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ÖNSÖZ 

Sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için, farklı disiplinlerde yapılan 

araştırma sonuçları ve elde edilen güncel bilgilerin insan hayatında ve 

eğitimdeki rolü önemlidir. Bu amaçla Eğitim Bilimleri ve onu yakından 

ilgilendiren diğer disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarına ilişkin 

sonuçların yer aldığı bu kitabın içeriğinde, özellikle öğretmen ve diğer 

meslek gruplarının faydalanacağı bilimsel araştırma sonuçları ve onlara 

yönelik öneriler yer almaktadır. Ayrıca farklı eğitim düzeyindeki bazı 

derslerin uygulamalarında kullanılabilecek yöntemlere ilişkin 

araştırmalardan elde edilen önemli bilgilere ulaşılacaktır. Aile 

hayatında önemli yeri olan yaşlı bireylerin sağlık, iletişim ve hayata dair 

birçok sorunlarının nedeni ve özelliklerine ilişkin değerli bilgilerinde 

yer aldığı bu kitabın ilgililere yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Prof. Dr. Ali GÜL 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda neredeyse tüm alanlarda ciddi ilerlemeler ve gelişmeler 

görülmektedir. Bu gelişmelerden eğitim öğretim faaliyetleri de 

nasibini almıştır. Bahsedilen bu faaliyetler ağırlıklı olarak eğitim 

kurumlarında ders olarak yürütülmektedir. Bu dersler arasında 

bulunan matematik önemli bir yere sahiptir. Almerino, Etcuban, Jose 

ve Almerino (2019) matematik akademik bir disiplin olarak diğer 

derslere nazaran günlük yaşamda daha fazla kullandıkları için hayati 

öneme sahiptir.  

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Matematiğin bir tanımı yapılacak olursa Umay (1996) matematik 

kişilerce oluşturulan bir sistem olmakla beraber matematik sistemler, 

yapılar ve ilişkilerden oluşmaktadır. Bu karmaşıklık öğrenciler 

tarafından anlamlandırmada güçlükler yaşamalarına neden olmakta ve 

bunun sonucu olarak öğrencilerce pek sevilmemektedir. Çünkü 

matematik soyut yapıya sahiptir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar 

gelişimleri gereği somut dönemdedir. Öğrencilere bu dönemde bir 

şeyler öğretilecekse somut nesneler aracılığıyla yaparak-yaşayarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bahadır (2016) matematik 

öğrencilere yeni eğitim anlayışı ile verilmelidir. Umay (1996) bilhassa 

küçük çocukların matematiğin soyut yapısı nedeniyle soyut 

düşünmesini gerektirmektedir. Matematiğin soyut yapısından dolayı 

öğrenciler tarafından kavranmasında güçlükler yaşanmaktadır. Bu 

güçlükler ister istemez öğrenciler üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya 
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çıkmasına neden olmaktadır ve bunlardan biri de matematik 

kaygısıdır. Whyte ve Anthony (2012) kaygı bireyin bir duruma 

atfettiği ifadedir ve bireyleri çeşitli yönlerde etkileyebilir.  

Rauh ve Seccia (2006) kaygı kişilerde mevcut olan beklentilerin 

onlarda artan ve cevabı belirsiz olan yanıtların sonucu zihninde 

oluşturduğu öznel değerlendirmedir. Almerino et al. (2019) matematik 

bilimlerin içerisinde mühendislikte, hız hesaplamalarında ve 

momentte var olmakla beraber matematik sürekli kullanılmaktadır 

ama özellikle ilkokul öğrencileri matematik dersinin soyut yapısından 

dolayı yapamamakta ve bunun sonucu olarak da matematiğe karşı 

anlamsız bir korku geliştirebilmektedir. Mendes (2019) yaptığı 

çalışmada öğrencilerin inançları ve duyguları matematiğe karşı 

eğilimlerini etkilemektedir. Batchelor (2016) matematik kaygısı, 

düşük matematik yeteneğine sahip öğrencilerde daha fazla 

görülmektedir. Finlayson (2014) matematik kaygısının sebeplerinden 

birçoğu başaramamazlık korkusudur ve nedenleri olarak öğretmenin 

sorusuna öğrencinin “Yanlış cevap veririm” düşüncesi neden 

olabilmektedir. Newstead (1998) matematik kaygısı erken yaşlarda 

başlamaktadır. Frank (1988); akt. Baydar ve Bulut (2002) matematikle 

ilgili inançların büyük bir kısmı çocukluk döneminde kazanılmaktadır. 

Aschraft (2002); akt. Batchelor (2016) matematik kaygısı “Matematik 

başarısına müdahale eden korku, gerginlik hissi veya endişedir”. 

Kaygı kişinin zihninde bir durum, bir şey ya da bir olaya karşı kendi 

zihninde oluşturduğu anlamsız düşüncelerdir. Almerino et al. (2019) 

matematik dersinin güç ve anlaşılmasının zor olması öğrencilerin bu 
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derse karşı korkmasına neden olmaktadır. Ma (1999); akt. İlhan ve 

Sünkür (2013) öğrenci matematikle ilgili istenmeyen bir durumla 

karşılaştığında, yeterli ebeveyn desteğinin olmaması matematiğe 

yönelik olumsuz tutumlar geliştirmesine neden olmaktadır. Konusu 

öğrencilerde matematik kaygısı olan birçok araştırmaya rastlanmıştır: 

Sakal (2015); Yılmaz (2015); Yetgin (2017); Alkan (2019)  farklı 

zamanlarda yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin matematik kaygı 

düzeyinin öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir 

farklılığın olmadığı ve az da olsa kızların erkeklere nazaran daha 

kaygılı olduğu ortaya çıkmıştır. Yenilmez ve Özabacı (2003); 

Yenilmez ve Özbey (2006);  Yetgin (2017); Özdemir ve Şeker (2018); 

Alkan (2019) farklı zamanlarda yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin 

anne-baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin matematik kaygısında 

azalma olduğu belirlenmiştir. Alkan (2019) yaptığı çalışmada ilçede 

ikamet eden öğrencilerin matematik kaygısını diğer yerlerde ikamet 

eden öğrencilere nazaran daha az bulmuştur.  

Genel olarak yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde öğrencilerin 

matematiğe karşı az da olsa kaygılarının olduğu ve bunun sonucu 

olarak da öğrencilerin matematik dersi başarısını olumsuz yönde 

etkilediği ortaya çıkmaktadır. 

Bu araştırmanın problem cümlesi Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde eğitim 

gören 7. sınıf öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri bazı 

değişkenlere göre nasıl bir değişim göstermektedir? Şeklinde ifade 

edilmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı 

düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

 

1. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı puanı nasıldır? 

2. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı puanı 

katılımcıların cinsiyeti açısından anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

3. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı puanı 

katılımcıların yaşadıkları yerleşim yeri açısından anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?  

4. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı puanı 

katılımcıların anne eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

5. Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı puanı 

katılımcıların baba eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir?  

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada; nicel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan betimsel 

tarama metodu kullanılmıştır. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel (2014) nicel araştırma gerçekliğin 

araştırmacıdan bağımsız bir şekilde gözlenip, ölçümlerin analiz 

edilebileceğini ileri süren pozitivist düşünce ürünüdür. Betimsel 

tarama Büyüköztürk ve diğ. (2014) bir konu veya olayla alakalı 

kişilerin ilgi, beceri, yetenek vb. özelliklerinin tespit edildiği ve diğer 
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araştırmalara nazaran daha büyük örneklem üzerinde gerçekleştirilen 

araştırmalardır.  

  

2.1. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Bindak (2005) tarafından 

geliştirilen “İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bindak (2005) tarafından ilk olarak 16 maddeden 

oluşturulan ölçeğe 7. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanarak 10 

maddelik son hali verilmiştir. Anketten en az 10 puan, en fazla 50 

puan elde edilebilmektedir. Bu ölçek için iç tutarlılık katsayısı elde 

edilmiş ve Cronbach Alfa katsayısı .84, test yarılama metodu ile 

güvenirlik katsayısı hesaplanmış Sperman-Brown düzeltmesi ile.83 

elde edilmiştir.  

 

2.2. Çalışma Grubu 

Bu çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar dönemi 

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi merkezinde bulunan kamuya ait üç ortaokulda 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini ilçe merkezinde faaliyet 

gösteren üç ortaokulda eğitim gören 225 yedinci sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Örneklem olarak tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış 

ancak 155 katılımcıdan gelen veri değerlendirmeye alınmış ve bu da 

evrenin % 68.88’lik kısmına karşılık gelmektedir. Katılımcıların 

demografik bilgisi aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Katılımcılar  Erkek Kadın 

f % f % 

  57 36.8 98 63.2 

 

Tablo1’de sunulan veriler incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun 

(% 63.2) kız öğrenci olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 2: Katılımcıların Yaşadıkları Yere Göre Dağılımı 

Yerleşim Yerleri f % 

İlçe merkezi 86 55.5 

Belde 1 .6 

Köy 68 43.9 

 

Tablo 2’de sunulan veriler incelendiğinde katılımcıların ilçe 

merkezinde (% 55.5), köyde (% 43.9) yaşadığı görülmüştür. Buradan 

köyden taşımalı eğitim ile ilçe merkezine gelen öğrencilerin sayısının 

azımsanmayacak kadar çok olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Anne Eğitim Durumu f % 

Okula Gitmedi 3 1.9 

İlkokul 77 49.7 

Ortaokul 56 36.1 

Lise 15 9.7 

Üniversite 4 2.6 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin 

çoğunlukla (% 49.7) ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4: Katılımcıların Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Baba Eğitim Durumu f % 

Okula Gitmedi 1 .6 

İlkokul 31 20 

Ortaokul 43 27.7 

Lise 61 39.4 

Üniversite 19 12.3 

 

Tablo 4’deki verilere bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin 

babalarının ekseriyetle (% 39.4) lise mezunu olduğu görülmektedir.   

 

2.3. Verilerin Toplanması 

Bu çalışma öncesinde gerekli izinler alınıp formlar çoğaltıldıktan 

sonra çalışma yapılacak okul müdürleri ile kısa bir görüşme 

gerçekleştirilerek formlar öğretmenlere verilmiştir. Sonra 

araştırmacılar formları toplamıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programından 

yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmacılar verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için normallik testi 

yapmıştır. Tablo 5’de görüldüğü gibi Kurtosis değeri .387, Skewnwss 

değeri .195 çıktığı görülmüştür. Tabachnick ve Fidell (2013); akt. 

Erbay ve Beydoğan (2017); Can (2016); akt. Tural (2019) Kurtosis ve 

Skewness değerleri -1.5 ile +1.5 aralığında olduğunda verinin normal 

dağılım gösterdiği kabul edilmektedir. Bu bilgiler ışığında verilerin 

normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir.  
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Tablo 5: 7. Sınıf Öğrencilerin Matematik Kaygı Ölçeğine İlişkin Normallik Testi 

Sonucu 

 

 
N Min Max M ss Kurtosis Skewness 

7. Sınıf Öğrencilerin 

Matematik Kaygı Ölçeği  
155 10 48 23.6 9.952 .387 .195 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın birinci sorusu; ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik 

kaygı puanı nasıldır? Sivas’ın Yıldızeli ilçe merkezinde faaliyet 

gösteren üç ortaokulda uygulanan matematik kaygı ölçeğinden gelen 

veriler Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6: 7. Sınıf Öğrencilerin Matematik Kaygı Puanının Dağılımı 

Katılımcılar N X  S 

Öğrenciler 155 23.6 9.95 

 

Tablo 6’da sunulan veriler incelendiğinde katılımcıların matematik 

kaygı ölçeğine yönelik puanının ortalamasının X=23.6 çıktığı 

görülmüştür. 

Araştırmanın ikinci sorusu; ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik 

kaygı puanı katılımcıların cinsiyeti açısından anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? Çalışmaya katılan öğrencilerin matematik kaygı 

ölçeğine yönelik verdikleri yanıtların öğrencilerin cinsiyeti açısından 

anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız 

gruplar için t-testi kullanılarak tespit edilmiş ve sonuçlar Tablo 7’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 7: Katılımcıların Cinsiyetine Göre Matematik Kaygı Puanına İlişkin 

Bağımsız Gruplar İçin T-Testi Sonuçları 

 

Cinsiyet N X Sd t P 

Erkek 57 21.75 8.13 

-1.73 .078 Kadın 98 24.67 10.17 

 

Tablo 7 incelendiğinde çalışmaya katılan kız öğrencilerin matematik 

kaygı puanı ortalamasının  (X=24.67), erkek öğrencilerin kaygı puanı 

ortalamasından (X=21.75) fazla çıktığı görülmüştür. Ancak erkek ve 

kız öğrencilerin matematik kaygı puanları karşılaştırıldığında anlamlı 

bir farka rastlanmamıştır (p>.05). 

Araştırmanın üçüncü sorusu; ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin 

matematik kaygı puanı katılımcıların yaşadığı yerleşim yeri açısından 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Çalışmaya katılan 

öğrencilerin matematik kaygısının öğrencilerin yaşadığı yerleşim yeri 

açısından anlamlı bir fark gösterip göstermediğini belirlemek için tek 

yönlü varyans (One Way Anova) analizi kullanılarak belirlenmiş ve 

Tablo 8’de sunulmuştur 

Tablo 8: Katılımcıların Yaşadığı Yerleşim Yerine Göre Matematik Kaygı Puanına 

İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 

Yerleşim Yeri N X Sd F P 

İlçe Merkezi 86 22.84 1.14 

.700 .498 

Belde 1 30  

Köy 68 24.45 9.09 

 

Tablo 8 incelendiğinde beldede yaşayan bir öğrencinin kaygı puanı 

30, köyde yaşayan öğrencilerin matematik kaygı puanının ortalaması 
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(X=24.45) ve ilçe merkezinde yaşayan öğrencilerin matematik kaygı 

puanı ortalaması ise (X=22.84) çıktığı görülmüştür. Veriler analiz 

edildiğinde öğrencilerin kaygı puanları yerleşim yerleri açısından 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>.05). 

Araştırmanın dördüncü sorusu; ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin 

matematik kaygı puanı katılımcıların anne eğitim durumu açısından 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Çalışmaya katılan 

öğrencilerin kaygı puanı anne eğitim durumu açısından anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans (One Way Anova) 

analizi kullanılarak tespit edilmiş ve Tablo 9’da sunulmuştur.  

 

Tablo 9: Katılımcıların Matematik Kaygı Puanı Anne Eğitim Değişkenine Göre Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonucu 

 

Anne Eğitim Durumu N X Sd F P 

Okula Gitmedi 3 20 4.93 

1.08 .369 

İlkokul 77 24.45 1.19 

Ortaokul 56 24 1.19 

Lise 15 19.2 3 

Üniversite 4 20.75 1.49 

 

Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin kaygı puanı 

anne eğitim değişkeni açısından bakıldığında annesi ilkokul mezunu 

olan öğrencilerin kaygı puan ortalaması (X= 24.45), annesi ortaokul 

mezunu olan öğrencilerin kaygı puanı ortalaması (X= 24), annesi 

üniversite mezunu olan öğrencilerin kaygı puanı ortalaması 

(X=20.75), annesi okula gitmeyen öğrencilerin kaygı puanı ortalaması 
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(X=20) ve annesi lise mezunu olan öğrencilerin kaygı puanı 

ortalaması (X=19.2) çıkmıştır.  Ancak veriler analiz edildiğinde bu 

fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Tablo 10: Katılımcıların Matematik Kaygı Puanı Baba Eğitim Değişkenine Göre 

Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 

 

Baba Eğitim Durumu N X Sd F P 

Okula Gitmedi 1 26  

.71 .581 

İlkokul 31 25.32 7.92 

Ortaokul 43 23.83 9.81 

Lise 61 23.49 10.73 

Üniversite 19 20.47 10.85 

 

Tablo 10 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin kaygı puanı 

baba eğitim değişkeni açısından bakıldığında babası okula gitmeyen 

öğrencinin kaygı puanı ortalaması (X= 26), babası ilkokul mezunu 

olan öğrencilerin kaygı puanı ortalaması (X= 25.32), babası ortaokul 

ve lise mezunu olan öğrencilerin kaygı puanı ortalaması sırasıyla 

23.83 ve 23.49 ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin kaygı 

puanı ortalaması ise 20.47 çıkmıştır. Babası üniversite mezunu olan 

öğrencilerin matematik kaygı puanı diğer kademelere göre az 

çıkmıştır. Ancak veriler analiz edildiğinde bu fark anlamlı 

görülmemiştir (p>.05). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin matematik kaygı puanı ortalaması 

X=23.6 çıkmıştır.   Ölçekten alınabilecek en az puan 10, en fazla 

puanın 50 olduğu göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin orta 

düzeyde kaygıya sahip olduğu değerlendirmesi yapılabilir.   
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Araştırmaya katılan öğrencilerin matematik kaygı puanı cinsiyet 

değişkeni açısından incelendiğinde kız öğrencilerin (X=24.67) erkek 

öğrencilere (X=21.75) nazaran daha kaygılı çıktığı görülmüştür. 

Yenilmez ve Özabacı (2003) birlikte yaptığı çalışmada matematik 

kaygı puanı ortalamasının cinsiyete göre farklılaşmadığını bulmuş ve 

ek olarak kız öğrenciler erkek öğrencilere nazaran biraz daha kaygılı 

çıkmıştır. Yenilmez ve Özbey (2006); Dede ve Dursun (2008) kız 

öğrenciler ile erkek öğrencilerin matematik kaygı puanı ortalamaları 

arasında anlamlı bir farka rastlamamışlardır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin matematik kaygı puanının 

öğrencilerin yaşadığı yerleşim yeri açısından incelendiğinde beldede 

yaşayan öğrencinin kaygı puanı (X=30), köyde yaşayan öğrencilerin 

kaygı puanı ortalaması (X=24.45) ve ilçe merkezinde yaşayan 

öğrencilerin kaygı puanı ortalaması ise (X=22.84) çıkmıştır. Buradan 

matematik dersinde kırsal yerde yaşayan öğrencilerin diğer yerleşim 

yerinde yaşayan öğrencilere nazaran matematikte daha kaygılı olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin kaygı puanının anne eğitim 

değişkenine göre incelendiğinde annesi ilkokul mezunu olanların 

kaygı puanı ortalaması (X=24.45), annesi ortaokul mezunu olanların 

kaygı puan ortalaması (X=24), annesi üniversite mezunu olanların 

kaygı puanı ortalaması (X=20.75), annesi okula gitmeyen öğrencilerin 

kaygı puanı ortalaması (X=20) ve annesi lise mezunu olan 

öğrencilerin kaygı puanı ortalaması (X=19.2) olduğu görülmektedir. 

Buradan öğrencilerin hemen hemen anne eğitimi yükseldikçe 
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öğrencilerin kaygıları azalmaktadır yorumu yapılabilmektedir. Anne 

eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin öğrencilerine etkili bir destekte 

bulundukları ifade edilebilir. Yenilmez ve Özabacı (2003) birlikte 

yaptıkları araştırmada, anne eğitim düzeyi arttıkça hemen hemen 

öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin azalma eğilimi gösterdiği 

ortaya çıkmıştır. Yenilmez ve Özbey (2006) birlikte yaptığı çalışmada 

annesi ilkokulu bitirmiş öğrencilerin annesi üniversiteyi bitiren 

öğrencilere nazaran daha kaygılı olduğu tespit edilmiştir. Alkan 

(2011) yaptığı çalışmada ailelerin matematikle ilgili yetersiz 

bilgilerinden dolayı öğrencilere kafi derecede destek olamamakta ve 

bunun sonucu olarak da öğrenci matematiğe karşı kaygılanmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kaygı puanının baba eğitim durumu 

değişkenine göre incelendiğinde babası okula gitmeyen öğrencinin 

kaygı puanı ortalaması (X=26), babası ilkokul mezunu olan 

öğrencinin kaygı puanı ortalaması (X=25), babası ortaokul mezunu 

olan öğrencinin kaygı puanı ortalaması (X=23.83), babası lise mezunu 

olan öğrencinin kaygı puanı ortalaması (X=23.49) ve babası üniversite 

mezunu olan öğrencinin kaygı puanı ortalaması (X=20.47) olduğu 

tespit edilmiştir. Buradan araştırmaya katılan öğrencilerin babasının 

eğitim düzeyi arttıkça öğrencinin matematik kaygı seviyenin azaldığı 

görülmektedir. Eğitim düzeyi yüksek babalar öğrencilerine daha etkili 

bir şekilde destekte bulunabilmekte ve öğrenci matematiği öğrendiği 

için ona karşı kaygısı azalabilmektedir. Yenilmez ve Özbey (2006) 

yaptıkları bir çalışmada babası ilkokul, ortaokul ya da lise mezunu 

olan çocukların, üniversite mezunu olanlara nazaran daha kaygılı 
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olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ebeveynlerin eğitim düzeyleri 

arttıkça öğrencilerin matematik dersine yönelik kaygılarının azaldığı 

söylenebilir. Finlayson (2014) öğrenci başarısızlığı matematik 

kaygısına neden olabilmektedir. Whyte ve Anthony (2012) yanlışları 

için suçlanan çocuklar araştırma ve çeşitli riskler almada korkup 

matematiğe karşı nefret geliştirebilir.  

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan bu araştırmada sonuç olarak; 7. Sınıf öğrencilerinin 

matematik kaygı seviyesinin orta düzeyde çıkığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin matematik kaygı puanının cinsiyet değişkeni açısından 

değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Ancak kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre az da olsa daha kaygılı 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik kaygısının yerleşim 

yeri değişkeni açısından incelendiğinde kırsal kesimde yaşayan 

öğrencilerin diğer yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilere nazaran 

daha kaygılı olduğu ve ayrıca ilçe merkezinde kalan öğrencilerin diğer 

yerleşim yerlerinde kalan öğrencilere göre daha az kaygılı çıktığı 

görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne ve baba eğitimi 

değişkeni açısından incelendiğinde hemen hemen anne ve baba eğitim 

düzeyi arttıkça öğrencilerin matematik kaygısının azaldığı tespit 

dilmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 
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• Öğrencilere matematik dersi, seveceği çeşitli etkinliklerle 

beraber verilebilir. 

• Özellikle de kırsal yörelerde yaşayan öğrencilere dönük 

matematik kaygısının kontrolü ile ilgili seminerler verilebilir. 

• Anne ve babalara özelikle de eğitim düzeyi düşük ebeveynlere 

ve öğrencilere yaklaşım konusunda seminerler verilebilir. 

• Öğrenciler matematikle ilgili okul dışı ortamlara götürülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

KAYNAKÇA 

Alkan, V. (2011). Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki 

Engellerden Biri: Kaygı ve Nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 29, 89-107. 

Alkan, G. (2019). Matematik Kaygısının Nedenleri ve Öğretmenin Cinsiyetinin Bu 

Durum Üzerindeki Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen Ve Matematik 

Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı, Van. 

Almerino, P. M., Etcuban, J. O., Jose, C. G. D. ve Almerino, J. G. F. (2019). 

Students’ Affective Belief as the Component in Mathematical Disposition. 

İnternatıonal electronıc journal of mathematıcs educatıon, Vol: 14, Issue: 3, 

475-487.  

Bahadır, E. (2016). Matematik öğretiminde materyal tasarımı. Konya: Eğitim 

Yayınevi. 

Batchelor, J. H. (2016). A mixed methods study of the effects of clicker use on math 

anxiety and achievement in mathematics (Doktora Tezi), ProQuest LLC. 

789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106 – 

1346. Iowa. 

Baydar, S. C. ve Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin Matematiğin Doğası ve Öğretimi 

İle İlgili İnançlarının Matematik Eğitimindeki Önemi. Hacettepe Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 62-66. 

Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. F. Ü. Fen 

ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 442-448. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). 

Bilimsel araştırma yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi. 



 

 
 21 

Dede, Y. ve Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik 

Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 21,  Sayı: 2, 

2008, 295-312. 

Erbay, Ş. ve Beydoğan, H. Ö. (2017). Eğitimcilerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik 

Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:18, 

Sayı: 3, 246-260. 

Finlayson, M. (2014). Addressing Math Anxiety İn The Classroom. Improving 

Schools, Vol: 17, Issue: 1, 99–115. 

İlhan, M. ve Sünkür, M. Ö. (2013). Matematik Kaygısının Matematik Başarısını 

Yordama Gücünün Cinsiyet ve Sınıf Değişkenleri Açısından İncelenmesi, 

Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt: 12, Sayı: 3, 427- 441. 

Mendes, I. A. (2019). Active Methodologies as Investigative Practices in the 

Mathematics Teaching, Internatıonal Electronıc Journal Of Mathematıcs 

Educatıon, Vol: 14, Issue 3, 501-512. 

Newstead, K. (1998). Aspects Of Chıldren’s Mathematics Anxıety. Educational 

Studies in Mathematics,  Volume: 36, 53–71. 

Özdemir, E. ve Şeker, B. S. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının 

İncelenmesi ve Metaforik Algılarının Sınıf Öğretmenleri İle Karşılaştırılması, 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Bu kaynağa 06.07.2019 

tarihinde https://dx.doi.org/10.19171/uefad.533226 adresinden alınmıştır. 

Rauh, M. T. ve Seccia, G. (2006). Anxiety and performance: An endogenous 

Learnıng By Doıng. Intertanıonal Revıew, Volume: 47, Issue: 2, 1-39. 

Sakal, M. (2015) İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlere 

Göre Matematik Kaygısının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf 

Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, İzmir. 



 
22 EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

Tural, G. (2019). Araştırmaların raporlanması (Ed. Özmen H ve Karamustafaoğlu 

O), Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 484-503). Ankara: Pegem Yayıncılık. 

 Umay, A. (1996). Matematik Eğitimi ve Ölçülmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 12,  145-149. 

Whyte ,J. ve Anthony,  G. (2012). Maths Anxiety: The Fear Factor in the 

Mathematics Classroom. New Zealand Journal of Teachers’ Work, 

Volume: 9, Issue: 1, 6-15. 

Yenilmez, K. ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin 

Matematik İle İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki 

İlişki Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, Cilt: 2, Sayı:14, 132-145. 

Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel Okul ve Devlet Okulu Öğrencilerinin 

Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 19, Sayı: 2, 431-448. 

Yetgin, O. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye 

İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman. 

Yılmaz, H. R. (2015). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Matematik Başarısı 

İle Matematik Kaygısı, Sınav Kaygısı ve Bazı Demografik Değişkenlerle 

İlişkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Gaziantep. 

 

 

 



 
 

 

 23 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATERYAL 

KULLANIMI VE MATERYAL GELİŞTİRME 

Doç. Dr. Ayla ARSEVEN1 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sivas, 

Türkiye. aylaarseven2004@yahoo.com 



 

24 EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 25 

Bu Bölümde Ne Var? 

Bu bölümde erken çocukluk döneminde materyal kullanımı ve materyal 

geliştirme konusu işlenmiştir. Materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi, 

materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, materyallerin 

seçimi, hazırlanması ve tasarımı, tasarım ilkeleri, öğretim 

materyallerinin değerlendirilmesi, iki ve üç boyutlu araç gereçlerin 

hazırlanması ve uygulanması konu ile ilgili yapılan araştırmalar 

kapsamında incelenmiştir.  

Örnek Olay 

Taşlarla Sudoku Yapalım etkinliği kapsamında materyal geliştirme 

çalışması hedeflendi. 6 yaş gurubu öğrencilere delikli halı kaydırmaz, 

yün iğneleri, farklı renklerde kurdeleler (tercihe göre yün ipler de 

kullanılabilir), taşlar, taş boyama için çeşitli renklerde tahta kalemleri, 

diş fırçaları ve boya fırçaları, kağıt havlu ve su kabı verileceği 

söylenerek, çocuklardan bu malzemeleri kullanarak bir sudoku 

materyali yapmaları istendi. Çocuklara sudoku materyaline ilişkin 

kısaca aşağıdaki bilgi verildi. 

Oyunun oynanabilmesi için halının eşit büyüklükte 4 satır ve sütundan 

oluşması gerektiği söylenir ve satır ile sütun sözcükleri hakkında 

çocuklarla konuşulur. Belirledikleri bu malzemenin üzerine eşit 

büyüklükte 4 satır ve sütunun nasıl yerleştirileceği tartışılır. Eşit 

bölümlere ayrılmış kareler oluşturabilmek için nasıl bir yol 

izleneceğine karar verilir. Bir çocuk ölçü birimi olarak ellerini başka bir 

çocuk silgilerini kullanabileceğini söyler. Belirlenen aralıklar 
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üzerinden yün iğnesine geçirilmiş kurdele ile sudokunun satır ve 

sütunları oluşturulur. Çocuklardan bir tanesi taşların üzerine sayı 

yazmaları gerektiği fikrini ortaya atar. Başka bir çocuk delikli halı 

kaydırmaz üzerine rakamları yazmayı önerir, tartışırlar, taşlara 

yazmanın daha güzel olacağı fikrinde uzlaşırlar. Temizlenen ve 

kuruyan taşların üzerine çocuklardan renkli tahta kalemleriyle, 1’den 

4’e kadar olan rakamların her birinden 4’er tane yazmaları istenir. 

Soduku halısı ve taşlar hazırlandıktan sonra sudoku halısına taşlar 

yerleştirilir ve oyunun nasıl oynanacağı açıklanır. 

Oyun Nasıl Oynanır? 

Her bir kareye sadece bir rakam gelmesi gerektiği söylenir. Sayılar 

yerleştirilirken her bir satırda ve her bir sütunda 1’den 4’e kadar olan 

sayılardan her birinin birer kere kullanılması gerektiği kuralı anlatılır. 

Sabit olması gereken sayılar, sudoku halısının üzerine yerleştirilir ve 

diğer sayıların bu sayılardan hareket edilerek yerleştirileceği söylenir 

(Avcı, Bayhan ve Zembat, 2015). 
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GİRİŞ 

Türkiye, 3-5 yaş grubu çocukların okula kayıt oranlarında 200-2016 

yılları arasında en hızlı artışı sağlayan birkaç ülkeden birisidir. Bununla 

birlikte 2016 yılı sonu itibariyle OECD ülkeleri arasında belirtilen yaş 

grubu için okula kayıt oranı en düşük ikinci ülkedir. Türkiye’de 2016 

yılında 3-5 yaş grubu çocukların okul öncesi kayıt oranı %37’ye 

çıkmıştır. Aynı yaş grubu için 2016 yılında OECD ülkelerindeki 

ortalama kayıt oranı %86, AB ülkelerinde ortalama kayıt oranı ise 

%89’dur. Yapılan araştırmalar, erken çocukluk eğitimine yapılan 

yatırımların çocuğa, topluma ve ülke ekonomisine yüksek gelir 

sağlayan karlı bir yatırım olduğunu ortaya koymaktadır. Etkili erken 

çocukluk eğitimi, ekonomik ve sosyal faydalar sağlar. Erken çocukluk 

eğitimi, çocukların temel eğitime daha iyi hazırlanmasını sağlar ve 

uyumlarını kolaylaştırır. Çocukların bilişsel, sosyal, dilsel vb. 

gelişimlerine katkı sağlayarak sınıf tekrarlarını ve okul terklerini 

düşürür. Düşük ekonomik, sosyal ve kültürel statüye sahip çocuklara 

eğitim imkanı sağlanması, bu çocuklara ve ailelerine yüksek gelir elde 

şansı sağlayarak toplumdaki sosyo-ekonomik eşitsizliklerin 

kaldırılmasında etkili olur (OECD, 2018; Günsoy, 2009; Akt., Arseven, 

2019, s.45). 

Okul öncesi eğitim programı bazı bileşenlerden oluşmaktadır. Bunlar 

şöyle sıralanmıştır. 

1. Çocukların nasıl öğrendiği, yani gelişim ve öğrenme ile ilgili 

temel bilgiler nelerdir? 
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2. Çocuklara neyin öğretileceği, yani eğitim programını 

uygulamadaki hedefler nedir ve çocukların neyi kazanmaları 

bekleniyor? 

3. Programın uygulama süreci nasıl olmalıdır? 

4. Programın etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için fiziksel 

çevrenin düzenlenmesinde nelere dikkat edilmelidir? 

5. Ailenin programa katılımı nasıl olmalıdır? 

6. Değerlendirme nasıl yapılmalıdır? (Dodge ve Bricket, Akt., 

Kandır, Özbey ve İnal 2010, s.11). Görüldüğü üzere okul öncesi 

eğitim programı bileşenlerinin bir tanesi fiziksel çevre ve 

materyallerdir. Hatta programın niteliği kadar hazırlanan 

programın uygulaması programın etkililiğini belirleyen önemli 

etmenlerden birisidir. Bu yüzden programın etkili bir şekilde 

gerçekleşmesi için materyaller en önemli etmenler arasındadır 

diyebiliriz. 

Okulöncesi eğitim kurumlarında; iyi düzenlenmiş oyun alanları, 

çocuğun görsel olarak uyarılmasından çok zihinsel gelişimini 

etkilemektedir. Çocukta kavram geliştiren eğitici oyuncaklarla 

zenginleştirilmiş bir eğitim ortamının sağlanması gerekir. Çocukların 

ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oyun odasında öğretmen 

tarafından öğrenme merkezleri oluşturulmalıdır. Bu ilgi öğrenme 

merkezleri; blok merkezi, kitap merkezi, sanat merkezi, fen merkezi, 

müzik merkezi, dramatik oyun merkezleridir (Okul Öncesi Eğitim 

Programı, 2013; Poyraz ve Dere Çiftçi, 2011, s.77).  
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MEB Okul Öncesi Eğitim Programında (2013) Blok Merkezi aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiştir. 

“Çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan farklı boyut, şekil ve renkteki 

figürleri ve bunlar arasındaki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler 

kullanarak yapı-inşa oyunları aracılığıyla yaratıcılıklarını kullanmasına olanak 

tanıyan merkezdir. Bu merkez için geniş bir alana ihtiyaç vardır ve çocuklar 

hareketli olup çok ses çıkarabilecekleri için sessiz olunması gereken 

merkezlerden uzak olmalıdır. Blok merkezinde kullanılması önerilen 

materyaller aşağıda sıralanmıştır. 

Farklı materyallerle (ahşap, köpük, plastik, kâğıt, karton) yapılmış bloklar, içi 

boş bloklar, minyatür hayvan figürleri (çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar, 

evcil hayvanlar) insan figürleri (itfaiyeci, polis, asker vb.), kamyonet ve 

arabalar, farklı eğimlerdeki rampalar, yol-sokak-bina trafik işaret ve levhaları, 

legolar, ev figürleri, farklı renklerde kâğıt ve kartonlar, tekerlekler, kâğıt havlu, 

tuvalet kâğıdı ruloları, farklı boyutlarda kutu-kartonlar, çeşitli figür ve 

blokların içine konabileceği kutu ve sepetler vb. bulundurulabilir." 

1. EĞİTİM MATERYALLERİNİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ VE 

ÖNEMİ 

Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayıp 

öğrencilerin öngörülen kazanımlara ulaşmasına yardımcı olarak, 

programın başarıya ulaşması için önemlidir. Öğrenmenin daha kolay ve 

kalıcı olması için eğitimde materyal kullanılmalıdır. Ayrıca dikkat 

çekmede kullandırır, öğrencilerin motivasyonunu arttırır ve öğrenmeyi 

çabuklaştırır. Öğretim materyali farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı 

bilginin sunulmasını ve tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlar. 
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Öğrencilerin derse katılımını sağlayarak, araştırma duygusunu 

uyandırır (Yalın, 2004, Akt., Sever, 2011, s.31). 

Öğretim ortamını zenginleştirmek amacıyla öğretmenin kullandığı 

araç-gereçler, öğretmenin kendisinin geliştirdiği basit ders materyalleri 

olabileceği gibi gelişmiş teknolojik araç-gereçlerden de oluşabilir. 

Önemli olan öğretmenlerin eğitim araç-gereçlerini tanımaları ve bunları 

etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarıdır. Yapılan araştırmalarda; 

bazı öğretmenlerin elindeki basit bir aracı bile kullanmaktan 

çekindiğini, bunun nedeninin ise öğretmenin o aracı kullanmasını 

bilmemesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu bakımdan 

öğretmenleri yeni öğretim teknolojilerinden haberdar etmek ve 

derslerine uygun materyal geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla, 

öğretmenlerin hem hizmet öncesinde hem hizmet sırasında bu konuda 

eğitime ve desteğe ihtiyaçları vardır. Hill (1999), öğretmenlere 

bilgisayar teknolojilerini öğretmeye yönelik problem merkezli ve 

aktivite temeline dayalı bir yaklaşımla açılan bir kurs programının 

sonunda, öğretmenlerin yeni teknolojileri kullanmaya yönelik 

tutumlarının değiştiğini ve yeni teknolojileri öğrenme isteklerinin 

arttığını belirtmiştir (Küçükahmet, 2002; Akt., Güven, 2010). 

Okul öncesi programlarında günlük etkinlikler, etkin öğrenmenin 

gerçekleştirilmesinde önemlidir. Etkinliklerin uygulamaları sırasında 

etkili bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretmenin aşağıdaki 

ilkelere dikkat etmesi gereklidir.  



 
 

 

 31 

- Çocukların istediği alanlarda oynamasına ve istediği etkinliği 

gerçekleştirmesine fırsat vermelidir. 

-Çocuğun istediği materyalleri seçmesi ve ne yapacağına 

kendisinin karar vermesi desteklenmelidir. 

- Çocukların, materyalleri tüm duyuları ile keşfetmesine fırsat 

vermelidir. 

- Etkinlikler sırasında ve sonrasında çocuğun yaptıklarını 

anlatmasına fırsat vermelidir. 

- Tüm etkinlikler sırasında öğretmen çocuğa destek olmalı, 

çocuğun yeni fikirler üretmesine ve gerçekleştirmesine yardımcı 

olmalıdır (Hohman ve Weikart, 1995; Akt., Kandır, Özbey ve İnal 

2010, s. 16-18). Yukarıda belirtilen ilkelerde görüldüğü üzere; 

etkili öğrenme için çocuğun materyallerle çok yönlü etkileşimde 

bulunması, özgürce istediği materyali oynaması ya da 

geliştirmesinin yanında eğitim ortamında ilgi çekici materyallerin 

bulundurulması önemlidir. 

Bugün biliyoruz ki, doğumu izleyen ilk 6 yıl insan yaşamında en önemli 

dönemlerden birisidir. Bu dönemdeki ilgi, bakım ve yaşantılar bireyin 

gelecek yaşamını etkilemektedir. Bu nedenle çocuğun bu ilk yıllarda 

beslenmesi ve bakımı kadar, sevgi ve ilgi görmesi ve uygun çevre 

koşulları içinde yaşaması ve içinde yaşadığı topluma uyum 

sağlayabilecek şekilde eğitilmesi de o derece önemlidir.  Çocuk, 

dünyaya bir yetişkinin sahip olduğu gerekli bilgi ve becerilerle gelmez. 

Zamanla bu becerilerle donanması için, zihinsel, bedensel, duygusal 

sosyal gelişme ve olgunlaşma sürecinde, çocuğa yeni deneyimler 
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edineceği öğrenme olanakları sağlamak önemlidir (Oktay, 1995; 

Zembat ve diğ., 1994; Ünal, 2000; Akt., Abazoğlu, Yıldırım ve 

Yıldızhan, 2015). 

Bu nedenle çocuğun içinde yaşadığı ilk sosyalleştiği ortam, çevre ya da 

mekan çok önemlidir. Çocuk ne kadar çok ve çeşitli uyarıcının oluştuğu 

bir çevrede yaşarsa bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişimi de o kadar 

hızlı ve güçlü olur. Uyaranların zengin olduğu çevreyi sağlamak çeşitli 

ve bol materyaller ve farklı ortamlar, mekanlar içinde bulunma ve kendi 

akran grupları ile etkileşime geçtiği durumların, ortamların sağlanması 

ile mümkün olur. Materyallar, çocuklara zengin bir hayal gücü sunarak 

çocuğun dünyayı neşeli bir şekilde keşfetmesini ve öğrenmesine 

yardımcı olmaktadır (Öncü ve Ünlüer, 2010, Akt., Avcı ve diğ., 2015: 

17).  

2. MATERYAL SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

Materyallerin tasarlanmasında ve seçiminde dikkat etmemiz gereken 

faktörler önemlidir. Sağlığa uygunluğundan estetik özelliklerine, 

dayanıklı olmasından evrensel erişilebilirliğe kadar pek çok kritere göre 

araç gereçler değerlendirilmektedir. Örneğin, sadece çocuğun ilgisini 

çekmesi değil, eğitirken gelişimi ve hijyenik kurallara uygunluğu da 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden materyallarin ham maddesi 

en az tasarım öğeleri kadar belirleyici olmaktadır. Bunun yanında 

öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, öğretim ortamı, öğrenci özellikleri, 

öğretmenin tutumu da belirleyici rol oynamaktadır. Araç gerecin 
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maliyeti, kullanılabilirliği, harcanan zaman gibi faktörler de etkili 

olmaktadır. Materyal seçiminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıda 

sıralanmıştır. 

- Sağlığı tehdit etmemeli 

- Gelişim düzeyine görelik 

- Sağlam olmalı 

- Değiştirilebilir olmalı 

- Görsel olarak dikkat çekici olma 

- İpuçları olmalı ( Ültay ve Ültay, 2016, s.47-51). 

Okulöncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken araç-gereç ve 

materyallerin bulunma düzeyleri ile bu kurumları bitirme durumunda 

olan öğrencilerin gelişim (motor, dil, bilişsel) düzeyleri arasındaki 

ilişkinin incelendiği araştırmada; Evcilik ve Temsili Oyun Köşesi ile 

Sanat Etkinlikleri ve Elişleri Köşesinde, Araç-gereç ve materyal düzeyi 

ile öğrencilerin bilişsel gelişim becerilerini kazanma düzeyleri ve dil 

gelişimi becerileri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (Yıldız ve 

Perihanoğlu, 2010).  

Gelişen teknoloji ile oyun alanlarının ve materyal kullanımının 

azalması sonucu çocuklar arkadaşlarla ilişki kurmada ve topluma 

uymada bazı problemler yaşamaya başlamışlardır. Günümüzde dijital 

materyal kullanımı ön plana çıksa da hayata ilişkin gerçek ve ahşap gibi 

sağlıklı materyallerin önemi de özellikle çocuk gelişimciler ve 

eğitimciler tarafından vurgulanmaktadır. Çocukların hayal güçlerinle 

birlikte yaratıcılıklarının güçlenmesi ve yok olmaması ve yaşam 
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becerilerinin gelişmesi için çocukların ellerinle temas edebildikleri ve 

diğer duyularıyla algılayabildikleri, çocukların sağlığına zarar 

vermeyen gerçek materyallerin kullanılması gerekmektedir. Eğitici 

materyalleri başta hazır olarak bulabildiğiniz gibi öğretmenler ve 

kendiniz de geliştirebilirsiniz (Kavak ve Çoşkun, 2017).  

3. MATERYALLERİN SEÇİMİ, HAZIRLANMASI VE 

TASARIMI 

Öğretim teknolojisi açısından ister hazır olan eğitim materyalleri isterse 

öğretmenin kendi geliştirdiği öğretim materyalleri olsun eğitime ve 

öğrencilerin öğrenmesine katkısı yadsınamaz bir gerçektir. 

Materyallerin seçiminde dikkate alınması gereken ölçütler aşağıda 

sıralanmıştır.  

-Kazanımlar 

- Öğrenci nitelikleri 

-Öğretmen nitelikleri 

-Öğrenme ortamının nitelikleri 

-Materyallerin nitelikleri 

-Öğretim yöntem ve teknikleridir (Sever, 2011; Ültay ve Ültay, 

2016).  

Seçilen materyallerin öğrencinin seviyesine uygun olup olmadığı, 

düşünmeye yönlendirip yönlendirmediği araştırılmalıdır. Öğretim 

materyallerinden verimli olarak faydalanabilmek için öğretmenlerin 

yararlanabileceği Tablo 1’e göre materyallerin etkililik derecesini 

öğretmenler belirleyebilir. Sever (2011) tarafından geliştirilen cetvele 
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araştırmacı tarafından “evet” ve “hayır” derecelendirmesine  “kısmen” 

derecesi eklenerek son şekli aşağıdaki gibi verilmiştir. 

Tablo1. Materyal Verimlilik Düzeyini Belirleme Cetveli  

MATERYALİN NİTELİKLERİ EVET HAYIR 

 

KISMEN 

1.Materyal, kazandırılması öngörülen 

kazanımları oluşturabilecek nitelikte mi? 

   

2.Materyalin hangi özelliklerdeki öğrencilerle 

kullanıldığı, geliştirildiği ve denendiği rapor 

ediliyor mu? 

   

3.Materyal, eğitim programıyla uyumlu ve 

programı destekleyici nitelikte mi? 

   

4.Materyalin verimliliğini destekleyen veriler 

var mı? 

   

5.Kullanılmasını destekleyen yazılı bir rehber 

var mı? 

   

6.Materyal, işlenen konuya anlamlı bir katkıda 

bulunabilir mi? 

   

7.Materyal, öğrencileri daha iyi düşünmeye ve 

sorgulamaya yöneltebilir mi? 

   

8.Materyalin insan ilişkilerini geliştirmede 

olumlu etkisi olabilir mi? 

   

9.Seçilip kullanılması için harcanacak zaman, 

çaba ve paraya değer mi? 

   

10.Materyal, başka yardımcı personel 

gerektirmeden kullanılabilir mi? 

   

11.Materyalin fiziksel durumu yeterli mi, 

taşınabilir mi? 

   

12.Materyal, öğrenciyi güdüleyici ve ilgisini 

çekici nitelikte mi? 

   

13.Materyalin içerdiği bilgiler doğru ve güncel 

mi? 

   

14.Materyal içerik açısından tarafsız ve 

öğretici nitelikte mi? 

   

15.Materyalin kullanımı için gerekli kullanım 

kılavuzları ve yazılı dökümanlar var mı? 

   

16.Materyalde kullanılan anlatım türü açık ve 

anlaşılabilir mi? 
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3.1. Tasarım İlkeleri 

Öğretim materyallerinin tasarımında Gestalt psikolojinin ilkelerinin 

dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar: 

- Bütünlük 

- Denge 

- Hizalama 

- Vurgu 

- Yakınlık-Uzaklık 

- Gerçeklik-Basitlik 

3.1.1. Bütünlük 

Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbirleriyle ilişkisidir. 

Bütünün anlamlı olabilmesi için bütünü oluşturan parçaların uyumlu bir 

şekilde bir araya gelmesi gerekir (Sever, 2011, s.50). 

 

Şekil 1. Bütünlük 
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3.1.2. Denge  

Materyalin göz tarafından algılanan ağırlığıdır. Eşyanın devrilmeden 

dik durma durumu da denilebilir. Dengenin olması için nesnelerin eşit 

olarak dağıtılması gerekir. Nesneler bir tarafa çok birikirse denge 

bozulur (Uşun, 2006; Akt., Sever, 2011). 

