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Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen 
bilimsel bilgi, epistemolojik, metodolojik ve 
ontolojik açılardan bazı sorunları olmasına 
karşın nicelik olarak diğer ülkelerden geri 
değildir. Bununla birlikte, okul yönetimi 
alanında üretilen bilimsel bilginin bağlamdan 
kopuk ve uygulamadaki sorunlara çözüm 
üretebilme kapasitesinin de zayıf olduğu 
söylenebilir. Bunun en temel nedeni okul 
yönetimi alanında üretilen bilimsel bilginin 
bilgi üretmek için üretilmesi, üretilen 
bilginin de uygulama ile bağlantılarının 
zayıf olmasıdır. Bu durumun başlıca nedeni 
teoriden uygulama-uygulamadan teoriye 
doğru çift yönlü birbirini besleyen bir 
anlayışın Türkiye’de yerleşmemiş olması ve 
aynı zamanda bu yönde bir çabanın da ilgili 
taraflarda var olmamasıdır. Sahadan kopuk 
veya kopuklaştırılmış teori ve pratiklerin, 
varlık sebebi, hem teorisyenlerin hem 
de uygulamacıların yetersizlikleri olarak 
görülebilir. Bu durumun teorisyen ve 
uygulamacıların ileri ülkelerde geliştirilmiş 
olan teori ve güncel konuları, araştırma ve iyi 
uygulamaları taklit veya tercih etmelerinden 
kaynaklandığı söylenebilir. 
Türkiye’de teori ve uygulama arasındaki 
uçurumu ortadan kaldırmak, uygulamadaki 
sorunları bütün yönleriyle ele almak ve 
incelemek için ciddi çalışmalar yapan Öncü 
Okul Yöneticileri Derneği, bu yıl Türkiye’de 
eğitim yönetimi araştırmalarına pek de 
konu olmayan veya çok az çalışılan önemli 
bir temayı, ‘Okul Tasarımı ve Estetiğini’ 
disiplinler ve uluslar arası bir bakış açısıyla 
tartışmaya açtı. Farklı atölye çalışmaları, 
iyi uygulamalar ve alanında seçkin çağrılı 

konuşmacıların katılacağı ISPC2019’un okul 
binalarının tasarımı ve estetiği konularının 
etraflıca ele alınmasına ve bu konuda bir 
bilinç oluşturmasına ciddi katkısı olacağını 
düşünüyorum.
Okul binalarının fiziki koşulları ve öğrenci 
başarısı arasındaki ilişki gelişmiş ülkelerde çok 
çalışılan ve hakkında yüzlerce rapor hazırlanan 
bir çalışma alanıdır. Bu konuda yapılan 
akademik çalışmalar incelendiğinde; öğrenci 
başarısı ile okulun konforu, okuldaki havanın 
kalitesi, ısı sistemleri, ışıklandırma, akustik, 
laboratuvarlar ve okulların öğrenci kapasiteleri 
arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Kötü okulların zayıf ışıklandırmaları, gürültülü 
bir ortam ve çevrede yer almaları ve bina 
yaşlarının ile öğrenci başarısı üzerinde olumsuz 
bir etki oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Birçok araştırma, özellikle okuma-dinleme, 
dil ve matematik derslerinde, öğrencilerin 
yeni okullarda daha başarılı olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’de ise okullarda 
portatif su, lavabolar, yangın güvenliği, 
güvenlik-acil çağrı-müdahale sistemleri 
açısından akademik çalışma ve ulusal raporlara 
ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Bu vesile ile Konferansın düzenlenmesinde 
büyük çaba sarf eden Öncü Okul Yöneticileri 
Derneği YK Başkanı değerli meslektaşım 
Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ’a, Dernek 
yöneticilerine ve Düzenleme Kurulu üyelerine; 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul 
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, ISPC2019 
Sponsorlarına, yurt içinden ve yurtdışından 
Konferansa katılan ve bildiri, atölye ve 
etkinlikleriyle Konferansa katkı veren herkese 
teşekkür ederim.

Okul Tasarımı ve Estetiği

Prof. Dr. Selahattin Turan 
ISCP2019 Bilim Kurulu Başkanı



Present-day education systems usually do 
not reflect the dynamic changes in modern 
society. There is a huge gap between the aims 
of the systems, the responses they provide 
and what is needed. Socio-economic distress, 
wars and natural disasters further limit the 
ability of these systems to provide ideal 
conditions for education. Reducing this gap 
necessitates attention to policy, contents, 
planning and space. Education systems need 
to update their anachronistic centralized 
approach to an approach that sees the 
educational organization as an organic system 
that regularly alters its program to meet the 
needs of its community, relating for example 
to the diversity of its learners, with a deep 
connection to the specific narrative of the 
educational organization, the value system that 
it wishes to promote and the character of the 
ideal graduate it wishes to produce. A school’s 
ability to adjust and adapt itself to its local 
culture and context and also to global changes, 
involves their ability to undertake innovative 
processes connected also with the physical 
structural of their organization, including the 
optimal appropriate design of their physical 
space. The initiators of the conference and 

also its main theme, seek to focus on the 
principles of design and construction of the 
educational-learning environment in order 
to adapt it to the character of the learner, their 
culture, context, aspirations, the character of 
the learning, its purposes and products. The 
power of architecture to affect those who live, 
work and learn within its structures should not 
be underestimated, as Philip Johnson noted: 
“All architecture is shelter, all great architecture 
is the design of space that contains, cuddles, 
exalts, or stimulates the persons in that space”. 
The conference lectures focus the discussion 
on the adaptation of the learning environment 
in order to shape the learning process or the 
character of the ideal learner in accord with the 
culture and context of different educational 
organizations and in pace with rapid 
technological developments. I would hope 
that Winston Churchill’s saying: “we shape 
our buildings, thereafter they shape us” should 
guide us education policy makers, educational 
leaders, teachers and architects of education 
systems, when engineering and designing 
the physical space in which to promote our 
educational substance. 

Prolog

Prof. Dr. Khalid ARAR 
Chair of ISPC2019 Scientific Committee
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Çocuk ve Mekan Etkileşimi; 
Maria Montessori Sınıflarının Türk Eğitim 

Sistemi İçinde Algılanışı Üzerine Bir Araştırma

Özet
Bir ülkenin en önemli konularından biri geleceğinin yapı taşlarını oluşturacak olan genç nüfusunun eğitimi olmalıdır. 
Bu görüş temel alınarak ülkelerin eğitim programlarının içerikleri incelendiğinde 0-6 yaş gelişim döneminin insan 
beyninin en hızlı gelişim gösteren dönem olduğu tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Bu çalışmada amaç; okul 
öncesi dönemde geliştirilen programların başarısında, doğru ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesinde ortamların 
ve mekanların tasarlanmasının önemine vurgu yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde yoğun bir biçimde 
ilgi gösterilen Montessori yönteminin modern ekonomilerde uygulanabilirliği sorgulanmış ve Türk eğitim sistemi 
içinde okul öncesinde nasıl bir eğitim ortamı oluşturulmalı sorularına cevap aranmıştır. Nitel araştırma türünde olan 
çalışmada araştırma deseni fenomolojidir. Veri toplama tekniği olarak döküman incelemesi ve yapılandırılmamış 
soru formu kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemi ile veriler temalara ayrılarak kodlanmıştır. Okul öncesinde eğitim 
programında çocuğun çevresi ile etkileşiminin eğitim programı kadar önemli olduğu, Montessori yönteminin me-
kan tasarımının okul öncesi öğretmenleri tarafından benimsendiği ve uygulanmaya çalışıldığı tespitleri yapılmıştır.  
Alanda çalışan öğretmenlerin Montessori yönteminin mali boyutuna rağmen ülke eğitim politikası içinde yer alma-
sını istedikleri  ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler:  Okul öncesi, Maria Montessori, Mekan Tasarımı, Eğitimde ve Çevre

Abstract
One of the most important topic of a country should be education of young people who are the foundations of 
the future. According to this topic; when the content of educational programs of countries are being examined, it 
is exactly accepted that the most important period for brain development of person is 0-6 age group. The target of 
this research is to take attention to importance of designing place and environment in success of early childhood 
education programs and applying that program in training practice in education. In accordance with this purpose, 
applicability of Montessori Method which is the one of the most important methods in our country in education 
program in modern economy is researched. In addition, it is also searched how the education is should be in Turkish 
education system. This study is a qualitative research and the research design is phenomenology. Document viewing 
and structured question forms are used as technique of data collection. Datas are encoded by dividing themes with 
the help of the analysis of content. It is determined the interaction of children with the environment is as impor-

Betül KURU
Beykoz  Yenimahalle Anaokulu Müdürü

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Öğrencisi

betulkuru@gmail.com

Büşra BALOĞLU
Beykoz Yenimahalle Anaokulu

Okul Öncesi Öğretmeni
busra_9710@hotmail.com
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tant as the education program in early childhood education. Also, it is seen that early childhood educators embrace 
the environment design in Maria Montessori technique and they try to apply that environment design in education 
environment. Despite of economic difficulties, teachers make an effort to apply Montessori education program in 
Turkish education system. 
Key Words: Early childhood, Maria Montessori, Environment design, Educational environment

Giriş

Fiziksel çevremize dair her türlü bilgiyi duyumsama ve algı süreçlerimiz aracılığıyla elde ederiz. 
Kentsel mekandan iç mekan ölçeğine kadar değişen farklı ölçekteki mekanların algılanmasında 
görsel, işitsel, kokusal ve dokunsal bileşenler etkili olduğu kadar, o mekana dair kültürel kodlar, 
mekanda geçirdiğimiz süre ve o mekanda tekrarladığımız davranışlarında algı mekanizmamız 
üzerinde önemli etkileri vardır. Algı mekanizması sayesinde aşamalı bir şekilde ilerleyerek bi-
çimlenen davranış şekillerimiz, bilişsel gelişimin başladığı çocukluktan itibaren başlayan ve çev-
resel uyaranlar aracılığıyla beslenen bir öğrenme sürecidir. Dolayısıyla, çevrenin sunduğu uya-
ran zenginliği çocuğun bilişsel gelişimi üzerinde yaşıyla doğrudan etkili olarak algı süreçlerini 
doğrudan etkileyen bir faktördür. Bilişsel gelişimin en önemli yaşları 0-6 yaş aralığıdır. Bilinçsiz 
öğrenmenin bilinçli öğrenme seviyesine geçtiği bu yıllar geri dönüşü olmayan dönemlerdir Bu 
yaş grubu okul öncesi dönemi içerisine almaktadır. Ülkemizde de son zamanlarda okul öncesi-
nin önemine daha çok dikkat çekilmekte ve okul öncesi eğitiminin zorunlu olmasına yönelik 
bazı çalışmalar umut vermektedir.  Bütün bunlar yaşanırken, okul öncesi eğitim sürecinin en 
verimli hale getirilmesi için uygun öğrenme ortamı, uygun materyaller, uygun teknikler oldukça 
önemlidir. Bu konularla ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır ve Türk Eğitim sistemi içerisinde 
de bu tür yaklaşımlardan esinlenildiği görülmektedir. Ülkemizde ilgi gören yöntemlerin başın-
da da  Montesoori eğitim yaklaşımı gelmektedir. Okul öncesi eğitiminde verimliliği arttırmak 
için üzerinde düşünülmesi gereken pek çok faktör bulunurken, araştırmamızda eğitim ortamın-
da mekan tasarımı üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada amaç; okul öncesi dönemde gelişti-
rilen programların başarısında, doğru ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesinde ortamların ve 
mekânların tasarlanmasının önemine vurgu yapmaktır.

Kavramsal Çerçeve

İnsan ve Mekan 

Günümüze kadar mekan kavramıyla ilgili pek çok araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Fark-
lı alandan ve çevreden insanların bu kavram üzerine tanımları ve sorgulamaları olmuştur. Bu 
çalışmalar incelendiğinde genel olarak felsefecilerin, mimarların, psikologların, sosyologların 
çevreyle insanlar ve onların davranışları üzerinde etkisi üzerine çalışmalar olarak görülmektedir. 
İnsanın bulunduğu ortamdaki ilk algılama aracının göz olduğu düşünüldüğünde bulunduğu 
çevrenin duyu organı aracılığıyla algılandıktan sonra insanın kendi içerisinde algılama biçimine 
göre bir mekân algısı ortaya çıkmaktadır. Fiziksel çevrenin algılar aracılığıyla fark edilmesinin 
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yanında insanın kendi içerisinde algılamasını şekillendiren önceden biriken yaşantılar, psikolo-
jik durum ve bakış açısı gibi bazı faktörlerde bulunmaktadır.

Çocuk ve Mekan 

İnsanda bahsedilen mekan algısı çocuklar için de aynı şekilde geçerlidir. Çocukların  dikkatle-
rinin yüksek olması özellikle okul öncesi dönemde de çevreye dair farkındalıklarının  yüksek 
olmasını sağlar. Çocuklarda yaklaşık 1 yaşında etrafındaki nesnelerin ona görünmese dahi var 
olmaya devam ettiğini anlaması ile mekan algısı süreci başlar. Çocuklar keşfetme özellikleriyle 
dünyaya gelirler. Bu keşfetmeyi farklı yöntemlerle yapmaktadırlar. Örneğin, bebeklik sürecinde 
keşfetmek istediği nesneleri ağzına götürerek bu sürece başlarlar. Bu davranış bile mekan algısı-
nın oluştuğu dönemden önce bile çocuğun algılarının açık olduğunu gösterir. Bu sebeple onun 
gelişimi için uygun çevre düzenlemesi dünyaya geldiği andan itibaren büyük önem arz etmek-
tedir. Okul öncesi eğitimde de sınıf içerisinde ve çocukların bulundukları çevrede düzenleme-
ler büyük önem arz etmektedir . Okul öncesi kurumları çocukların güvenli bir ortamda uygun 
çevre hazırlanarak öğrenmelerinin desteklendiği ortamlardır. Bu sebeple okul öncesinde çevre 
tasarımı ve mekan çocukların öğrenmesinde çok önem arz ettiği için bu konuda pek çok yak-
laşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi de hem doktor hem eğitmen olan Maria Mon-
tessorinin oluşturduğu eğitim yaklaşımıdır. ‘’Her çocuğun sağlıklı fiziksel, sosyal ve duygusal 
gelişimini arttırmak üzere ortaya çıkan okul öncesi eğitim kurumları, çocukların becerilerinin 
geliştiği bir yerdir’’ sözüyle Maria Montesoori çevrenin eğitim öğretim içerisindeki önemine 
vurgu yapmaktadır. 

Marıa Montessorı Eğitim Yaklaşımı

Montessori eğitim yaklaşımı 1870’de İtalya’da doğan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş-
tir. Maria Montessori o dönemde erkeklerin okuduğu okulda fen bilimleriyle ilgilenmek iste-
mekteydi. Babasının itirazlarına rağmen, annesinin desteğiyle erkeklerin eğitim gördüğü okulda 
mühendislik okumuştur. Daha sonra biyolojiye olan ilgisi sebebiyle tıp okumuştur. Ülkenin ilk 
kadın tıp doktoru olarak adını duyuran Montessori psikiyatr olmuş ve çalışmalarını bu alanda 
sürdürmüştür. Zihinsel engeli olan çocuklarla çalışan Maria Montessori onların başarabildikleri 
şeyleri gördükçe, hiçbir engeli olmayan çocukların neler yapabileceğini merak etti ve bu alanda 
çalışmalar yapmaya başlamıştır. Montessori, metodunu ilk olarak 1906 yılında açılan Çocuklar 
Evi (Casa dei Bambini) ile uygulamaya koymuştur. Başlangıçta okul öncesi çağındaki çocukla-
ra uygulanan bu metot, yavaş yavaş diğer eğitim kademelerini de içine alacak şekilde geniş bir 
uygulama alanı bulmuş (Korkmaz, E., 2006) ve Montessori metodunun uygulandığı okulların 
dünyadaki sayısı binlere ulaşmıştır (Brehony, K., 2000).. Bu okulda çocukları izleme fırsatı bu-
lan Maria Montessori kendi yaklaşımını ortaya koymuştur. Çocuk merkezli olan eğitim yakla-
şımı, eğitimin temelinde çocuğu ele almıştır ve onlara birey olarak saygı duyarak seçimlerine 
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saygı duymaktadır. Çocuklara en uygun çevreyi hazırlayarak, onların bağımsız bir şekilde hare-
ket edebilmelerine imkân vermekte çocuklara seçim yapma hakkı vererek istediği materyallerle 
oynama neyi nasıl yapacağına karar verme yetkisini de çocuğa vermektedir. Kendi hatasını ken-
di fark ettiren özel materyalleri yardımıyla çocukların kendi hatalarını fark ederek gözlemlerini, 
problem çözme becerilerini ve yaratıcılık duygularını geliştirmeyi hedeflemektedir. Çocuğa 
bilgi aktarmayı reddeden Montessori yaklaşımı, çocuğun ilgi ve merakını arttıran çevre tasarla-
yarak çocukta araştırma ve öğrenme isteğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Öğretmenin gö-
revi çocuğa bilgi aktaran olmak değil, çocuğun bilgiyi öğrenebilmesi için ona rehberlik ederek, 
onun için uygun ortamı hazırlamaktır. Karma yaş grubunun bir arada bulunmasını destekleyen 
yaklaşım bu sayede birbirinden sosyal öğrenmeyi desteklemekte ve çocuklar arasında yardım-
laşma durumunu desteklemektedir. Gerekirse bireysel çalışmaları gerekirse de grup çalışmaları-
na ortam hazırlamak yine öğretmenin görevi olarak görülmektedir. 

