branş 

değişkenindeki farklılık sınıf öğretmenleri lehinedir. Sınıf öğretmenlerinin diğer branştaki öğretmenlere 

göre çalışma arkadaşı desteği algısı daha yüksektir. Bunun sebebinin sınıf öğretmenleri arasındaki 
iletişimin daha fazla olması, bilgi ve envanter paylaşımın daha fazla olması, ders programı açısından 

birbirleri ile daha fazla vakit geçiriyor olmaları olabilir.  

Bireyler, yaş gruplarına göre farklı ihtiyaçlara, isteklere, düşüncelere ve bakış açılarına sahiptirler. İş 
hayatına yeni başlamış bir gencin çalışma hayatına ilişkin bakış açısı ile orta yaşlı ve daha yaşlı bir 

işgörenin bakış açısı oldukça farklıdır. Kıdemi az öğretmenler, okulun düzeni, işleyişi, kurum içi 

ilişkiler, normlar, görevler ve okulun iklimi ile ilgili bilgilendirilme, yönlendirme beklemektedirler 

(Derinbay, 2011). Görevlerinde daha yeni olduklarından daha fazla destek beklemekte, yaş ve kıdem 
arttıkça bu beklenti azalmakta, öğretmenler deneyim kazanmaktadır. Beklentinin azalması yönetici 

desteğinin daha çok hissedilmesine sebep olabilir. Öğretmenlikteki kıdemin artışından kaynaklanan 

deneyimleri nedeniyle öğretmenlerin yöneticilerinden ve meslektaşlarından bekledikleri desteğin çeşidi 
ve düzeyi düşüyor olması beklenen bir durumdur. Çünkü bu destekten alabilecekleri bilgi ve becerileri, 

kişisel deneyimleriyle kendileri edinmiş olabilir. Beklentilerinin düşüklüğü, kıdemleri arttıkça ilkokul 

öğretmenlerinin yöneticilerinden ve meslektaşlarından daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir düzeyde 

beklentiler içine girmesine neden olabilir. Bu da var olan duruma ilişkin daha olumlu algıya sahip 
olmanın nedenleri arasında gösterilebilir. Bir diğer neden de kıdemi yüksek öğretmenlere yönetici ve 

meslektaşlarının daha dikkatli ve özenli davranıyor olmaları da olabilir. 

Ulaşılan bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 
1. Öğretmenlerin algıladığı yönetici desteğini arttırmak amacıyla, yöneticiler eksiklikleri 

konusunda bilgilendirilmeleri önerilebilir. Okul yöneticilerinin bu konudaki eksikliklerinin 

giderilmesi için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenebilir 
ve alan uzmanı akademisyenlerden yararlanılabilir.  

2. Okul yönetimi tarafından öğretmenler için mesleki gelişim destek etkinlikleri düzenlenebilir. 

Bu etkinliklerle öğretmenlerin hem kendi aralarındaki hem de okul yönetimiyle sağladıkları 

etkileşim ve işbirliği düzeyini yükseltebilirler.  
3. Okul yönetimi her türlü fikir ve öneriyi paylaşmaya ve eleştiriye açık olmaya önem verebilir. 

Fikirleri alınan, önerilerine önem verilen öğretmenlerin destek algıları yüksek olacaktır.  

4. Okul yönetiminin öğretmenlerle ve öğretmenlerin kendi aralarında sağlıklı ilişki ve iletişim 
kurulabileceği, takım olarak çalışabileceği ortamlar oluşturulabilir. Böylece öğretmenlerin 

birbirine olan güvenleri artacak, çalışma arkadaşı desteğini daha fazla hissedecektir. 

5. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Ancak,  gözlem ve görüşme gibi nitel 
yöntemlerle de yapılabilir 

6. Bu araştırmanın evreni, Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesi ile sınırlı tutulmuştur. 

Dolayısıyla bir başka araştırmada, evrenin kapsamını genişleterek daha kapsamlı bir çalışma 

tasarlanabilir.  
7. Özel ve devlet okullarında çalışan öğretmenler için kıyaslamalı bir araştırma yapılabilir.  
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İLK TATAR BESTECİNİN HAYATI VE ESERLERİ - SULTAN GABAŞİ 

 

Doç. Dr. Augul SALİKHOVA 
Tataristan Bilimner Akademisi'nın G. İbrahimov ıs. Dil, 

Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

 

Doç. Dr. Dınara FARDEEVA 
Tataristan Bilimner Akademisi'nın G. İbrahimov ıs. Dil, 

Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

 

Tatar kültür tarihi üzerinde silinmez bırakmış olağan üstü kişiliği vardır. İlk Tatar besteci, folklorist, 
müzik ve halk figürü Sultan Khasan oğlu Gabaşi’yi saygıyla hatırlıyoruz. 