 

Şekil 2. Denge 

3.1.3. Hizalama 

Zihin materyal içerisinde hizalanan öğeleri (yatay veya dikey) daha 

düzenli olarak algılar, bu da algılamayı kolaylaştırır. Bunun örneği 

aşağıda görülmektedir. 

Tasarım İlkeleri:     Tasarım İlkeleri: 

Bütünlük    - Bütünlük 

-Denge     - Denge 

Hizalama    - Hizalama 

-Vurgu     - Vurgu 

-Yakınlık    - Yakınlık 

a. Hizalamaya kötü bir örnek  b. Hizalamaya daha iyi bir örnek  

(Ültay ve Ültay, 2016, s.75). 
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3.1.4. Vurgu 

Materyalin en dikkat çeken can alıcı noktasıdır. Vurgunun bütüne 

baskın olması gereklidir. Vurgu yapılmak istenen öğe ok veya benzeri 

yön gösteren araçlar kullanarak, diğer öğelerden farklı renk, biçim ve 

doku kullanarak, diğer öğelerden farklı boyutlandırarak ön plana 

çıkarılabilir (Sever 2011, Ültay ve Ültay, 2016). 

 

 

Şekil 3. Vurgu 

3.1.5. Yakınlık Uzaklık 

Birbirine yakın öğeler ilişkili, birbirinden uzak olan öğeler ise ilişkisiz 

olarak algılanır. Materyallerde birbiri ile ilişkili kavramları temsil eden 

öğeleri bir arada tutmak gerekir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Yakınlık- Uzaklık 

3.1.6. Gerçeklik- Basitlik İlkesi 

Bir materyali olabildiğince basit şekilde vermek önemlidir. Detayların 

abartılmadan mümkün olan en sade biçimde verilmesi öğrenmeyi 

kolaylaştıracaktır. Materyallerde ilişkisi olmayan ayrıntılara tasarımda 

yer verilmemesi gerekir (Ültay ve Ültay 2016, 76) (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Gerçeklik- Basitlik 



 

40 EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR  

4. ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir materyalin, öğretime uygunluğunun değerlendirilmesinde şu 

sorulara cevap aranmalıdır. 

- Öğretim materyali amaca uygun hazırlanmış mı? 

- Öğretim materyali içerikte yer alan bilgilere göre hazırlanmış 

mı? 

- Materyal öğretimin etkililiğini arttırabilir mi? 

- Materyal gerçek yaşamla uyumlu mu? 

- Materyal öğrencinin seviyesine uygun mu? 

- Materyal kullanışlı mı? 

- Materyal öğrencilerin dikkatini çekebilecek ve dikkatlerinin 

sürekliliğini sağlayabilecek nitelikte ve güdüleyici mi? 

- Materyal öğrenciyle etkileşimi sağlayabiliyor mu? 

- Materyal geliştirilebilir ya da güncelleştirilebilir bir özelliğe 

sahip mi? (Sever, 2011, s.261-263). 

Materyal Değerlendirme Formu 

Materyalin Adı: 

Hedef Kitle: 

Maliyeti: 

Hazırlayıcısı: 

Konu Alanı: 

Materyalin Özellikleri (İçeriğin tanımlanması): 
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Tablo 2. Materyal Değerlendirme Formu 

Özellikler Yüksek Orta Düşük Açıklamalar 

1.Programla (kazanımlarla) 

uyumu 

    

2.Doğruluğu ve güncelliği     

3.Açık, öz ve anlaşılırlığı     

4.Güdüleyici olması / dikkati 

canlı tutması 

    

5.Katılıma teşvik etme özelliği     

6.Etkililik derecesi     

7.Basitlik düzeyi (açık ve net, 

bütünlük ilkesine uygun) 

    

8.Uygun renk kullanımı     

9.Teknik kalitesi     

10.Mesajları açık ve etkili bir 

şekilde iletme özelliği 

    

11.Çekicilik kullanıcı düzeyine 

uygunluğu 

    

12.Önyargılardan uzak oluşu     

13.Yaratıcılığı teşvik etme 

özelliği 

    

14.Kullanıcı kılavuzu     

 

Materyalin güçlü yönleri: 

Materyalin zayıf yönleri:  
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5. İKİ VE ÜÇ BOYUTLU ARAÇ GEREÇLERİN 

HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 

5.1. Kavram Eğitimi Materyalleri (Eğitici Oyuncaklar) 

Eğitici oyuncak erken yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmak 

istenilen kavramları (eşleştirme, farklı olanı bulma, parça bütün ilişkisi, 

gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, ilişki kurma vb.) eğlendirerek 

öğreten ve duyu gelişimlerine yardımcı olan oyuncaklardır. 

Günümüzde teknoloji ve endüstri alanındaki gelişmeler oyuncak 

türlerine de yansımıştır. Bu nedenle piyasada çok çeşitli oyuncak 

örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Ancak iyi bir oyuncak, çocuğun 

gelişim alanlarını destekleyerek yeteneklerini ortaya çıkarmalıdır 

(Karan, 2011; Ültay ve Ültay, 2016). 

Çocuk eğitici oyuncaklar aracılığıyla eşleştirmeyi, benzer ve farklı 

yönleri ayırt etmeyi, nesneler arasında ilişki kurmayı, gruplandırmayı 

öğrenerek dikkatini bir şey üzerinde yoğunlaştırma çabası içine girmeyi 

öğrenmektedir. Çocuğun görme, işitme ve dokunma duyularını 

destekler, gözlem becerilerini geliştirir, olayların gelişmesindeki 

mantık sıralamasını kavramasına yardım eder (Kandır ve Tezel Şahin, 

2011, s. 18). 

Doğru materyali, doğru zamanda ve doğru yönlendirme ile sunmak 

hedefe ulaşmayı sağlayabilecektir. Bu nedenle eğitici oyuncak / kavram 

eğitimi materyali seçerken, hazırlarken ve kullanırken dikkat edilmesi 

gereken ilkeleri bilmek önemlidir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir. 
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- Güvenlik 

- Yaşa ve gelişim düzeyine uygunluk 

- İlgi çekici ve eğlenceli olma 

- Etkin katılım olanağı 

- Dayanıklılık 

-Uygun miktarda sunma: Eğitici oyuncakların tümü sınıfta aynı 

zamanda ortaya konulmamalı, çocuklar sıkıldıkça değişime 

gidilmelidir.  

- Estetik 

- Gelişim ve ilerlemeye davet- teşvik 

- İlk kullanım: Eğitici oyuncağın ilk kullanımında mutlaka 

tanıtılmalı, kuralları ve oynanış şekli anlatılmalıdır. 

- Oyunu tamamlamayı takdir: Çocuklar arasında bireysel 

farklılıklar olduğu unutulmamalı, çocukları teşvik etme amacıyla 

yarışma ortamı oluşturulmamalı, bunun yerine çocuğun oyunu 

tamamlaması takdir edilmelidir. 

 - Saklama/ kaldırma: Çocuk oyunu bitirdiğinde, toplayıp yerine 

kaldırması desteklenmelidir (Avcı vd., 2015, s.36-38). 

Okul Öncesi Dönemde Eğitici Oyuncak Planlama Basamakları: 

- Eşleştirme: Çocuğun verilen konu veya kavram ile ilgili resimli 

kartlar veya nesnelerden birbirleriyle aynı olanları bulup, bir 

araya getirmesidir. Çocuk bu basamakta birbiriyle aynı olan 

resimli kartları ve nesneleri yan yana getirerek, üst üste koyarak 

eşleştirme yapabilir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Eşleştirme 

- Benzer ve farklı olanı bulma: Çocuğun karışık olarak verilen 

resimli kartlar veya nesneler arasından bir ya da birkaç özellik 

bakımından benzer olanları ya da farklı olanları ayırt etmesidir 

(Şekil 7).  

 

Şekil 7. Benzer veya farklı olanı bulma 
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- Gruplama: Çocukların belli özelliklere sahip nesneleri şekil, 

büyüklük, renk gibi özelliklere göre bir araya getirmesidir.  

- Sıralama: Nesneleri ya da resimli kartları renk, büyüklük, 

miktar, sayı, uzunluk gibi belli bir özellik açısından düzenleme 

becerisidir. Bu basamakta örüntü çalışmaları da yapılabilir (Ültay 

ve Ültay, 2016; Kandır ve Tezel Şahin, 2011). 

5.2. Duyu Eğitimi Materyalleri 

Piaget, küçük yaş grubu çocukların bilgiyi somut nesnelerle kullanarak 

duyuları aracılığıyla yapılandırdıklarını bu nedenle çevreyi öğrenme de 

duyuların önemli olduğunu vurgulamaktadır. Piaget, özellikle 

çocukların ilk iki yılını kapsayan duyu-motor dönemde dokunma, 

tatma, duyma, görme, koklama ve fiziksel becerileri ile 

deneyimlediklerine tepkiler vererek öğrendiklerini ifade etmektedir. 

Erken çocukluk dönemi önemli isimlerinden Maria Montessori de 

çocukların en iyi duyular aracılığıyla öğrendiğini savunmuştur. 

Montessori yaklaşımında materyallerin önemli bir yeri vardır. 

Montessori materyalleri olarak adlandırılan materyallerin en önemli 

özellikleri, çocuğun güçlük çektiği bir kavramın diğerlerinden ayırt 

edilerek verilmesi ve materyallerin basitten karmaşığa şeklinde 

düzenlenmesidir (Ültay ve Ültay, 2016). Montessori materyallerinde 

tüm malzemeler çocukların dikkatini çekmek için göz önünde ve 

ulaşılması kolay açık dolaplarda veya raflarda bulunmalıdır.  
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Montessori, çocukluk dönemini kendine özgü özellikleri olan bir evre 

olarak kabul etmektedir. Çocuğu küçük yetişkin olarak görmemiştir. 

Çocuklarla yaptığı çalışmalar sonucunda Montessori çocukların, 

yetişkinlerden çok farklı yeteneklerle donatıldığını iddia etmiştir 

(Durakoğlu, 2011; Akt., Mutlu, Ergişi, Ayhan ve Aral, 2012) 

Montessori, materyallerini 5 gruba ayırmıştır. 

1) Günlük yaşam materyalleri 

2) Duyu materyalleri 

3) Matematik materyalleri 

4) Dil materyalleri 

5) Evrensel Eğitim materyalleri (Coğrafya, biyoloji gibi) (Erişen 

ve Güleş, 2007). 

Montessori eğitiminde duyu geliştirici materyallere aşağıda bir örnek 

verilmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Pembe Kule 
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Materyal: 10 adet küp. (Küplerin kenar uzunlukları 1 cm.den 10 cm.’e 

kadar giderek büyümektedir.)  

Materyalin kazanımları; üç boyutun görsel olarak farkını ayırt etme, 

küçük-büyük kavramı ve seri oluşturmaya yöneliktir (Erişen ve Güleş, 

2007). 

 5.2.1. Çıngıraklar   

Çıngıraklar, bebeklerin özellikle işitme duyusunu geliştiren ve küçük 

kas gelişimini de destekleyen oyuncaklardır. Ayrıca okul öncesi eğitim 

sınıflarında ritim materyali olarak çok yönlü de kullanılabilir (Şekil 9) 

(Ültay ve Ültay, 2016). 

 

Şekil 9. Çıngıraklar 

https://www.google.com/search?rlz=1C2KMZB_trTR821TR821&q=%C3%A7%C4%B1ng%C4%B1rak 
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 5.2.2. Mobiller 

Misina, kurdela, ipler vb. yardımıyla, halka veya çıtalar üzerinden, 

duvardan ya da tavanından sarkıtılan eğitici, kavram ve duyu gelişimini 

destekleyen bir çeşit sarkaçtır (Karan, 2011, s.117). 

Bebeğin gelişigüzel el-kol hareketlerini keşifsel öğrenme 

deneyimlerine dönüştürmeyi, görme, işitme ve dokunma duyularını 

uyarmayı hedefleyen oyuncaklardır (Şekil 10). Mobiller ayrıca 3-6 yaş 

çocukların kavram gelişimini desteklemekte de kullanılır. Öğretmen 

belli kavramlara yönelik oluşturulmuş mobilleri (örneğin ince ve kalın 

sesli materyaller ile doldurulmuş figürler) müzik etkinliğinde eğitici 

materyal olarak kullanabilir (Ültay ve Ültay, 2016; Avcı vd., 2015). 

 

 

Şekil 10. Mobiller 

https://www.google.com/search?q=mobiller+oyuncak+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir

=dcggeDRoCVVpjM%253A%252CJRHwsK0CnxTmtM%252C_&vet=1&usg=AI4_- 
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5.2.3. Oyun minderi (Play mat) 

Bebeklerin kullanımı için üretilen oyun minderi (Şekil 11) görme, 

işitme ve dokunma duyularını geliştirir (Ültay ve Ültay, 2016).  

 

 

Şekil 11. Oyun Minderi 

https://www.google.com/search?q=oyun+minderi+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=

2ahUKEwjdioaEm5bjAhVyoVwKHSsTBWkQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=C

UADEP4gEE7lPM: 

 5.2.4. Duyu / Dokunma Yastıkları 

Bebeğin yatağında veya oyun alanında oynaması için kullanılan 

materyallerdir. Sesli ve/veya dokunsal olabilir. Kadife, polar, saten gibi 

yumuşak hisse sahip dokular kabartma olarak yastık ve panoya 

işlenebilir (Avcı vd., 2015, s.44). 

 

https://www.google.com/search?q=oyun+minderi+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjdioaEm5bjAhVyoVwKHSsTBWkQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=CUADEP4gEE7lPM:
https://www.google.com/search?q=oyun+minderi+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjdioaEm5bjAhVyoVwKHSsTBWkQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=CUADEP4gEE7lPM:
https://www.google.com/search?q=oyun+minderi+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjdioaEm5bjAhVyoVwKHSsTBWkQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=CUADEP4gEE7lPM:
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 5.2.5. Koku Şişeleri / Koku Keseleri  

Montessori materyalleri olarak da bilinmektedir. Çocukların kokuları 

algılama ve farklı kokuları ayırt etmesi için kullanılır. 

 5.2.6. Dokunma Kartları 

Çocukların farklı dokuları keşfetmesi için hazırlanan eşleştirme, 

algılama ve ayırt etme becerilerinin gelişimini sağlar (Şekil 12). 

Böylece erken matematiksel becerilerin gelişimini desteklemektedir 

(Ültay ve Ültay, 2016, s.123). 

 

Şekil 12. Dokunma Kartları 

https://www.google.com/search?q=dokunma+kartlar%C4%B1+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ

&sa=X&ved=2ahUKEwi19qffm5bjAhUq7KYKHYJhAPMQsAR6BAgHEAE&biw=1280&bih

=640#imgrc=pZBufk7UIFCkaM: 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=dokunma+kartlar%C4%B1+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi19qffm5bjAhUq7KYKHYJhAPMQsAR6BAgHEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=pZBufk7UIFCkaM:
https://www.google.com/search?q=dokunma+kartlar%C4%B1+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi19qffm5bjAhUq7KYKHYJhAPMQsAR6BAgHEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=pZBufk7UIFCkaM:
https://www.google.com/search?q=dokunma+kartlar%C4%B1+g%C3%B6rsel&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi19qffm5bjAhUq7KYKHYJhAPMQsAR6BAgHEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=pZBufk7UIFCkaM:
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 5.2.7. Dolgu Oyuncaklar 

MS 500 yıllarında Mısır’da içi doldurulaak yapılan bebeklere 

rastlanmıştır. Toplumsal ve ekonomik gelişmeler ile 19. yy’da farklı 

bebek yapımları ortaya çıkmıştır. Çocuklar özellikle kız çocukları 

oyuncak bebek ve dolgu oyuncaklar ile oynamaktan hoşlanırlar. Dolgu 

oyuncakların iç malzemesi yumuşak malzemeden yapıldığı için 

çocuklar için kullanışlı materyallerdir. Çocuklar dolgu oyuncaklar 

kullanarak dramatik oyunlar kurmaktadır. Böylece oyuncak, çeşitli 

rollere bürünerek çocukların yeni kavramlar öğrenmesini, bir nesneye 

farklı anlamlar yükleyerek yaratıcılığını geliştirme, paylaşma, 

arkadaşlık, sosyal roller ve kendini ifade etme gibi farklı gelişim 

alanlarını destekleyecektir (Ültay ve Ültay, 2016, s.124). 

5.3. Kukla, Maske ve Kostümler  

Kukla; tahtadan, alçıdan, bezden vb. farklı materyallerden yapılmış, 

elle, iple ya da sopayla vb. oynatılan, insanlar tarafından can verilen 

eşyalardır (Şekil 13). Kuklacı tarafından yapılan gösteriye de kukla 

oyunu adı verilir. Her türlü materyalden kukla yapabilmek mümkündür. 

Başlıca kukla çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

- El kuklaları 

- Eldiven kuklalar 

- İpli kuklalar 

- Çomak kuklalar 

- Kucak kuklaları 

- Parmak kuklalar 
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- Yüzük kuklalar 

- Utangaç kuklalar 

- Çorap kukla (Karan, 2011, s.152).  

 

Şekil 13. Kuklalar 

https://www.google.com/search?q=kukla+görselleri&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiRn

_iOnJbjAhWow6YKHcIGCYAQsAR6BAgIEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=zo 

İlk maskenin ne zaman yapıldığı bilinmemekte olmasına karşın, 

Fransa’da, M.Ö. 20.000’e ait bir mağaranın duvarında maske takan 

insan figürlerine rastlanmıştır. Geçmiş toplumlarda da insanlar dinsel 

ve kültürel törenlerde de maskeler kullanmıştır. Bunun yanında savaş 

gibi durumlarda ya da başka zamanlarda yüz bölgesini korumak için de 

maskeler kullanılmıştır. Kostüm, gösteri dünyasında giyilen 

kıyafetlerin genel adıdır. Bununla birlikte kostümler, insanların 

eğlenmek ve eğlendirmek, ruhsal açıdan rahatlamalarını sağlamak 

amacıyla gösterilerde kullandıkları giysilerdir. Çocuklar da genellikle, 

yetişkinlere ait kostüm ve aksesuarları giymekten çok hoşlanırlar. Bu 

https://www.google.com/search?q=kukla+g%C3%B6rselleri&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiRn_iOnJbjAhWow6YKHcIGCYAQsAR6BAgIEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=zo
https://www.google.com/search?q=kukla+g%C3%B6rselleri&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiRn_iOnJbjAhWow6YKHcIGCYAQsAR6BAgIEAE&biw=1280&bih=640#imgrc=zo
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yüzden öğretmenler bu materyalleri, evcilik köşesinde çocukların 

kolayca ulaşabileceği bir dolap ya da çekmecede bulundurmalıdır 

(Karan 2011, s. 265-209). 

5.4. Artık Malzemelerden Materyaller  

Artık materyal; çevremizde kullandığımız daha sonra da 

kullanılmayacağı için çöpe atmayı, bir başka yerde saklamayı ya da 

biriktirmeyi düşündüğümüz hijyenik olan doğal, fabrikasyon yada el 

yapımı maddelerdir (Avcı vd., 2015, s.100). Erken çocukluk eğitim 

kurumlarında kullanılabilecek örnek artık materyaller; pet şişeler, 

mandallar, plastik kapak ve kutular, dondurma çubukları, karıştırma 

çubukları, pipetler, plastik bardak, kaşık, çatal, tabak, pin pon topları, 

kibrit kutuları, karton kutular, CDler, düğme, pul, boncuk, ipler, 

kumaşlar, kavanozlar, oyuncaklar, şampuan, krem kutuları, strafor, 

kürdanlar, kağıtlar, şeker kabukları, kuruyemiş kabukları vb. 

kullanılabilir (Karan, 2011, s. 6). 

Günlük hayatta çevremize baktığımızda ne kadar çok materyalin boşa 

harcandığını, çöpe atıldığını görebiliriz. Oysa yeni oyuncak ve 

materyalleri üretirken; hiç ummadığımız malzemeleri bir araya 

getirerek, farklı, alışılmışın dışında ve aynı zamanda sanatsal değeri 

yüksek ürünler oluşturulabilir (Şekil 14). Bunun yanı sıra, çocuklara 

çevre bilincini kazandırmak amacıyla; yerinde, zamanında, yeterli 

miktarda ve iyi bir biçimde sunulmuş artık materyaller ve günlük 

hayattan değişik malzemelerle çalışma olanağı tanınmalıdır (Turla 

2003, Ersoy 2003; Akt., Avcı ve diğ., 2015, s. 101).  
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Şekil 14. Artık Materyal Örnekleri 

5.5. Tangram 

Tangram çok eski bir Çin bulmacasıdır. Çin’de bile tam olarak ne 

zaman bulunduğu bilinmeyen Tangram oyunu, özellikle Ming hanedanı 

tarafından çok rağbet gören yaratıcı zeka oyunudur. Oyunun adı 

Türkçe’ye “Yedi Parçalı Akıl Oyunu” veya “Bilgelik Oyunu” olarak 

çevrilmiştir. Oyunda amaç yedi farklı geometrik şekli kullanarak 
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birbirinden farklı şekiller oluşturmaktır (Şekil 15) (Arseven, 2019, 

s.105). 

Tangram kullanılarak hazırlanan etkinlikler, çocuklara geometrik 

şekillerin büyüklük, benzerlik, farklılık gibi özelliklerini karşılaştırma 

olanağı sunarak çocukların matematiğe karşı olumlu tutum 

geliştirmesine yardımcı olur. Çocukların şekilleri kullanarak balık, kuş, 

ev gibi istedikleri nesneleri oluşturmasını sağlar ve bu süreçteki soruları 

onların iletişim ve düşünme becerilerini geliştirir (Ültay ve Ültay, 2016, 

s.144-145). 

 

Şekil 15. Tangram 

5.6. Origami 

Origami, katlanmış kağıt anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. 

Origami, kağıdı yapıştırıcı, makas gibi herhangi bir araç kullanmadan 

katlayarak çeşitli figürler oluşturma sanatıdır (Şekil 16) (Ültay ve 

Ültay, 2016, s. 145).  
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Origami; işbirlikçi öğrenme, yaratıcı öğrenme, aktif öğrenme, proje 

tabanlı öğrenme, beyin temelli öğrenme gibi metotlarla ilişkili aktivite 

temelli bir metottur. Origami ile; çocuğun beyninin sağ ve sol yarım 

kürelerinin aktivasyonunu sağlanarak, el ve parmak küçük kas 

gelişimini hızlandırması ve el-göz koordinasyonunun gelişmesini 

sağlaması, farklı düşünmesi, eşyaya farklı yönlerden bakabilme 

yeteneğini geliştirmesi ve üç boyutlu (uzaysal) düşünebilme yeteneğini 

kazandırmasıdır. Böylece origami ile çocuğun motor, zeka ve 

yaratıcılık becerileri gelişmektedir. Okul öncesi dönemde origami 

sadece sanatsal bir aktivite olarak görülmemeli, bunun yanında 

çocuğun zihinsel ve sosyal yönden gelişmesinde kullanılabilecek bir 

araç olarak görülmelidir. Bunu takip eden yıllarda, origaminin çocuğun 

eğitim hayatındaki kullanım alanı da genişleyecektir (Shumakow and 

Shumakow, 2000; Akt., Tuğrul ve Kavici, 2002). 
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Şekil 16. Origami 

https://www.google.com/search?q=origami+görselleri&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwi8l

Y-SnpbjAhXtyKYKHe4SAEoQsAR6BAgGEAE&biw=1280 

5.7. Gerçek Nesne 

Gerçek nesneler, günlük hayatta kullandığımız ulaşılması en kolay olan 

materyallerdendir. Gerçek yaşamda kullandığımız tabaklar, kaşıklar, 

tencereler, kovalar, giysiler, ayakkabılar, meyveler, yiyecekler, masa, 

sandalyeler gibi malzemeleri etkinliklerde kullanabiliriz. Hem maliyeti 

ucuz hem de çocuğun dünyayı anlaması için daha anlamlı olacaktır. 