“Rehberin, her şeyden önce, ilk sıradaki görevi, çocuklar için oluşturulan ortama özen göster-
mesidir. Etkisi dolaylıdır fakat en güzel şekilde oluşturulmadığı, özen gösterilmediği takdirde, 
fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da herhangi başka konuda herhangi bir verimlilik ve sürekli bir sonuç 
elde edilemez.” – Maria Montessori

https://berlin7586.blogspot.com/2018/04/bu-aksam-kitap-okuyoruz.html 

Montessori eğitim yaklaşımında ödül, ceza sistemine yer verilmemektedir, öğretmen masası 
ders kitabı gibi kavramlarda yoktur. Bunlar yerine çocukların özgür seçim yapmaktan, kendile-
rinin bir şeyleri başarmalarında verdiği mutluluktan, sessizlikten, çocukların seçimlerini özgür-
ce yapabilmelerinden, hatalarını kendilerinin bulmasından hoşlandıkları gözlemlenerek  eğitim 
yaklaşımı bu çerçevede şekillenmiştir. 

Hazırlanmış Çevre

Hazırlanmış çevrenin içerisinde çocuğun boyuna göre dolap, masa, sandalyeler yer almaktadır. 
Çocuğun ulaşmak isteyeceği her yere kendisinin ulaşmasını sağlamak çocuğun tek başına bir 
şeyleri başarabilmesi için önemlidir. Panoların çocuğun görebileceği şekilde asılı olması, ortaya 
çıkardığı çalışmaları orada sergilemesine fırsat verilmesi gibi durumlarda hazırlanmış çevre içe-
risinde bahsedilebilmektedir. Mobilyaların yanında, çocuğun hata yaptığında kendisinin bunu 
fark etmesine imkân veren materyaller de bu çevrenin bir parçasıdır. Kendi hatasını gözlemleme 
ve düzeltme şansını kendinde bulunan çocuk hataları sonucunda ortaya çıkan problemleri çöze-
rek problem çözme konusunda ve bir şeyleri başarmak konusunda desteklenmektedir. Kendine 
güven duygusunu da geliştiren bu yöntem sayesinde çocuklar özgür ve bağımsız şekilde keşfet-
me özelliği kazanmaktadır. Bu ortamda materyaller, çocuklarını rahatça görerek ulaşabilecekleri 
açık raf sistemli dolaplarda bulunmaktadır. Sade ve çok göz yormayan aynı zamanda çocuğun 
ilgisini çeken bir sınıf ortamı çevre düzenlemesinde önemlidir. Bu fiziksel özelliklerin yanı sıra, 
Montessori eğitim yaklaşımında çocuklar yemek saatlerinde ve temizlik saatlerinde aktif görev 
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almaktadır. Bu sayede ortam temizliği sofra kurma gibi etkinlikler çocukları hayata hazırlama-
nın yanı sıra kendine yetebilme özelliğini de çocuklara kazandırmaktadır. Kısacası; Montessori 
eğitim programı iki buçuk-altı yaş çocuklarını kapsayan özgüven, insiyatif, ne istediğini bilme 
ve uygulama, bağımsızlık, konsantrasyon, düzenlilik, yardımlaşma ve başkalarına karşı saygıyı 
yerleştirme ve geliştirme üzerine odaklanmıştır (Oğuz ve Akyol, 2006: 244) Hazırlanmış çev-
re içerisinde belirli bir düzen içerisinde yerleştirilen materyalleri koruma görevi yine çocuklara 
verilmektedir. Bu sayede çocuklar bulundukları ortamda sorumluluk almaktadırlar. Montessori 
ortamında yer alan çocukların faaliyetleri sadece öğretim araçlarını kullanmakla sınırlı değildir. 
Günlük hayata ilişkin nesnelerle de meşgul olan çocuklar pratik hayatla ilgili işleri öğrenirler. 
Bunlar arasında toz almak, suyun döküldüğü yeri kurulamak, leke çıkarmak, halıları kaldırıp 
rulo yapmak, onları yere sermek gibi ilginç ev işleri de vardır. Bu alıştırmalar sadece çocuğun öz 
bakım becerilerini geliştirmek için değil, daha çok dokunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-
la yapılır. Çünkü çocuk materyallere dokunarak ve hissederek materyallerdeki çeşitli dokunsal 
özellikleri fark edebilmekte, bu da bilişsel gelişimi desteklemektedir (Mutlu, Ergışı, Ayhan ve 
Aral, 2012 :120)

Türk Eğitim Sisteminde Çevre

Türk eğitim sisteminde, okul öncesi programında yer alan sınıf içi düzenlemesi incelendiğin-
de öğrenme merkezlerinin birbirlerinden belirgin bir biçimde ayrılmış olduğu görülmektedir. 
Bunun amacı çocukların küçük gruplar hâlinde her bir öğrenme merkezinde daha etkin çalışa-
bilmesini sağlamaktır. Öğrenme merkezleri birbirinden ayrılmış olsa da birbirinden kopuk ve 
bağımsız değildir. Çocuklar bir öğrenme merkezinde çalışırken diğerlerinde neler olup bittiğini 
kolayca takip edebilmektedir. Bir öğrenme merkezinden diğerine erişim oldukça kolaydır. Öğ-
renme merkezleri birbirinden açık raf sistemine sahip, çocuk boyuna uygun dolaplarla ayrılmış-
tır. Bu yönden Montessori yaklaşımıyla benzerlik göstermektedir. Yine Montessori yaklaşımın-
da yer aldığı gibi, dolapların çocuk boyuna uygun olması çocuğun çalışmak istediği materyale 
kendi başına ulaşması ve işini bitirince materyali yine kendi başına yerine kaldırması açısından 
önemlidir. Olası çarpma ve yaralanmaları önlemek için masa ve sandalyelerin kenarlarının sivri 
değil oval olmasına dikkat edilmektedir.
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Montessori  Sınıfı Örneği Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Örneği               

                                                           

Araştırmanın  Yöntemi

Nitel araştırma türünde , fenomolojik desende  olan bu araştırmada , veriler içerik analizi yönte-
mi ile incelenmiştir. Maria Montessorinin biyografileri  eğitim modelini tanıttığı kendi kitabı  ve 
bu eğitim modeli hakkında yazılan diğer kitaplar ,makaleler kaynaklar taranmış, Maria Montes-
soori ve eğitim sistemi hakkındaki filimler belgeseller izlenmiş, Montessori eğitimi veren okul 
öncesi kurumlar ziyaret edilmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırıl-
mış soru formu ile alanda çalışan öğretmenlere, konu ile ilgili bazı demografik bilgiler ,  Montes-
sori eğitim yaklaşımı ve  okul öncesi eğitim nasıl olmalıdır soruları yöneltilmiş , onların görüşleri 
temalara ayırılarak sınıflandırılmıştır. Öğretmen algıları ile Montesoori eğitim yaklaşımının te-
maları eşleştirilmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlere Montessoori  yönteminin çevre ta-
sarımı algısı ile ilgili sorusunun yanında nasıl bir sınıf ve okul tasarımı istedikleri de sorulmuştur. 
Bu sorunun cevaplarındaki  görüşlerin Montessoori yöntemi olarak algılanması ve cevapların 
birebir örtüşmesi üzerine her iki sorunun cevapları birlikte değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Bulgular

Araştırmaya veri sağlayan katılımcıların mesleki  profilleri incelendiğinde; 73  katılımcının % 
88,9 nun okul öncesi öğretmeni , % 6,7 sinin çocuk gelişimi mezunu olduğu  % 4,4 nün diğer 
branşlardan olduğu ve % 95,6 sının kamu % 4,4   nün ise özel kurumda çalıştığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların sorulara verdiği cevaplar ;

Montesoori eğitim 
yaklaşımı

Öğretmen 
algıları

MEB okul öncesi 
müfredatı
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Kurumlarda Montessori Yöntemi Kullanımı % 77,3 Hayır           %22,7 Evet

Montessori Yöntemi Çevre Tasarımı Bilgisine Sahip Olma Durumu % 31,1 Hayır           % 68,9  Evet

İçerik Analizi Sonucunda Öğretmen Algıları

Kategori Öğretmen algıları

Algının 
yönü

Frekansı Algının 
yönü

Frekansı Algının 
yönü

Frekansı

Maria Montessori 
Eğitim Yaklaşımının 
Genel Değerlendirilmesi

Negatif 5 Pozitif 96 Nötr 6

Marıa Montessorı 
Eğitim Yönteminin 
Ana Temaları 

Öğretmen Algıları İle Eşleşen Söylemlerden örnekler Frekans

Öğrenci Merkezli ‘’Çocuğun bireysel olarak kendini geliştirmeye yönelik bir ortam 
hazırlanmalıdır’’  ‘’Çocuğun gelişim alanlarına uygun olmalı’’ 

26

Yaparak Yaşayarak 
Öğrenme

‘’Çocukların özgürce çalışmasına fırsat tanımalıdır’’  ‘’Çocukların her 
şeyi deneme yanılma yöntemi kullanarak ve keşfederek öğrenmelerini 
sağlayan eğitim ortamı”

29

Mekân ve Çevre 
Düzenlemesi 

‘’Geniş alan’’ ‘’Çok fazla renkten arınmış’’
‘’Yeteri kadar geniş’’ ‘’Sade’’ ‘’Açık raf sistemi’’ 

34

Materyal ‘’Gerçek materyaller’’ ‘’Doğal dünyayı yansıtacak materyaller’’  19

Bütçe ‘’Bunun için hiçbir okulda bütçe ayrılmıyor’’ ‘’Materyalleri sağlayacak 
bütçe sorunu olmasa daha da yaygınlaşacak bir yöntem olacağını 
düşünüyorum”

15

Öğretmen Niteliği ‘’Gerekli eğitimi almış öğretmenler’’
‘’Öğretmenin yapan ve yaptırandan çok yol gösterici ve rol model olan’’ 

11

Sonuç ve Öneriler

Montessori eğitim yöntemi çocuğa çocuğun doğasında var olan öğrenme isteğini gerçekleşti-
ren bir eğitim yöntemidir.  Bilgiyi doğrudan çocuğa empoze etmeye karşıdır. Montessori eğiti-
mi ve bu eğitimde kullanılan çocuğun dikkatini çekecek şekilde sunulmuş eğitim materyalleri 
çocuğun gelişimine ve öğrenmesine büyük katkı sağlamaktadır.  Materyallerin uygun şekilde 
sunulması önemlidir ancak bu şekilde  materyallerden beklenen nitelikte destek alınabilir. Sade-
ce çocuklara değil eğitimcilere de yeni yaşantılar ve deneyimler sunan Montessori eğitiminde 
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öğretmen ise sadece rehber konumundadır. Öğretmen araştırma yaparak, öğrendiklerini  gün-
lük hayata aktararak ve çocuklara uyarlayarak yarar sağlamaktadır.  Montessori eğitim modelin-
de çevrenin bir öğretmen rolü üstlenmesi nedeniyle ayrıca araştırılması gereken bir alan olarak 
düşüldüğü için yapılan bu çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda ülkemizde Montes-
sori yönteminin    mekan tasarımının ve diğer ilkelerinin okul öncesi öğretmenleri  tarafından 
benimsendiği ve uygulanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Alanda çalışan öğretmenlerin Mon-
tessori yönteminin  mali boyutuna rağmen ülke eğitim politikası içinde yer almasını istedikleri 
ortaya çıkmıştır.  Bu çalışmanın sonucunda , erken çocukluk programlarının hedeflerine zaman 
kaybetmeden ulaşılabilmesi  için uygun çevre tasarımlarına ihtiyaç olduğu tespitine ulaşılarak 
Türk Milli Eğitim sisteminde okul öncesi  kurumlarının tasarlanmasında eğitimcilerin dün-
yada örnekleri olan eğitim yaklaşımlarından yararlanmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Ülkemizde mali boyutu nedeni ile kullanılması yaygınlaşamayan Montessori yönteminin Milli 
Eğitim okul öncesi eğitim programının içine yerleştirilmesinin doğru bir model olabileceği ve 
diğer modern eğitim yöntemlerinin de (Deneyimsel eğitim (experimential education),High-Scope 
Regio-Emillia İsveç Programı (Whariki) )değerlendirilip eğitim sistemimiz için en uygun okul ön-
cesi eğitim modelinin acilen hazırlanmasının gerekliliği önerisinde bulunulmuştur .Ayrıca bu 
çalışmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir. 
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Özet

Yarınların sahibi olan çocukların yetişmesinde, geleceğin yapılandırılmasında önemli bir yeri olan eğitim kurumla-
rı eğitim-öğretim hizmeti vermenin dışında bireyin sosyal bir varlık olarak topluma kazandırılması konusunda da 
büyük bir role sahiptir. Çocuğun içerisinde yer aldığı ilk kamusal kurum olan okulların verdiği eğitim kadar fiziksel 
koşulları da öğrencinin bilişsel, fizikselve psiko-sosyal gelişimini etkilemektedir. Ülkelerin ekonomik ve sosyo-kültü-
rel açıdan kalkınmaları için akademik başarısı yüksek bir gençliğin dışında sosyal yetileri gelişmiş bireylere de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu bağlamda, eğitim yapıları sadece eğitim-öğretimin gerçekleştiği kapalı bir kutu olması yanında 
öğrencinin sosyalleşmesini destekleyecek fiziksel koşullara da sahip olmalıdır. Çalışma kapsamında 60 yıllık mimar-
lık kariyeri boyunca 40’ı aşkın okul tasarımına imza atmış, dünya genelinde eğitim yapılarının usta mimarı olarak 
tanınan Herman Hertzberger’in sosyalleşme ve öğrenmeyi destekleyen eğitim yapıları tasarımı ele alınmıştır. Ça-
lışmada, insan odaklı tasarımlar yapan sosyal mimar olarak da adlandırılan Hertzberger’in sosyalleşme kavramını 
okul tasarımlarına nasıl yansıttığı mimarın eğitim yapıları eserleri üzerinden görsel ve işlevsel analizlerle irdelenmiş-
tir. İrdelemeler; sınıflar, koridorlar ve ortak kullanım mekanları olan çok amaçlı kullanım alanları, kantin/kafeterya, 
okul bahçesi gibi birimler üzerinde yapılmıştır. Analizler sonucunda Hertzberger’in okullarında sosyalleşmeyi des-
tekleyen mekansal faktörler kavramsallaştırılmıştır. Bu faktörler; sürekli öğrenme, sosyal mekan, artikülasyon, görsel 
süreklilik, esneklik/ polyvalence, doğal aydınlatma, iç-dış ilişkisidir.Elde edilen bulgularda eğitim yapılarını küçük 
ölçekli bir şehir gibi tasarlayan Hertzberger’in ders dışı saatlerde öğrencilerin bir araya gelip sohbet edebileceği, va-
kit geçirebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği mekanlar tasarladığı saptanmıştır. Okulun kalbi konumundaki 
merkez hol ve öğrenme sokağı sosyalleşme mekanlarından en dikkat çekenleridir. Herman Hertzberger’in eğitim 
yapıları konusundaki tasarım anlayışı tip okul projelerinin yaygın olduğu ülkemizde yapılacak okul tasarımları için 
rehber olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Sosyalleşme, gelişim, eğitim yapıları, Herman Hertzberger.

Abstract

Educational institutions have an important place in the construction of the future and in the education of children who are 
the owners of tomorrow. In addition to providing education and teaching mission, it also has a great role in reintegrating the 
individual into the society as a social being. The physical conditions of the school affect the student’s cognitive, physical and 
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psycho-social development as much as the education system of school which is the first public institution where the child 
takes place. For economic and socio-cultural development of countries, there is a need for individuals with social skills in 
addition to high academic achievement. In this context, education buildings should have physical conditions that support 
the student’s socialization, rather than being just a closed box where education and training take place. Within the scope of 
the study, Herman Hertzberger, who is known as the master architect of the educational buildings throughout the world, 
designs more than 40 schools during his 60-year career in architecture, has been dealt with the design of his educational 
buildings supporting socialization and learning. Hertzberger also called a social architect because of his people-oriented de-
signs. In this study, it has been examined how Hertzberger reflects the concept of socialization to the school designs by visual 
and functional analyzes. Examinations have been done under the headlines of classrooms, corridors, common use spaces 
as multifunction use space, canteen/cafeteria and schoolyard. As a result of the analyzes, the spatial factors supporting soci-
alization in Hertzberger schools were conceptualized. These factors arecontinuous learning, social space, articulation, visual 
continuity, flexibility / polyvalence, natural lighting, internal-external relationship. In the findings, it was determined that 
Hertzberger designed educational buildings as a small-scale city and designed places where students could come together 
to chat, spend time and exchange ideas in extracurricular times. The central hall which is the heart of the school and learning 
street are the ones that attract the most attention. Herman Hertzberger’s design approach about the education buildings is 
thought to be a guide for school designs in our country where type school projects are common.

Keywords:Socialization, development, educational buildings, Herman Hertzberger.

Giriş

Ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan kalkınmak isteyen ülkelerde dikkate alınması gereken en 
önemli konulardan biri de eğitimdir. İyi bir eğitim sistemi oluşturmak gelecek için donanımlı bir 
nesil yetiştirmeyi; dolayısıyla geleceğe yatırım yapmayı sağlar.Eğitim faaliyetlerinin gerçekleşti-
ği eğitim kurumları ise toplumların değer ve hedeflerinin en belirgin göstergeleridir.  Çocuğun 
içinde yer aldığı ilk kamusal kurum olan okullar, bireyin bilişsel, fiziksel, psiko-sosyal yöndenge-
lişmesini destekleyerek toplum hayatına hazırlar. Bu tesisler, hizmet ettikleri öğrencilerin sadece 
akademik ihtiyaçlarını desteklemekle kalmaz; aynı zamanda sosyal, eğitsel, rekreasyonel ve ki-
şisel ihtiyaçlarını da karşılar. 

Okulların verdiği eğitim, sahip olduğu eğitimci kadrosu, izlediği ders müfredatı, kullandığı 
material kadar içinde yer aldığı fiziksel ortam da eğitim-öğretim faaliyetlerinde önemli bir role 
sahiptir. Mimarlık ve eğitim bilimlerinin disiplinlerarası yaptığı çalışmalarla, doğal ve yapılı çev-
reden oluşan eğitim yapılarının fiziksel tasarım özelliklerinin öğrencinin öğrenme öğretmenin 
çalışma performansını etkilediği saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda, uygun öğrenme ortamla-
rının, öğrenciyi araştırma, iletişim kurma, sosyalleşme konusunda cesaretlendirdiği, bu nedenle 
de öğrencinin gelişimini birçok açıdan desteklendiği belirlenmiştir (Al-Enezi, 2002; Earthman, 
2002; De Gregori, 2007).