  

 Kelimenin tam anlamıyla öncü sanat alanında kanat önderi olmaya kendini adamış olan bu yetenekli 
adamın geçmişi pek muhteşem. Yenilmez müzik sevgisi, bilgiye olan doyumsuzluk, muazzam enerji, 

sebat ve bağlılık; Tatar kültüründe gerçek bir atılım yapmasına izin verdi. Neredeyse hiç müzik eğitimi 

almayan bir molla oğlu (özel piyano dersleri dışında), ilk Tatar romantiklerinin, enstrümental oyunların, 

melodilerin, müzikal performansların ve hatta operaların yazarı oldu. Çalışmaları çok yönlüydü: 
kendisini sanatçı, besteci ve şef, folklorist, öğretmen ve müzik gruplarının organizatörü olarak gösterdi. 

Şiddetli toplumsal ayaklanmalar dönemi, yaşamına damgasını vurdu. Güçlüklerle ve başarılarla dolu 

yaşamı, sevinç ve üzüntüyle geçti. 
  

Bestecinin aktif yaratıcı çalışması, Tataristan’da profesyonel müzik eğitiminin gelişim sürecinin 

sürdüğü 1920’lerde gerçekleşti. Gabaşi, o zamanlar kurulan Doğu Konservatuvarı’nın ilk öğretmenleri 
arasında ve daha sonra Doğu Müzik Koleji ve Müzik Okulu’ndaydı. O yıllarda yaptığı Tatar türkülerinin 

koro düzenlemelerini yapan ilk koro gruplarını ve beş-altı bölümlük bir koro için kendi bestelerini 

yarattı. Tatar müzik kültürü için tamamen yeni ve sıra dışı bir fenomendi. Doğu müzik teknik okulunun 

korosu, daha sonra Sultan Gabaşi başkanlığında Kazan üniversitelerinden büyük bir koro grubu olan 
öğrenci,sürekli olarak konser salonlarında dinleyicilerin ve basının dikkatini çekti. 

  

Sultan Gabaşi her zaman Tatar sanatının ulusal kimliğini hevesle savundu.Bu, öncelikle çalışmalarında 
tezahür etti, sadece değil. Asırlık müzik geleneklerinin tutumu, folklorun değeri ve önemi, ulusal 

özgüllük ve Avrupa müzik türleri ve biçimlerinin oranı, müzik personelinin eğitimi – dikkatleri ile 

bırakmadığı bu ve diğer birçok konu, sürekli olarak raporlar yayınlamak, süreli yayınlarda yayınlamak. 

  
Bu şekilde, Sultan Gabaşi, Tatar müzikal ve tiyatro sanatının gelişimine önemli bir katkı yaptı. Yaratıcı 

mirası çok değerli, müziği, gerçekten derin,samimi, ulusal, ruhu ele geçiren  unutulmaz bir sanatçıydı. 

 
Anahtar kelimeler: Gabaşi, Besteci, Müzik, Opera 
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FAL BAKTIRMA: BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI 

 

ÖĞR. GÖR. DR. MURAT CANPOLAT 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

ÖZET 
İnsan davranışlarını etkileyen bir unsur da hiç şüphesiz içinde yaşanılan kültürdür. Batı (2015)’ ya göre 

gündelik yaşamın bir kültürü olan popüler kültürü halk şekillendirir. Popüler kültürü gündelik hayatın 

eğlencesi, anlamları ve hazları oluşturur. Popüler kültürde yerini alan bir olgu da batıl inançlardır. 