5.8. Resimler 

Resimler okul öncesi etkinliklerinden özellikle hikaye etkinliklerinde 

en çok kullanılan materyaller olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük 

https://www.google.com/search?q=origami+g%C3%B6rselleri&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwi8lY-SnpbjAhXtyKYKHe4SAEoQsAR6BAgGEAE&biw=1280
https://www.google.com/search?q=origami+g%C3%B6rselleri&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwi8lY-SnpbjAhXtyKYKHe4SAEoQsAR6BAgGEAE&biw=1280
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yaşamımızda maliyeti ucuz olan rahatlıkla temin edebileceğimiz 

materyallerdir. Kavramları ve olayları somutlaştırma özelliği olduğu 

için resimler önemlidir. Örneğin “top” kelimesi bu sözcüğü yeni 

öğrenen bir çocuk için soyuttur. Kavram “top” resmi çizilerek ya da 

gösterilerek yarı somut yapılır. Topun kendisi çocuğun eline verilerek 

top sözcüğü öğretilirse tam somutlaştırma yapılmış olur. Eğitim 

ortamlarında bütün kavramları eğitim ortamına getirerek 

somutlaştırmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu gibi durumlarda 

resimler eğiticilerin yardımına koşmaktadır.  

6. MATERYAL YAPIMI ÖRNEKLERİ 

6.1. Yap-Boz Hazırlama Etkinliği 

Yaş Grubu:5-6 

Kazanım ve Göstergeleri 

BG 1. Nesne / durum / olaya dikkatini verir 

(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne / durum olaya 

odaklanır.) (MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 2018). 

BG 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 

(Göstergeleri: Nesne / varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, 

uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.) (MEB Okul Öncesi Eğitim 

Programı, 2018). 

BG 15. Parça—bütün ilişkisini kavrar. 
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(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara 

böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.) (MEB Okul Öncesi 

Eğitim Programı, 2018). 

DG 10. Görsel materyalleri okur. 

(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri 

açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle 

ilgili sorulara cevap verir) (MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 

2018). 

Materyaller: 1 adet A1 kağıdı boyutunda mukavva (grup büyüklüğüne 

göre A2 ya da A3 kağıt boyutları da tercih edilebilir), farklı renklerde 

yağlı pastel boyalar, resim tamamlama tekniği için seçilen resimler, 

yapıştırıcı, vernik. 

Kavramlar: Aynı- farklı- benzer, ters- düz, parça-bütün, alt-üst-orta 

(Avcı ve diğ., 2015). 
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Şekil 17. Yap- Boz 

Çocuklardan bir aile resmi çizmeleri istenir. Çizilen resmin bir yap-

boza dönüştürüleceği açıklanır. Bunun için kağıdın ince olduğu, 

çalışılırken kolayca yırtılabileceği söylenerek nasıl 

kalınlaştırılabileceği tartışılır. Çocukların tartışmadan sonra resimlerini 

mukavvanın üzerine yapıştırmaları sağlanır. Hazırlanan A1 

boyutundaki çalışma çocuklarla birlikte verniklenir ve kurumaya 

bırakılır. Kuruduktan sonra resim makas ile 10-12 parçaya ayrılır ve 

masa üzerine parçaları karışık olarak konulur. Çocuklar yap-boz ile 

küçük gruplar halinde oynayabilirler (Şekil 17). 

6.2. Kum Havuzu Etkinliği 

Yaş Grubu:5-6 

Kazanım ve Göstergeleri 
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BG 1. Nesne / durum / olaya dikkatini verir 

(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne / durum olaya 

odaklanır.) (MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 2018). 

BG 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, 

uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, 

miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.) (MEB Okul Öncesi Eğitim 

Programı, 2018). 

DG 10. Görsel materyalleri okur. 

(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri 

açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.) (MEB Okul Öncesi 

Eğitim Programı, 2018). 

MG 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

 (Göstergeleri: Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste / 

yan yana / iç içe dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. 

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Değişik 

malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, 

çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. 

Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) (MEB Okul Öncesi Eğitim 

Programı, 2018). 

Materyaller: Yayvan plastik kutu (tercihen kapaklı), 4 paket sofra tuzu, 

guaj boya, su. 
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Şekil 18. Kum Havuzu 

http://sebneminsinifi.blogspot.com/2013/08/basit-kum-havuzu-yapls.html 

Bir miktar guaj boya küçük bir kapta çok az suyla karıştırılıp koyu 

renkli bir boya elde ediniz. Su miktarı 4 paket tuz için yarım fincan 

kadar yani çok az miktarda. Tuzun üzerine boyayı döküp çocuklarla 

birlikte elinizle hamur gibi yoğurun, iyice karıştırın. Boya tuza iyice 

karıştıktan sonra tuzun kuruması için güneşte bekletin (Şekil 18) 

(http://sebneminsinifi.blogspot.com/2013/08/basit-kum-havuzu-

yapls.html). 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu yaşam sürecinde var olduğu günden itibaren doğada iz 

bırakarak günümüze kadar gelmiştir. Hızla artan nüfus beraberinde, 

sanayi ve teknoloji faaliyetlerinden kaynaklı ihtiyaçların giderilmesine 

yönelik sınırsız tüketim anlayışı karşımıza çok daha farklı sorunlar 

çıkarmaktadır. Bu sorunlar artarak devam etmek suretiyle 

biyoçeşitliliği tehdit etmektedir.  Bu durum, su, toprak ve hava 

kirliliğinin yanı sıra küresel ısınma, asit yağmurları vb. doğal birçok 

çevre sorununda artışı tetiklemektedir. Ekosistemlerin karşı karşıya 

kaldığı bu çevresel tehditler taşıma kapasitelerini zorlayarak insan-doğa 

ilişkilerinde ciddi olumsuzlukları karşımıza çıkarmaktadır. Bu 

olumsuzluklardan küresel ısınma ve iklim değişikliği güncelliğini 

korumaktadır. Çevre sorunlardaki artış insanları tüketim 

alışkanlıklarını sorgulamaya zorlamaktadır. Bu durum bireylerin 

kaynak kullanım düzeylerinin hesaplanmasını ortaya çıkarmıştır. 

Ekolojik ayak izi kavramı ile birlikte kaynak kullanımı ve bırakılan iz 

hesaplamaları da önem kazanmıştır. Bu kavram bireylerin tüketimde 

bilinçli olunması açısından çevre eğitiminde oldukça önemli bir eğitim 

aracı durumuna gelmiştir. Bireylerin eleştirel düşünme, yaratıcı 

düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişiminde çevre eğitiminin 

erken yaşlardan itibaren verilmesinin etkili olduğu bildirilmektedir. 

(Bülbül, 2007). Çevre ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlarda, uygun 

çözüm yolları belirleyebilme, sorunlar oluşmadan önlemler alabilme ve 

bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek için çevre eğitiminde güncel 
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ve etkili yöntemler kullanılmasının hedeflenmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır (Palabıyık, 2004).  

Bu gerekçelere dayanarak, öğrencilerin çevre eğitimi öncesinde 

ekolojik ayak izi kavramı hakkında bilişsel yapılarının açığa 

çıkarılmasının, öğretim süreci sonrasında çevre eğitimi ve ekolojik 

ayak izi konusunda bilişsel yapılarında meydana gelen değişikliklerin 

tespit edilmesine yönelik çalışma yapılmasının yararlı olacağı 

düşünülmüştür. Bu bilgilerden hareketle çalışmada “Çevre eğitiminde 

kullanılan kavramlardan, ekolojik ayak izi kavramının; öğrencilerin 

bilişsel yapılarına etkisi var mıdır? problem cümlesi belirlenerek 

araştırma planlanmıştır.  

 

1. ÇEVRE EĞİTİMİ VE EKOLOJİK AYAK İZİ 

Dünyadaki hızlı değişim süreci çevre eğitiminin önemini arttırmakta ve 

çok sayıda bilim dalının üzerinde daha fazla durması gerektiğine ilişkin 

bilgiler verilmektedir (Alım, 2006). Türkiye de, ilköğretimde hayat 

bilgisi öğretim programında kaynak kullanımı ve çevre temizliği ile 

çevre konularına giriş yapıldığı görülmektedir. Öte yandan fen ve 

teknoloji öğretim programında ise çevre kirliliği, enerji kaynakları, 

ekosistemle ilgili konulara yer verilmektedir (MEB, 2008; MEB, 

2009a; MEB, 2009b). Ancak, bireylerin erken yaşta doğaya yaptıkları 

baskının sonuçları ile yüzleşmelerini sağlayabilecek ve kaynak 

kullanımlarını sürdürülebilir duruma getirebilecek içeriğe ve öğrenme 

süreçlerine yeterince yer verilmediği belirtilmektedir (Özdemir, 2007). 
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İnsan ve doğa kavramları birbirlerine muhtaç gibi görünmekle birlikte, 

esasen insanın doğaya mecbur olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. 

Ancak bu iki unsur birbirlerine karşı hem etken hem de edilgen 

konumdadırlar (Parlak, 2004). Bir canlının çevresi; her türlü biyolojik, 

sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğü, yaşamın temel 

koşulu olan; beslenme, üreme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı 

yerlerdir (Yılmaz ve Sümbül, 2000). 

Çevre eğitimi, bireyler ile çevresi arasındaki ilişkiyi belirlemek ve 

gerekli düzenlemeleri yapabilecek tutum ve beceriler ile değerleri 

onaylama sürecidir (Palmer, 1998; Dresner ve Blawner, 2006).  Genel 

olarak çevre eğitimi, çevre ile uyumlu yaşama iradesi ve becerisinin 

kazandırıldığı önemli bir uygulama sahası niteliği olarak 

değerlendirilmektedir (Özdemir, 2007). Çevre için eğitimin bir görüş, 

bir felsefe, bir eğitim modeli, bir yaşam tarzı olarak küresel ölçekte tüm 

toplumlar tarafından benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaşmasının 

önemi vurgulanmaktadır (Polat, 2013). 

Çevre eğitimi, büyük bir hızla değişen çevreye karşı duyarlı, güncel 

çevre problemlerine karşı çözümler geliştirebilen, bireylere gerekli olan 

becerileri kazandıran, çevresel unsurların korunması ve geliştirilmesine 

yönelik aktif bir eğitim sürecidir. Bu önemli etkisi nedeniyle çevre 

eğitimi, deneyime dayalı uygulamalar suretiyle oldukça geniş bir 

öğretim yelpazesi kullanmaktadır (Keleş, 2007). Çevre eğitimi, çevre 

bilgisi, pozitif tutumların geliştirilmesi ve çevreye karşı 

davranışlarından sorumlu olma konularını yaşam tarzı olarak 

belirlemede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır (Meyer, 
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2004). Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bireysel kaynak kullanımı 

arasında bir ilişki olduğu, ancak gelişmekte olan ülkelerin tüketim 

potansiyelinin de toplam etkiyi arttırdığı ifade edilmektedir (Öztürk, 

2010).  

Ekolojik ayak izi kavramı, bozulmamış doğal kaynakların 

verimliliğinin ölçülebilmesi, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve 

tahrip edilmesine yönelik önleyici çözüm ve tedbirlerin 

geliştirilebilmesi için, bireysel atıkların elemine edilmesi ve tüm 

ihtiyaçları karşılamak için kullandığı biyolojik verimliliği hesaplayan 

bir aracı ifade etmektedir (Akıllı vd., 2008). İnsan yaşam sürecinin 

sonuna kadar kaynak tüketip, atık üretmektedir. Tüketilen her madde 

ve üretilen her atık belli bir oranda toprak ve su kullanımını 

gerektirmektedir. Tüketilenlerin üretimini sağlamak ve çıkan atıkların 

tekrar biyolojik verimliliğe kazandırılması için gerekli olan toprak ve 

sucul alanlar ekolojik ayak izini ifade etmektedir. Kontrol altına 

alınamayan kaynak tüketimi, kirlilik ve karbondioksit emisyonunda 

artışa neden olurken, doğal kaynak tüketimine ilişkin talebi de 

arttırmaktadır. 1972 yılında Stockholm da yapılan İnsan ve Çevre 

Konferansı’ndan bugüne dünyanın doğal refahında %33’lük bir 

düzeyde düşme olduğu ve insan kaynaklı ekolojik baskıda da %50’nin 

üzerinde bir artış olduğu belirtilmektedir. Bu durumunda, biyosferin 

kendini yenileyebilme sınırını aşmasına neden olduğu ifade 

edilmektedir. Dünyada yaklaşık sekiz milyarın üstünde nüfusa 

ulaşıldığı, buna bağlı olarak birey başına düşen ekolojik ayak izinin de 
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1,9 olduğu ve diğer türlere ise ancak %10’luk bir “alan paylaşımı” 

bırakıldığı bildirilmektedir (Bond, 2003).  

Ekolojik ayak izi analizi, sürdürülebilir gelişmenin temel problemi olan 

“sahip oluğumuz doğaya nispeten ne kadar doğayı kullanıyoruz?” 

sorusunu sorarak, insan faaliyetlerinin doğaya olan etkilerini 

ölçmektedir (Bond, 2003). Flint (2001), ekolojik ayak izi analizinde 

sürdürülebilirlik göstergelerinin hesaba katıldığını, tüketim ve atık 

üretimindeki dengenin önemli olduğunu ifade etmiştir. Ekolojik ayak 

izinin; çevresel sürdürülebilirlik için ideal bir gösterge, stratejik 

yönetim ve senaryo planlama aracı olduğu belirtilmektedir (Bond, 

2003). Ekolojik ayak izi hesaplamalarında üretim, mal ve hizmetlerin 

kullanımı, ekolojik verimliliğin değişik şekillerine bağlıdır. Bunların 

ekolojik verimlilikleri toprak alanlarına karşılık gelecek şekilde 

değiştirilir. Buna göre tüketimi; gıda, ulaşım, barınma, tüketim malları 

ve hizmetler olarak beş kategoride toplamanın hesaplamaları 

kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Bu kategorilerin alt kategorilere de 

ayrılabileceği ifade edilmekte olup; bunların enerji alanı, tahıl alanı, 

otlak alanı, orman alanı, deniz alanı ve inşaat alanı olarak 

belirlenebileceği açıklanmaktadır (Wackernagel ve Rees, 1996; Wilson 

ve Anielski, 2005; Keleş, 2007).  

Yaşayan gezegen indeksine göre dünya üzerindeki bütün ekosistemler 

ve türler ciddi tehditlerle karşı karşıyadır (Öztürk, 2010). Hızlı nüfus 

artışına dayalı sanayileşme gezegenimize yüksek düzeyde baskı 

yükleyerek, insanların geleceğe yönelik kaygı duymalarına ve çevresel 

sorunlara daha ciddi eğilmesine neden olmuştur. Buna bağlı çevresel 



  
74 EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR  

sorunlara çözüm aranırken karşımıza ekolojik ayak izi çalışmaları 

çıkmıştır. Ekolojik ayak izi ekosistemlerdeki tahribata ilişkin bireysel 

ve toplumsal farkındalık artışında önemli rol oynamaya başlamıştır 

(Gönel, 2006). İnsanoğlu gezegenimizin önemli bir parçası olarak temel 

ihtiyaçlarını doğadan karşılamak mecburiyetindedir. Ancak insanoğlu 

doğadan ihtiyaçlarını karşılarken doğa üzerinde kabul edilemeyecek 

ölçüde etki yaratmaktadır. Ayrıca doğa üzerindeki baskılar doğanın 

taşıma kapasitesinin çok üstüne çıkabilmekte ve insanoğlu da bu 

durumun farkına varamamaktadır. Ekolojik ayak izi hesaplamalarının 

ise, bireyin doğa üzerindeki etkilerini ölçmek üzere geliştirilmiş önemli 

bir yöntem olduğu vurgulanmaktadır (Öztürk, 2010). Ekolojik ayak izi 

hesaplamaları, bireylerin üretim ve tüketim faaliyetleri için gerekli olan 

biyoüretken alan miktarının ölçüsü dikkate alınarak yapılmaktadır 

(Akıllı vd., 2008). Birey başına düşen küresel ayak izi ortalaması 2,3 

hektar olarak hesaplanmıştır. Türkiye de kişi başı ekolojik ayak izinin 

yaklaşık 2,1 hektar olduğu belirtilmektedir (WWF International, 2006). 

Türkiye endeks kapsamına dâhil edilen 150 ülke arasında kişi başına 

düşen ekolojik ayak izi sıralamasında 68. sıradadır. Dünya nüfusunun 

%70’i, kara ve deniz kaynaklarının 1,9’dan daha azını tüketmektedir. 

Ancak dünyadaki birey başına küresel ölçekte biyokapasite alanı 1,9 

hektar iken, ekolojik ayak izi ortalaması 2,3 hektardır (WWF 

International, 2006). Birey başına kaynak kullanımı, gelişmiş 

ülkelerdeki bireysel kaynak kullanımı ve oluşan atıkların çevresel 

etkideki ağırlıkları gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir. 

Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı daha düşük görünse de, teknoloji 

kullanımı ve yaşam standartlarındaki yükseklikten dolayı kişi başı 
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tüketim oranının yüksek oluşu çevre üzerinde daha etkili olmaktadır 

(Marin, 2004).  

Keleş vd. (2010) doğa eğitimi programının bireylerin çevre bilincine, 

tutumlarına ve davranışlarına önemli ölçüde etki ettiği ve kalıcılığını 

sağladığını tespit etmişlerdir. Teksöz vd. (2010), öğretmen adaylarının 

çevre bilgisi puanlarının yetersiz düzeyde olduğunu belirtmiştir. Bu 

duruma ek olarak öğretmen adaylarının çevre odaklı düşünce biçimine 

ve olumlu yönde çevresel farkındalığa sahip oldukları belirlenmiştir. 

Karakaya vd. (2019) çeşitli öğretmen adaylarının çevre öz-

yeterliklerini araştırdıkları çalışmada, çevre ile ilgili ders alan adayların 

çevre öz-yeterliklerinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Güler 

(2009), öğretmen adaylarının çevre eğitimi konusunda mevcut bilgi ve 

becerilerinin yeterli seviyede olmadığını ifade ettiklerini 

bildirmektedir. Doğa eğitimi sonrasında elde edilen veriler ışığında ise 

öğretmenlerin yeterlilik düzeylerinin arttığı ve çevrenin korunması ile 

ilgili görüşlerinin olumlu yönde değiştiği ifade edilmiştir.  

Keleş (2011), 5E öğrenme halkası modelinin kullanıldığı ekolojik ayak 

izi eğitiminin, ilköğretim öğrencilerinin ekolojik ayak izlerini azaltma 

konusundaki etkisini araştırmıştır. Öğrencilerin ekolojik ayak izi 

kavramı konusunda bilgilerini artırmak ve ekolojik ayak izlerini 

hesaplamak amacıyla yapılan etkinlikler sonucunda, ekolojik ayak 

izlerinin azaldığı, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenine göre ise ekolojik 

ayak izi ortalamasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Keleş vd. 

(2008), Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği 

öğrencilerinde yürüttükleri ekolojik ayak izi hesaplama çalışması 
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sonucunda; ekolojik ayak izinin dünya ortalamasına göre yüksek 

çıktığını, ekolojik ayak izi üzerinde gıda bileşeninin önemli etkisi 

olduğunu, cinsiyetin ise etkili olmadığını belirtmişlerdir. Ekolojik ayak 

izi sürdürülebilirliğin ölçülmesinde dünya ülkeleri tarafından kullanılan 

popüler bir analizdir. Ancak çevre eğitimi uygulamalarında ekolojik 

ayak izi temelli uygulamalara yönelik çalışmaların az olduğu 

görülmektedir (Keleş, 2007). Ekolojik ayak izinin sürdürülebilir düzeye 

indirilebilmesi ise, her şeyden önce bireylerin tüketim seçenekleri 

konusunda bilinçlenmelerini ve çevre dostu davranışları 

benimsemelerini sağlayacak çevre eğitimi uygulamalarıyla mümkün 

olabileceği görülmektedir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırmada, tek grup öntest-sontest araştırma modeli kullanılmıştır 

(Karasar, 2008). Bu çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde 

Ankara İli Keçiören İlçesinde bulunan bir devlet lisesinin 9. sınıf 

öğrencileriyle yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin 27’si (% 

52) kız, 25’i (% 48) erkektir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin 

seçiminde, ekolojik ayak izi kavramı içerikli ders almamış olmaları 

dikkate alınmıştır. Araştırmanın uygulama aşaması dört hafta olup 16 

ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya dayalı öğretim 

faaliyetleri kapsamındaki etkinlikler ekolojik ayak izi temelli ve 

literatür bilgilerine göre araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Öğretim 

faaliyetleri bireysel ve grup çalışmaları şeklinde düzenlenmiştir. 

Uygulama etkinlikleri öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayan işbirlikli 
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öğrenme teknikleri yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sürecinde ders kazanımları Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Tablo 1: Araştırma Sürecince Ders Kazanımları 

  Hafta               Ders İçeriği  

 

1. Hafta   

• Öğrencilerin dört haftalık uygulama süresi hakkında 

bilgilendirilmesi.  

• Öntestin uygulanması.  

• Güncel çevre sorunları ve insan kavramları konusunda beyin 

fırtınası ile öğrencilerin öğrenmesinin sağlanması.  

  • Güncel çevre sorunlarının sebepleri ve olası sonuçlarının 

tartışma ile irdelenmesi.  

  

  

2. Hafta  

  

  

  

• Güncel çevre sorunları ve kirlilik konularının hazırlanan 

power point sunusu ile anlatılması.  

• “Karbondioksit salınımını azaltmak için siz neler 

yapabilirsiniz?” okuma parçasının okunması ve haftaya bu 

konu ile ilgili öğrencilerin neler yapılabileceği konusunda 

yazı yazmalarının istenmesi.  

• “Dünyayı kurtarabilir miyiz?” adlı etkinliğin düzenlenmesi. 

• Güncel çevre sorunlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri 

hakkında öğrencilerinde katılımı ile tartışma ortamı 

oluşturulması.  

• “Ekolojik ayak izimizi bulalım” adlı etkinliğin düzenlenmesi.  

 

3. Hafta  

  

• Doğal kaynaklar ve sürdürülebilirliğinin sosyal, ekonomik ve 

biyolojik önemi hakkında öğrencilerin neler bildikleri ve 

düşündüklerinin analiz edilmesi.  

• Çevremizdeki plastik ve plastik benzeri maddeler ile evimizde 

sürdürülebilir kalkınma adlı etkinliklerin düzenlenmesi. 

  

  

4. Hafta  

  

• Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını 

sağlayan faktörlerin irdelenmesi.  

• Endemik türlerimizin yer aldığı birkaç fotoğraf ile 

öğrencilerin dikkatinin çekilmesi ve bu türlerin ülkemiz 

açısından öneminin vurgulanması.  

• Öğrencilerin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik 

çözüm önerilerinde bulunmalarının istenmesi. 

• Sontestin uygulanması. 