Mimarlığın psikolojik ve sosyal yönleri, çevre-davranış bilimleri gibi disiplinlerarası bilimlerden 
yararlanmayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Çevresel psikoloji ile ilgilenen uzmanlar meka-
nın kalitesinin insanın fizyolojik gereksinimlerini karşılaması yanında psikolojik gereksinimle-
rini de karşılayabilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Günal ve Esin, 2007). Günlük yaşamdaki 
arkadaş ev ziyaretinden bir mağaza, restoran veya müze vb. mekanlara kadarfiziksel çevrenin 
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insanları nasıl etkileyebileceği çevre psikolojisi araştırmacıları tarafından incelenmektedir. Çok 
farklı izlenimlerin edinildiği bu çalışmalarda değişik ortamlarda insanların farklı tutum ve dav-
ranış sergiledikleri,içinde yaşadığı mekanda kendini rahat ve evinde hissedebileceği şekilde ta-
sarlama eğiliminde oldukları saptanmıştır. Okul gibi kamusal yapılarda ise bu durumu sağlamak 
oldukça zordur. Yakın bir zamana kadar başarılı bir eğitim için okul binasının tasarımı genellikle 
gözardı edilirken günümüzde yapılan araştırmalar başarılı bir öğrenme için öğrencilerin kendi-
lerini okulda rahat hissedebilmelerininönemini vurgulamaktadır (Walden, 2009). Bu bağlamda 
dünya genelinde siyaset, iş dünyası ve eğitim liderleri ülkelerinin eğitim sistemlerini geliştirmek 
için resmi-sivil topluluklar ve kuruluşlarla işbirliği içinde çocukların daha başarılı olmaları için 
katkıda bulunmaktadır (Bergsagel vd., 2007).

Eğitim ortamı, öğrenme-öğretme etkinliklerinin içinde yer aldığı, katılımcıların bilgiyle ve 
birbirleriyle iletişim/etkileşim kurdukları çevre demektir (Karaküçük, 2010). Öğrenciler, ya-
şamlarının yaklaşık 24000 saatini eğitim ortamı içinde geçirmektedir. Bu zaman dilimi ise bir 
bireyin 18 yaşına kadarki hayatının %15’ini oluşturmaktadır (Lackney, 1999).Bireyin hayatının 
önemli bir kısmını geçirdiği eğitim yapılarının fiziksel ortamının etkilerinin öğrencilerin ileriki 
yaşamlarına da yansıyacağı bir gerçektir.

Okullar bireylerin sahip olmaları gerekentemel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazan-
dırmakla da sorumludur. Kişinin başkaları ile iyi ilişkiler kurmasında, toplumsal kurallara uy-
masında, sorumluluk alabilmesinde, başkalarına yardım etmesinde ve sosyalleşme kavramının 
önemi büyüktür. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline gelmesi, parçası olduğunun 
bilincine varması ancak toplumsal yaşamda gerekli olan sosyal becerileri kazanması ile olanaklı-
dır. Öğrencilere sosyal becerilerin kazandırılmasıve bu becerilerin uygulamaya dönüştürülmesi 
eğitim kurumlarının önemli işlevleri arasındadır (Çubukçu ve Gültekin, 2006). Kısacası, eğitim 
kurumları bireylerin akademik bilgi vermesiyanında ilerde karşılaşacakları problemlere çözüm 
üretebilmesi, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyum gösterebilmesi, çevresiyle iyi iliş-
kiler kurabilen sosyal yönü güçlübireyler yetiştirilmesi ile de yükümlüdür. 

Sosyalleşme Kavramı Üzerine

Dünyada birçok alanda meydana gelen ilerlemeler ve bunlarınyol açtığı değişimlerinbir nede-
ni de insanoğlunun hem başkalarıyla birlikte olma isteği hem de çok sayıda insanla etkileşime 
girmesinden kaynaklanmaktadır (Freedman, Sears, Carlsmith, 1989). Bireyin hayattaki belki 
de en önemli başarısı güçlü ve dengeli bir sosyalleşme becerisi kazanabilmesidir. İnsanın sosyal-
leşmesi çok karmaşık bir süreçtir. İnsanoğlu yaşamını devam ettirebilmek ve tabiat karşısında 
güçsüzlüğünün üstesinden gelebilmek için toplu halde yaşamak durumundadır. Toplu halde 
tabiatla mücadele etmesi sonucu hem kendini, hem de tabiatı değiştirir (Köknel, 1985). 

Sosyalleşme, bireyin gelişim sürecinde yer alan önemli bir kavramdır. Çok farklı şekillerde tarif 
edilen sosyalleşme Gander ve arkadaşlarına (1993) göre, kişinin özellikle de çocukların belirli 
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bir grubun üyesiolduğunda grubun diğer üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve inançlarını 
kazandığı bir süreçtir. Her ne kadar bu süreç, doğumdan hemen sonra başlayıp bireyin yaşamı 
boyunca devam etse de etkilediği davranışların çoğu ilk çocukluk döneminde edinilir(Gander 
vd. 1993).Sosyalleşme, kişinin grup kurallarına uyum sağlamayı öğrendiği süreçtir. Bu durum-
da sosyalleşmenin biröğrenme süreci olduğu söylenebilir (Koştaş, 2011).

Birey sosyalleşme sürecinde bir yandan toplumla uyum içinde yaşamak için toplumsal kuralları 
benimseyerek öteki bireylere benzerken, diğer yandan doğuştan getirdiği gizil güçlerinin temeli 
üzerinde onu diğer bireylerden ayıran kişilik niteliklerini kazanır ve geliştirir (Köknel, 1985). Bu 
sürece “bireyin sosyalleşmesi” ya da “sosyal gelişme” adı verilir.

A. Maslow her insanın bir takım ihtiyaçlarla beraber dünyaya geldiğini açıklar ve bu ihtiyaçları 
zorunlu karşılanması gerekenden lüks sayılabilecek ihtiyaçlara doğru sıralayarak ihtiyaçlar hi-
yerarşisini oluşturur (Şekil 1), (Madsen ve Wilson, 2012). Bu ihtiyaçlar; fizyolojik ihtiyaçlar, 
güvenlik, ait olma, sevme ve sevilme, saygınlık ihtiyaçları ile kendini gerçekleştirmedir. Ayrıca 
Maslow, ihtiyaçları birincil ihtiyaçlar (fizyolojik ihtiyaçlar) ve ikincil ihtiyaçlar (sosyal ihtiyaç-
lar) olarak ikiye ayırmıştır. Kişi alt basamaktaki ihtiyaçları sağladıkça üst basamaktaki ihtiyaçları 
karşılama gereğini hisseder (Gündoğdu, 2013).

Şekil 1. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi (Madsen ve Wilson, 2012).

Maslow’a göre bir insanın temel ihtiyaçları olan açlık, susuzluk, barınma ve güvenlik gereksi-
nimleri karşılandıktan sonra sosyal ihtiyaçlarını gerçekleştirmeye çalışır(Gündoğdu, 2013). Bi-
rey yaşadığı toplumda hem saygınlık kazanmaya, hem de kendi yerini belirlemeye ihtiyaç duyar. 
Bireyin sosyalleşmesi de bu ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır.

Çocuk açısından sosyalleşme, bir “öğrenme” ve “öğretme” sürecidir. Sosyalleşme süreci içerisin-
de çocuk aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçları aracılığı ile toplumun kendisinden 
beklediği rol ve beklentileri öğrenir. Sosyalleşme iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşama bebeklik 
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ve çocukluğun ilk döneminde,ailede gerçekleşir. Ikinci aşama ise, çocukluktan sonraki dönem 
ile olgunluk döneminde gerçekleşir. Bu aşamada, sosyalleşmenin ilk aracı olan aileden sorumlu-
luğun bir kısmını alır ve bunu okullara, toplumsal gruplara ve iletişim araçlarına devreder (Gid-
dens, 2005).

Öğrenme ve sosyalleşme birbirleriyle etkileşimde olan süreçlerdir. Bonwell ve Eison (1991), 
etkin öğrenme sınıflarında öğrencilerin pasif olarak dersi dinleme yerine aktif olarak derse ka-
tılım gösterdiklerini, daha üst düşünme düzeyine sahip olduğunu, okuma yazma, tartışma gibi 
etkinliklere teşvik edildiğini, becerilerinin geliştirmesinin ön planda tutulduğunu belirtir (Koç, 
2000). Bu bağlamda öğrenme ve sosyalleşmenin birbirinden ayrılmaz iki kavram olduğu, bire-
yin gelişiminde birlikte etkin rol oynadığı söylenebilir. 

Eğitimin önemli hedeflerinden biri, bireylerin ait oldukları topluma uyum sağlamasına yardım-
cı olmaktır. Çocuğun ilk yıllardaki sosyal gelişimi daha sonraki sosyal davranışlarının temelini 
oluşturur (Çubukçu ve Gültekin, 2006).Bilişsel görevlere ek olarak, eğitimin dolayısıyla okulun 
bireye kazandırması gereken sosyal görevler de vardır. En önemli sosyal görevler, kişisel bağım-
sızlık kazanma, yaşıtlarla geçinmeyi ve bir cinsiyet rolü öğrenmedir (Gander vd.1993). Bu ne-
denle okullar bireyin sosyalleşmesinde önemli bir yere sahiptir.

Okul personeli ve öğrenciler arasındaki ilişkide fiziksel çevrenin etkisi fazladır. Okul ortamında 
gerçekleşen sosyalleşme faaliyetleri ortamın tasarımından etkilenir. Bu etkiler, okuldaki sosyal 
etkileşimlerin gereksinimlerine dayanan büyük ölçekte okulun genel tasarım kararlarından 
öğretmen odalarına kadar daha küçük ölçeklerde kendini göstermektedir. Belirli bireyler veya 
insan grupları arasındaki rastlantısal ve planlı yapılan toplantılar okulun mekânsal organizasyo-
nu tarafından kolaylaştırılır veya engellenebilir. Aslında tam tersine mekanın düzenini okulda 
olması beklenen ilişki ve davranışlar belirlemelidir. Eğitim yapısının inşası ile fiziksel bir mekan 
tasarlanırken aynı zamanda içinde sosyal bir ortam da oluşturulmaktadır. Daha geniş bir çer-
çeveden bakıldığında yeni yapılan okullar fiziksel olarak yeryüzünde bir yer kaplarken içinde 
yer aldığı topluluğun ilişkilerinde de değişikliklere yol açar. Kısacası okul ortamının öğrenme 
üzerindeki etkilerinin ortamdaki insanlar arasında etkileşimlere nedeniyle okul tasarımlarına 
önem verilmesitoplum için faydalı olacaktır (Woolner, 2010). 

Sonuç olarak iyi bir gelecek için akademik açıdan donanımlı bireyler yetiştirmenin yanında top-
luma sosyal yönü gelişmiş bir nesil kazandırmanın da gerekli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
çalışma kapsamında sosyalleşme kavramı, eğitim yapılarının usta mimarı Herman Hertzber-
ger’in okul örnekleri üzerinde ele alınmıştır.  

Herman Hertzberger ve Sosyal Mekan

1932 yılında Amsterdam’da doğan Herman Hertzberger son 50 yılın en önemli ve mütevazi 
mimarlarından biridir. İnsan odaklı yapılar tasarlaması, sosyal iletişime önem vermesiyle sosyal 
mimar olarak da adlandırılır. 1959’dan beri 60 yıldır kendi tasarımlarını uygulayan Hertzberger, 
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uygulamacı kimliğinin yanında mimarlık eğitimi aldığı Delft Teknik Üniversitesi başta olmak 
üzere Hollanda ve diğer ülkelerdeki birçok üniversitede akademik görevlerde bulunmuştur.    
Mimarlık kitapları üniversitelerde ders kitabı olarak okutulanHertzberger ile ilgili yayımlanmış 
çok sayıda kitap da bulunmaktadır. Tasarımlarıyla sayısız ödül alan Hertzberger uluslararası bir-
çok mimarlık kuruluşunun da üyeleri arasındadır (McCarter, 2015). 

Bugün dünyanın en önde gelen okul tasarımcısı olarak tanınan Hertzberger’in hayatı ve kariye-
ri, kendi çocukluğundan beri tanıştığı Montessori eğitimiyle de iç içe olmuştur. Okul tasarımına 
dair görüşlerinin birçoğu, 3 yaşında başladığı Montessori okulundan mimarlık eğitimi aldığı 
Delft Teknik Üniversitesi’ndeki öğrenim hayatı sonuna dek edindiği mekan ve öğrenme ilişkisi-
ne dair algılarına dayanmaktadır (McCarter, 2015). Mimarların eğitim konularında tartışmaya 
girmesi yerine eğitim yapılarının tasarımıyla ilgili kendilerini geliştirmeleri gerektiğini savunan 
Hertzberger, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve bunu destekleyecek mekanların tasarımıile sos-
yalleşme kavramı üzerine yoğunlaşmıştır.

Tarih boyunca birlikte yaşama ihtiyacı duyan insanoğlu, günümüzde sanal ortam ve sosyal 
medyanın artan etkisi ile bireyselleşip kendini çevresinden soyutlamaktadır. Bireylerin tutum ve 
davranışlarını değiştiren iletişim teknolojisindeki yenilikler mekanlar üzerinde de etkisini gös-
termektedir. Hertzberger (2013) “Sosyal Mekan ve Strüktüralizm” (Social Space and Structu-
ralism) adlı çalışmasında sosyal medya kullanıcısı çoğu insanın gerçek hayattaki sosyal alanları 
gereksiz bulduğunu belirtir. Ayrıca mimar, binalardaki sosyal alanların ekonomik nedenlerden 
ötürü giderek gözardı edildiği için önemini yitirdiğine dikkat çekmektedir. 

Mekansal koşulların sosyal strüktür için önemi küçümsenemez. Sosyal uyum, öncelikle insan-
ların fiziksel bir ortamda toplanması ile ortaya çıkar.İnsanları çevrelenmiş ve kapalı bir alanda 
tutmaya çalışmak topluluk hissini güçlendirmek için yeterli değildir.  Mimarlar, sosyal mekan 
oluştururken bireylerde bir yere ait olma duygusunun gelişmesini destekleyecek ortamlar sun-
malıdır. Toplumun sosyal gelişimi için kişisel alanlara ek olarak insanların mahremiyetine zarar 
vermeden ortak etkinlikler için faaliyet göstermesine fırsat sunacak mekanlar tasarlanmalıdır   
(Hertzberger, 2013). 

Hertzberger (2013)’e göre insanların sosyalleşmesini destekleyecek mekanlar için çok büyük 
alanlara ihtiyaç yoktur. Bir bina içindekiortak kullanılan boş bir dolaşım aksının insanların bira-
raya gelebilecekleri, faaliyetler gerçekletirebilecekleri bir alana dönüşecek şekilde tasarlanması 
ektra bir alan ihtiyacı olmadan sosyal mekan oluşumuna katkı sağlar. 

Yöntem 

Çalışmada, meslek hayatında 40’ı aşan okul tasarımına imza atan Herman Hertzberger’in öğ-
renme ve sosyalleşmeyi destekleyen insan odaklı tasarımları ele alınmıştır. Hertzberger’in sos-
yalleşme kavramını okul tasarımlarına nasıl yansıttığı görsel ve işlevsel analizlerle irdelenmiştir. 
İrdelemeler; sınıflar, koridorlar ve toplanma alanları, kantin/kafeterya, okul bahçesi gibi birim-
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ler üzerinde yapılmıştır. Analizler sonucunda Hertzberger’in okullarında sosyalleşmeyi destek-
leyen mekansal faktörler kavramsallaştırılmıştır.

Bulgular

Eğitim yapılarının işlev programlarına bakıldığında okulun büyüklüğü ve bulunduğu eğitim ka-
demesine göre farklı birimlerden oluştuğu gözlemlenmekle beraber okulların hemen hepsinde 
temel olarak sınıf, koridor ve ortak kullanım alanlarından oluştuğu bilinen bir gerçektir. Bu bağ-
lamda çalışmada Hertzberger’in okulları bu üç ana başlık altında analiz edilmiştir. Ortak kulla-
nım alanları da çok amaçlı kullanım alanları, kantin/kafeterya, okul bahçesi olarak ele alınmıştır. 

Sınıflar ve Sosyalleşme

Geleneksel olarak okulların ana yapı taşını oluşturan sınıflar,tüm dünyada çocuklarınbir arada 
eğitim gördüklerimekanlardır. Öğretme-öğrenme mekanı olan sınıflar ayrıca öğrencilerin bir-
birleri ve öğretmenleri ile ilişki kurduğu sosyal bir mekandır.

Geleneksel sınıflarda, öğretmen tahta başında aktif, öğrenci ise pasiftir.Bu nedenlegeleneksel 
sınıfın mekânsal koşulları temel olarak öğrencinin mümkün olduğunca sessiz ve diğerleriyle en 
az iletişimde bulunacak, öğretmenin ise öğrencileri denetleyebilecek bir görüş açısına sahip ola-
cak şekilde düzenlenir. Bu durumda sınıf, öğretmenin egemen olduğu bir mekandır.Geleneksel 
okullarda uzundar bir koridorun sağında ve solunda dizilen sınıflardaki pencerelerinözelliği sa-
dece öğretmenlerin dışarıyı görebileceği bir yükseklikte olmasıdır.20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren sınıflar eğitim konusundaki yenilikçi fikirlerden etkilenerek yavaş yavaş değişim geçir-
meye başlamıştır (Hertzberger, 2008). 