Malinowski, (2000) batıl inancı, bireylerin psiko-sosyal bir ihtiyacın gereği olarak doğaüstü şeylere, 
maddeye ya da gizeme yüklediği anlamlar olarak belirtmiştir. Akova (2011), batıl inançları, bireyin 

yakın ya da uzak geleceği bilme güdüsünü tatmin etmesi ve bilmediği güçlere karşı kendisini koruması 

olarak da ifade etmektedir. Alan yazında batıl inançlardan biri de fal baktırma olarak ifade edilmektedir.  
Genel anlamda fal, akıldışı çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla geleceğe yönelik yorumlarda 

bulunulması, yani bilinmezlikten haber verme olayıdır (Nar, 2017). İlkel toplumlardan kültürden kültüre 

aktarılarak fal baktırma bugünlere kadar gelmiştir. 
Bu araştırmada fal baktıran kişilerin fal baktırma davranışlarının altında yatan sebepler ve fal bakıldıktan 

sonra davranışların ve duyguların nasıl etkilendiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışılan olgu, “Fal Baktırma” 

olarak düşünülmüştür. Araştırma fal baktıran üniversite öğrencileri arasından tesadüfü örneklem 
yöntemi ile seçilmiş 11’i bayan 2’si erkek öğrenci ile yürütülmüştür. Erkek sayısının az olması bu 

araştırmanın sınırlılığıdır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı-yapılandırılmış görüşme 

formu ile toplanmıştır. Veriler NVIVO 10 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, 
tümevarımcı analiz yöntemine bağlı olarak kodlamaya dayalı tematik analiz kullanılmıştır.  

Araştırmanın bulguları “fala inanma falsız kalma, güzel şeyler söyle, ya beni bir tanıdık görürse, 

sevgilim beni seviyor mu?, geleceğim, hadi bir kahve içelim” temaları altında birleştirilmiş ve 

sunulmuştur. Çalışma sonuçları bireylerin fal baktırma davranışının altında; geleceği bilme, kendini 
güvende hissetme, hazırlıklı olma, pozitif şeyler duyma arzusu, başkasının kendisi hakkındaki 

düşüncelerini öğrenme, eğlenme gibi sebeplerin olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencisi, fal baktırma, olgubilim 
 

ABSTRACT 

One factor affecting human behavior is undoubtedly the culture that is experienced in it.  According to 
Batı (2015), popular culture, which is a culture of daily life, shapes the people. Popular culture creates 

the fun, meaning and pleasure of everyday life. One phenomenon that takes place in popular culture is 

superstitions. Malinowski, (2000) superstitious belief, as a necessity of a psycho-social needs of the 

supernatural things, the substance or the mystery is stated as meanings imposed. Akova (2011), 
superstitious beliefs, the individual's near or distant future to satisfy the motive of knowing and to protect 

itself against the forces that do not know. One of the superstitious beliefs in the field is expressed as 

fortune-telling. In the general sense fortune-telling, the use of various methods to make future 
interpretations, that is to say the news of obscurity (Nar, 2017). From primitive societies to culture and 

culture to the fortune-telling has come until today. 

In this study, it is tried to understand how behaviors and emotions are affected after the reasons of 
fortune-telling behaviors. For this purpose, the phenomenological pattern of qualitative research 

methods was used. The phenomenon studied in the study was considered as “Fortune-Telling”.  

 

The research was carried out with 11 female and 2 male students selected among the university students 
who are fortune-telling by random sampling method. The limited number of men is the limitation of this 

research. Data were collected by a semi-structured interview form developed by the researcher. Data 

were analyzed with NVIVO 10 program. In the analysis of the data, thematic analysis based on coding 
was used depending on the inductive analysis method. The findings of the research are united, presented 

under the themes of “Don't believe in fortune-tellings but don't stay without them, say nice things, or if 

I see an acquaintance, my love loves me ?, I will come, let's have a coffee”. The results of the study are 
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below the behavior of the individuals. it has revealed that there are reasons such as knowing the future, 

feeling safe, being prepared, desire to hear positive things, learning other people's thoughts about 
themselves and having fun. 