 Araştırmada veri toplama araçları olarak; Çevreye Yönelik Başarı 

Ölçeği “ÇYBÖ”, Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği “ÇYTÖ” ve Tüketim 

Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Anket “TABYA” öntest-sontest 
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olarak kullanılmıştır (Öztürk, 2010).  Çalışmada ÖSYM tarafından 

hazırlanan ÖSS ve LYS de yer alan çevre konularını içeren sorulardan 

oluşan ve uzman görüşüne başvurularak hazırlanan ÇYBÖ 

kullanılmıştır (Öztürk, 2010). Başlangıçta 30 maddeden oluşan ÇYTÖ 

sorularında yük değeri 0,30-0,75 arasında olanlar kullanılmış ve ölçek 

19 maddeye indirilerek son şeklini almış, böylece yapı geçerliliği 

sağlanmıştır. Beşli likert (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, 

Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) kullanılan 

ÇYTÖ’nün güvenirliği için hesaplanan Cronbach α katsayısı 0,78 

olarak bulunmuştur (Öztürk, 2010). Ölçme aracının faktör analizi için 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,772 (p<.00) olarak belirlenmiş ve 

0,50’nin üzerinde olduğundan örneklem kümesinin uygun olduğu 

görülmüştür. Bartlett’s Testi (Bartlett’s Test of Sphericity) sonucunun 

1681,91 p<.00 düzeyinde anlamlı olması ölçme aracının faktör 

yapılarına ayrıştırılabileceğini göstermiştir. Ölçek yapılan faktör 

analizleri sonucunda tek faktörlü bulunmuştur.  

Öğrencilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin değerlerini belirlemek için 

tercihli, açık uçlu üç sorudan oluşan TABYA kullanılmıştır (Öztürk, 

2010). Birinci soru da genel olarak tüketim alışkanlıklarını belirleyecek 

beş farklı kategoriden oluşan el posterleri hazırlanmıştır. Bu soruda 

öğrencilerden posterlerdeki kategorilerden kendileri için en önemli olan 

ürünü seçmesi ve bu seçimdeki nedeni açıklaması istenmiştir. İkinci 

soruda gıda ürünleri tercihlerine yönelik okulda (kantin-yemekhane) ya 

da evde tercih edebilecekleri yiyeceklere uygun üç şık hazırlanmış ve 

kendilerince uygun tüketim ürününü seçerek nedenini açıklamaları 
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istenmiştir. Üçüncü soruda ise öğrencilerin yaş grubu dikkate alınarak 

üç şık oluşturulmuş ve kendilerince uygun olan şıkkı seçmeleri ve 

nedenini açıklamaları istenmiştir.   

Araştırma verilerinin istatistiksel analizleri için SPSS 16.0 programı 

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde temel istatistiklerden 

frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve çözümlenmesinde de 

bağımsız örnekler için T-testi ve Anova testi kullanılmıştır 

(Büyüköztürk, 2008).  

 

3. BULGULAR 

3.1. Çevreye Yönelik Başarı Ölçeği (ÇYBÖ) 

Öğrencilerin başarı testi öntest-sontest sonuçlarına göre sontest lehine 

%50 ye yakın bir artış olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). İstatistiksel 

olarak Anova testi (Tablo 3) ve T Testi (Tablo 4) sonuçlarına göre 

sontest lehine anlamlı farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Ekolojik ayak 

izi kavramına ilişkin yapılan çevre eğitimi öğrencilerin çevreye yönelik 

başarı puanlarında sontest lehine anlamlı bir farklılık yaratmıştır.  

Tablo 2: ÇYBÖ Öntest ve Sontest Verileri 

 Test N Ort. S 

Öntest  52 3,865 1,455 

Sontest  52 6,038 2,310 

Toplam  52 4,951 1,880 

Tablo 3: ÇYBÖ Öntest ve Sontest Puanları Anova Sonuçları 

Varyans kaynağı kişiler 

arası  

KT Sd KO F P (p<.05) 

223,26 52 4,378 39,955 ,00 
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 Tablo 4: ÇYBÖ Öntest ve Sontest Puanları T Test Sonuçları 

Varyans kaynağı kişiler 

arası 

Sd     T P (p<.05) 

52 -6,321 ,00 

3.2. Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği (ÇYTÖ) 

Öğrencilerin “güncel çevre sorunları ve insan” konusu işlenmeden 

tutumlarının ortalama değeri 60,25 iken öğretim programından sonra 

66,26 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5). Öğrencilerin ÇYTÖ öntest-

sontest verileri arasında Anova (Tablo 6) ve T Testi (Tablo 7) 

sonuçlarına göre sontest lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.   

Tablo 5: ÇYTÖ Öntest ve Sontest Verileri  

Test  N      Ort. S 

Öntest  52 60,25 7,58 

Sontest  52 66,26 5,05 

Toplam  52 63,26 6,31 

 Tablo 6: ÇYTÖ Öntest ve Sontest Puanları Anova Sonuçları 

Varyans kaynağı 

kişiler arası  

KT Sd KO F P (p<.05) 

2471,49 51 48,46 27,19 ,00 

Tablo 7: ÇYTÖ Öntest ve Sontest Puanları T Test Sonuçları  

Varyans kaynağı kişiler 

arası 

Sd T P (p<.05) 

52 -5,215 ,00 

3.3. Tüketim Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Anket 

(TABYA) 

Tüketim alışkanlıklarına ilişkin tercihlerinde erkek öğrencilerin giyim 

ve teknoloji ürünlerine ilişkin, deney öncesi tercih edilme durumuna 

göre deney sonrasında azalma yönünde bir değişim gerçekleştiği 
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saptanmıştır. Ancak ulaşım ve gıda ürünleri için öğretim öncesine göre 

bir yükselme olduğu görülmektedir (Şekil 1). Kız öğrencilerin tüketim 

alışkanlıklarında giyim, teknoloji ve ulaşım ürünlerine ilişkin, deney 

öncesi tercih edilme durumuna göre deney sonrasında azalma olduğu, 

gıda ürünlerinde ise yükselme olduğu görülmektedir (Şekil 2). Kız ve 

erkek öğrencilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin tercihlerinde, giyim 

ve teknoloji ürünleri için sontestte azalma yönünde bir değişim 

görülmektedir. Ulaşım ve gıda ürünlerinde ise sontest değerlerinde 

yükselme olduğu görülmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 1: Erkek Öğrencilerin Tüketim Alışkanlıklarına İlişkin Öntest- Sontest 

Sonuçları 

 

 

Şekil 2: Kız öğrencilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin öntest-sontest sonuçları 
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Şekil 3: Öğrencilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin öntest-sontest sonuçları 

TABYA’daki açık uçlu sorulardan alınan öğrenci cevaplarından 

bazıları aşağıda verilmiştir. 

1. Soru: Elinizde bulunan el posterlerindeki resimlere bakarak sizin 

için en önemli olan tüketim ürününü belirleyerek o posterin numarasını 

belirtiniz. Bu posteri neden seçtiğinizi belirtiniz (Şekil 4). 

Bu soru için bazı öğrenci açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

A öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları:   

 Öntest: “Şekil 2: Çünkü kişi teknoloji ile her şeyi elinin altına 

 alır ve hem kıyafetten hem yiyecekten hem de toplu taşıma 

 aracına sahip olur. Teknoloji ile her şey elinin altındadır.”  

    Sontest: “Şekil 4: Kişinin yaşamını sürdürmek için yiyeceğe   

ihtiyacı vardır. Çünkü kişi yiyecek bir şey bulamazsa ölür ve 

diğer tüketim maddelerine de ulaşamaz, yani en önemlisi 

yiyecek.” 

 B öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “Şekil 4: Çünkü yaşamımı sürdürebilmek için bu gıdaları    

seçerim. Yemek olmadan asla.” Sontest: “Şekil 4: İnsanlar 

besinlerden enerji alırlar. Besinler olmadan yaşayamam. Hem 

sebze meyve atıkları da çevreye daha az zarar vermektedir.”  

 

3

16

3

30

1

11

4

37

0

10

20

30

40

Giyim Teknoloji Ulaşım Gıda

F
re

k
an

s 
(f

)

Ön Test Son Test



 

 
83 

    

1. Tüketim 

ürünleri 

posteri 

2. Tüketim 

ürünleri 

posteri 

3. Tüketim 

ürünleri 

posteri 

4. Tüketim 

ürünleri 

posteri 

Şekil 4: Tüketim Alışkanlıklarına Yönelik Posterler (Öztürk, 2010) 

C öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “Şekil 3: Çünkü ulaşım araçları olmazsa insanlar hiçbir 

yere gidemez bir şeyler yapamaz.” Sontest: “Şekil 4: Yiyecek 

olmadan asla yaşayamam. Enerji alamam. Bu yüzden sekil 4 

diyorum.” 

 D öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “Şekil 2: Çünkü bilgisayar ve telefon olmadan 

yaşanılacağını asla düşünmüyorum. Onlardan sıkılırsam (öyle 

bir şey pekte olmuyor ama) tv izlerim. O nedenle kesinlikle Şekil 

2.” Sontest: “ Şekil 4: Önceden buna bilgisayar ve telefon 

demiştim. Fakat 1 saat aç kalınca telefon beni doyurmuyor. O 

yüzden tercihim yiyecek.”  

E öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “Şekil 4: Çünkü ben yemeksiz yapamam. Yemek olmadan 

abur cubur olmadan olmaz. Hem ben onları çok seviyorum. Hem 

de karnım doymadan kafamda çalışmaz. Hiç bir şeyi canım 

istemez.” Sontest: “Şekil 4: Yemek yemeyi çok seviyorum. Sebzeyi 
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pek sevmiyorum fakat daha yararlı vücut için. Hem obeziteyi de 

önler. Daha çok vitamin verir bize.”  

2. Soru: Yiyecekler ile ilgili resmi düşündüğünüzde kendiniz için tercih 

edeceğiniz yiyecekler aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Seçtiğiniz 

şıkkı neden seçtiğinizi kısaca açıklayınız. 

A. Hamburger, patates kızartması, kola  

 B. Meyve, sebze, meyve suyu  

 C. Cips, çikolata, kola  

Öğrencilerin gıda ürünlerine yönelik tercihleri Şekil 5’de verilmiştir. 

Öğrencilerin gıda tercihlerine göre; A seçeneğinde öntestteki tercih 

%23,07 iken sontestte %5,76 olmuştur. C seçeneğindeki tercihte de 

öntestte %15,38 iken sontestte %5,76’ya gerilemiştir. Ancak B 

seçeneğindeki tercih de ise öntestte %61,53 iken sontestte %88,46’ya 

yükseldiği görülmüştür. İkinci sorudaki tercihlere ilişkin bazı öğrenci 

yorumları aşağıda verilmiştir:   

K öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “A Şıkkı: Çünkü hamburger, patatesin  zararlı olduğunu 

hem düşünmüyorum hem de istediğimi yerim. Çokta zararsız ve 

güzel.” Sontest: B Şıkkı: “Hamburger, patatesi çok sevmeme 

rağmen vücut için hem de çevre için daha zararsız olan meyve ve 

sebzeyi yemeyi tercih ederim.”  

L öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “C Şıkkı: Çünkü yararlı veya zararlı konusunda zararlı 

olabilir. Ama tat olarak öbürlerinden daha güzel olduğu için.” 

Sontest: “B Şıkkı: Diğer seçeneklerin atıkları çevreye atıldığında 

çürümesi milyonlarca yıl alıyor bu da toprağı kirletiyor.” 
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M öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “B Şıkkı: Aslında üç şıkta da en sevdiğim şeyler var ama 

en çok tükettiğim şeyler B şıkkındadır ve sağlığımı da koruyor.” 

Sontest: “B Şıkkı: Sebze ve meyveyi diğerlerinden çok tüketirim. 

Hem vücut için daha sağlıklı hem çevreye daha az zarar veriyor.”  

N öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “A Şıkkı: Aslında vücut için zararlı olduğunu biliyorum 

fakat daha lezzetli ve doyurucu olduğu için hamburger ve kola 

diyorum.” Sontest: “B Şıkkı: Meyve, sebze, meyve suyu gibi 

şeyleri tercih ediyorum. Meyve sebze sağlıklı yiyecek ve içecek. 

Meyve sebze yenmeli diğerleri önemsiz hem vücut için hem de 

çevre için zararlı olmasa da olur.”  

3. Soru: Ulaşım araçlarını düşündüğünüzde okula giderken hangi 

ulaşım şeklini ya da aracını tercih ederdiniz? Seçtiğiniz şıkkı 

kısaca açıklayınız. 

 A. Yaya veya bisiklet  

 B. Otomobil veya motosiklet  

C. Toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş, metro vb.)  

Öğrencilere ulaşım araçlarını kullanım alışkanlıklarına ilişkin soruya 

verecekleri cevaplar için açık uçlu üç tercih sunulmuştur. Öğrencilerin 

üçüncü soruda araç kullanımlarına yönelik öntest-sontest sonuçları 

Şekil 6’da verilmiştir.  
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Şekil 5: Öğrencilerin gıda ürünleri tercihleri 

 

Şekil 6: Öğrencilerin ulaşım araçları tercihleri 

Üçüncü soruya ilişkin öğrenci cevaplarının A ve B seçeneklerinde 

sontest lehine bir azalma olurken, C seçeneğinde ise öntest sonuçları 

%26,9 iken sontestte %76,92’ye yükselmiştir.  

Üçüncü soruya ait bazı öğrenci yorumları aşağıda verilmiştir:  

X öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “A Şıkkı: Ben biraz kilolu olduğum için yürüyüş 

yapmam şart.” Sontest: “A Şıkkı: Hem spor yapmış  olurum hem 

de çevreye bir zararım olmaz.”  
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V öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “B Şıkkı: Toplu taşıma araçlarına binmeyi sevmiyorum 

ve genelde de kalabalık oluyor. Kendime ait bir araba nede 

güzel olur.” Sontest: “A Şıkkı: Diğer seçeneklerin 

egzozlarından çıkan dumanlar hava kirliliğine sebep oluyor en 

iyisi bisiklet.” 

Y öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “B Şıkkı: Araba ile kendimi daha rahat hissederim. Hem 

de derse geç kalma derdi olmaz.” Sontest: “C Şıkkı: Toplu 

taşıma araçlarına binmek iğrenç. Çünkü çok kalabalık oluyor. 

Fakat toplu taşıma araçları herkesin araba ile çıkmasından 

daha iyi. Hem trafik olmuyor hem de hava daha az kirlenir.”  

 Z öğrencisinin yapmış olduğu öntest ve sontest açıklamaları: 

Öntest: “C Şıkkı: Evim okula uzak olduğundan dolayı otobüs ile 

gidip geliyorum. Ailemin arabası da yok zaten.” Sontest: “A 

Şıkkı: Okuldan eve gidip gelirken yürümem imkânsız. Bisiklet 

benim için alternatif olabilir. Hem spor yaparım hem de havayı 

kirletmem.” 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın ÇYBÖ verilerinde, güncel çevre sorunları ve insan 

konusu işlenmeden ortalama değer 3,86 iken uygulama sonrası bu değer 

6,038 olmuştur. Başarı testi verilerinde %50’ ye yakın bir artış olduğu 

görülmüştür. ÇYTÖ verilerinde de, uygulama öncesi ortalama değer 

60,25 iken uygulama sonrası 66,26 olmuştur. Bu sonuçlar ekolojik ayak 

izi kavramı temelli hazırlanan öğretim programının çevreye yönelik 

başarı ve tutum üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  
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Erkek öğrencilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin tercihlerinde, giyim 

ürünleri için sontestte azalma yönünde bir değişim gerçekleşmiştir. 

Öntestte giyim seçeneği 25 öğrenci içinden toplam 2 kişi tarafından 

tercih edilirken, öğretim sonrasında hiç bir öğrenci tarafından tercih 

edilmemiştir. Teknoloji ürünlerindeki tercih de giyim seçeneğindeki 

tercihe benzer bir değişim görülmüştür. Teknoloji tercihinde öğretim 

öncesi 7 tercih iken, öğretim sonrası bu tercihin 5 olduğu 

görülmektedir. Ulaşım ürünlerinde öğretim öncesi 1 öğrenci tercihi 

olurken, öğretim sonrasında 3 öğrenci tercihi yapılarak yükselme 

olduğu anlaşılmıştır. Gıda ürünlerine yönelik tercih de öğretim 

öncesinde 15 öğrenci iken öğretim sonrasında 17 öğrenci tarafından 

tercih edilerek yükseldiği görülmüştür.  

Kız öğrencilerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin tercihlerinde, giyim 

ürünleri için öğretim öncesi duruma göre sontestte azalma olduğu 

anlaşılmıştır. Öntestte 27 öğrenci içinden 1 kişi tarafından tercih 

edilirken, sontestte tercih edilmemiştir. Teknoloji ürünlerine ilişkin 

olarak öntest verilerine göre (f=9)  sontestte (f=6) azalma olmuştur. 

Aynı şekilde ulaşım ürünleri tercihinde de önteste göre (f=2) sontestte 

(f=1) azalma olmuştur. Gıda ürünlerinde ise öntestte 15 öğrenci tercihi 

sontestte 20 öğrenciye yükselmiştir. Giyim, teknoloji ve gıda 

ürünlerinde erkek ve kız öğrenciler benzer tercihlerde bulunurken, 

ulaşım ürünlerinde erkek öğrencilerin sontest verilerinde artış, kız 

öğrencilerin sontest verilerinde azalış olduğu anlaşılmıştır.  
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Öğrencilerin gıda ürünlerine yönelik tüketim alışkanlıkları 

tercihlerinde; A seçeneğinde (hamburger, patates kızartması, kola) 

öntestte %23,07’lik (f=12) değer sontestte %5,76’ ya (f=3) gerilemiştir. 

B seçeneğinde (meyve, sebze, meyve suyu) ise öntestte  %61,53 (f=32) 

değeri sontestte  %88,46’ya (f=46) yükselmiştir. C seçeneğinde (Cips, 

çikolata, kola) öntest değeri %15,38 (f=8) iken sontestte %5,76’ya 

(f=3) gerilediği anlaşılmıştır.  

Öğrencilerin ulaşım ürünlerine ilişkin tercihlerinde; A seçeneğinde 

(yaya ve bisiklet) öntest değeri %26,9 (f=14) iken sontest değeri 

%76,92 (f=40) olmuştur. B seçeneğinde (otomobil ve motosiklet) ise 

öntestte %38,46 (f=20) değeri sontestte %9,6’ya (f=5) gerilemiştir. C 

seçeneğinde de (toplu taşıma) öntestte %34,61 (f=18) iken sontestte 

azalarak %13,46 (f=7) değerine gerilemiştir. Bu sonuçlar uygulanan 

öğretim etkinlikleri kapsamındaki ekolojik ayak izi konusunun çevresel 

bilgi ve tutum üzerinde önemli etkisinin olduğuna işaret etmektedir.  

Uygulama öncesi öğrencilerin “Güncel Çevre Sorunları ve İnsan” 

ünitesine yönelik ÇYBÖ sonuca göre, çevre sorunu ve ekolojik ayak izi 

kavramına ilişkin yeterli biliş düzeyine sahip olmadıkları anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin ÇYBÖ başarı düzeyleri 3,8 bulunmuştur. Çevre sorunu ve 

ekolojik ayak izi anahtar kavramı ile ilgili öğretim öncesinde de bilgi 

sahibi olduğu ancak daha önceki eğitim kademelerinde öğrendiklerinin 

yüzeysel olduğu bu nedenle hatırlamadıkları yada bilgi düzeylerinin 

eksik olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim sonrasında başarı düzeylerinin 

6,038 olması bu durumu desteklemektedir.  
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ÇYTÖ sonuçları incelendiğinde bazı öğrencilerin çevre sorunlarını 

önemsedikleri ve sorunların çözümü ile ilgili duyarlı oldukları 

anlaşılırken, bazıları için durumun tam tersi olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

farklılığın yaşadıkları deneyim, izledikleri televizyon programları ve 

okudukları haberlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

ÇYTÖ değeri öntestte 60,25 iken sontestte 66,26’ya yükselmiştir. 

Uygulama sonucunda öğrenci tutumlarında çevre korumaya yönelik 

olumlu yönde değişim sağlandığı anlaşılmıştır.  

Öğrencilerin eğitim öncesi TABYA’ya vermiş oldukları cevaplarında; 

tüketim alışkanlıkları,  kişisel zevkleri ve alışkanlıkları dikkate alarak 

yanıtladıkları düşünülmektedir. Öğrenciler öntestte tercihlerini 

çoğunlukla teknoloji ve gıda üzerine kullanmışlardır. Ancak sontestte 

teknoloji ve giyim tercihlerinin gıda ve ulaşım seçeneğine kaydığı 

dikkat çekmektedir. Gıda ürünleri için tüketim alışkanlıkları 

incelendiğinde; hamburger ve cipsi tercih edenlerin meyve seçeneğine 

kaydığı dikkat çekmektedir. Ulaşım alışkanlıkları öntest-sontest 

sonuçlarına göre öğretim sonrasında toplu taşıma araçları tercihinde 

önemli artış olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin ulaşım tercihlerinden 

yaya ve bisikletteki artışın hava kirliliğine sebep olmayacağını 

düşünerek yanıt verdikleri söylenebilir.  

Öğrencilerin genel olarak uygulama öncesinde çevre sorunu ve ekolojik 

ayak izi ile ilgili yeterli biliş düzeylerine sahip olmadıkları, öğretim 

sonucunda bilgi, tutum ve tüketim ürünleri tercihlerinde olumlu 

gelişme olduğu anlaşılmıştır. Bu durum ekolojik ayak izi kavramının 

öğretim programında yer almasının önemine işaret etmektedir.  
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Ünal ve Dımışkı (1999),  çevre sorunlarındaki artışın dikkat çekmeye 

başladığı günümüzde çevre eğitiminin Türkiye ile uluslararası 

modellerin karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara göre, ülkemizdeki çevre 

eğitiminin beklenen düzeyde olmadığının anlaşıldığını ifade 

etmişlerdir. Bahar  (2000) üniversite öğrencilerinin birçoğunun ozon 

tabakasındaki delinme ve sera etkisi gibi dünya kamuoyunun 

gündeminde olan bu tür çevresel sorunlardan ya hiç haberdar 

olmadığını ya da yanlış bilgilere sahip olduklarını belirtmektedir. 

Ayrıca çalışmada, öğrencilerin ortaöğretimde  “Güncel Çevre Sorunları 

ve İnsan” dersini almış olmasına rağmen bu sonucun elde edilmesinin 

durumun ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edilmiştir. Özdemir (2007), 

uygulanmakta olan çevre eğitiminin nicelik ve nitelik açısından yetersiz 

ve dağınık bir yapıda olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmadaki 

öğrencilerin öntest puanlarına göre ekolojik ayak izi kavramına ilişkin 

yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucu ile Ünal ve Dımışkı (1999),  

Bahar  (2000) ve Özdemir (2007)’in sonuçları benzerlik 

göstermektedir.  

Wackernagel ve Rees (1996), okul içi ve okul dışı eğitsel etkinliklerde 

ekolojik ayak izi kavramına mutlaka yer verilmesinin önemine dikkat 

çekmişlerdir. Ayrıca doğadaki enerji ve madde akışı üzerinde 

çalışılması, sürdürülebilir yaşam tarzına ilişkin deneylerin yapılması ve 

eşzamanlı olarak öğretilen matematik, biyoloji ve fizik dersleri için 

somut yerel uygulamaların yanı sıra ve okul projelerinde ekolojik ayak 

izine yönelik etkinlerin kullanılmasının önemini ifade etmişlerdir. 

Çalışma bu açıdan değerlendirildiğinde, fen ve teknoloji dersleri 
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etkinliklerinde ekolojik ayak izi kavramının kullanılmasının 

öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılıklarında olumlu etki yaratacağı 

anlaşılmıştır. Çalışmada öğrencilerin enerji, gıda ve ulaşım alanında 

karbon ayak izlerini küçültmeleri için yerel ve mevsimlik gıdaların 

tüketilmesi, enerjinin tasarruflu kullanılması, ulaşımda toplu taşımaya 

önem verilmesi ve geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması gerektiği 

şeklindeki ifadeleri iki çalışmanın da benzer sonuçlarındandır.  