Geleneksel eğitim sistemi öğrencinin sınıfta sessizce öğretmenini dinleyip derse konsantre ol-
masını hedeflerken öğrenciler arasındaki ilişkinin en az seviyede olmasını sağlar. Bu eğitim sis-
teminde önemli olan verilen bilgiyi almak, başarılı olmaktır. Sınıf organizasyonu da bu durumu 
destekleyecek şekilde öğretmenin tahta başında aktif öğrencilerin ise edilgen durumda yüzü 
tahtaya dönük oturma düzenine sahiptir (Şekil 2). Günümüzde ise modern eğitim sisteminin 
getirdiği yeni eğitim yaklaşımları farklı mekânsal organizasyonları gündeme getirse de ne yazık-
ki yaygın olarak hala geleneksel oturma düzenikullanılmaktadır.
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Şekil 2. Geleneksel sınıf organizasyonu (URL-1, URL-2)

1959’da inşa edilen ilk tasarladığı Delft Montessori Okulu’ndan günümüze kadar eğitim yapıla-
rının hepsinde Hertzberger’in klasik sınıf düzeninden oldukça farklı mekan tasarımları dikkati 
çekmektedir.  Küçük yaştan itibaren almış olduğu Montessori eğitiminin de etkisiyle öğretme-
nin pasif, rehber, öğrencinin aktif olduğu, öğrenme kadar sosyalleşmeyi de destekleyen sınıflar 
tasarlayan Hertzberger öğrenciler arasında eşitliğe önem verir. 

Her öğrencinin farklı yetenek ve kapasitede olduğuna inanan Hertzberger geleneksel sınıf orga-
nizasyonunun klasik oturma düzeninin tersine öğrenciye istek ve eğilimlerini gerçekleştirebile-
ceği, diğerleri ile iletişim kurabileceği farklı seçenekte oturma düzenleri sunar. Sınıfın merkezin-
de grup çalışma alanlarına yer verirken, öğrenme ortamının dış çeperlerine çalışma/dinlenme 
alanları oluşturur (Şekil 3). Öğrencileri belli standart kalıplara sokmak yerine seçme özgürlüğü 
sunarak öğrenme motivasyonunu artıran bu mekansal organizasyon aynı zamanda bireylerin 
iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler zorunlu olarak karatahtaya bakmak yerine bir-
birlerine bakma şansı elde ederek kaynaşma ortamı oluşmaktadır. 

 

Şekil 3. Delft Montessori Okulu sınıf organizasyonu/Delft (Al, 2012).

Genel olarak kullanılan dikdörtgen sınıf formunun dışında Hertzberger’in eklemlenmiş kendi 
ifadesi ile artiküle edilerek tasarlanmış sınıfları dikkati çekmektedir. Mekanın artikülasyonu öğ-
rencilerin aynı anda farklı aktiviteler yaparken birbirlerini rahatsız etmemelerini, aynı zamanda 
da iletişime geçmelerini desteklemektedir. Öğretmen ise öğrenciler üzerlerinde baskı hissettir-
meden denetim sağlayabilmektedir (Şekil 4).
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Şekil 4. Delft Montessori Okulu’nun artiküle edilmiş sınıf düzeni (Hertzberger, 2008; Al, 2012).

Maslow’un ihtiyaçlar piramidinde de yer alan kişiselleştirme kavramı önemli bir konumdadır.  
Eğer çocuk çevresini kişiselleştirebilirse kendini sınıfına/okuluna ait hisseder. Bu nedenle, sı-
nıflarda öğrencinin çevresini kişiselleştirmesine izin verecek sergi alanlarına yer verilmelidir. 
Böylelikle diğer öğrencilerin ne yaptığını gözlemleyebilir ve eserleri üzerinde sohbet etme fırsa-
tı doğar (Al, 2012). Bu bağlamda, Hertzberger öğrencilerin sınıflarını kişiselleştirmelerine izin 
verecek nitelikte tasarlamıştır. Öğrenci çalışmalarının sergilendiği alanlar, öğrencilerin eşya do-
lapları çocuğun çevresini kişiselleştirmesine yardımcı olmaktadır (Al Şensoy, 2019) (Şekil, 5). 

  

Şekil 5. Sınıflarda sergileme alanları, De Eilanden Montessori Okulu/Amsterdam(üstte)  (Al, 2012), 
De Spil Okulu/Arnhem  (altta) (URL-3).
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Hertzberger, farklı yaş gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarını tasarımlarına mekân ve donatı bo-
yutlarında yaptığı farklılaşmalarla yansıtmıştır. Antropometrik tasarımlar öğrencinin ihtiyaç ve 
isteklerini bir yetişkine ihtiyaç duymadan gerçekleştirmelerini sağlayarak çocuğun özgürlüğünü 
destekler. Değişen tavan yükseklikleri, masa ve sandalyelerin, mutfak ekipmanlarının, rafların, 
sergilenen objelerin ve askılıkların, boyut ve yerden yüksekliklerinin yaş gruplarına uygun ol-
ması öğrencinin kendini güvende hissedip aidiyet ve kendi kendine yetebilme duygularını geliş-
tirerek sosyalleşmeyi desteklemektedir (Al Şensoy, 2019) (Şekil 6). 

  

Şekil 6. De Eilanden ve Delft Montessori Okul’larında öğrenci boyutuna uygun donatı ve tavan yük-
sekliği (Al, 2012).

Okullarda öğrenme ortamı denilince akla ilk gelen mekan olan sınıflar, öğrenme eyleminin 
yanında öğrencilerin arkadaşlarıyla en çok zaman geçirdikleri sosyal mekan özelliğine sahiptir.  
Geleneksel sınıf düzenindeki çocuğun sadece zihinsel gelişimini hedefleyen katı bir sınıf tasa-
rımı yerine öğrenciyi bilişsel, fiziksel ve sosyo-kültürel açıdan destekleyen öğrenciye mekansal 
çeşitlilikler sunan sınıf organizasyonları Hertzberger’i birçok mimardan farklı kılmaktadır. 

Koridorlar ve Sosyalleşme

Genel olarak sınıflar, yeni bir okul tasarımının başlangıç noktasını oluştururken koridorlar ge-
nellikle gözardı edilerek sınıf ve diğer ortak kullanım mekanlarından arta kalan alanlarda ko-
numlandırılır. Bu iki alandan biri öğrenme için tasarlanırken diğeri birimler arasında ulaşımı 
sağlayan yardımcı mekan görevi üstlenir. Geleneksel okul tasarımlarında koridorlar, sağında 
ve solunda sıralanan sınıflardan oluşan, boş, aydınlatması yetersiz, ruhu olmayan bir mekandır 
(Şekil 7). Okul kullanıcıların bir birimden öbür birime ulaşmasını sağlayan bu koridor sistemi 
bireylerin iletişim kurmasına, öğrenmeyi destekleyici aktivitegerçekleştirmesine fırsat sunmaz. 
Oysaki özellikle kış aylarında veya çok katlı okullardaki kısa teneffüs sürelerinde öğrencilerin 
okul bahçesiyerine vakitlerini geçirdikleri korodorların önemli bir sosyalleşme ve öğrenme 
arteriolduğu söylenebilir.  Diğer taraftan, okullar mikro ölçekteki bir kent gibidir, bu durum-
dabelirli bir grup tarafından kullanılan sınıflar kentteki özel mülk olan evlere, okulun tamamı 
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tarafından kullanılan koridorlar ise halka açık kamusal alan olan sokaklara benzetilebilir. Bu 
bakış açısıyla eğitim yapılarının eğitim-öğretim misyonunun yanında kent içinde önemli bir 
sosyalleşme mekanı olduğu söylenebilir. 

  

Şekil 7. Geleneksel okullardaki koridor sistemi (Al, 2014, URL-4)

Bergsagel ve arkadaşları (2007) iyi tasarlanmış okullardaki koridorların öğrencilerin çalışabil-
diği, gelip geçerken çevredeki aktiviteleri ve etkinlikleri gözlemlediği, iletişimin kuvvetlendiği 
sıcak, samimi ve sosyal bir geçiş alanı olduğunu vurgular. 

Hertzberger (2008)’e göre modern eğitim sisteminde öğretmen odaklı metotlar istikrarlı bir 
şekilde azalırken, bireysel ya da grup temelli çalışmalar artmakta, bu durum da geleneksel sı-
nıfların büyüklüğünün yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Zamanla sınıflarda daha fazla alana 
ihtiyaç duyulması yanında çok sayıda çocuğun rahatsız edilmeden çalışabilecekleri farklı me-
kan gereksinimleri oluşmaya başlamıştır. Bu gelişme, eğitim harcamaları kesintileri nedeniyle 
yüzey alanının sistematik olarak azaltılmasına paralel olarak ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda 
da koridorlar çalışma alanı olarak da kullanılarak işlevi genişletilmiştir. Bu nedenle koridorları 
tasarlarken öğrencilerin tek başına veya grup halinde çalışabileceği farklı mekân seçeneklerinin 
sunulmasına dikkat edilmelidir (Herztberger, 2008).

Öğrenim ve öğretimin sınıf içi ile sınırlı olmamasını, sınıfın dışında da devam için mimarın “öğ-
renme sokağı” (learning street) olarak adlandırdığı sirkülasyon alanları Hertzberger okulların-
dasosyalleşme ve öğrenme kavramlarının desteklendiği karakteristik mekanlardandır.Hertzber-
ger, bu alanların öğrencilerinfarklı etkinlikler yapabileceği şekilde tasarlanması gerektiğini savu-
nur.Yüksek görünürlüğe sahip bu mekanlar öğrencileri yapılan faaliyetlere katılım konusunda 
cesaretlendirir (Hertzberger, 2008) (Şekil 8). 
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1      2  

3     4 

5    6    

7      8 

Şekil 8. Hertzberger okullarının koridorlarındaki çalışma alanları, Delft Montessori Okulu (1), De 
Eilanden Montessori Okulu (2) (Al, 2012),Utrecht Üniversitesi-Fen Fakültesi/Utrecht (3,4), Mon-
tessori Koleji Oost/Amsterdam (5)  (Al Şensoy, 2019), Mfc De Salamander Okulu/Arnhem(6,7) 
(URL-5), Spil Centre Waterrıjk/ Eindhoven (8) (URL-6).
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Hertzberger (2008)’e göre okullarda eğitim-öğretim kadar öğrencilerin sosyalleşmesine de des-
tek verilmelidir. İnsanlarla iletişim kurmayı öğrenmek dersler kadar önemli bir konudur. Mima-
rın okul tasarımlarında sirkülasyon alanları bireysel çalışma, grup çalışması, bilgisayar kullanma, 
okuma-kütüphane, sergileme, oyun oynama, oturma-dinlenme, çiçek yetiştirme, toplanma vb 
eylemlere fırsat sunmaktadır. Böylelikle Hertzberger okullarındaki koridorlar kullanıcıların bir 
araya gelerek işbirliği içinde olmalarını sağlayarak öğrenme merkezli, sıcak, samimi ve sosyal bir 
geçiş alanı olur (Şekil 9). 

 

    

Şekil 9. Koridorlardaki buluşma/etkinlik alanları, De Spil Okulu/Arnhem (üstte solda) (URL-3), 
Spil Centre Waterrıjk/ Eindhoven (üstte sağda)  (URL-6), Delft Montessori Okulu (altta) (Hertzber-
ger, 2008; Al, 2012).

Hertzberger’in eğitim yapılarındaki dolaşım güzergahı okuldaki gayrı resmi toplantıların, spon-
tane sohbetlerin ve telaşsız aktivitelerin yapıldığı önemli bir sosyal arter görevi üstlenmektedir. 
Sirkülasyon alanının farklı işlevlere sahip olması oyun, tiyatro, sanat, müzik, satranç vb. etkinlik-
ler için ayrı mekânlar oluşturmaya gerek bırakmamıştır. Örneğin, Delft Montessori Okulu’nun 
koridorundaki içi küplerle doldurulmuş çökertilmiş alançocukların hayal güçlerinin artmasını 
destekleyecek bir oyun alanıyken yine aynı okulun sirkülasyon alanında yer alan yerden yük-
seltilmiş platform bazen öğrenciler için bir tiyatro sahnesibazen ise beraber yemek yenilen bir 
masa görevi üstlenmektedir. 

Hertzberger’in okullarına bakıldığında sınıf ile koridor arasındaki duvarların daha esnek tasar-
landığı görülmektedir. İhtiyaç durumunda kayar ya da katlanır kapılarla sınıf, koridora açılarak 
öğrenme mekanı için extra alan sağlanmış olunur (Şekil 8). Böylelikle bir taraftan pencerelerle 
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dış ortamdan diğer taraftan koridorla iç mekandan izole edilmiş içe dönük sınıflar yerine Hertz-
berger okullarında sınıflar okulun geneliyle bütünleşmiştir. Bu durumun sonucu olarak da boş, 
soğuk, uzun ve dar koridorlar yerini, sınıfın mekan kalitesine eşdeğer özellikler sunan, doğal ışık 
ile aydınlanan yaşam ve çalışma alanlarına bırakmıştır (Hertzberger, 2008) (Şekil 10, 11).  

   

   

Şekil 10. Kayar/katlanır kapılarla sınıfların koridor ile birleşmesi, De Eilanden Montessori Okulu/
Amsterdam (üstte) (Al, 2012),  De Spil Okulu/Arnhem (altta solda) (URL-7),Mfc De Salamander 
Okulu/Arnhem (altta sağda) (URL-5).

   

Şekil 11. Sirkülasyon alanlarındaki doğal ışıklı çalışma mekanları Delft Montessori Okulu (solda), 
De Eilanden Montessori Okulu (sağda) (Al , 2012).

Hertzberger’in okul tasarımlarında sınıf ile koridor arasında bağlantıyı sağlayan eşik adı verilen 
bir alan bulunur. Sınıfın hem bir uzantısı, hem de dışında olan bu alan gerekli durumlarda öğ-
renme mekanının büyütülmesi amacıyla da kullanılmaktadır(Şekil 12). 
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1     2   3 

Şekil 12. Sınıf ile koridor arasındaki eşik bölgesi, Delft Montessori Okulu (1,2) (Hertzberger, 2008), 
Apollo Okullu/Amsterdam (3) (McCarter, 2015).

Öğrenci üzerinde pozitif etkiler oluşturacak okul tasarımlarında dikkat edilmesi gereken bir 
konu da şeffaflıktır. Şeffaf okullar, öğrenmenin görünür olmasını ifade etmektedir. Kısacası, şef-
faflık ve pasif denetim, öğrenme alanlarında yüksek görünürlüğün sağlandığı bir okul tasarla-
mada etkili olan unsurlardandır. Şeffaflık mekânda genişlik algısı yaratırken bina içindeki gün 
ışığının da artmasını sağlamaktadır (Nair ve diğerleri, 2009). Hertzberger’e göre de sirkülasyon 
alanları, barındırdığı etkinliklere katılmayı teşvik edecek yüksek görünürlüğe sahip olmalıdır. 
Öğrenci çalışma alanları hem başkaları tarafından görülebilecek kadar açık olmalı hem de biraz 
içe dönük ve korunaklı olmalıdır (Hertzberger, 2008) (Şekil 13). Ayrıca sınıflarda olduğu gibi 
koridorlardaki sergileme alanlarında öğrenciler kendilerini okula ait hissetmektedir (Şekil 14). 

Şekil 13. Sirkülasyon alanlarındaki şeffaflık kavramı örnekleri , Opmaat Okulu/Arnhem (URL-8), 
Montessori Koleji Oost/Amsterdam  (Al Şensoy, 2019).
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Şekil 14. Sirkülasyon alanlarındaki sergileme mekanları Delft Montessori Okulu (solda) (Al, 2012), 
Montessori Koleji Oost (sağda)(Al Şensoy, 2019). 

Herman Hertzberger’in eğitim yapılarındaki sirkülasyon alanları ile alışagelmiş klasik sirkülas-
yon alanları yerine eğitim-öğretim ve sosyalleşmeyi destekleyen çok fonksiyonlu dolaşım alan-
ları tasarlandığı saptanmıştır.  

Ortak Kullanım Alanlarında Sosyalleşme

Sosyalleşmenin temelinde birliktelik kavramının yattığı düşünülürse eğitim yapılarında sosyal-
leşmenin en aktif biçimde gerçekleştiği mekanların ortak kullanım alanları olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda Hertzberger’in okullarındaki ortak kullanım alanları aşağıda yer alan üç başlık al-
tında incelenmiştir: 

1. Çok Amaçlı Ortak Kullanım Alanlarında Sosyalleşme

Resmi bir toplantı salonu sahip olduğu teknik donanımlarla sadece konser, tören, tiyatral vb. 
özel etkinliklerde kullanılan bu nedenle de okulun günlük yaşantısının bir parçası olamayan içe 
dönük bir mekandır. Oysaki önemli performans, prodüksiyon, tören ve kutlamaların gerçekleş-
tiği bu alan okul kullanıcılarının görebileceği daha merkez bir konumda yer almalı, bütün oku-
la açık olmalıdır. Kent merkezinin minyatürü olan bu merkezi buluşma noktasında her zaman 
için yapılacak birşeyler bulunabilir. Bu mekan toplumsal aktivitelerin desteklendiği bir alandır 
(Hertzberger, 2008). 

Artan nüfusla birlikte yapılaşma için arazi yetersizliği, ekomik kısıtlılıklar vb. nedenlerle eğitim 
yapılarının alan büyüklüğündeküçülmeler görülmektedir. Bu durum karşısında Hertzberger, 
okul tasarımlarında minumum alanda maksimum işlev gerçekleşmesini sağlayan “merkez hol” 
(center hall) olarak adlandırdığı çok amaçlı ortak kullanım alanları tasarlamıştır. Hertzberger’in 
bir kentin meydanına benzettiği yüksek görülebilirliğe sahip bu alan okulun kalbi konumunda-
ki önemli bir buluşma noktasıdır. Genellikle etrafı ahşap basamaklarla çevrili ya da bir köşesinde 
amfinin yer aldığı, öğrencilerin, öğretmenlerin bazen de ziyaretçilerin bir araya geldiği bu alan; 
tören, tiyatro, söyleşi, konser, spor etkinlikleri, oyun vb. sosyal işlevlere hizmet vererek sosyalleş-
me kavramının en etkin gerçekleştiği mekandır (Şekil 15).
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Şekil 15. Ortak kullanım alanlarından merkez hol, Opmaat Okulu (üstte solda) (URL-8),Twickel 
Koleji  Hengelo (üstte sağda) (URL-9), De Spil Okulu (altta solda) (URL-7), Mfc De Salamander 
Okulu (altta sağda) (URL-5).