Key words: University student, fortune-telling, phenomenology. 
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA DİJİTAL EBEVEYN OLMA: BİR OLGUBİLİM 

ÇALIŞMASI 

 

Öğr. Gör. Dr. Murat CANPOLAT 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

ÖZET 

Dijital dünya beraberinde anne babalara çocuklarının sağlıklı gelişimlerini sağlamak, dijital dünyanın 

risklerinden çocuklarını korumak gibi ek görevler getirmektedir. Bu bağlamda sözü edilen bu ek 

görevler dijital ebeveynlik kavramını ortaya çıkarmıştır.  
Livingstone ve Helsper (2008) dijital ebeveynliği, dijital teknolojilerin çocuklar üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltma olarak belirtmişlerdir. Ülkemizde dijital ebeveynlik; dijital çağın gereksinimlerine 

göre hareket etme, temel düzeyde dijital araçlara hâkim olma, uçsuz bucaksız bir ortam olan dijital 
ortamlardaki olanakların farkında olma ve çocuğunu bu ortamlardaki risklere karşı koruyabilme, kişi 

haklarına gerçek hayatta saygı duyulması gerektiği gibi sanal ortamda da aynı şekilde davranılması 

gerektiğini çocuğuna aşılama ve teknolojik gelişmelere kendini kapatmama şeklinde belirtilmiştir 
(Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman, & Odabaşı, 2013). 

Ebeveynlerin dijital ebeveynliğe dair algılarının belirlenmesi olası risklere karşı önlem alma ve ihtiyaç 

duyulan bilgi ve becerilerin saptanması açısından önemli görülmektedir. Bu amaçla ebeveynlerin dijital 

ebeveynlik algıları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni 
kullanılmıştır. Araştırmada çalışılan olgu, “Dijital Ebeveyn Olma” olarak düşünülmüştür. Araştırmanın 

evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Malatya Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrenci 

velileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilmiş 17 veli (10 anne- 7 
baba) oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

ile toplanmıştır. Veriler NVIVO 10 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, 

tümevarımcı analiz yöntemine bağlı olarak kodlamaya dayalı tematik analiz kullanılmıştır.  

Araştırmanın bulguları “Çocuğum benden daha çok biliyor, çok endişeliyim, olması bir dert olmaması 
bir dert, kendimi mecbur hissediyorum, babalar daha mı bilgili?, kural şart” temaları altında 

birleştirilmiş ve sunulmuştur. Çalışma sonuçları birçok ebeveynin internetin riskleri konusunda bilgi 

sahibi olduklarını, endişeli olduklarını, eğitimlere ihtiyaç duyduklarını, davranış yönetimi konusunda 
zaman zaman sorun yaşadıklarını ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: Üstün yetenekli, dijital teknoloji, dijital ebeveynlik 

 

ABSTRACT 

The digital world brings with it additional tasks for parents to ensure the healthy development of their 

children and to protect their children from the risks of the digital world. In this context, these additional 

tasks revealed the concept of digital parenting. 
Livingstone and Helsper (2008) describe digital parenting as reducing the negative effects of digital 

technologies on children. Digital parenting in our country; act in accordance with the requirements of 

the digital age, to be able to master basic digital tools, to be aware of the possibilities in digital media, 
which is an endless environment and to protect the child against the risks in these environments, the 

rights of the person to be respected in real life as well as the virtual environment should be treated in the 

same way as the child vaccination and technological developments not specified itself as not closing 
(Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman, & Odabaşı, 2013). 

Determination of parents' perceptions about digital parenting is important in terms of taking precautions 

against possible risks and identifying the required knowledge and skills. For this purpose, parents' 

perceptions of digital parenting were examined. In the study, phenomenological pattern was used. The 
case study was considered as “Digital Parenting”.  

The universe of the study consists of the parents of students who attend the Malatya Science and Art 

Center in the academic year 2018-2019. The sample consisted of 17 parents (10 mothers -7 fathers) 
selected by random sampling method. Data were collected by a semi-structured interview form 

developed by the researcher. Data were analyzed with NVIVO 10 program. In the analysis of the data, 

thematic analysis based on coding was used depending on the inductive analysis method.  
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Findings of the research are “My child knows more than me, I'm very worried, not worrying about a 

problem, I feel compulsive, fathers more knowledgeable ?, rule is required” under the themes have been 
combined and presented. The results of the study revealed that many parents have knowledge about the 

risks of the internet, they are worried, they need training and they have problems about behavior 

management. 
Key words: Gifted, digital technology, digital parenting. 
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