Meyer (2004), öğrenenlerin çevreye yönelik davranış ve tutumlarının 

değiştirilmesinde ekolojik ayak izinin doğrudan etkili olmadığını, 

ancak dolaylı olarak bilgi düzeyinde etkili olduğunu, bununda bir süre 

sonra tutum ve davranışları değiştirebileceğini belirtmiştir. Çalışmada 

ayrıca sürdürülebilir yaşama yönelik öğrenenlerin tutum ve 

davranışlarının geliştirilmesi, bilgi düzeylerinin artırılmasında ekolojik 

ayak izinin eğitim aracı olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. Meyer 

(2004)’in ulaştığı sonuç bu araştırma bulguları ile karşılaştırılıp 

değerlendirildiğinde; ekolojik ayak izi kavramının davranış ve tutum 

üzerine doğrudan etkili olmadığı, ancak bu kavramın öğrencide bilgi 

düzeyinde olumlu değişim sağlayarak, çevreye yönelik tutumlarında da 

olumlu değişimleri etkilediği söylenebilir.   

Çetin vd. (2017) 8. sınıf öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında, 

sürdürülebilir yaşama yönelik verilen ekolojik ayak izi eğitimi 

uygulamalarının öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutum ve 

davranışlarının değiştirilmesinde etkili olduğunu bildirmektedirler. 

Çalışmadaki sonuçlar bu çalışma sonuçları ile uygunluk 

göstermektedir.  
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McMillan vd. (2004) öğrencilerin çevre eğitimine ilişkin dersler 

aldıktan sonra çevre değerlerini derinleştirdiklerini belirtmektedirler. 

Çalışmada, bireylerin sadece insan merkezli düşünceden çevre 

merkezli düşünceye yöneldikleri ifade edilmektedir. Öğrencilerdeki bu 

değişimde ekolojik ayak izi temelli testin ve konuya ilişkin izlenilen 

videonun önemli etki yarattığı görülmüştür. Bu çalışmada da ekolojik 

ayak izi kavramı temelli uygulamaların çevreye yönelik tutum ile 

tüketim alışkanlıklarına ilişkin değerlerde etkisi olduğu sonucuna 

dayalı olarak, bu kavramın çevre eğitiminde kullanılmasının önemli 

olduğu söylenebilir. Meyer (2004) ve McMillan vd. (2004)’nin ekolojik 

ayak izine ilişkin çalışmalarındaki bu kavramın katılımcı bireylerin 

sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalıklarını artırdığı ve sorumlu 

davranışlar kazanmalarında etkili olduğu sonuçlarıyla bu çalışma 

sonuçları benzerlik göstermektedir.  

Tuncer ve Erdoğan (2006), üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir 

yaşam ile ilgili alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin 

“Sürdürülebilirlik için Eğitim ve Farkındalık” adlı ders kapsamında; 

ders içeriğinin gerçek yaşam ile ilgili olaylardan oluşturulmasının 

öğrencilerin çevresel problemler ve sürdürülebilirlik konusundaki 

sorumluluklarının ve farkındalıklarının gelişmesinde önemli katkıları 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu araştırma da kullanılan ekolojik ayak izi 

kavramının öğrencilerin çevre konusundaki sorumluluklarının ve 

farkındalıklarının gelişmesinde önemli katkı sağladığı tespiti ile 

uygunluk olduğu anlaşılmıştır.  
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Sürdürülebilir yaşam için biyoloji eğitimi gerçek dünya ile sınıf 

arasındaki boşluğun kapatılmasına yönelik süreçlerin ve modellerin 

oluşturulmasında öğrencilerin aktif katılımını gerektirmektedir. 

Eğitimciler çevresel problemlerin öğrenilmesi, anlaşılması ve çözüm 

önerileri sunulması için öğrencilerin sürekli olarak harekete geçirilmesi 

ve motive edilmesinin önemine vurgu yapmaktadırlar (Herremans ve 

Reid, 2002). Bu açıdan bakıldığında ekolojik ayak izi kavramının yer 

aldığı çevre eğitiminin biyoloji dersi içinde “Güncel Çevre Sorunları ve 

İnsan” bulunan ünitesinde verilmesinin önemli olduğu söylenebilir. 

Araştırmadaki öğrenci yorumlarına ilişkin değişimler üzerinde, 

aldıkları eğitimin etkili olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerde kalıcı 

davranış değişikliği oluşturmak için aldıkları ekolojik ayak izi temelli 

eğitimin davranış değişikliğinde de olumlu yönde etkisi olacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çevre eğitimi ve biyoloji 

derslerinin ilgili ünitelerinde ekolojik ayak izi kavramına yönelik 

uygulama ve etkinliklere yer verilmesi ve bu kavramın etkili olarak 

kullanılmasına ilişkin öğretmen ve öğretmen adaylarının 

bilgilendirilmeleri önemli görülmektedir.  
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GİRİŞ 

Yaşlanma, her canlı için doğumla başlayan ve ölüme kadar devam eden 

bir değişim süreci olarak tanımlanmaktadır (Kalınkara, 2016: 1). Bilim 

ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte sağlık ve beslenme koşullarının 

iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artması, dünya üzerinde ortalama 

yaşam süresinin uzamasına ve dolayısıyla yaşlı nüfusun giderek 

artmasına yol açmıştır (Eker’den aktaran Gülseren vd., 2000: 134). 

Gelişen teknoloji ile yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfusun genel 

nüfusa oranı hızla artış göstermektedir. Bu nedenle son yıllarda yaşlı 

nüfus oranındaki artışları gösteren demografik çalışmalar yaygınlaşmış 

ve gerontolojiye olan ilgi artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı 

verilerine göre Türkiye’de 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun ülke nüfusuna 

oranı %8,2 olarak bildirilmiştir (TUİK, 2016). 

Bekaroğlu (1991) toplumun değişen yapısı, geleneksel aile tipinden 

uzaklaşılıp çekirdek aile tipinin yaygınlaşması gibi sebeplerle yaşlı 

bireylerin aile desteğinden yoksun olduklarını öne sürmüştür. Ayrıca 

toplumumuzda kadının çalışma hayatına katılması, kuşaklar arası 

iletişim problemleri yaşlıyı aileden soyutlamakta, yalnızlığa itmekte ve 

evde bakım ihtiyacı bulunan yaşlının bakımını bir problem haline 

getirmekte olup yaşlılıkta kurum bakımına olan gereksinimi artırmış ve 

yaygınlaştırmıştır (Bacanlı ve Terzi, 2016: 492).  

Tüm bu sebeplerle aile bireylerinden alınan destek ile birlikte algılanan 

sosyal desteğin azalması, bakımevlerine kalmaya yönelik olumsuz 

yargılar, yaşlının içinde bulunacağı yeni sosyal çevreye adapte olma 

konusunda çektiği güçlükler ve içinde bulunduğu koşulları 
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kabullenmeme ile birlikte süregiden bu sosyal izole oluş depresyon için 

önemli risk etkenlerinden sayılmaktadır.  

Yaşın ilerlemesi ile birlikte meydana gelen yeti yitimi, bilişsel ve 

fiziksel rahatsızlıklar, ilaç kullanımı, yakınların kaybı, azalan sosyal 

destek, sağlığın günlük yaşam aktivitelerini engelleme durumu da 

yaşlılıkta depresyon riskini artıran etkenler olarak bildirilmiştir. 

(Eker’den aktaran Varma, Oğuzhanoğlu, Amuk ve Ateşçi, 2008: 25-

32). 

Yaşlılık döneminde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan 

“Demans; beynin başta hafıza fonksiyonları olmak üzere diğer yetilerin 

bozulmasıyla ortaya çıkan bir beyin hastalığıdır.” (Seyyar, 2004: 17). 

Dünya genelinde 2015 yılında 46,8 milyon demans hastası bulunduğu 

bildirilirken, bu sayının 2050 yılı itibariyle 131,5 milyona çıkacağı 

tahmin edilmektedir (TKHK, 2015). 

YAŞLILIK KAVRAMI VE TANIMI 

Yaşam boyu devam eden gelişim sürecinin son evresi olan yaşlılık bir 

başka deyişle işlevsel, yapısal ve fonksiyonel değişim ya da kayıplar ile 

kendisini gösteren fizyolojik, psikolojik, sosyal boyutları da içine alan 

geri dönüşümsüz süreç olarak tanımlanabilir. Organizmada meydana 

gelen bu değişimler bireysel farklılıklara bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilir; dolayısıyla bu bireysel, sosyal, kültürel faktörler yaşlılık 

dediğimiz evrede belirtilerin ortaya çıkışı konusunda önem 

taşımaktadır (Saygılı, 2015). 
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Yaşlılık başlangıcı için mutlak bir yaş sınırı olmamasına ve literatürde 

fiziksel ve bilişsel kayıpların varlığına, üretkenliğe, etkinlik durumuna, 

topluma göre değişkenlik gösteren bir durum olduğunu açıklayan 

çalışmalar mevcut olmasına rağmen WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 

kronolojik yaş sınıflamasına göre; yaşlılık 3 ayrı grup olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre 65-74 yaş aralığı genç yaşlı, 75-

84 yaş aralığı yaşlı, 85 ve üzeri yaş grubu ise yaşlı yaşlı olarak 

tanımlanmıştır.  

Kişilik gelişimini belli dönemlere ayırarak ele alan Erikson’un (1982) 

8 aşamalı evreden oluşan Psikososyal Gelişim Kuramı’nın sekizinci ve 

son basamağına karşılık gelen benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 

safhası da yaşlılık ile başlamaktadır.  

Yaşlılık süreci; fiziksel ve biyolojik değişimlerin yanı sıra psikolojik, 

sosyal boyutlarıyla da ele alınması gereken bir süreçtir. Yaşlanmanın 

değerlendirilmesinde tüm yaşlanma boyutlarının bir arada ele alınması 

gerekmektedir. Bireyin doğumundan itibaren organizmada kronolojik 

yaşla birlikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişimler 

biyolojik yaşlanma, biyolojik yaşlanma sürecinden farklı olarak 

hastalıklara bağlı yaşlanma patolojik yaşlanma olarak 

tanımlanmaktadır. Psikolojik yaşlanma; bireyin yaşlılık döneminde 

ortaya çıkan kişilik özellikleri, uyum, adaptasyon durumu, davranışsal 

süreçleri ile kognitif fonksiyonlarındaki değişimleri tanımlar. 

Yaşlanma ile birlikte bireyin sosyal ilişkiler ve toplumsal rollerindeki 

yaşamdan geri çekilme, zevk almama, yaşama aktif olarak katılamama 
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gibi değişimler sosyal yaşlanma olarak ifade edilmektedir (Beğer, 

Yavuzer, 2012). 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS ARTIŞI 

Yapılan nüfus araştırmaları 21. yüzyılın en önemli demografik 

değişimlerinden birini konu alan yaşlı nüfusun artışına dikkat 

çekmektedir. Toplumumuzda kadının çalışma hayatına katılması ile 

birlikte kadın başına düşen doğurganlık hızının düşmesi, tıpta ve sağlık 

alanında meydana gelen değişiklikler ile ortalama yaşam süresinin 

uzaması ülkemizde nüfus yapısının değişmesine sebep olmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Türkiye’de yaşlı 

nüfus oranının 2023 yılında % 10.2’ye yükseleceği ve nüfusun 

yaşlanacağı tahmin edilmekte olup bu tahmin dikkate alınacak 

olduğunda; Türkiye’de 2030 ile 2050 yılları arasında                                                                                                                                                                        

kalabalık bir yaşlı nüfusun hakim olacağı, bu değişimin toplumun her 

alanında yansımalar ile kendisini göstereceği, dolayısıyla gelecek 

yıllarda yaşlı nüfusa sunulacak hizmetler açısından mevcut 

planlamaların kaçınılmaz olduğunun göstergesidir.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılında ülke çapında 

gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre; Türkiyede 65 yaş üzeri 

yaşlı nüfusun ülke nüfusuna oranı %8,2 olarak bildirilmiş, bu oranın 

2023 yılında %10,2’ye ulaşacağı ve ülkemiz nüfusunun yaşlanacağı 

tahmin edilmektedir (TUİK, 2016). 

Onur (2008); bir bireyin doğumundan ölümüne dek yaşam süresince ne 

kadar yaşayacağına ilişkin beklentisini yaşam beklentisi (life 

expectancy) kavramı olarak tanımlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde 
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ortalama yaşam beklentisi az gelişmiş ülkelere kıyasla uzun olup 

ortalama yaşam beklentisi uzun olan gelişmiş ülkelerde 65 yaş üzeri 

nüfusun genel nüfusa oranının daha fazla olduğu öne sürülmüştür.  

Dünya geneline bakıldığında da yaşlı nüfusun önemli ölçüde artışı 

dikkat çekmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde görülen doğum 

oranlarında azalmalar, sağlık alanındaki gelişmeler ve ortalama yaşam 

beklentisinin artması yaşlı nüfusun artışının belli başlı 

sebeplerindendir. Yapılan araştırmalar neticesinde; dünya üzerinde 

toplam yaşlı nüfusunun 2025 yılında 1,2 milyar, 2050 yılında ise 2 

milyar olacağı tahmin edilmektedir (Bacanlı ve Terzi, 2016: 360). 

Tablo 1. Yıllar İtibariyle Türkiye'deki Yaşlı Nüfus Oranları 

YIL TOPLAM 

NÜFUS 

65+ 

ERKEK 

65+ 

KADIN 

65+ 

TOPLAM 

NÜFUS 

65+ 

ERKEK 

65+ 

KADIN 

65+ 

  (BİN) (BİN) (BİN) (%) (%) (%) 

2007 5.000.175 2.150.103 2.850.072 7,1 6,1 8,1 

2008 4.893.423 2.139.481 2.753.942 6,8 6 7,7 

2009 5.083.414 2.222.764 2.860.650 7 6,1 7,9 

2010 5.327.736 2.331.029 2.996.707 7,2 6,3 8,2 

2011 5.490.715 2.397.925 3.092.790 7,3 6,4 8,3 

2012 5.682.003 2.473.913 3.208.090 7,5 6,5 8,5 

2013 5.891.694 2.561.074 3.330.620 7,7 6,7 8,7 

2014 6.192.962 2.699.423 3.493.539 8 6,9 9 

2015 6.495.239 2.843.442 3.651.797 8,2 7,2 9,3 

2016 6.651.503 2.919.392 3.732.111 8,3 7,3 9,4 

(Kaynak: TUİK, ADNKS) 

Araştırmalar neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda dünya yaşlı 

nüfus artışına paralel olarak yıllar içinde Türkiye’deki yaşlı nüfus 

oranları incelendiğinde; ülkemiz nüfusunun da giderek artmakta olduğu 

görülmektedir. 2007 yılında 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı 
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% 7,1 iken 2015 yılında bu oran % 7,5’e ulaşmıştır.  2016 yılı verilerine 

göre ise yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı % 8,3 olarak bildirilmiştir 

(Tablo 1).  

Son yüzyılda Dünya’da ve Türkiye’de artan yaşlı nüfusun gelecekte 

genç nüfusu geçeceği konusunda araştırmalar mevcuttur. 2040 yılında 

ise yaşlı nüfusun dünya üzerinde genel nüfusa oranının %14’e ulaşacağı 

tahmin edilmektedir (Mandıracıoğlu, 2010). 

Saygılı (2015); son yıllarda enfeksiyon hastalıkları ile mücadele 

edilmesi ve hastalıklara bağlı ölümlerin azalması, sağlık koşullarının 

iyileştirilmesi, tıp alanındaki gelişmeler ile birlikte bebek ve anne 

ölümlerinin azalması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, eğitim 

düzeylerinin artması, toplumun değişen yapısı dolayısıyla evlenme 

oranının azalması ve kadının iş hayatına katılması ile ailelerin sahip 

oldukları çocuk sayısının azalması yaşlı nüfusun artış nedenleri olarak 

sıralamıştır. 

Yapılan araştırmalar 65 yaş üzeri bireylerin %70’inde, 80 yaş ve üzeri 

bireylerin %90’ında bakım ve sosyal destek ihtiyacının doğduğuna 

dikkat çekmektedir. Yaşlı bireyin günlük temel yaşam faaliyetlerini 

yerine getirmede ikinci bir kişinin desteğine ihtiyaç duyması; bir diğer 

ifadeyle bakıma muhtaç hale gelmesi yaşlılık döneminin en önemli 

sorunlarından biri olduğu düşünülmüştür. Yaşlı bireye sunulacak bakım 

hizmeti, yaşlının topluma katılımı ve aktif yaş alma konularını gündeme 

getirerek yaşlıya sunulacak hizmetlerin artırılması konusunu önemli 

kılmıştır (Saygılı, 2015: 13-17).  
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YAŞLILIK KURAMLARI 

Yaşlılık kuramları biyolojik ve psiko-sosyal kuramlar olarak iki ayrı 

grupta ele alınmaktadır. Biyolojik kuramlar; organizmada yaşa bağlı 

olarak meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikleri içerirken 

psiko-sosyal kuramlar ise yaşlı bireyin davranışları ile birlikte tüm 

yaşamsal süreçlerini ele almaktadır. Literatürde biyolojik kuramlar ile 

ilgili farklı görüşler olmakla birlikte bunlardan bir kısmı; 

organizmadaki düzenleyici genlerin gelişim sırasına göre harekete 

geçip durdukları görüşünü içeren genetik programlama, yaşlanmayı 

çeşitli organların derece derece bozulması olarak açıklayan zaman 

ayarlama, yaşlanmayı bağışıklık sisteminin imkanlarının azalması 

görüşü ile tanımlayan bağışıklık mekanizması, organizmanın DNA’yı 

onarma yeteneğinin zayıflaması ve DNA’nın biriktirdiği yıkımların 

depolanması süreci olarak tanımlanan DNA onarımı, hücredeki protein 

sentezi esnasında ortaya çıkan kopya yanlışlarının yıkıma yol açacak 

düzeyde birikmesi sonucu hücrenin işlevselliğinin bozulması şeklinde 

açıklanan kopya yanlışlarının birikmesi ve metabolizmadaki değişimler 

sonucu protein moleküllerinin işlevsiz kalması görüşünü varsayan 

metabolik artıklar olarak 6 grupta ele alınmıştır (Onur, 2008: 298). 

Yaşlılığı psiko-sosyal süreçler kapsamında ele alarak toplumsal açıdan 

inceleyen kuramcılar yaşlılıkta meydana gelen davranış, düşünce ve 

duygulanım düzeylerini temel alan psikolojik yaklaşımları ve bununla 

birlikte bireysel farklılıkların da göz önünde bulundurulduğu toplumsal 

rol ve statülerin ilişkili olduğu etmenleri inceleyen sosyolojik 

yaklaşımları iki grupta toplamıştır.  
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YAŞAMDAN GERİ ÇEKİLME KURAMI 

Kopma Kuramı olarak da isimlendirilen Yaşamdan Geri Çekilme 

Kuramı; 1961 yılında Elanie Cumming ve William Henry tarafından 

ortaya atılmıştır. Yaşlılıkta psikososyal süreçleri ele alan kuram; yaşlı 

bireyin kendisini toplumdan ve sosyal çevreden geri çekmesi, 

toplumdan izole bir yaşam sürmesi görüşünü içermektedir.  Yaşlılık 

döneminde yaşanan eş kaybı, emeklilik gibi nedenlerde bazı rollerin 

kaybolması sonucunda birey içe kapanmış, dış dünya ile iletişimini 

sınırlandırmış bir görünüm sergilemekte, bu süreçte yaşlı bireyin 

fiziksel etkinlikleri azalırken öte yandan kendisini toplumsal olarak da 

bir uzaklaşma ve geri çekilme içinde bulur.  

Kopma kuramı teorisyenleri sosyal bağları zayıflayan, çevresi ile bağını 

ve etkileşimi en aza indirgeyen yaşlı bireylerin işlevselliklerinin de 

azalmasıyla toplumsal süreçlerden kopmalarının, diğer bir tabirle 

toplum tarafından itilmelerinin toplumsal süreçlerin sürekliliği için 

işlevsel ve kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla yaşlı bireyin toplumdan 

izole oluşunun kendisine huzurlu ve refah içinde bir ortam sunacak olup 

sistemin sürekliliğine katkıda bulunacağı görüşünü savunmuştur 

(Durak’tan aktaran Efe ve Aydemir, 2015: 195). 

Ancak literatürde yaşlı bireyin işlevselliğinde ve yaşamsal süreçlerinde 

meydana gelen gerilemelerin toplumsal yaşama katılımları konusunda 

engel olmadığı görüşünü savunan ve bireylerin sosyal geri çekilmeye 

mecbur bırakılmalarının aksine sosyal katılımlarına ilişkin çalışmaların 

sürdürülmesinin gerekliliğini savunarak kopma kuramı doğrultusunda 
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ortaya atılan kanıya karşılık eleştirel bakış içinde bulunan kuramcılar 

mevcuttur.  

AKTİVİTE KURAMI 

Etkinlik kuramı olarak da bilinen aktivite kuramı, Havighurst ve ark. 

tarafından kopma kuramına tepki olarak öne sürülmüştür. Kurama göre; 

kişinin yaşlılık süreci öncesi yaşam biçimi etkinlik durumunu 

belirleyici olmakta ve yaşlılık ile birlikte meydana gelen değişimler 

bireyin toplumdan soyutlanmasına ya da geri çekilmesine neden 

olmamaktadır. Bireylerin işlevselliğinde ve etkinlik durumundaki 

azalmalar sebebiyle sosyal rollerinde ya da statülerinde herhangi bir 

kayıp söz konusu değildir. Aksine bireylerin farklı türden aktiviteler ve 

etkinlik biçimleri ile şekillenen çeşitli sosyal rollerle benlik 

bütünlüklerini sağlayabilecekleri, sosyal katılım içinde bulunan 

yaşlılığın gerek yaşlılar gerekse toplum açısından daha sağlıklı olacağı 

görüşü ileri sürülmektedir.  

Aktivite kuramcıları; bireylerin büyük bir kısmının pratikte söz konusu 

aktiviteleri ve etkinliği gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı, sosyal 

katılım ve çevre ile etkileşim konusunda doyuma ulaşamadıkları ve 

zaruri bir geri çekilme içinde bulunacakları yönünde eleştiri almaktadır 

(Kaygusuz’dan aktaran Efe ve Aydemir, 2015: 196). 

MODERNLEŞME KURAMI 

Modernleşme kuramı teorisyenleri, teknolojik gelişmeler ile birlikte 

yaşlı bireylerin toplumsal rol ve statülerinin önem kaybettiğini ileri 

sürmektedir. Sosyal hareketlilik ve kentleşme gibi etkenler; geniş aile 
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tipinden çekirdek aile tipine doğru gidilmesine, ailelerin küçülmesine, 

yaşlı bireye ve yaşlının bilgeliğine olan ihtiyacın azalmasına sebep 

olmaktadır. Kunkel ve Morgan (1998); sanayileşme ve teknolojik 

gelişmeler ve beraberinde ortaya çıkan sosyal değişimler ile birlikte 

çocuk eğitiminin merkeze alındığı toplumlarda yaşlı bireye olan 

gereksinimin azaldığı görüşünü savunmuştur. Bu bağlamda yaşlının 

statü ve güç kaybının teknolojik gelişmelerle doğrudan bağlantılı 

olduğu şeklinde çıkarsama yapılabilmektedir.  