Merkez holü çevreleyen geniş ahşap basamaklar öğrenciler için oturma ve depolama imkanı 
sunar. Bu alanda yapılan toplu aktivitelerin yanında çocuk tek başına ya da arkadaşıyla ders çalı-
şabilir, programlı veya spontone buluşmalar meydana gelebilir (Şekil 16). 

1    2     3 

4    5   6 

Şekil 16. Merkez holü çevreleyen ahşap basamaklar, Spil Centre Waterrıjk/ Eindhoven (1)  
(URL-6),Extended School Presıkhaven/Arnhem (2) (URL-10), Dalton Okulu/ Dordrecht (3)
(URL-11), Apollo Okulları/Amsterdam (4) (URL-12), Stedelijk Lisesi (5,6) (URL-13).
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Hertzberger okullarında genellikle doğal aydınlatmaya sahip, galeri boşluğunun içinde yer alan 
merkez hol konumu itibarı ile yüksek görünürlüğe sahiptir. Doğal aydınlatma ve basamaklarda 
kullanılan ahşap malzeme sayesinde okul kullanıcılarını kendine çeken sıcak samimi bir atmos-
fer oluşmaktadır (Şekil 17). 

Şekil 17. Merkez holde yer alan amfi ve doğal aydınlatma, Opmaat Okulu (URL-8).

Merkez holün okulun hemen hemen her yerinden görünebilmesi öğrenciler arası etkileşimi 
artırırken gözlem ve keşfetmeyi de desteklemektedir. Katlar arasında devam eden geniş galeri 
boşlukları öğrencilerin okulun genelinde olan bitenin farkına varmasına ve yapılan ortak etkin-
liklere katılımına teşvik etmektedir (Şekil 18).

1      2    3  

4   5    6  

7   8   9 
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Şekil 18. Merkez holün okulun diğer birimlerinden görünebilirliği,  Montessori Koleji Oost(1, 2) (Al 
Şensoy, 2019), Opmaat Okulu (3) (URL-8), Twickel Koleji  Hengelo (4) (URL-9), Spil Centre Wa-
terrijk(5)  (URL-6), Extended School Presikhaven (6) (URL-10), Sg Newton İlköğretim Okulu, Ho-
orn (7-9) (URL-14).

Herman Hertzberger’in merkez hol tasarımları okulun herbir metrekaresinin en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlarken kullanıcıların kaynaşmasını, sosyalleşmesini, gözlemleme ve deneyim-
lemesini desteklemektedir.

2. Kantin/Kafeteryada Sosyalleşme

İnsanlar yiyecek ve içecekler etrafında toplanmayı ve sosyalleşmeyi severler. Okullarda bireyin 
yeme-içme olayını sosyal bir aktivite haline dönüştürme imkanı X sayıdaki öğrencinin Y dakika 
içinde beslenme ihtiyacını giderecek mekanlar tasarlanması nedeniyle engellenmektedir (Nair, 
2017). Buradaki asıl problem kantinlerin bir öğrenme ve sosyalleşme mekanı olabileceğini 
unutup sadece yeme-içme odaklı bir yer olarak düzenlenmesidir.

Kantinler, ders dışı saatlerde öğrenciler için bireysel ya da grup olarak ders çalışma ve 
sınıf içi projeleri ve internet araştırmaları için kablosuz ağa erişim ile bir öğrenme mekanı ola-
bilir. İyi tasarlanmış kafeteryaların öğretmenlerin iş arkadaşlarıyla hatta öğrencilerle biraraya 
gelebileceği, çalışabileceği bölümler sunması öğretmenler ve öğrenciler arası işbirliğini kolay-
laştıracaktır. Kantin/ kafeteryalar ayrıca topluluk etkinlikleri, açık hava terasları ve bahçe yoluyla 
da doğayla bağlantı kurmak için mükemmel yerlerdir (Nair, 2017). Bütün bu özellikleriyle okul 
kantinleri sosyalleşme konusunda önemli bir role sahiptir. 

Hertzberger’in tasarımlarında kantinler okulun geneliyle bütünleşen bir konumdadır. Bazen 
sirkülasyon alanının bir uzantısı olan kantin, bazen merkez hol, bazen de kütüphane ile görsel ve 
fiziksel olarak yakın ilişkidedir (Şekil 19). 
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Şekil 19. Kantinin okul diğer mekanlarıyla ilişkisi, Montessori Koleji Oost (üstte)(Al Şensoy, 2019), 
Twickel Koleji  Hengelo (altta) (URL-9).

Hertzberger’in okul kantinleri diğer mekanlarda olduğu gibi farklı etkinliklerin yapılabileceği 
bir ortamdır. Mimarın tasarımlarında kantinler kullanıcılarına sadece yeme-içme fırsatı sunmaz, 
dinlenme, ders çalışma, buluşma, sohbet etme vb. etkinliklerin yapılmasına da imkan tanır. Ayrı-
ca, mimarın önem verdiği doğal aydınlatma ve dış ortamla bağlantı kurma kantin mekanlarında 
da görülmektedir. 

3. Okul Bahçelerinde Sosyalleşme

Oyun ve eğlence çocuğun bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimi için gerekli olan temel etkinlikler-
dendir. Bu nedenle çocuğun yaratıcılığının ve sosyal iletişiminin güçlenmesi için iyi tasarlan-
mış dış mekanlara ihtiyaç vardır (New Jersey School Outdoor Area Working Group, 2007). 
Johnson (1998)’a göre her çevre çocuk ve yetişkinler için potansiyel bir öğrenme ortamıdır, 
fakat bireyin keşfetmesini, gözlemlemesini ve sosyal gelişimini destekleyecek çevreler öğrenme 
faaliyetlerine daha çok katkı sağlamaktadır. 

Oyun, spor gibi boş zaman aktiviteleri arkadaşlar arası rekabet ve iş birliği kurmanın yanında 
zihinsel ve duygusal gelişim için de büyük önem taşımaktadır ( Johnson, 1998). Okul bahçe-
leri, öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini 
geliştirme fırsatı sunan önemli bir ortamdır. Bu tür iletişim sonucu kazanılan bilgi ve tecrübeler 
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ileriki iş hayatında dersliklerde öğrenilen teorik bilgilerin hatırlanmasından daha kalıcı olmak-
tadır (Educaiton Development Center, 2000). 

Hertzberger (2008)’e göre geleneksel okul oyunalanları veya bahçeleri şehir blokları arasındaki 
okulun önündeki veya arkasındaki asfalt yüzeyden ibarettir. Tırmanma duvarı veya başka dona-
tıların olmadığı bu okul bahçelerinde çocuk sadece koşabilmektedir. Bu bağlamda çocukların 
okul bahçesini kullanmalarının cezaevindeki mahkumların açık avluyu kullanmalarından farkı 
yoktur. Ayrıca mimar, bu tür okul bahçelerini geleneksel sınıflara da benzetmektedir, ikisi de dış 
dünyayı tehdit unsuru ya da rahatsız edici bir öğe olarak görüp yakın çevreyle temas kurmayan 
kapalı sistemlerdir. Bu nedenle, geleneksel okullarda bütün ders oturan öğrencinin bastırılmış 
enerjiden kurtulmasını sağlayan okul bahçeleri ile sınıf aslında aynı arketiplerdir. Çocuk ya sınıf-
ta sürekli oturur ya da bahçede sürekli bir taraftan diğer tarafa koşturur. Günümüz oyun alanları 
genellikle hareket becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak sadece fiziksel aktiviteleri destekler. 
Oysaki mimarlar, okul bahçelerinde kullanıcıları sosyal davranışlar göstermesine teşvik edici 
tasarım yaklaşımlarına yönelmelidir (Hertzberger, 2008). 

Herman Hertzberger içe dönük, kendini toplumdan soyutlayan eğitim yapıları tasarlamak yeri-
ne okulu topluma açarak onun bir parçası haline getirmiştir. Bu bağlamda okulları çevresinden 
yüksek duvarlarla ayırmak yerine çocuğun da üzerine oturabileceği alçak bahçe duvarları oluş-
turmuştur. Bu sayede dışarı ile iletişimin sürekliliği sağlanmış aynı zamanda bahçe duvarının 
sunduğu oturma alanları da öğrencilerin sohbet etme mekanı olmuştur (Şekil 20). 

  

Şekil 20. Okulun çevreyle ilişkisi, Delft Montessori Okulu (solda) (Al, 2012), Stationskwartier Oku-
lu/Rijswijk (sağda) (URL-15).

Okul bahçelerinde gerçekleşmesi beklenen oyun etkinlikleri, çocuğun sadece fiziksel değil 
sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimini de desteklemektedir. Oyun sırasında çocuk işbirliği 
yapmayı, iletişim kurmayı, sorunların üstesinden gelebilmeyi, kurallara uymayı, sırasını bekle-
meyi, yenme/yenilme duygularını, toplum rollerini öğrenir. Günümüzde bilişim teknolojileri 
ve sosyal medya araçlarının çok fazla kullanımı ve sağlıksız beslenme koşulları çocuğun fiziksel 
ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir.  Bu bağlamda Hertzberger tasarladığı okulların dış 
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mekanlarında çocuğu fiziksel ve sosyal aktivitelere teşvik edecek, yaratıcı düşünceyi artıracak 
oyun alanları tasarlamıştır (Şekil 21). Okul bahçesi genelinde ve oyun alanlarında çim, kum, 
ahşap vb. doğal malzeme kullanımına dikkat eder (Şekil 22). 

    

Şekil 21. Hertzberger okullarında çocuk oyun alanları, Opmaat Okulu (solda) (URL-8),Omnibus 
Okulu/Arnhem (ortada) (URL-16), ABC De Bron Okulu/ Amersfoort  (sağda) (URL-17).

1     2     3  

Şekil 22. Okul bahçesinde doğal malzeme kullanılan alanlar,  Omnibus Okulu/Arnhem (1-2) 
(URL-16), Spil Centre Waterrijk (3) (URL-6).

Okul bahçelerininen temel görevi öğretim faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Yazılı kaynaklardan 
öğrenilen bilgiye göre deneysel öğrenmenin daha kalıcı olduğu dikkate alındığında doğa ile içe 
içe olmak çocuğa etkili bir öğrenme fırsatı sunacaktır. Hertzberger de benzer düşünceyle çocuk-
ların yaparak öğrenmesi, çevresel koşulları yaşayarak deneyimlemesi için zemin kattaki sınıflar-
dan okulbahçesine çıkışlar vermiş, bitki yetiştirme alanları ve açık hava derslikleri tasarlamıştır. 
Böylelikle dış mekan ile sürekli iletişim kuran öğrenci tabiat olaylarını yaşayarak deneyimler, 
bitki yetiştirerek doğayıkoruma bilinci gelişir (Şekil 23). 

   

Şekil 23. Dış mekan öğrenme ortamları, Stedelijk Lisesi (solda) (URL-13), Raffaello İlk ve Ortaoku-
lu/Roma (Ortada) (URL-18), Delft Montessori Okulu (sağda) (Sallah, 2016)
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Hertzberger’in yukarıda anlatılan okul bahçesi tasarımları, öğrencilerin ders dışı vakitlerde 
enerjilerini atmaları yanında çevre ile iletişim kurmayı,  birlik olmayı, paylaşmayı, saygı göster-
meyi, sorumluluk almayı, problem çözmeyi, gözlemlemeyi, keşfetmeyi, yaparak öğrenmeyi, 
fiziksel becerileri geliştirme gibi faaliyetleri desteklediği saptanmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Doğduğu andan itibaren sosyal bir varlık olan insanoğlu doğal ve yapılı çevreye karşı daha güçlü 
olmak için başka insanlarla birlikte yaşama, topluluk oluşturma ihtiyacı duymuştur. Birlikte ya-
şamanın gerektirdiği en büyük koşul da toplumun değer ve kurallarına uyum sağlamak, pozitif 
ilişkiler kurabilmektir. Sosyalleşme olarak tanımlanan bu durum bireyin aile ortamında öğren-
meye başlayıp, eğitim hayatı ve sonraki dönemlerde devam eden bir süreçtir. Sosyal becerilerin 
büyük bir oranının çocukluk döneminde edinildiği dikkate alındığında bireyin bu dönemde 
zamanının önemli bir kısmını geçirdiği eğitim yapılarının sosyalleşmeye etkisi yadsınamaz bir 
gerçektir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında eğitim yapılarının usta mimarı Herman Hertzber-
ger’in okul tasarımları sosyalleşme açısından incelenmişştir. Yapılan analizlerden elde edilen 
bulgular sonucunda mimarın sosyalleşme ve öğrenmeyi destekleyen eğitim yapıları tasarımının 
temelinde yatan kavramlar saptanmıştır. Bu kavramlar; sürekli öğrenme, sosyalleşme, artikülas-
yon, görsel süreklilik, esneklik/polyvalence, doğal aydınlatma, iç-dış ilişkisidir. 

Sürekli öğrenme: Geleneksel okullarda sınıflar, öğrenme ortamı olarak akla ilk gelen mekan 
iken Hertzberger’inokullarının neredeyse tüm alanları öğrenmeyi desteklemektedir. Öğrenme 
sokağı (learning street) adı verdiği sirkülasyon alanları sayesinde öğrenme sınıfların dışına taş-
mış, kantin, ortak kullanma alanları ve okul bahçesinde de etkili bir şekilde eğitim-öğretim faali-
yetlerinin devam etmesini sağlayan mekanlar tasarlanmıştır. 

Sosyal mekan: Okulların bireyi sadece akademik yönden geliştirmediğini sosyal beceriler de 
kazandırdığını düşünen Hertzberger, öğrenmeyi destekleyecek mekanlar tasarlayarak sosyal-
leşmeye de katkı sağlamaktadır. Ayrıca okul içinde ve dışında öğrencilerin spontane veya plan-
lı buluşmalarını, grup çalışmalarını, oyun, tiyatro, sergi vb. faaliyetleri destekleyecek mekanlar 
sunmuştur. Okulun kalbi konumundaki merkez hol sosyalleşmenin en aktif gerçekleştiği me-
kanlardan biridir. 

Artikülasyon: Mekanın işleve uygun biçimde bölünmesi/eklemlenmesi (kesinlikle mekanın 
parçalanması değildir) anlamına gelen bu kavramı ile öğrenciler aynı mekan içinde farklı ak-
tivileri birbirlerini rahatsız etmeden gerçekleştirebilmekte, ayrıca diğerlerinin ne yaptığını da 
gözlemleyebilmektedir. Bu kavram mekansal çeşitliliği artırmaktadır. 

Görsel Süreklilik: Okul içinde katlar boyu devam eden büyük galeri boşlukları, dışarı ile bağ-
lantıyı kuran geniş cam pencere yüzeyleri, birimlerin koridora bakan duvarlarının şeffaf olma-
sı, mekanın artikülasyonu, alçak duvarlar okul genelinde görsel sürekliliğe katkı sağlamaktadır.
Görsel süreklilik hem öğrencilerin iletişim kurmasına katkı sağlarken hem de gözlemleme fır-
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satı sunmaktadır. Bu şekilde çocuk arkadaşlarının yaptıkları öğrenerek sosyal becerileri gelişti-
recek aktivitelere katılmak isteyebilir. Ayrıca, çocuğun akranlarını ve büyüklerini gözlemlemesi 
davranış kalıplarını öğrenmesini sağlar. 

Esneklik/ polyvalence: Her öğrencinin farklı düzey ve yetenekte olduğunu dikkate alan 
Hertzberger öğrencilerin istek ve eğilimlerini karşılayabilecek farklı nitelikte mekanlar sunmaya 
çalışır. Tümel mekanın farklı işlevlerde kullanıldığı yapılarında mimar, esneklik kavramını kafa 
karıştırıcı bir kelime olarak görür.Esnekliği sakıza benzeterek tüm formları aldığını belirtir. Fa-
kat Hertzberger’e göre mimarlık daha katı bir olgudur. Mimaride esnekliği kayar kapılarla me-
kanın büyütülmesi ya da küçültülmesi olarak düşünebileceğine vurgu yaparak esneklik yerine 
“polyvalence” kelimesini kullanmayı tercih eder. Herman Hertzberger, polyvalence kelimesini 
farklı ihtiyaçlar doğrultusunda mekanın farklı şekillerde yorumlanarak kullanılmasına seçenek-
ler sunmak olarak açıklar ve bu durumu bir müzik aletinin çok farklı kişiler tarafından kendi 
tarzlarında çalınabilmesine benzetir (Hertzberger, 2019). Hertzberger okullarındaki mekanlar, 
kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yorumlanarak farklı işlevlerde kullanılmaktadır. 

Doğal aydınlatma:  Yapay aydınlatmaya göre birey psikolojisinde pozitif etkileri olan do-
ğal aydınlatma ekonomik açıdan da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  Hertzberger’in 
doğal aydınlatmayı sınıflarda, koridorlarda, merkez hol, kantin, spor salonu gibi ortak kul-
lanım alanlarında kullanması desteklerken, insanlarıetkileşmesini sağlayan sıcak samimi 
bir atmosfer oluşturur. 

İç-dış ilişkisi: Okulların iç ortamı kadar dış alanları da eğitim-öğretim ve sosyalleşmeye katkı 
sağlamaktadır. Eğitim yapılarını dışa dönük binalar olarak tasarlayan Hertzberger okul içindeki 
mekanların doğrudan veya dolaylı olarak dış ortam ile bağlantı kurmasını sağlar. Hertzberger, 
bu durumu zemin kattaki sınıflardan okul bahçesine giriş-çıkış vererek, mekanların dışarıya ba-
kan cephelerinde geniş pencere yüzeyleri oluşturarak sağlamıştır. 

İnsan ve eylemlerini tasarımlarında odağına alan Hertzberger okullarının dünya genelinde başa-
rılı bulunmasında yukarıda açıklanan kavramların etkili olduğu düşünülmektedir. Mimara göre 
her çocuk farklı özelliklere sahip bireylerdir, bu nedenle bütün öğrencileri aynı standart kalıpla-
ra sokmaya çalışan geleneksel okulların tersine tasarladığı eğitim yapılarında çocuğun içindeki 
yeteneği ortaya çıkaracak, fiziksel, sosyal, bilişsel gelişimini destekleyecek fiziksel kalitesi yüksek 
mekanlar sunar. Ekonomik nedenlerle uygulanan tip projeler ilefarklı coğrafi, iklim ve sosyo-de-
mografik koşullara sahip ülkemizin yedi bölgesinde bütün öğrencileri tekdüzetutarak benzer 
okullardaeğitim-öğretim görmelerini zorunlu kılar. Ülkemizin geleceği için çocuklarımızın 
daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesini sağlamamız gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada 
ele alınan Herman Hertzberger’in okul tasarımları ve arkasında yatan ilkeler yeni yapılacak ve 
yenilecek okullar için bir rehber niteliğindedir. 
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Özet

Günümüzün yenilikçi, işbirlikçi eğitim anlayışı şüphesiz okul tasarım yaklaşımlarını da etkilemektedir. Okul tasa-
rımlarında iç mekânda etkileşimi arttırmanın önemli yollarından biri de saydamlıktır. Mekâna alınan ışığın ötesinde 
saydamlık; mekânları birbirine ekleme, eylemleri kesiştirme, görsel iletişim sağlama gibi alternatifler sunmakta, öğ-
rencinin keşfetme ve gözlem duygusunu dürtülemekte, sabit mekânlardaki eylemleri çeşitlendirmektedir. Buradan 
hareketle çalışmanın amacı; okul iç mekânlarında saydamlık irdelemesi yaparak, günümüzdeki yenilikçi eğitim yak-
laşımları paralelinde üretilen alternatifleri saydamlık bağlamında sorgulamak, mekâna nasıl katkıda bulunduğunu ele 
almaktır. Bu amaçla çalışmada özellikle son on yılda Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim okulu olarak tasarlanmış 
okulların iç mekânları saydamlık açısından incelenmiştir. Bu inceleme; okullara ait plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar 
üzerinden görsellerin analizi şeklinde olmuştur. Saydamlığın mekân kullanımına sağladığı gözlem, işbirliği, sosyalleş-
me gibi farklı katkılar, görsel analizler üzerinden yorumlanmıştır.

Çalışmanın sonucunda, farklı derecelerde olsa da saydamlığın iç mekânda öğrencilerin bilgiyi elde etme yöntemleri-
ne katkı sunmasının yanı sıra (gözlem, keşif, işbirliği gibi), sosyalleşme fırsatı yarattığı, kontrollü denetim ile güvenliği 
sağladığı, koridor gibi iç mekânlarda doğal aydınlatma seviyesini arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bazı okullarda da 
yönetim mekânlarında kullanılan saydamlığın kavramsal olarak şeffaf yönetime katkıda bulunduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen bulguların, saydamlığın eğitim mekânlarını olumlu yönde etkileyen önemli bir tasarım kriteri olduğunu 
vurgulaması açısından okul tasarımlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, mevcut okullarda sınıf 
iç duvarının saydamlaştırılması, ortak etkinlik mekânları oluşturulması ve burada da saydamlık kullanılması gibi ufak 
değişikliklerin mekânın kullanımının değişmesiyle eğitim sürecine olumlu katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Saydamlık, Yenilikçi Eğitim Yaklaşımı, Okul İç Mekânları

Abstract

Today’s innovative, collaborative education approach undoubtedly influences school design approaches. Transpar-
ency is one of the important ways to increase the interaction in the interior of school designs. Beyond the light re-
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ceived from space, transparency offers alternatives such as interconnecting spaces, intersecting actions, providing 
visual communication, stimulating the student’s sense of discovery and observation, and diversifying actions in fixed 
spaces. The aim of this study is to examine the alternatives produced in the context of transparency in parallel with 
the innovative educational approaches of today by studying the transparency of interior spaces of schools. In this 
purpose interiors of schools that were designed as primary and secondary schools in the last decade in Turkey have 
been evaluated in terms of transparency. This evaluation is made by analysis of visual from on the plans, sections, 
façades and photographs of schools. Different contributions, such as observation, collaboration and socialization of 
the space use of transparency, were interpreted through visual analysis.

As a result of the study, it was seen that transparency, although at different degrees, created the opportunity to soci-
alize, as well as contributing to the methods of obtaining the information in the interior (e.g. observation, discovery, 
collaboration), providing the control with security and controlled supervision, increasing the level of natural lighting 
indoors such as corridors. It has also been determined that transparency used in management spaces in some schools 
contributes conceptually to transparent management. 

It is thought that the findings of this study will contribute to the school designs by emphasizing that the transparency 
is an important design criteria that effects the education spaces positively. In addition, in the existing schools, small 
changes such as the transparency of the class interior wall, the creation of common spaces, and the use of transparen-
cy here are expected to contribute positively to the education process by changing the use of space.

Key words: Transparency, Innovative Education Approach, School Interior Spaces

Giriş

Okullar, toplumun geleceğini hazırlayan, yönlendiren ve biçimlendiren en önemli kurumlar-
dandır. Günümüzde bilginin hazır olarak elde edilmesinden ziyade, öğrenmeyi öğrenen öğren-
cilerin yetişmesi söz konusudur (Atabay, 2014). Günümüzde eğitim yaklaşımında beklenen 
öğretmenin rehber olması ve öğrencinin bilgiyi keşfetmesidir. Farklı yeteneklere sahip öğrenci-
lerin bilgiyi sadece sınıf ortamında elde etmesi beklenemez. Bu durumda okulda bilgi her yerde 
ve her an elde edilebilmelidir. 21.yüzyılda değişen eğitim yaklaşımlarına paralel olarak, fabrika 
modelli okullar bugünün ihtiyacını karşılamamaktadır. Okullar artık günün belli saatlerinde 
hizmet veren kurumlar olmak yerine, saydamlaştırılmış; sınırları dışına da hitap eden, toplum 
ile bağlantılı merkezler haline gelecektir (CABE VE RIBA, 2004).

Öğrenme, bireysel de olabilmektedir fakat; bir gruba dahil olarak öğrenme ve keşif yapma öğ-
renci üzerinde çok daha tesirli olmaktadır (Eğitimpedia, 2018). Üstelik rekabetçi olmaktan çok 
işbirlikçi olmak günümüzde ve gelecekte en önemli konulardan biridir. Bu durumda okul me-
kanları da öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında karşılıklı iletişimi artıran, deneyimi 
paylaşmayı becerebilen katılımcı bireylerin yetişmesine fırsat yaratmalıdır (Atabay, 2014). Do-
layısıyla okul mekanlarının verilen eğitimle bir arada düşünülmesi gerekmektedir. LEEP (Lear-
ning EcosystemsforEducational Planning- Eğitim Planlamada Ekosistemleri Öğrenme), eğitim 
ve planlama tasarımında 6 adet kavramdan (6 Cs) bahsetmektedir(Herr, 2019a) (Şekil 1). Bu 
kavramlar şu şekilde sıralanmaktadır:

-İletişim (Communication)
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-İşbirliği (Collaboration)

-Yaratıcılık & Yenilik (Creativity&Innovation)

-Eleştirel Düşünme & Problem Çözme (Critical Thinking& Problem Solving)

-Toplum & Vatandaşlık (Community&Citizenship)

-Şefkat & Karakter (Compassion&Character)

Burada iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık kavramlarına dikkat çekilmesinin yanı 
sıra, insan ilişkilerindeki zayıflama nedeniyle sosyal kavramlara da dikkat çekilmiştir. Günümüz-
de ve gelecekte yaratıcı düşünme, işbirliği elbette değerlidir, fakat insanların birbiriyle iletişimi, 
sağlıklı ilişkiler kurması da oldukça önemlidir (Herr, 2019a). 

Şekil 1: 6 Cs (Herr, 2019a)

Her ne kadar günümüzde okulsuz eğitim yaklaşımları olsa da, sağladığı sosyal ortam, işbirlikçi 
eğitim, hayatı akranlarıyla deneyimleme, öğretmenin rehberliği, gözlem yapma, keşfetme gibi 
sunduğu birçok fırsat ile okul, çocuğun hayatında önemli bir yer tutmaktadır (Eğitimpedia, 
2018).

Günümüzde okulda eğitim sadece belli ders saatleri içinde elde edilen kazanımları kapsamaz. 
İçinde bulunulan mekân da, öğrencinin yeni şeyler öğrenmesini sağlayabilir. Mekân, bireysel 
öğrenmeyi teşvik ettiği gibi, bir arada öğrenmeye fırsat yaratabilir. Üstelik bunu öğrenci için ne 
kadar keyifli, eğlenceli hale getirirse ve yeni şeyler öğrenme duygusunu ne kadar arttırırsa eğiti-
me o kadar katkıda bulunmuş olur (Eğitimpedia, 2018). Dolayısıyla okul tasarımında; öğren-
cinin bireysel ve bir arada keşif yaptığı, becerilerini geliştirebileceği, birden fazla duyusunu kul-

45



lanmasını sağlayan, yeni oyunlar üretebildiği, hayal gücünü geliştirebildiği esnek, çok kullanımlı, 
saydam mekanları üretmek dikkate alınmalıdır (Atabay, 2014; Eğitimpedia, 2018).

Mimarlıkta saydamlık; doğal ışıktan yararlanmak, çevre hakkında bilgi sahibi olmak, binayı dı-
şarıdan da okunabilir kılmak, dışarıyı içeriye dahil etmek ya da içeriyi dışarıya dahil etmek için 
kullanılabilir (Elmalı, 2005). Okullar bağlamında saydamlık kavramını ele aldığımızda; özellikle 
okulun eğitime dair felsefesini anlatmak için sıklıkla kullanılan bir kavram olsa da, saydamlık 
mekanı tasarlama kriteri açısından da oldukça önemlidir. Atabay’a göre (2014), okul binasının 
içi dışı ile bağlantı kurmuyorsa, bu okul çocuğun tercih edeceği bir yer olmayacaktır. Eğer böyle 
bir mekanı deneyimlemek zorunda kalırsa da çocuğun fiziksel, entelektüel ve ruhsal gelişimine 
olumlu katkı sağlamayacaktır. Okul iç mekanlarında kullanılan saydamlık ile oluşacak ferahlık 
hissi okullardaki resmiyeti ve kasveti azaltmayı sağlayacaktır (Hertzberger, 2008). İç mekan ve 
dış mekan arasında ilişki kurmayı sağlayan saydamlık, özellikle son yıllarda iç mekanların birbi-
ri ile ilişki kurması açısından önem kazanmıştır. Katı duvarlarla birbirinden ayrılmış ve irtibatı 
kesilmiş koridor, sınıf, ortak kullanım mekanlarının yerini görsel iletişimin sağlanmasına fırsat 
veren saydam duvarlar almıştır (Minero, 2018). 

 Saydamlığın İç Mekana Katkıları

Mekâna alınan ışığın ötesinde saydamlık; mekânları birbirine ekleme, eylemleri kesiştirme, gör-
sel iletişim sağlama gibi alternatifler sunmakta, öğrencinin keşfetme ve gözlem duygusunu dür-
tülemekte, sabit mekânlardaki eylemleri çeşitlendirmektedir. Mekanda bu çeşitliliği sağlamanın 
saydamlık bağlamında farklı yöntemleri vardır. Bunlardan birincisi, malzemenin doğasından 
gelen saydamlıktır. Bu saydamlık türünde cam gibi saydam malzemeler kullanılmakta ve say-
damlık iki mekan arasında görsel iletişimi sağlamaktadır. İkincisi ise, malzemenin doğasından 
gelmeyen ve çeşitli mimari elemanlar (kolon, yarı açık duvar) kullanılarak elde edilen örgütsel 
saydamlıktır. Üçüncü saydamlık türü ise mekânsal saydamlıktır. Bu saydamlık türünde, farklı 
mekanlar arasındaki iletişim ve süreklilik galerilerle, kot farklılıklarıyla, donatılarla sağlanmak-
tadır (Elmalı, 2005). 

Çalışmanın bu bölümünde okul iç mekanlarında saydamlığın katkıda bulunduğu kavramlar ele 
alınmış, bu kavramların saydamlık ile ilişkisi irdelenmiştir.

Güvenlik ve Denetim

Saydamlık daha etkili öğrenme ortamı yaratmakla birlikte okul güvenliğinde de etkin rol oynaya-
bilmektedir (Bubp, 2019). Bina kabuğunda saydamlığın kullanılmasının yanı sıra, iç mekanda da 
kullanılan saydamlık öğrencinin endişe ve korkularının azalmasını sağlamaktadır (Uysal, 2006). 

ABD Eğitim İstatistikleri Ulusal Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre; 12-18 yaş arası öğrenciler 
koridor ve merdivenlerde, kafeterya ya da oyun alanları gibi yerlere oranla daha fazla zorbalık ya-
şamaktadır. Bu soruna mimarlık bağlamında yaklaşıldığında, net görüş açılarına sahip galerile-
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rin kullanıldığı koridor tasarımlarının yanı sıra, ortak kullanılan iç mekanlarda sağlanan saydam-
lık ile öğrencilerin güvenliğinin artırılacağı düşünülmektedir (Minero, 2018) (Şekil 2). Ayrıca 
giriş ve resepsiyon alanlarında tasarlanacak saydamlık mekanınalgılanmasına değer katmasının 
yanı sıra, çevreyle de etkileşimi kesmeyerek güvenliği sağlamaktadır (Heitor, 2010).Eğitimci ve 
mimar David Stephen da, görsel bağlantının sağlanması ile öğrencilerin yanı sıra okulun diğer 
kullanıcıları için de daha güvenli bir ortam yaratılabileceğini ifade etmiştir  (Minero, 2018).

Şekil 2: Roskilde Festivali Folk Lisesi (Pintos, 2019)

Gözlem

Bilgiyi elde etme yollarından biri de gözlem yapmaktır. Gözlemlemek ve deneyimlemek, bil-
gilerin daha kalıcı olmasına fırsat sunmaktadır. Bu durumda okul iç mekanlarında saydamlık 
bağlamında öğrencinin gözlem yapmasına fırsat sunacak tasarımlar önem kazanmaktadır (Al 
Şensoy, 2018). Etkin saydamlık kullanımı, öğrencilerin farklı mekanlarda gerçekleşen etkinlik-
leri görmelerini ve yeni alanlar keşfetmesine destek olarak STEM (Science, Technology, Engi-
neering, Math) programlarını da destekleyecektir (Bubp, 2019). Böylece, eğitim aslında sınırla-
rı belirlenmiş mekanın dışına da çıkmış olacaktır. Saydamlık, öğrenciler ve öğretmenlerin başka 
öğrenme alanlarını gözlemlemesiyle, öğrenmeye dair yeni yaklaşımları keşfetmelerini sağlaya-
bilir (Obsorne (2013)’denakt.; Wall, 2016).Huckabee Mimarlık ofisinin tasarladığı AnniePurl 
İlkokulu’nda sınıflara ait duvarlar zeminden tavana kadar saydam tasarlanmıştır (Şekil 3). Böy-
lelikle eğitimin gerçekleştiği her mekan, koridordan da görülebilmektedir (Minero, 2018). Say-
damlığın kullanılabileceği mekanlar arasında her okulun eğitim kurgusuna göre değişebilecek 
çeşitli ilgi alanlarını desteklemek için özel üretimlerin olduğu fen laboratuvarları, sanat stüdyo-
ları ve diğer atölyeler bulunmaktadır (Heitor, 2010; Tyler, 2019). 2017 yılında Manahasa tara-
fından yapılan doktora tezinde, çocuklar kütüphaneyi saydam olarak çizmişlerdir ve saydamlı-
ğın mekanı hissetmek ve çevreyle iletişimi sağlamak için kullanıldığını ifade etmişlerdir. Eğitim 
mekanlarının duvarı tamamen saydam olabileceği gibi, saydamlık derecesi azaltılabilir. Burada 
dikkat edilmesi gereken, gözlenebilir olmanın sınıftaki öğrencinin dikkatinin dağılmasına sebep 
olabileceğidir. Ancak 2011 yılında Leiringer ve Cardellino Yeni Zelanda’da yaptıkları bir çalış-
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mada, öğrencilerin diğer mekanlardaki etkinlikleri görmesinin dikkatlerini dağıtmadığını tespit 
etmiştir (Wall, 2016). 