Literatürde; modernleşme kuramcılarına karşıt görüş olarak yaşlılığın 

ırk, cinsiyet, toplumsal sınıf ve kültür kaynaklı bireysel farklılıkları 

içerdiği öne sürülmüş olup kurama bir grup olarak yaşlıların 

değersizleştirilmesi ve ötekileştirilmesi konusunda eleştiriler 

getirilmektedir (Kalınkara, 2004: 50). 

SÜREKLİLİK KURAMI 

Atchley tarafından geliştirilen süreklilik kuramı, yaşlılıkta bazı rollerle 

ilişkilerin kesilmesinin yanı sıra bazı rollerdeki başarının 

sürdürülmesine dayandırılmaktadır. 

Yaşlı birey alışkanlıklarını, yaşam tarzını, yaşamdaki tercihlerini, 

diğerleri ile ilişki tarzını ve kendine özgü diğer özelliklerini orta 

yaşlarından yaşlılık sürecine taşır. Örneğin, bireyin yaşlılık öncesindeki 

başa çıkma tarzları ile yaşlılık dönemindeki başa çıkma tarzları farklılık 

göstermez. İçedönüklük-dışadönüklük, saldırganlık, nevrotiklik gibi 

temel kişilik özellikleri değişmez. Atchley’e göre yetişkinlikteki çeşitli 

özellikler kişiliğin bir parçasıdır ve ileriki yaşlara aktarılır (Bacanlı ve 

Terzi, 2016: 283). 
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ROL KAYBETME KURAMI 

Balu tarafından geliştirilen kuramda; emekliliğe ayrılmak, eş kaybı, 

çocukların evden ayrılması gibi nedenlerle bazı rollerin son bulması ve 

statü kaybı sonucu henüz kimliklerini kaybetmeye hazır olmayan yaşlı 

bireyin bu sürece uyum sağlama konusunda güçlük yaşadığı üzerinde 

durulmuştur. Bu durumun en temel sebeplerinden biri ise söz konusu 

duruma hazırlayıcı bir toplumsal süreçten geçmemiş olmamalarıdır. 

Yaşlılıkta rollerin kaybına karşın yaşlı bireyin sorumluluktan kurtulup 

özgürleşmesi düşüncesi öngörülmekle beraber kuram; yaşlılık 

sürecinde yaşanılan kayıplara yapılan vurgunun fazla olması ile ilgili 

eleştiriler almaktadır (Yolcuoğlu ve ark., 2014: 327). 

YAŞLILIK DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Yaşlılıkta Meydana Gelen Fiziksel/Bedensel Değişiklikler 

Kişi yaş aldıkça organizma bedensel ve ruhsal birtakım değişikliklere 

uğrar. İleri yetişkinlikten yaşlılığa doğru olan gelişim sürecinde fiziksel 

sağlıkta önemli değişimler görülür. Neredeyse tüm duyularda, mekan 

algısında, işitmede, hareket ve motor becerilerde zayıflama, davranış ve 

reflekslerde yavaşlama, kemik hastalıkları ile sinir sistemi ve kalp 

damar sistemindeki yaşlanmaya bağlı değişimler ve yeti yitimlerinin 

her biri hastalık olmaktan ziyade yaşlanma sürecinin doğal sonucu 

olarak görülmektedir (Wilson, 2000). 

Yaşlılıkta bedenin duruşundaki değişimler, cilt esnekliğinin yitiminin 

sebep olduğu buruşma, saç ve diş yitimi, saçın aklaşması, boyun 

kısalması, bedensel gücün azalması, görme ve işitme duyusundaki 
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azalmalar başta olmak üzere yaşlanmaya bağlı fiziksel gerilemeler 

bireyin çevresi ile uyumu, iletişim ve etkileşimini etkiler. Buna bağlı 

olarak bireyin psiko-sosyal durumu ile duygu durumunda önemli 

ölçüde dalgalanmalar ortaya çıkabilmektedir (Onur, 2008). 

Yaşlılıkta Meydana Gelen Ruhsal Değişiklikler 

Yaşlılık döneminde temel kişilik özelliklerinin değişmediği 

öngörülmektedir. Ancak yaşlılıkta meydana gelen fiziksel ve bilişsel 

kayıplar, etkinlik durumunun azalması, eş ve yakınlarının kaybı ruhsal 

değişimlere sebep olabilmektedir. Yaşlılık döneminin kayıplarına 

hazırlayıcı toplumsal süreçten geçmemiş olan yaşlı birey yaşadığı 

kayıplar ile baş etme stratejileri geliştiremez duruma gelebilir. Bu 

durum yaşlı bireyin moral ve yaşam motivasyonu konusunda 

olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Tüm bu nedenlerle yaşlılıkta 

ortaya çıkan huysuzluk, alınganlık, benmerkezcilik, çevreye yönelik 

eleştirel yaklaşım, unutkanlık, geçmişe odaklanma gibi davranış 

değişiklikleri kaçınılmaz hale gelmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı 

[MEB], 2003). 

Psikososyal-Erikson Model 

Erikson’un (1982) sırasıyla temel güvene karşı güvensizlik, özerkliğe 

karşı utanç, girişimciliğe karşı suçluluk, başarıya karşı aşağılık 

duygusu, kimliğe karşı rol karmaşası, yakınlığa karşı yalıtılmışlık, 

üretkenliğe karşı durağanlık ve benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluğun 

yer aldığı sekiz evreden oluşan ve bireyin çocukluk dönemlerinden 

başlayarak yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere tüm yaşam dönemlerini 

kapsayan “Psikososyal Gelişim Kuramı” nın son evresi olan benlik 
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bütünlüğüne karşı umutsuzluk evresi yaşlılık dönemine karşılık 

gelmektedir. 

Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre; her bir evrede yaşanılan benlik 

çatışması, bir sonraki evreye hazırlayıcı bir süreç olarak ele 

alınmaktadır. Benliğin sorgulanması olarak da okunan sekizinci evrede 

bundan önceki yedi evre boyunca benlik bütünlüğünün tamamlanmış 

olması ya da yaşam sürecinin kabullenilmesi benlik çatışmasının 

başarılı atlatıldığı anlamına gelmektedir. Kişiyi psikososyal olarak daha 

yetkin kılan umut, sadakat, yeterlilik, bilgelik gibi kişilik özelliklerine 

sahip olan yaşlı bireyin kendisini huzurlu ve doyum içinde hissetmesini 

sağlamaktadır. Aksi durumda; bir başka ifadeyle kişinin söz konusu 

kurama göre yaşamın yedi evresinde benlik bütünlüğünü sağlayamamış 

olması halinde ise içe çekilmiş, aşağılayıcı, huzursuz, sinirli ve hırçın 

bir kişilik örgütlenmesinin ortaya çıkacağı öne sürülmektedir. 

Emeklilik gibi rol kayıplarının deneyimlendiği yaşlılık döneminde 

üretkenlik düzeyini maksimum düzeyde tutabilen bireyler yaşamı 

anlamlı, doyumlu değerlendirerek çevresi ile olumlu ilişkiler 

sürdürebilir iken olumlu ya da olumsuz tarafları ile birlikte yaşamın 

bütünlüğünü kabullenmemiş birey benlik bütünlüğüne erişememiş olup 

kendisini geçmişe yönelik özlem ve pişmanlık içinde bulur (Özgüngör, 

Kapıkıran, 2011: 36). 

Yaşlılıkta Meydana Gelen Sosyal Değişiklikler 

İleri yetişkinlikten yaşlılık sürecine geçiş toplumsal, biyolojik, 

ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla ele alındığında; vücudun yapı ve 

fonksiyonlarında değişim ve gerilemeler ile gelişimsel sürece konu olan 
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bu kayıplar bireyin davranışsal süreçleri, kişilik yapılanması, uyum ve 

adaptasyonu etkilerken çevresi ile etkileşimini, aile ve toplum 

ilişkilerini de doğrudan etkiler.   

Literatürde teknoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte sanayileşme ve 

kentleşmeye bağlı olarak toplumsal yapının değişmesi, geleneksel aile 

tipinden uzaklaşılarak çekirdek aile tipinin yaygınlaşması gibi 

sonuçların, yaşlılıkta rol kaybına uğrayan ve üretkenliğini kaybeden 

dolayısıyla aile içindeki yeri ve kimliği değişen yaşlı bireyin fiziksel 

yetersizliklerin de etkisiyle kendisini toplumdan çekilme eğilimi içinde 

bulduğuna ilişkin araştırmalar mevcuttur. Bu durum kişide işe 

yaramazlık hissine eş olarak ruhsal çöküntü yaratabilir. Yaşlılıktaki bu 

tablonun aksine bireyin varoluş çabasının ürünü olarak kendisini 

etkinliğini sürdürme gayreti içinde bulunduğunu savunan görüşler de 

mevcuttur (Ergene, 1989). 

Bireyin toplum içinde varoluşunun koşulu sosyal çevre ile etkileşimini 

sürdürebiliyor oluşu, ilişkileri canlı tutuyor ve iyi ilişkiler içinde oluşu 

ile doğrudan alakalıdır. Bu sosyal ihtiyacın giderilmesi ve bireyin aktif 

olmasında önemli rol oynayan belli başlı olgulardan biri sosyal ilişki 

olup diğeri ise hobilerdir. Yetişkinlikte olduğu gibi yaşlılık sürecinde 

de varlığını anlamlı kılmayı ilke edinen birey; bir işe yaramak ya da bir 

işi başarmak arzusu içindedir. Yaşamı anlamlandırmak adına çevresine 

duyarlı olarak gönüllü kuruluşlarda etkin görev almak, herhangi bir 

uğraş alanına kanalize olmak, torun bakmak ve denetimini sağlamak 

gibi sorumluluk hissi yaratacak işlerle meşguliyet içinde bulunmak, 

aynı zamanda sağlıklı bir biçimde sosyal ilişkilerini düzenleyebilecek 
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yeterliliğe sahip olmak yaşam kalitesini artırabilmeyi mümkün 

kılmaktadır.  

YAŞLILIK DÖNEMİNDE BİLİŞSEL İŞLEVLER 

Zeka 

Araştırmalar; yaşlılıkta bilişsel işlevler konusunda birden fazla görüşün 

ortaya atıldığını göstermektedir.  Günümüzde yapılan araştırmalar 

gelişim psikolojisine göre yaşlılıkta zekanın azaldığı görüşünün 

benimsenmesine karşılık bu görüşün aksini savunmaktadır.  

Kesitsel araştırmalardan hareketle yaşlılık döneminde bilişsel işlevlerin 

yavaşlamaya başladığı öne sürülürken boylamsal yöntemin kullanıldığı 

araştırmalar neticesinde bu görüşün tersine zekanın 65-85 yaşları 

arasındaki bireylerde değişim gösterdiği, zeka testi puanlarına 

bakıldığında 55-73 yaşları arasında küçük bir azalmanın olduğu, ancak 

73-85 yaşları arasında azalma düzeyinin bir miktar daha arttığını ancak 

bu azalmanın değişim yönünün ve düzeyinin ayrı alanlarda 

farklılaştığına dikkat çekmiştir.  

Söz konusu azalma yaşlılıkta tepki hızının yavaşlamasına bağlı 

olduğundan hız gerektiren performans testlerinde kendini gösterirken 

bilgi testlerinde 85 yaşındaki bireyde dahi herhangi bir değişim 

görülmediği saptanmıştır. Akıcı zeka gibi performans testleri ile 

ölçülebilen zekanın yönleri yaşlılıkta düşüş gösterirken birikimli zeka 

olarak adlandırılan yönleri değişmez ya da artış gösterebilmektedir. 

Diğer yandan kesitsel çalışmaların eğitim düzeyi, fiziksel ve zihinsel 

aktiflik düzeyleri gibi bireysel ve kuşak farklılıklarını, toplumsal 
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değişimleri göz önünde bulundurmadığı, bu faktörlere bağlı olarak 

değişebilecek sonuçları dikkate almadığı görülmektedir (Altuk, 2011). 

Baltes (1993), bilişsel yaşlanmayı bilişsel mekanikler ve bilişsel 

deneyimler olmak üzere iki ayrı kategoride ele almıştır. Akıcı zekaya 

karşılık gelen bilişsel mekanikler organik temelli olmakla birlikte 

doğrudan nöropsikolojik yapı ve biyolojik faktörler ile alakalı 

olduğunu, kültürel faktörlerden etkilenen bilişsel deneyimlerin ise dili 

kullanma becerileri, eğitim düzeyi, sosyal beceriler gibi yetenekleri 

kapsadığını ileri sürmektedir (Altuk, 2011). 

Özetle; yaş aldıkça deneyime bağlı yeteneklerin hız, performans, kısa 

süreli bellek ile ilişkili yeteneklerden daha az düşme eğilimi içinde 

olacağı söylenmekte olup bu düşüşün 70 yaşından önce belirgin bir etki 

taşımadığı öne sürülmektedir (Onur, 2008).   

Bellek 

Yaşlılık döneminde bellek bozukluklarına ilişkin değişimler bellek 

tipine göre değişiklik gösterebilmektedir. Literatürde bilişsel işlevler 

kapsamında değerlendirilen bilgiyi kodlama, kaydetme ve geri çağırma 

işlevleri, kısa süreli, uzun süreli, episodik bellek kademeli olarak 

zayıflarken duyusal belleğin yaşlılıkta en az etkilenen bellek türü 

olduğuna ilişkin araştırmalar mevcuttur (Onur, 2008).  

Alzheimer tipi demansın en belirgin özelliklerinden bellek bozukluğu 

hastalığın seyri boyunca devam etmekte olup genellikle kısa süreli 

bellek ve episodik bellek kaybı ile başlamaktadır. Yaşlı birey yeni 

bellek oluşturamadığı için bellek bozukluğu yakın geçmişteki olayları 
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kapsar ve bu aşamada uzun süreli bellek henüz bozulmamış 

vaziyettedir. Bellek bozukluğunun orta evresinde unutkanlık düzeyinin 

artması ile birlikte birey; yeni öğrendiği bilgiyi birkaç dakikadan fazla 

depolayamaz bu durumun doğal sonucu olarak yakın geçmişteki 

olayların bir kısmı hatırlanabilir ya da tamamı hatırlanamaz. 

Bozukluğun ağır ve son evresinde uzak bellek de hasara uğrar. Birey 

kişileri karıştırabilir; yakın çevresini dahi hatırlayamaz duruma 

gelebilir (Selekler, 2012). 

Dikkat 

Araştırmalar neticesinde yaşlılık döneminde ilk bozulan alanlardan biri 

olarak görülen dikkat; tanışılan kişilerin yüzleri, isimleri, olayları ve 

nesneleri hatırlayamama, karıştırma belirtileri ile ortaya 

çıkabilmektedir (Onur, 2008). Ayrıca bellek ve dikkat sürecindeki 

zayıflama birbirini olumsuz anlamda besleyen süreçler olarak ele 

alınabilir. 

 Alzheimer tipi demans ve diğer demans türlerinin ilk ve orta 

evrelerinde odaklanmayı kapsayan basit dikkat korunmakta iken 

bilişsel iz sürme, konsantrasyon, dikkati sürdürme gibi bileşenleri 

içeren karmaşık dikkat bozulmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte 

dikkatte azalmaya bağlı olarak hedefe yönelik aktiviteyi gerçekleştirme 

yetisi ile düşünce akışı bozulur; günlük yaşamsal faaliyet, bellek, 

görsel-mekansal işlevler ve yönetici işlevlerde bozukluğun seyri de 

artmaya başlar (Selekler, 2012). 
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Yürütücü İşlevler 

Yürütücü işlevler; beynin frontal lobu ile ilişkilendirilen, insana has, 

planlama, soyutlama, akıl yürütme, strateji kullanma, karar verme, 

muhakeme yeteneği, karar verme, yargılama gibi üst düzey işlevlerin 

tamamını kapsayan işlevler olarak ifade edilmektedir. Bu işlevler; 

alzheimer tipi demans ve hafif kognitif bozuklukta hastalığın erken 

evrelerinde bozulmaya başlar ve bu bozukluklar günlük yaşamsal 

aktivitelerde işlevsizlikle kendisini göstermektedir. Dolayısıyla 

muhakeme ve karar verebilme yetisi ile birlikte içgörü kaybolur 

(Selekler, 2012). 

DEMANS 

Demans Tanımı ve Epidemiyolojisi  

“Demans; beynin başta hafıza fonksiyonları olmak üzere diğer yetilerin 

bozulmasıyla ortaya çıkan bir beyin hastalığıdır.” (Seyyar, 2004, s.17). 

Dünya genelinde 2015 yılında 46,8 milyon demans hastası bulunduğu 

bildirilirken, bu sayının 2050 yılı itibariyle 131,5 milyona çıkacağı 

tahmin edilmektedir (TKHK, 2015). Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte 

daha kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması gerektiği 

gündeme gelmiştir. Yaş ilerledikçe bilişsel yıkım artmakta, yıkımla 

birlikte günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek güç hale gelmekte 

ve kişilerin yaşam kaliteleri azalmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yaşlı 

nüfusun artışıyla birlikte demans ve yaşlılığa bağlı tipik bazı 

hastalıkların görülme oranı da artmaktadır (Cangöz ve Selekler, 2003).  
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Demansın Türleri 

Demans; tanı kriterlerine göre Alzheimer Tipi Demans, Vasküler 

Demans, Frontotemporal Demans ve Pick hastalığı, Huntington 

hastalığı, Lewy cismi gibi birçok kategoriye ayrılmaktadır (Akarsu, 

2015). 

Demans türleri arasında en yaygın görülen Alzheimer Tipi Demans’ta 

uzun süreli bellek ilk aşamada bozulmaz iken kısa süreli ve episodik 

bellek kaybı belirgindir. Hastalığın ileriki dönemlerinde zaman mekan 

oryantasyonu, muhakeme yeteneği ve konuşmada, günlük yaşamsal 

aktivitelerini yerine getirmede bozulmalar ile öz bakım yetersizlikleri, 

dikkat, öğrenme ve yönetici işlevlerde bozulmalar ortaya çıkmaktadır 

(Baddely ve ark. 1986). Alzheimer hastalığının seyri ve başlangıcının 

yavaş olması nedeniyle hastalığın ortaya çıkışını saptamak zordur. 

Öğrenme ve yeni edinilen bilgileri saklamada güçlük hastalığın erken 

belirtilerindendir (Kalınkara, 2016). 

Normal yaşlanma süreci ile demans arasındaki geçiş safhası olarak 

adlandırılan klinik olarak demans tanısını karşılamayan ara durum 

Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) olarak adlandırılmaktadır. HKB tam 

anlamıyla bir demans tablosunu karşılamazken demansa zemin 

hazırlayan bir süreç olarak değerlendirilebilir (Akarsu, 2015). Yaşlı 

bireyde hafızada ve bilişsel işlevlerde meydana gelen bozukluk; günlük 

yaşamsal faaliyetlerde gerileme, davranışsal ve duygulanım düzeyinde 

değişim ve çeşitli nöropsikiyatrik semptomların ortaya çıkışına sebep 

olabilmektedir. 
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Demansın Etiyolojisi 

Demansın etiyolojisi ile ilgili yapılan araştırmalar hastalığın birden çok 

genetik ve çevresel faktöre bağlı olduğunu göstermektedir. Yaş, 

cinsiyet, genetik yatkınlık ve aile öyküsü, down sendromu, düşük 

eğitim düzeyi, kafa travmaları, nörotoksinler, depresyon, dislipidemi, 

vasküler faktörler ve hipertansiyon, homosistein yüksekliği,  

inflamasyon ve antiinflamatuar ilaçlar, menapoz ve östrojen eksikliği, 

beslenme, sigara, diyabet yaşlılık döneminde demansın ortaya 

çıkmasında önemli risk faktörleri  olarak bildirilmektedir (Cankurtaran 

ve Arıoğlu, 2004).  

YAŞLILIKTA DEPRESYON 

Depresyon Tanımı ve Epidemiyolojisi 

Kişinin davranış düzeyinde ve çevresini algılama biçiminde 

farklılıklara sebep olan duygudurum; normal, yükselmiş ya da çökkün 

olabilmektedir. Duygudurumun çökkün olarak görüldüğü evre 

depresyon olarak tanımlanır. Çökkün duygulanımın yanı sıra enerji 

azlığı, suçluluk ve karamsarlık duyguları, sosyal aktivitelere katılım 

konusunda isteksizlik, kendine zarar verme ya da intihar düşünceleri, 

iştah değişimleri, insomnia ya da hipersomnia ile kendini gösteren 

sosyal ve işlevsel bozukluktur (Karamustafalıoğlu ve Yumrukçal, 

2011).   

Yaşlılıkta meydana gelen performans kaybı ve yeti yitimi, duyusal ve 

nörolojik fonksiyonlarda gerileme, sevilen kişinin kaybı ve olumsuz 

yaşam deneyimlerine ek olarak; yalnız olmak ve sosyal desteğin 

olmayışı, fiziksel hastalıklar, bilişsel mental ve fiziksel yetilerdeki 
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değişim ve kayıplardır. Kişinin psikososyal uyumunu etkilerken 

bilhassa duyu kayıpları etkileşimde güçlüklere yol açması nedeniyle 

depresyonu artıran faktörler arasındadır.  

Bireyin yaşam kalitesini, yaşlılık sürecine uyumunu, tedaviye yanıtını 

olumsuz yönde etkileyen ve yaşlılıkta en yaygın görülen hastalık 

tablosu depresyondur. Geriatri vakalarında görülen majör depresyonun 

65 yaş üzeri bireylerde görülme sıklığı % 1 ile % 4 arasında iken akut 

ya da kronik fiziksel hastalığa sahip yaşlıların % 30 ‘unda majör 

depresyon tanısı komorbidite halindedir. Özetle; depresyon yaşlı 

bireylerde yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörler arasındadır 

(Dal, 2012). 

Yaşlılık dönemi depresyonunda öne çıkan belirtiler kaygı, işe 

yaramazlık hissi, üzüntü, kötümserlik, uyuyamama, günlük yaşamsal 

faaliyetleri gerçekleştirmede zorlanma olarak sıralanabilir. Bu 

belirtilerin yanı sıra bedensel yakınmalar, motor gerileme, kilo kaybı ve 

fiziksel gerileme de ortaya çıkabilmektedir. Depresyon tanısı almış 

yaşlı bireylerde bilişsel bozukluğun prevalansının yüksek olması 

nedeniyle depresyon olgusu çoğu zaman demans ile karıştırılmaktadır. 

Bu sebeple her iki rahatsızlık ayırıcı tanı açısından önem taşımaktadır. 

Depresyon dönemindeki kayıplar geri gelebilir iken demansa bağlı 

kayıplar geri gelmemekle birlikte hastalığın seyri ilerleyerek devam 

etmekte, yıkımı artırmaktadır (Dal, 2012). 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; bireyde toplumsal, fiziksel, 

davranışlar problemlere sebebiyet veren hastalıklar arasında dördüncü 

sırayı alan depresyon yaşın ilerlemesi ile birlikte risk faktörü olarak 
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görülmektedir. Depresyonun fiziksel hastalıkları tetiklediği göz önünde 

bulundurulduğunda; bilhassa yaşlılık dönemi depresyonunun sebep 

olduğu yeti yitimi, fiziksel ve bilişsel kayıplar yaşlının bakım ve sosyal 

destek ihtiyacını artırmakta, yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki 

göstermektedir (Özkan ve ark., 2006). 

Yapılan çalışmalarda huzurevlerinde kalmakta olan yaşlılarda 

depresyon yaygınlığının kurum bakımı altında olmayanlara kıyasla 

daha fazla olduğu bildirilmektedir (McCurren ve ark., 1999) 

Depresyonun Etiyolojisi 

Yaşlılık döneminde görülen depresyonun ortaya çıkışında birçok etken 

rol oynamasına karşın depresyonu etkileyen faktörler psikososyal 

nedenler, fiziksel hastalıklar ve ilaç kullanımı ile nörobiyolojik 

etmenler olarak ele alınmıştır (Tamam ve Öner, 2001).  