  

Şekil 3: AnniePurl İlkokulu (Minero, 2018)

İşbirliği

Son yıllarda tasarlanan okullarda, eğitimin belirli bir mekanda sınırlandırılmasından ziyade, 
okulda her alanın eğitim için fırsat yaratmasına dikkat edilmektedir. Günümüz yenilikçi eğitim 
yaklaşımlarında eğitim ortamında beklenen kurgu, alışılmış düzende olduğu gibi öğretmenin 
odak noktasında olduğu ve öğrencinin dersi dinlemesi şeklinde değildir. Aksine, ders esnasında 
öğrenciler etrafta dolaşmakta, farklı grupların oluşturduğu eğitim süreçlerini deneyimlemekte-
dir (Herr, 2019b). Bu durumda özellikle sınıflar ve farklı çalışma alanları için tasarlanan saydam-
lık ile mekânsal ilişkiler gelişmekte ve ortaya çıkan yeni mekan deneyimleri eğitim sürecine de 
yenilikler katmaktadır. Örneğin,2002 yılında Helsinki’de yapılan yarışma ile Aurinkolahti Oku-
lu’nun tasarlanması istenmiştir. LeenaYli-Konttinen işbirliğiyle mimarlar Jeskanen-Repo-Terän-
ne ekibine yarışmayı kazandıran projede, anahtar parametreler arasında saydamlık ilkesi bu-
lunmaktadır. Projede sirkülasyon alanlarının tasarımının yanı sıra, tasarlanan ortak mekanlar 
ve zonlarda mekânsal etkileşimi artırmak adına saydamlık kullanılmıştır (Altenmüller, 2010). 
Ortak öğrenme mekanlarının saydam olması, herhangi bir öğrencinin, etkinliğe daha kolay 
katılmasını teşvik etmekte, aynı anda gerçekleşen farklı eğitim etkinliklerinin kesişmesini sağ-
lamaktadır. Benzer şekilde, Houston İngiliz Uluslararası Okulu’nda tasarlanan ‘agora’ saydam-
lık ilkesini kullanması ile farklı yaş grubundan öğrencilerin yaptığı etkinlikleri görme fırsatını 
sunmaktadır (Minero, 2018) (Şekil 4). Ortak öğrenme mekanlarında kullanılan saydamlığın 
yanı sıra, diğer eğitim mekanlarına bağlantı sağlamak için kullanılacak saydamlık da işbirliğinin 
güçlenmesine olanak sağlayacaktır (Herr, 2019c). Saydamlık öğrencilerin yanı sıra öğretmenler 
için de işbirliği fırsatı sunmaktadır. Açık sınıflarda çalışan öğretmenler, meslektaşlarıyla daha 
fazla işbirliği içinde olmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler için ürettiği alternatifler açısından 
saydamlık yeni deneyimlere imkan sunmaktadır (Sigurdardottir ve Hjartarson, 2011). 
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Şekil 4: Houston İngiliz Uluslararası Okulu (Sprunger, 2019)

Sosyalleşme

Sosyalleşme insanların karşılıklı iletişimine dayanan bir süreçtir. Okullarda benzer yaş grupla-
rının bir arada olması ile öğrenciler arasında ortak şeyler paylaşılmaktadır. Sağlıklı bir iletişim 
kurma, birbirini anlama, anladığı duyguları değerlendirme öğrencinin kişisel gelişimi açısından 
oldukça önemlidir (Gladden, 2019). Bu bağlamda okulda bulunan kafe-kantin, teneffüs alanla-
rı, koridor gibi pek çok mekan öğrencilerin daha çok girişken olması için sağlayacağı fırsatlar ile 
sosyalleşmeye yardımcı olacaktır (Herr, 2019b). Bu mekanlarda görsel iletişim yani saydamlığın 
olması mekanın kullanımına olumlu katkı sağlayacak ve sosyalleşme artacaktır (Şekil 5).

Şekil 5: Başarı Hazırlık Akademisi Kamu Tüzüğü Ortaokulu (Castro, 2018)

Doğal Aydınlatma

Doğal aydınlatma, öğrenci ve öğretmenin ruh halini olumlu yönde etkileyen önemli faktörler-
den biridir. Bu açıdan sınıf dışında sirkülasyon alanları ve diğer mekanlar arasında saydamlık 
kullanımıyla gün ışığının iç mekanlara daha çok nüfuz etmesi ve bu sayede hem mekanın daha 
ferah olması hem de sirkülasyon alanının aydınlatılması sağlanmaktadır (Tanner ve Lackney 
(2005)’den akt.; Anıktar, 2017;Gladden, 2019). Böylelikle öğrenci gün içinde değişen hava 
koşullarını, ışık-gölge oyunlarını sirkülasyon alanlarında da deneyimlemiş olur ve mekan içe 
dönük ve sıkıcı olmaktan kurtulur (Şekil 6). 
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Şekil 6: IndiraGandhi Halk Okulu  (Ott, 2019)

Yöntem

Çalışmada özellikle son on yılda Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim okulu olarak tasarlanmış 5 adet 
okulun iç mekânları saydamlık açısından incelenmiştir. Bu inceleme; okullara ait plan, kesit, görünüş 
ve fotoğraflar üzerinden görsellerin analizi şeklinde olmuştur. Saydamlığın mekân kullanımına sağla-
dığı düşünülengüvenlik ve denetim, gözlem, işbirliği, sosyalleşme ve doğal aydınlatma gibi farklı kat-
kılar; görseller üzerinden her birörnek özelinde analiz edilerek yorumlanmıştır.

Bulgular

Ali Suavi İlköğretim Okulu

Uygur Mimarlık tarafından İstanbul’da yapılan proje, İSMEP kapsamından yıkılıp yeniden ya-
pılan 44 okul arasında bulunmaktadır. Bu projede, özellikle tip proje üretimine karşı çıkılan bir 
tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Eğitim mekanlarının sadece öğrencilere değil aynı zamanda 
okul çevresinde yaşayan sakinlere de hitap etmesi bilinciyle tasarlanmıştır. Eğitimin derslik alan-
ları dışındaki mekanlarda da devam etmesiyle interaktif, kullanıcıların etkileşim içinde olduğu 
bir sürece olanak sağlanmıştır (İtez, 2015a) (Şekil 7).

  

Şekil 7: Ali Suavi İlköğretim Okulu (İtez, 2015a)
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Güvenlik ve denetim: Öğretmenler odası iç duvarındaki saydamlığın galeri ile ilişkili olması, 
öğrencilerin sürekli baskı altında hissetme ihtimalini taşıyor olsa da, herhangi bir tehlikeye karşı 
denetim altında olmalarını sağlamaktadır.Gözlem: Galeri ve merdivenlerin oluşturduğu me-
kansal saydamlık ile farklı mekanların algılanması, öğrencilere herhangi bir öğrenme eylemi-
ni gözlemleme fırsatı sunmaktadır.İşbirliği: Zemin katta yaratılan boşluk ile gerçekleştirilecek 
herhangi bir etkinliğe öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.Sosyalleşme: Oturma alanı-kan-
tinin iç avluyla ilişki kurması sayesinde öğrenciler görsel iletişim kurmakta ve bu durum sosyal-
leşme fırsatı sunmaktadır. Doğal aydınlatma: Sınıf iç duvarında kullanılan saydamlık, koridora 
ışık sağlamaktadır (Şekil 8).

    

    

Şekil 8: Ali Suavi İlköğretim Okulu iç mekanları (İtez, 2015a)

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

M artı D Mimarlık tarafından 2012 yılında tasarlanmış, 2014-2016 yıllarında İzmir’de yapılmış-
tır. Kütle, planda etkileşime olanak sağlayan, görsel algının sürekli kılındığı, dinamik ve zengin 
iç yaşantıyı kuran, orta galeriyi saran mekanlar dizisi olarak tasarlanmıştır. Galeri çevresindeki 
koridor üzerine dizilmiş mekanlar nişlerle galeriye dahil edilmiştir. Diğer katlarda içe dönük ya-
pıya nazaran zemin katta bulunan nişler dış mekana açılarak, okulun dışarısı ile diyalog halinde 
olması amaçlanmıştır (İtez, 2016)(Şekil 9).
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Şekil 9: Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İtez, 2016)

Güvenlik ve denetim: idare mekanlarının iç duvarındaki saydamlık, öğrencilerin herhangi bir 
tehdide karşı kontrol edilmesini sağlamaktadır.Gözlem:Sınıf iç duvarlarında kullanılan saydam-
lık ile, sınıfın içinde gerçekleştirilen etkinlikler koridordan da görülmekte, öğrencinin merak 
duygusu artmaktadır.İşbirliği: Galeriler ile öğrenciler birbirini farklı noktalarda görmekte, et-
kinliklerde işbirliği yapma olasılığı doğmaktadır.Sosyalleşme: Kantin ve yemekhane gibi ortak 
mekanlarda iç duvardaki saydamlık öğrencilerin görsel iletişimde olmasını sağlamakta ve sos-
yalleşme fırsatı yaratmaktadır. Doğal aydınlatma: İç duvarda kullanılan saydamlık, koridorlarda 
doğal aydınlatma ve ferahlık hissi yaratmaktadır (Şekil 10).

52



   

   

Şekil 10: Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiiç mekanları (İtez, 2016)

Yeni Nesil 2000 Okulları 

Kreatif Mimarlık tarafından 2014 yılında tasarlanmış, 2015-2016 yıllarında İstanbul’da yapıl-
mıştır. Bahçeköy’de bulunan genel müdürlük binası yeniden tasarlanarak okulun ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmiştir. Okulun tasarımında çocuk algısına dikkat edilmiş ve yaş gruplarına uy-
gun mobilya ve renk seçimine dikkat edilmiştir. Tüm sınıflar çepere yaslandırılarak doğal ışıktan 
faydalanılmıştır (İtez, 2017)(Şekil 11). 

   

Şekil 11: Yeni Nesil 2000 Okulları (İtez, 2017)

Güvenlik ve denetim: İdare mekanlarının iç duvarındaki saydamlık, öğrencilerin herhangi bir 
tehdite karşı kontrol edilmesini sağlamaktadır.Gözlem: Sınıf ve kütüphane iç duvarında kulla-
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nılan saydamlık ile koridordaki bir öğrenci mekanı gözlemleme fırsatı yakalamaktadır.İşbirliği: 
Kütüphane iç duvarındaki saydamlık aynı zamanda, öğrencilerin bir araya gelmesine ve işbir-
liğinde bulunmasını sağlamaktadır. Sosyalleşme: Yemekhanenin mekânsal saydamlığa sahip 
olmasına rağmen, algılanmasının düşük olması nedeniyle yaratacağı sosyalleşme fırsatı zayıftır. 
Doğal aydınlatma: İç duvarlarda kullanılan saydamlık ile koridorlarda ferahlık hissi oluşmakta-
dır (Şekil 12).

   

    

Şekil 12: Yeni Nesil 2000 Okulları iç mekanları (İtez, 2017)

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Kampusu

Sepin Mimarlık tarafından 2012 yılında tasarlanmış, 2013-2014 yıllarında İstanbul’da yapılmış-
tır. Proje, değişen/gelişen eğitim sistemine uyum gösterecek esneklikte tasarlanmıştır. Anaoku-
lu, ilköğretim ve ortaöğretim grupları ayrı bloklar şeklindedir. bloklar hem birbirleriyle ilişkili 
hem de bağımsız şekilde çalışan birimlerdir (İtez, 2014)(Şekil 13).

    

Şekil 13: Terakki Vakfı Okulları Tepeören Kampusu (İtez, 2014)
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Güvenlik ve denetim: İdare mekanlarında ve özellikle rehber odasının iç duvarında kullanılan 
saydamlık ile öğrenciler baskı ve zorbalıktan korunmaktadır. Gözlem: Sınıf, atölye gibi me-
kanların iç duvarının saydam olması, öğrencilerin gözlem ve merak duygusunu arttırmaktadır. 
İşbirliği: Ortak sirkülasyon alanlarında yaratılan boşluklar, öğrencileri işbirliği yapmaya teşvik 
etmektedir. Sosyalleşme: Öğrencilerin ve diğer kullanıcıların görsel ilişkilerinin kurulmasını 
sağlayan, ana sirkülasyon alanına hareketlilik katan galeriler bulunmaktadır (İtez, 2014). Bu 
durum sosyalleşme fırsatı sunmaktadır. Doğal aydınlatma: İç duvarlarda kullanılan saydamlık 
sirkülasyon alanlarında doğal aydınlatma ve ferahlık hissi sağlamaktadır (Şekil 14).

    

     

Şekil 14: Terakki Vakfı Okulları (Tepeören Kampusu)’nın iç mekanları (İtez, 2014)

Güngören Tozkoparan Ortaokulu

Uygur Mimarlık tarafından İstanbul’da yapılan proje, İSMEP kapsamından yıkılıp yeniden ya-
pılan 44 okul arasında bulunmaktadır. Dikdörtgen bir plan kurgusunda çeperde sınıflar, ortada 
ise ortak alanlar tasarlanmıştır. Sabit program elemanlarının dışında, esnek kullanıma izin veren 
ortak alanlar ve dolaşım kurgusuna da dahil olan etkinlik amfisinin etkileşimi arttıracağı düşü-
nülmüştür (Balamir, 2015) (Şekil 15).
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Şekil 15: Güngören Tozkoparan Ortaokulu (İtez, 2015b)

Gözlem: Galeri ve merdivenler ile oluşturulan mekânsal saydamlık, sirkülasyon alanlarının gö-
rünürlüğünü arttırmıştır. Farklı mekanların algılanmasıyla öğrenci herhangi bir öğrenme eyle-
mini gözlemleme fırsatı bulmaktadır. İşbirliği: İç avluda tasarlanan amfi hem iki kotu birbirine 
bağlamakta, hem de öğrencilerin ortak etkinliklerde işbirliği yapmasına fırsat yaratmaktadır. 
Sosyalleşme: Kantinde ve iç avluda kullanılan mekânsal saydamlık görsel iletişimi sağlamakta 
ve bu da sosyalleşme olasılığını arttırmaktadır. Doğal aydınlatma: İç duvarlarda ve sirkülasyon 
alanı ile ilişki dış duvarlarda kullanılan saydamlık doğal aydınlatmaya ve ferahlık hissine katkıda 
bulunmaktadır (Şekil 16).
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Şekil 16: Güngören Tozkoparan Ortaokulu’nun iç mekanları (İtez, 2015b)

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada ülkemizde son 10 yılda tasarlanmış ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 5 oku-
lun iç mekanları, saydamlık bağlamında incelenmiştir. Okulların saydamlık ilkesi ile tasarlanma-
sının iç mekanlarına denetim, gözlem, işbirliği, sosyalleşme ve doğal aydınlatma gibi imkanlar 
sağladığı savı ile kurgulanan çalışmada incelenen okullarda bu nitelikler araştırılmıştır. Buna 
göre güvenlik ve denetim kavramı değerlendirildiğinde; 4 okulda idari mekanlar ile öğrenci me-
kanlarının saydamlıkla ilişkilendirildiği, 1 okulda ise ilişki kurulmadığı gözlenmiştir. 4 okulda 
malzemenin doğasından gelen saydamlık diğer bir ifade ile saydam malzeme kullanımı ile gü-
venlik ve denetim sağlanmıştır.

İncelenen örneklerde gözlem kavramının 5 okulda da saydamlık ile ilişkilendirildiği tespit edil-
miştir. Buna göre 3 okulda sınıflar saydam iç duvar kullanılarakgözlenebilir şekilde tasarlan-
mıştır. Okulların 4’ünde mekansal saydamlık sağlayan galeriler oluşturulması ile, 2’sinde ortak 
kullanım mekanı olan kütüphanenin iç duvarında cam malzeme kullanımı ile, 3’ünde ise oluş-
turulan iç avlu ile kullanıcılara gözlem yapma imkanı tanınmıştır. 

Örnekler işbirliği açısından incelendiğinde ise gözlem imkanı veren kütüphanelerin aynı za-
manda işbirliği fırsatı da sunduğu değerlendirilmiştir. Bunun dışında okulların 4’ünde galeri, 
3’ünde iç avlu ve birinde amfi kullanımı ile işbirliğine olanak tanındığı görülmüştür. Gerek kü-
tüphanelerdeki saydam malzeme, gerekse iç mekan kurgusundaki sürekliliği sağlayan mekansal 
saydamlıkla işbirliğini destekleyen tasarımlar ortaya konmuştur. 
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Sosyalleşme kavramı ele alındığında, okulların 4’ünde yemek yeme mekanları olan kantin ve 
yemekhanenin iç duvarlarında kullanılan cam malzeme ile öğrencilerin sosyalleşmesine fırsat 
yaratıldığı gözlenmiştir. Buna ilaveten 4 okulda galeriler, 3 okulda ise iç avlu oluşturularak me-
kansal saydamlık yoluyla sosyalleşmeye imkan tanıyan mekanlar tespit edilmiştir.

Sınıf ve idari mekanların iç duvarlarında kullanılan cam malzemenin boyutu nedeniyle do-
ğal aydınlatmaya katkısı düşük olsa da mekanda ferahlık hissi yaratmıştır. İncelenen okulların 
5’inde sınıf ve idare iç duvarlarının saydamlaşması ile, birinde ise saydam dış cephe duvarından 
alınan ışığın mekansal saydamlık yoluyla içeri taşınması ile sirkülasyon alanında doğal aydınlık 
ve ferahlığa imkan tanınmıştır.

Aynı zamanda okul idare mekanlarının iç duvarlarında kullanılan saydamlığın,yönetimin göz 
önünde bulunması ve her an erişilebilir olması anlamlarıyla kavramsal olarak şeffaf yönetime 
katkıda bulunmuştur.

Öte yandan saydamlığın her mekanda çok fazla kullanılması nedeniyle kullanıcılara ait özel alan 
ihtiyacı giderilemeyebilir ve bundan dolayı kullanıcılar kendilerini çok daha fazla baskı altında 
hissedebilir. Bu durumda gerektiğinde açılıp kapanabilir yüzeylerle, perde, donatı gibi portatif 
elemanlarla kullanıcılara ait küçük, özel zonlar yaratmak etkili bir çözüm olabilir. Ya da esnek 
mekan çözümleri ile mekan gerektiğinde saydamlaşabilir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, bu ta-
sarım kriterini ölçülü bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Örneğin saydam olarak tasarlanan 
ortak çalışma mekanları içerisinde yer alacak özel-kişisel zonlar öğrencinin tek başına çalışma 
ihtiyacını da karşılayabilir.