Yaşlılık döneminde yaş almayla birlikte ortaya çıkan yeti yitimi, bilişsel 

ve fiziksel kayıplar depresyon için risk faktörü olarak sayılabilir. 

Saygılı (2015), yaşlılıkta depresyon için risk faktörlerini yalnızlık, 

emeklilik, kadın olmak, bekar olmak, barınma ve beslenme 

yetersizlikleri,  düşük eğitim ve gelir düzeyi, yeti kaybı ve özerkliğin 

zedelenmesi, sevilen bir yakının kaybı, fiziksel ve kronik hastalıkları, 

ilaç kullanımı ve hastaneye yatma olarak sıralamıştır. Ayrıca yaşlanma 

ile birlikte ortaya çıkan serotonin, noradrenalin, dopamin düzeyleri ile 

GABA’nın beyin konsantrasyonlarında meydana gelen azalma yaşlı 

bireylerin depresyona olan yatkınlığını artıran nörobiyolojik etmenler 

arasındadır (Tamam ve Öner, 2001).  
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Demans ve Depresyon Ayırıcı Tanı 

Yaşlılık döneminde en sık karşılaşılan psikiyatrik hastalıklar arasında 

depresyon ve demans yer almaktadır. Bu iki sendrom zaman zaman 

bireyde bir arada da görülebilir. Yapılan çalışmalarda demanslı yaşlı 

bireylerde majör depresyonun görülme sıklığı % 20 olarak 

bildirilmektedir (Ballard ve ark., 1996). Bu durum depresyon ve 

demansın iç içe geçmiş ve birbirine zemin hazırlayıcı süreçler olduğunu 

düşündürmektedir.  

Demans ve depresyonun bir arada görülmesine karşılık her iki durumda 

da görülen bilişsel işlev kayıpları nedeniyle ayırıcı tanıda güçlükler 

yaşanmaktadır. Ancak demansta geri dönüşümsüz olarak bilişsel 

yıkımın seyri ile birlikte işlevsellikte meydana gelen bozulmalar 

ilerleyerek devam etmekte iken depresyonda söz konusu kayıplar tedavi 

ile geri döndürülebilmektedir. Depresif belirtilerin görüldüğü yaşlı 

bireyler genellikle bilişsel kayıpların farkında olup bu durum kişilere 

rahatsızlık vermekte ve işbirliği kurma konusunda kaçınma 

eğilimindedirler. Ancak demanslı yaşlıda herhangi bir farkındalık söz 

konusu değildir. Depresyon hastaları sıklıkla yetersizlik duygularından 

yakınarak motivasyon konusunda güçlük yaşamaktadırlar. 

Depresyonun sebep olduğu bilişsel kayıplar günlük yaşamsal 

faaliyetlerde işlev kayıplarına yol açmaz. Demanslı yaşlı bireylerde ise 

depresyonda görülen belirtilerin aksine bilişsel yıkım günlük 

aktivitelerde işlev kayıplarına yol açabilmektedir. Bireylerin 

hastalıklarına ilişkin içgörüleri mevcut olmaması nedeniyle söz konusu 

kayıplarını gizleme ve inkar etme davranışı içinde bulunabilirler.   
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Butters ve ark., (2004) araştırmalarında; depresif belirtilerin varlığının 

kognitif fonksiyonları olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir.  

KURUM BAKIMI ALTINDAKİ YAŞLILAR 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine bakıldığında 

dünya üzerinde 2012 yılında 600 milyon civarında olduğu tespit edilen 

65 yaş ve üzeri bireylerin sayısının 2050 yılında 2 milyona ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. Bu artışın gelişmiş ülkelerin yanında ülkemiz gibi 

geçiş döneminde bulunan ülkelerde de ciddi oranda kendini göstereceği 

tahmin edilmektedir. Tüm bu nedenlerle yaşlı nüfusa yönelik bakım 

politikalarını yeniden gözden geçirme ve planlama ihtiyacı doğmuştur. 

Söz konusu artışın beraberinde dünya üzerinde demografik kayma 

olarak isimlendirilen değişim bakım hizmetine duyulan ihtiyacın 

artışını gündeme getirmektedir (Metin, 2012). 

Ülkemizde yaşlı bireylerin evde bakımında karşılaşılan güçlükler 

neticesinde; hızlı nüfus artışı, endüstrileşme, geniş aile tipinden 

çekirdek aileye dönüşüm, kentleşme, kadınların alışma hayatına 

katılması, kuşaklar arası iletişim sorunları gibi nedenlerle kurum 

bakımı ihtiyacı doğmaktadır (Gönen ve Hablemitoğlu, 1994).  

Ülkemizde sosyal hizmet politikaları bağlamında yaşlı bireylere 

yönelik sunulan bakım hizmetlerinin başında huzurevleri ve bakım 

rehabilitasyon merkezleri kapsamında yatılı kurum hizmetleri 

gelmektedir. Bu kapsamda 60 yaş üzerindeki sağlıklı, özel bakım ve 

rehabilitasyon gereksinimi duyan yaşlılara hizmet sunulmaktadır. Bu 

bağlamda kurum bakımından faydalanan yaşlı bireylere götürülen 

hizmetlere bakıldığında barınma, sağlık, psikososyal destek 
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kapsamında psikolojik ve sosyal kaynaklı sorunların çözümünde 

yardımcı olunması, sosyal ilişkilerin iyileştirilmesi, zamanın 

değerlendirilmesi, aktivitelerin devamının sağlanması, beslenme, 

temizlik, boş zamanları değerlendirme, sosyal faaliyetler ve diğer 

sosyal hizmetler yer almaktadır (Yıldırım, 2012). 

Özel bakım ve rehabilitasyon hizmetleri içerisinde ise; doğuştan veya 

sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu kalıcı veya geçici 

olarak bedensel ve zihinsel yetilerini kaybeden yaşlı bireylerin 

işlevsellik düzeyleri saptanarak tedavi edilebilecek güç ve yetilerin 

geliştirilip fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden var olan 

kapasitelerin desteklenmesi ve günlük yaşamsal faaliyetleri 

gerçekleştirmede bağımsız hale gelebilmelerine yönelik çalışmalar yer 

tutmaktadır (Yıldırım, 2012). 
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GİRİŞ 

Geometri çalışmalarının temelinde geometrik kavramlara ait şekillerin 

çizilerek görselleştirilmesi ve bunlara dayalı genellemelerin 

oluşturulması yer almaktadır (Köse, 2008). Duval (1998) geometrik 

düşünmeyi görselleştirme, oluşum ve muhakeme yapma olmak üzere üç 

bilişsel süreçte ele almaktadır. Görselleştirme, geometrik ifadenin 

görsel temsili, karmaşık geometrik bir durumun sezgisel ya da deneysel 

keşfidir. Oluşum, geometrik araçların kullanımıyla geometrik şekillerin 

oluşturulmasıdır. Bu süreç oluşturulan şekillerden gözlenen sonuçların 

okunmasını içerir. Muhakeme ise, bilginin açıklanması, kanıtlanması ve 

içeriğinin genişletilmesi gibi eylemleri içeren çoğunlukla söylemsel bir 

süreçtir. 

 

Aslaner (2018) çalışmasında ilk ve ortaöğretim programlarında yer alan 

geometri konularını bir başkasına öğretecek şekilde ele almış, bilinen 

bazı önerme ve teoremlerin neden ve niçinleri üzerinde durarak 

kavramların anlamları ile birlikte öğretilmesinde ardışık birkaç adımın 

takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu adımlar: Önermenin sözel 

ifadesinin verilmesi, sözel olarak ifade edilen önermeye ait geometrik 

şeklin çizilmesi, çizilen bu şekle göre önermenin matematiksel 

ifadesinin yazılması, bu matematiksel ifadenin yine matematiksel 

olarak ispatlanması ve ispatlanan bir önermenin ilgili bütün kavramlar 

için geçerli olduğunun görülmesi, şeklinde sıralanmıştır. Özellikle bu 

sıralamanın ikinci adımında yer alan “verilen önermeye ait geometrik 

şeklin çizilmesi” aşamasında Dinamik Geometri Yazılımları 

(DGY)’lerin kullanılması hem o konun anlatımını kolaylaştırmakta 
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hem de kalıcı bir öğrenme sağlaması bakımından önemli 

görülmektedir. Bu çalışmada Napolyon üçgenlerine ait bazı özeliklerin 

incelenmesinde DGY’lerin bu potansiyelinden nasıl faydalanacağı 

üzerinde durulmuştur. 

 

NAPOLYON ÜÇGENLERİ VE ÖZELİKLERİ 

 

Ünlü Fransız komutan Napolyon’un bilimi ve matematiği sevdiği, hatta 

bu konuda da yetenekli olduğu bilinmektedir. Napolyon’un kanıtladığı 

söylenen ancak birçok kişinin bundan kuşku duyduğu bir teorem vardır 

(Yağcı, 2004). Bu teoremin sözel ifadesi; “Bir üçgenin kenarları 

üzerine çizilen eşkenar üçgenlerin ağırlık merkezleri bir eşkenar üçgen 

oluşturur.” şeklindedir.  

 

Bu sözel ifadeye ait geometrik şekli Geogebra programı ile çizmeye 

çalışalım. Bunun için bazı ön hazırlıkların yapılması gerekir. Örneğin 

teoremin ifadesinde geçen bir üçgenin ağırlık merkezi kavramı o 

üçgenin kenarortaylarının kesişim noktasıdır. Geogebra programında 

verilen bir üçgenin ağılık merkezini bulan bir araç yoktur.  

 

Bir ABC üçgeni oluşturarak iki kenarının orta noktaları bulunur ve bu 

noktalar karşı köşe noktaları ile birleştirildiğinde elde edilen doğru 

parçalarının kesişim noktası üçgenin ağırlık merkezi olacaktır. Bu 

nokta genellikle G ile gösterilir. G noktası sonuç nesnesi, A, B, C 



 

 135 

noktaları ve üçgen giriş nesneleri alınarak “bir üçgenin ağırlık 

merkezini veren yeni bir araç” oluşturulabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Üçgenin ağırlık merkezi 

 

Çizilecek eşkenar üçgenlerin esas üçgene göre içe doğru veya dışa 

doğru çizilmesi durumuna göre iki farklı Napolyon üçgeni elde edilir.  

 

Şekil 2: İç Napolyon üçgeni 
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Şekil 3: Dış Napolyon üçgeni 

 

DEF üçgeni sonuç nesnesi ve ABC üçgeni başlangıç nesnesi alınarak 

verilen bir üçgenin Napolyon üçgenlerini çizen yeni araçlar 

oluşturulabilir. Bu üçgenlerin birer eşkenar üçgen olduğu, kenar 

uzunlukları, esas üçgenin kenar uzunlukları ve alanı cinsinden 

hesaplanarak;  ∆= 𝑠(𝐴𝐵𝐶) olmak üzere, 

 

3𝑥2 =
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2

2
+ 2∆√3 

 

olduğu gösterilmiştir (Yağcı, 2004). Bu çalışmada bir ABC üçgeni 

alarak bu üçgenin kenarları üzerine içe doğru (veya dışa doğru) birer 

eşkenar üçgen çizip bu üçgenlerin ağırlık merkezleri olan D, E, F 

noktaları bulunur. Bu noktaların bir eşkenar üçgen oluşturduğu, düzgün 
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çokgen aracını seçerek (n=3 için) noktalardan herhangi ikisini 

tıkladığımızda üçüncü noktanın diğer köşe noktası olduğu görülür.  

 

Bir üçgene ait iç ve dış Napolyon üçgenlerini çizen yeni oluşturulan 

araçlar kullanılarak bu üçgenlerin sahip olduğu özelikleri dinamik 

olarak inceleyelim. Öncelikle kullanacağımız bazı kavramları verelim. 

Bir üçgenin bir köşe noktasını karşı kenar üzerindeki bir noktaya 

birleştiren doğru parçasına cevian adı verilir.  

 

Eğer üç doğru (veya doğru parçası) bir noktadan geçiyorsa bu doğrulara 

concurrent (noktadaş) denir. Bu terimler literatüre İtalyan matematikçi 

Giovanni CEVA (1647-1734) tarafından kazandırılmıştır (Coxeter & 

Greitzer, 1967). Bu iki üçgen Napolyon iç ve dış üçgenlerinin ortak 

özelikleri olduğu gibi farklı özeliklerinin de olabileceği düşüncesiyle 

üçgenleri ayrı ayrı ele alalım. 

 

NAPOLYON İÇ ÜÇGENİNİN ÖZELİKLERİ 

 

1) Bir ABC üçgenin Napolyon iç üçgeni DEF olmak üzere; AD, BE ve 

CF doğruları noktadaştır. 

 

İspat:  

Bu önermenin ispatını Ceva Teoremini kullanarak yapabiliriz. Şekil 4’e 

göre 
|BA′|

|A′C|

|CB′|

|B′A|

|AC′|

|C′B|
= 1 … (1) olduğunu göstermeliğiz.  

file:///C:/Users/Escort/Downloads/Cevian.ggb
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Şekil 4: Üçgenin Napolyon noktası 

  

“Aynı yüksekliye sahip iki üçgenin alanlarının oranı, bu yüksekliğin ait 

olduğu tabanların oranına eşittir.” önermesi gereğince, bu 

çarpanlardan ilki olan 
|BA′|

|A′C|
   oranı için,  

 

|𝐵𝐴′|

|𝐴′𝐶|
=

𝑠(𝐴𝐵𝐴′)

𝑠(𝐴𝐴′𝐶)
=

𝑠(𝑁𝐵𝐴′)

𝑠(𝑁𝐴′𝐶)
=

𝑠(𝐴𝐵𝐴′) − 𝑠(𝑁𝐵𝐴′)

𝑠(𝐴𝐴′𝐶) − 𝑠(𝑁𝐴′𝐶)
=

𝑠(𝐴𝐵𝑁)

𝑠(𝐴𝐶𝑁)
 

elde edilir.  

Benzer düşünceyle  
|CB′|

|B′A|
=

𝑠(𝐵𝐶𝑁)

𝑠(𝐴𝐵𝑁)
 ve 

|AC′|

|C′B|
=

𝑠(𝐴𝐶𝑁)

𝑠(𝐵𝐶𝑁)  
 olduğu 

gösterilebilir. Elde edilen bu eşitlikler birbiriyle çarpılırsa (1) eşitliği 
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elde edilir. Buradaki N1 noktasına ABC üçgenin “birinci Napolyon 

noktası” adı verilir. 

 

Bu önermenin ispatına bakarak aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz: 

 

Sonuç 1 

 

Bir ABC üçgeninin Napolyon iç üçgeni DFE olmak üzere; AD, BF ve 

CE doğrularının notadaş olması için gerek ve yeter şart ABC üçgeninin 

bir ikizkenar üçgen olmasıdır. 

 

 

 

Şekil 5: ABC ikizkenar üçgen    
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Şekil 6: ABC ikizkenar üçgen  

 

İspat:  

 

Bir ABC üçgeni alalım. DEF bu üçgenin Napolyon iç üçgeni ve N1 

Napolyon noktası olsun.  [𝐴𝐴’], [𝐵𝐵’] ve [𝐶𝐶’] cevianlarını çizelim.  

[AD] ile [CE]’nin kesişim noktası N olmak üzere, bu cevianların ikişer 

ikişer kesişim noktalarının oluşturduğu üçgen (LMN üçgeni), ABC 

üçgeninin A köşesi [BC] kenarının orta dikme doğrusu üzerine 

taşındığında N1 noktasına dönüşmektedir. Bu ise ABC üçgeninin bir 

ikizkenar üçgen olması anlamına gelir. O halde “AD, BF ve CE 

doğrularının noktadaş olması için gerek ve yeter şart ABC üçgeninin 

bir ikizkenar üçgen olmasıdır.” önermesi doğrudur. 
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Sonuç 2 

 

Eşkenar üçgenlerin Napolyon iç üçgeni tanımsızdır.  

 

Bunun için ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerine bir eşkenar üçgen 

çizilir ve A köşesi bu üçgenin köşe noktasına taşınırsa Napolyon iç 

üçgeninin köşe noktalarının N1 noktasında birleştiği görülür, yani bir 

üçgen oluşmaz. 

 

Şekil 7: ABC eşkenar üçgen 

 

Şekil 8: ABC eşkenar üçgen 

 



 

142 EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR  

Sonuç 3 

 

Bir üçgenin Napolyon iç üçgeninin Napolyon iç üçgeni tanımsızdır. 

 

Bir üçgenin Napolyon iç üçgeni bir eşkenar üçgen olup Sonuç 2’den bu 

üçgenin Napolyon iç üçgeninin tanımsız olduğu sonucu çıkar. 

Geogebra programında verilen bir üçgenin Napolyon iç üçgenini çizen 

yeni bir araç oluşturup, bu aracı kullanılarak DEF üçgenin Napolyon iç 

üçgenini çizmesi istenirse farklı yeni bir üçgen oluşmadığı görülür. O 

halde “Bir üçgenin Napolyon iç üçgeninin Napolyon iç üçgeni 

tanımsızdır.” önermesi doğrudur. 

 

NAPOLYON DIŞ ÜÇGENİNİN ÖZELİKLERİ 

 

Bir ABC üçgeninin Napolyon dış üçgeni DEF olmak üzere;  AD, BE ve 

CF doğruları noktadaştır.  
 

Bu önermenin ispatı Napolyon iç üçgenine benzer yoldan gösterilebilir. 

Buradaki N2 noktasına ABC üçgeninin ikinci Napolyon noktası adı 

verilir. 
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Şekil 9: Napolyon dış üçgen 

Sonuç 4 

 

AD, BF ve CE doğrularının noktadaş olması için gerek ve yeter şart 

ABC üçgeninin bir ikizkenar üçgen olmasıdır.  

 

 

 

Şekil 10: ABC üçgen 
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Şekil 11: ABC ikiz kenar üçgen    

           

 

 

Şekil 12: ABC eşkenar üçgen 

 

AD, BF ve CE doğrularının ikişer ikişer kesişim noktaları bulunur ve A 

noktası [BC] kenarının orta dikme doğrusu üzerine taşınırsa bu kesişim 
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noktalarının bir noktada buluştuğu görülür (Şekil 7: b). O halde “Bir 

ABC üçgeninin Napolyon dış üçgeni DEF olmak üzere AD, BF ve CE 

doğrularının noktadaş olması için gerek ve yeter şart ABC üçgeninin 

bir ikizkenar üçgen olmasıdır.” önermesi doğrudur. 

 

Sonuç 5 

 

Eğer ABC üçgeni bir eşkenar üçgen ise AD, BF ve CE doğruları 

paraleldir. 

 

[BC] kenarı üzerine bir eşkenar üçgen çizilir ve A noktası bu üçgenin 

köşe noktasına taşınırsa AD, BF ve CE doğrularının paralel olduğu 

görülür (Şekil 7: c). Buna göre,“ Bir ABC üçgeninin Napolyon dış 

üçgeni DEF olmak üzere AD, BF ve CE doğrularının paralel olması 

için gerek ve yeter şart ABC üçgeninin bir eşkenar üçgen olmasıdır.” 

önermesi doğrudur. 

 

Sonuç 6 

 

Bir üçgenin Napolyon dış üçgeninin dış üçgeni kendisine eş bir 

üçgendir. 

 

Bir ABC üçgeni alıp bir üçgenin Napolyon dış üçgenini çizen araç 

kullanılarak Napolyon dış üçgeni çizilir ve bu üçgenin Napolyon dış 

üçgeni çizilirse (Şekil 8 de görülen DEF ve KLM üçgenleri) bir birine 

eş olan iki üçgen elde edilir. Bu da Bir üçgenin Napolyon dış üçgenin 

dış üçgeni kendisine eş bir üçgen olduğunu gösterir. 
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Şekil 13: Napolyon dış üçgenin dış üçgeni 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bilgisayarın eğitim alanına girmesiyle dinamik yazılımlar ortaya 

çıkmış ve bu yazılımlar sayesinde bireylerin hem anlama kabiliyetinde 

hem de ispat yapabilme yeteneğinde gelişmeler meydana gelmiştir. 

Matematik eğitiminin bir alt öğrenme alanı olan geometri öğretimi ile 

ilgili birçok dinamik yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan biri de 

Geogebra yazılımıdır. Kullanıcılar bu programlarla geometrik 

kavramlar üzerinde çalışmalar yapabilmekte, hayal edilmesi bile güç 

olan bazı durumları gözleyebilmekte ve ispat yeteneğini 

geliştirebilmektedir. Bu programların öğretim ortamında 

kullanılmasıyla öğrenme ve ispat becerilerinin geliştirildiğini belirten 

birçok çalışmaya rastlanmaktadır (Chang at all, 2007; Güven ve 

Karataş, 2012; Olkun vd. 2012; Sanchez & Sacristian, 1999). 
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Bu çalışmada üçgenlerle ilgili Napolyon teoremini ele alınmıştır. Bu 

teoremin sözel ifadesi; “Bir üçgenin kenarları üzerine çizilen eşkenar 

üçgenlerin ağırlık merkezleri yine bir eşkenar üçgen oluşturur.”  

şeklindedir. Çalışmada bu sözel ifadeye ait geometrik şeklin bir (DGY) 

olan Geogebra programı ile nasıl çizileceği üzerinde durulmuş ve bu 

üçgenlere ait özeliklere dikkat çekilmiştir. Bu üçgenlere ait bazı 

özelikler Geogebra programı kullanılarak doğrudan ispat yöntemiyle 

gösterilmiş ve araştırma sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir; 

 

Bir ABC üçgeninin Napolyon iç üçgeni DFE olmak üzere;  

 

• AD, BE ve CF doğruları bir noktada (N1 noktasında) kesişir.  

Bu noktaya ABC üçgeninin birinci Napolyon noktası adı verilir. 

• ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen ise AD, BF ve CE doğruları 

noktadaştır. 

• ABC üçgeni eşkenar üçgen ise Napolyon iç üçgeni tanımsızdır.  

 

Bir ABC üçgeninin Napolyon dış üçgeni DFE olmak üzere;  

 

• AD, BE ve CF doğruları bir noktada (N2 noktasında) kesişir.  

Bu noktaya ABC üçgeninin ikinci Napolyon noktası adı verilir. 

• ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen ise AD, BF ve CE doğruları 

noktadaştır. 

• ABC üçgeni bir eşkenar üçgen ise AD, BF ve CE doğruları 

paraleldir. 
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• Napolyon dış üçgeninin dış üçgeni kendisine eş bir üçgendir. 

• Eşkenar üçgenin Napolyon dış üçgeni esas üçgenin ağırlık 

merkezine göre simetrisidir.  

• Eşkenar üçgenlerin Napolyon noktaları çakışıktır. 

• Bir üçgenin orta üçgenini ve orta üçgeninin orta üçgenini 

bulunarak elde edilen ve fraktalar bir dizi oluşturan üçgen 

dizileri Napolyon üçgenleri için oluşmaz (Bkz. Şekil 14). 

 

Şekil 14: Orta üçgen fraktalar 

 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda bu konuda çalışmak isteyen 

araştırmacılara şu önerilerde bulunulabilir; 

• Farklı geometrik terimler ihtiva eden bağıntılar için de benzer 

ispatlar elde edilebilir.  

• Farklı geometrik teoremlerin dinamik yazılımlar kullanılarak 

ispatlanması durumunda yeni genellemelere ulaşılabilir. 
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