Bu çalışmada saydamlık kullanımı ile yenilikçi eğitim yaklaşımlarının okullarda mekana yansı-
masının tespit edilmesi üzerine örnek analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular göstermektedir 
ki, gerek saydam malzeme kullanımı yani maddesel saydamlık ile, gerek saydam olmayan mal-
zemelerin doluluk-boşluk dengesini sağlayacak biçimde örgütlenmesi yoluyla diğer bir ifade ile 
örgütsel saydamlık ile; gerekse galeri, kolon, merdiven, kot farkı gibi mekansal öğelerin kullanıl-
ması ile (mekansal saydamlık) saydamlık ilkesinin eğitim mekânlarına olumlu yönde katkıları 
bulunmaktadır. Bu durum; saydamlığın okullar için önemli bir tasarım kriteri olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Saydamlığın okullarında denetim, gözlem, işbirliği, sosyalleşme ve doğal aydınlatma gibi imkan-
lar sağlamayı hedefleyen yeni okul tasarımlarına bu yönde katkı sağlayacağı açıktır. Katkı elbette 
sadece yeni okul tasarımları için geçerli değildir. Ülkemizde yer alan ve bu koşulları sağlama-
yan mevcut okullar, taşıyıcısına dokunulmadan iç mekanlarında yapılacak ufak değişiklikler ile 
yenilikçi eğitim yaklaşımlarına kısmen de olsa uyarlanabilir. Sınıf ve atölye iç duvarlarında göz 
seviyesinde oluşturulacak saydamlık, öğrencilerin gözlem yapmasına imkan tanıyacaktır. Yanı 
sıra, kantin, yemekhane, kütüphane gibi ortak kullanım alanlarındaki iç duvarların saydamlaştı-
rılmasıişbirliği yapma ve sosyalleşme olanağını sağlayacaktır. Aynı zamanda, okulda bir sınıf du-
varının tamamen kaldırılması ile iç mekandadinlenme alanları oluşturulabilecektir. Bu alanlar 
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da öğrencilerin sosyalleşmesine ve işbirliği oluşturmasına katkı sunacaktır. Böylelikle söz edilen 
ufak dokunuşlarla var olan yapı stoğu değerlendirilebilir ve öğrencilerin merak, keşfetme, göz-
lem ve sosyalleşme ihtiyaçları bir nebze de olsa giderilebilir.
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Özet

Okul öncesi sınıflarının fiziki şartlarının uygunluğu hem okul öncesi dönem çocuğunu, hem okul öncesi öğret-
menlerini, hem de tüm öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir. Sınıf ortamının eğitim üzerindeki diğer etkileri 
de düşünüldüğünde, okul öncesi sınıflarının özelliklerine ilişkin yürütülen çalışmaları gözden geçirmenin gerekli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’de, okul öncesi sınıflarının fiziki şartları, ortamı, düzenlenmesi ve 
tasarımına ilişkin yapılmış çalışmaları inceleyen bir doküman incelemesi çalışmasıdır. Araştırmada, 1989-2019 yılları 
arasında yapılmış çalışmalara, çeşitli veri tabanları incelenerek ulaşılmıştır. Yapılan taramada “okul öncesi sınıfının 
fiziki/fiziksel özellikleri”, “okul öncesi sınıf ortamı”, “okul öncesi sınıfının düzenlenmesi” ve “okul öncesi sınıfı tasa-
rımı” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Yapılan alan yazın taraması sonucunda toplam yirmi çalışmaya ulaşılmıştır. 
Araştırma amaçları farklı başka birçok çalışmada, okul öncesi sınıflarının iç ve dış mekan özelliklerine değinilmiş 
olmasına rağmen, bu çalışmanın gözden geçirdiği spesifik amaç olan okul öncesi sınıflarının fiziki özelliklerini tek 
başına inceleyen çalışmaların sayısının az olduğu görülmüştür. Çalışmalar, araştırma amacı, yöntemi, katılımcıları, 
veri toplama araçları, analiz yöntemi ve bulgularına göre analiz edilmiştir.

İncelenen araştırmalarda okul öncesi öğretmenlerinin sınıfların fiziksel ortamlarından çeşitli nedenlerle şikayetçi 
oldukları, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanlarla ilgili kalite standartlarının belirlenmesi ve buna uygun 
düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanlar için 
eğitim kalitesini ve verimliliğini artıracak düzenlemeler yapılması, buna ilişkin iyileştirmelerin, okul yöneticileri, okul 
öncesi öğretmenleri ve bu düzeyde eğitim veren branş öğretmenleri, diğer hizmet personelinin, okul öncesi çocukla-
rın ailelerinin ve bu çocukların görüşlerine dayalı olarak yapılacak yeni araştırmalarla desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi sınıfı, okul öncesi sınıf ortamının özellikleri, doküman incelemesi.

Abstract

The suitability of the physical conditions of preschool classrooms affects both the preschool children and their teach-
ers as well as the whole teaching and learning process. Considering the other effects of the classroom atmosphere 
on education, reviewing the studies which are conducted on this topic is thoughted as a necessity. The aim of this 
research is, examining the studies about the preschool classrooms’ physical conditions, arrangements, environment 
and the design, which are conducted in Turkiye. In this document analysis study, the studies conducted between 
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the years of 1989-2019 were collected by examining various databases. “Physical features of preschool classroom”, 
“preschool classroom environment”, “preschool classroom arrangement”, “and “design of preschool classroom” were 
used as the keywords. After the reviewing process, 20 studies including eight research articles, three review articles, 
seven master thesis and three doctoral dissertations were collected which are met the criteria of the current study. 
Although there are many different studies which examined physical features of preschool classrooms, less studies has 
been performed which has the same specific purpose of the present study. The studies were analyzed according to the 
researches’ aim, method, participants, data collection tools, analysis method and findings.

The researches are emphasized that the preschool teachers complain about the physical environment of the pre-
school classrooms for various reasons and, there is a need for establishing quality standards and necessary arrange-
ments for interior environment of the preschool classrooms/institutions. Thus, the arrangements of the interior 
spaces in preschool classrooms/institutions should be made to improve the quality and efficiency of education. The 
new studies which is aimed for obtaining the opinions of school administrators, preschool teachers and the other 
staff, families of preschool children and the children themselves on this matter should also be performed.

Key Words: Preschool classroom, features of preschool classroom environment, document analysis.

Giriş

Okul öncesi dönem, öğrenmenin en hızlı ve yoğun olduğu, tüm gelişim alanlarında temel be-
ceri ve alışkanlıkların kazanıldığı ve bilişsel yeteneklerin hızlı gelişip biçimlendiği bir dönemdir 
(Arslan-Karaküçük 2008; Oktay, 2004; Bee ve Boyd, 2009).  Çocuğun ihtiyaçlarının karşılan-
ması, gelişiminin tüm yönleriyle desteklenmesi ve yaşama en iyi şekilde hazırlanmasının sağlan-
ması ise, bu erken yıllarda ona sunulacak nitelikli bir okul öncesi eğitimle gerçekleşebilmektedir. 
Okul öncesi eğitim, bireyin her alanda sağlıklı bir gelişim göstermesi için önemlidir (Aslanargun 
ve Tapan, 2015; Kalkan ve Akman, 2008; Bekman ve Gürlesel, 2005). Yaşamın ilk altı yılındaki 
hızlı beyin gelişimi ve buna bağlı fiziksel büyüme ve olgunlaşma nedeniyle çocuklar, çok hızlı 
büyürler. Bunun sonucunda çocuğun çok kısa bir sürede fiziksel ve bilişsel olarak yetkinleşmesi 
söz konusudur (Bee ve Boyd, 2009). Bu gelişimi ve ilerlemeyi destekleyen kaliteli eğitim ortam-
ları sayesinde çocuğun ileride kendi potansiyelini gerçekleştirme ve toplumun üretken bir bireyi 
olabilmesinin yolu açılmış olur (Bekman ve Gürlesel, 2005).

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen okul ortamlarının standardize edilmesi ve eğitim ve-
rilecek bireye en uygun ortamın oluşturulması gerektiği görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde 
okul öncesi eğitimde kaliteyi etkileyen faktörlerdeki yetersizlikleri ortaya koyan birtakım ça-
lışmalar (örn., Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018; Ramazan, Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Sarıkaya, 
2018) yapılmıştır. Bu çalışmalar, okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki şartları, donanımları ve 
eğitim süreçleri, öğretmen, yönetici ve müfettişlerin nitelikleri ve çalışma şartları, eğitim progra-
mı uygulamaları ve denetim süreçleri gibi eksiklikler tespit eden çalışmalardır. Yine Türkiye’de 
okul öncesi eğitimde kalite standartlarının geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan çalışmalar 
da bulunmaktadır. (Güleş, 2013; Kıldan, 2010).

Okul öncesi eğitim ortamının fiziki şartlarının uygunluğu, verilen eğitimin etkililiğini ve verimini 
belirleyen önemli bir unsur olduğundan, hem okul öncesi öğretmenini, hem de okul öncesi eğiti-
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mi alan çocuğu etkilemektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında çevre ikinci öğretmen olarak gö-
rülmekle birlikte, okul öncesi öğretmenin de sınıftaki alanlarının etkili kullanımını planlamak, her 
çocuğun öğrenmesini ve gelişimini teşvik etmek için ilgi çekici ve duyarlı bir sınıf ortamı yaratmak 
gibi sorumlulukları bulunmaktadır (Kıldan, 2007; Soyupak ve Eti-Proto, 2018).

Amaç

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de, okul öncesi sınıflarının fiziki şartları, ortamı, düzenlenmesi 
ve tasarımına ilişkin yapılmış bilimsel araştırma ve lisansüstü çalışmalarını incelemektir.  

Yöntem

Bu çalışma, doküman incelemesi yöntemiyle yapılmış nitel bir çalışmadır. Doküman inceleme-
si, spesifik bir konu üzerinde yapılmış çalışmaları incelemek ve değerlendirmek,  önceden ula-
şılmış bilgileri geliştirmek ya da yeni araştırma soru ve konuları oluşturmak için kullanılan siste-
matik bir yöntemdir (Bowen, 2009). Bu çalışmada 1989-2019 yılları arasında, Türkiye’de okul 
öncesi sınıflarının fiziki özelliklerine ilişkin yapılmış ve mevcut çalışmanın kriterlerine uyan 
sekiz araştırma makalesi, üç derleme makale, yedi yüksek lisans ve üç doktora tezi olmak üzere, 
toplam yirmi çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmada, okul öncesi sınıflarının fiziki şartları, ortamı, dü-
zenlenmesi ve tasarımına ilişkin yapılmış çalışmalara Google Schoolar, Ulusal Tez Merkezi ve 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin abone olduğu çeşitli veri tabanları incelenerek ulaşılmıştır. 
Yapılan taramada ‘okul öncesi sınıfının fiziki/fiziksel özellikleri’, ‘okul öncesi sınıf ortamı’, ‘okul 
öncesi sınıfının düzenlenmesi’ ve ‘okul öncesi sınıfı tasarımı’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır.  

Bulgular

Alanyazın taraması sonucunda ulaşılan çalışmalar kendi içerisinde araştırma makaleleri, derleme 
makaleler, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere dört gruba ayrılmış; karışıklığı ön-
lemek için çalışmalar kendi içinde yazarlarının soy isimleriyle A-Z’ye önce bir kağıt üzerinde, son-
rasındaysa bilgisayar ortamında sıralanmıştır. Bu çalışmalardan Güleş ve Erişen (2013)’e ait olan 
araştırma makalesi, Erişen danışmanlığında yapılan doktora çalışmasından üretilmiştir (Güleş, 
2013). Ayrıca yüksek lisans tezleri arasında sınıflandırılan Sarıkaya (2018)’nın çalışması da bir tez-
siz yüksek lisans projesidir. Ayrıca yüksek lisans tezleri arasında sınıflandırılan Sarıkaya (2018)’nın 
çalışması da bir tezsiz yüksek lisans projesidir. Çalışma kapsamında ulaşılan araştırmaların her bi-
rine bir kod verilmiştir (Tablo 1). Kodlamalarda, araştırma makaleleri için Ar, derleme makaleler 
için Der, yüksek lisans tezleri için YL ve doktora tezleri için de D kodları kullanılmıştır. 

Çalışmalar, a) araştırma amacı, b) araştırma yöntemi, c) katılımcı özellikleri, d) veri toplama 
araçları, e) veri analiz yöntemi ve f ) araştırma bulgularına göre analiz edilmiştir. Analizler aşağı-
da tablolar halinde sunulmuştur: 
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Çalışmaya dahil edilen araştırmalar:

Alanyazın taraması sonucunda bu çalışmanın analizine dahil edilen sekiz araştırma makalesi 
(Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018; Arslan-Karaküçük, 2008; Güleş ve Erişen, 2013; Kök, Küçükoğ-
lu, Tuğluk ve Koçyiğit, 2007;  Ramazan, Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Selimhocaoğlu, 2017;  
Soyupak ve Eti-Proto, 2018; Turla, Tezel-Şahin ve Avcı, 2001), üç derleme makale (Kıldan, 
2007; Kıldan, 2010; Özkubat, 2013), altı yüksek lisans tezi (Güçhan-Özgül, 2011; Sarıkaya, 
2018; Solak, 2007; Şahin, 2009; Yılmaz, 1994; Yılmazer, 2003) ve üç de doktora tezi (Güleş, 
2013; Şener, 2001; Yuvacı, 2017) bulunmaktadır.

Yapılan kodlamaya göre her bir araştırmanın kodları ise şu şekildedir.

Araştırma makaleleri: Ar1: Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018, Ar2: Arslan-Karaküçük, 2008, 
Ar3: Güleş ve Erişen, 2013, Ar4: Kök, Küçükoğlu, Tuğluk ve Koçyiğit, 2007, Ar5: Ramazan, 
Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018, Ar6: Selimhocaoğlu, 2017, Ar7: Soyupak ve Eti-Proto, 2018, Ar8: 
Turla, Tezel-Şahin ve Avcı, 2001.

Derleme makaleler: Der1: Kıldan, 2007, Der2: Kıldan, 2010, Der3: Özkubat, 2013.

Yüksek lisans tezleri: YL1: Güçhan-Özgül, 2011, YL2: Sarıkaya, 2018, YL3: Solak, 2007, 
YL4: Şahin, 2009, YL5: Yılmaz, 1994, YL6: Yılmazer, 2003.

Doktora tezleri: D1: Güleş, 2013, D2: Şener, 2001, D3: Yuvacı, 2017.

Araştırma amacına göre incelenen çalışmalar:

Araştırmaya dahil edilen çalışmalar araştırma amaçlarına göre incelendiğinde, Ağgül-Yalçın ve 
Yalçın (2018) ve Kök, Küçükoğlu, Tuğluk ve Koçyiğit (2007)’in, okul öncesi eğitimindeki so-
runların öğretmen görüşlerine dayalı olarak çeşitli faktörler açısından incelenmesi, Arslan-Kara-
küçük (2008)’ün, fiziksel/mekânsal koşulların, çocukların gelişim özelliklerine ve ilgili alanya-
zına uyumluluğunun incelenmesi, Güçhan-Özgül (2011)’ün, okul öncesi eğitim ortamlarının 
kalite değişkenleri açısından değerlendirilmesi, Güleş (2013)’in ve Güleş ve Erişen (2013)’in, 
okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel çevreye yönelik kalite standartlarının veli, öğretmen ve 
okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak tespit edilmesi, Kıldan (2010) ve Solak (2007)’ın, 
okul öncesi eğitim bağlamında, eğitim hizmetlerinde kalite kavramının tanımlanması ve hangi 
etmenlere göre değişkenlik gösterdiğinin tespit edilmesi, Özkubat (2013) ve Kıldan (2007)’ın, 
okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamları ve donanımlarında bulunması gereken ni-
teliklerin incelenmesi, Ramazan, Arslan Çiftçi ve Tezel (2018)’in, okul öncesi sınıflarındaki 
öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hak-
kındaki görüşlerinin incelenmesi, Sarıkaya (2018) ve Selimhocaoğlu (2017)’nun, anaokulla-
rının kaliteli okul öncesi eğitim için gerekli ve yeterli donanıma sahip olma düzeylerinin tespit 
edilmesi ve kurumların donanım özelliklerinin yeterliliklerinin ölçülmesi, Soyupak ve Eti-Proto 
(2018)’nun, MEB’in eğitim yaklaşımına ve toplumun değerlerine uygun eğitimi bilişsel yönden 
destekleyebilecek mobilyaların tasarlanması, Şahin (2009)’in, sınıf yönetiminde fiziksel ortam 
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konusunda okul öncesi öğretmenlerinin algılarının incelenmesi, Şener (2001)’in, okul öncesi 
eğitiminin fiziksel çevre koşullarına ve genel olarak eğitime katkı sağlaması için yeni bir mo-
del önerisi sunulması, Turla, Tezel-Şahin ve Avcı (2001)’nın, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf 
ve davranış yönetimine ilişkin sorunları algılamalarını etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi, 
Yılmaz (1994)’ın okul öncesi eğitim yapılarında, çocukların fiziksel özellikleri yanında ruhsal 
özelliklerine uygun çevre şartlarının da oluşturulması, Yılmazer (2003)’in, MEB’e bağlı özel ve 
resmi ilköğretim okulları ve bu kurumlardaki anasınıfları ve birinci sınıfların fiziki ortamlarının 
incelenmesi ve karşılaştırılması ve Yuvacı (2017)’nın da okul öncesi dönem çocuklarına sunu-
lan sınıf ortamlarının çocuğun ve öğretmenin yaratıcı düşünme becerileriyle ilişkisinin incelen-
mesi için gerekli verilerin elde edilmesi amacıyla çalışmalar yaptıkları görülmüştür.

Araştırma yöntemine göre incelenen çalışmalar:

Araştırmaların dokuzu (Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018; Arslan-Karaküçük, 2008; Ramazan, Ars-
lan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Şahin, 2009; Sarıkaya, 2018; Selimhocaoğlu, 2017; Solak, 2007; So-
yupak ve Eti-Proto, 2018; Şener, 2001) nitel araştırma yöntemiyle, yedisi de (Güçhan-Özgül, 
2011; Güleş, 2013; Güleş ve Erişen, 2013; Kök, Küçükoğlu, Tuğluk ve Koçyiğit, 2007; Turla, 
Tezel-Şahin ve Avcı, 2001; Yılmazer, 2003; Yuvacı, 2017) nicel araştırma yöntemiyle gerçek-
leştirilmiştir. Güleş ve Erişen (2013)’in çalışması, Güleş (2013)’in doktora çalışmasında üre-
tildiğinden aynı araştırma yöntemi altında gösterilmiştir. Derleme çalışmalarda (Kıldan, 2007; 
Kıldan, 2010; Özkubat, 2013; Yılmaz, 1994) ise okul öncesi sınıflarının mimari açıdan nasıl 
olması gerektiğine ilişkin alanyazın incelemesi yapılmıştır..

Araştırma katılımcı özelliklerine göre incelenen çalışmalar:

Araştırmada incelenen sekiz çalışmanın (Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018; Arslan Karaküçük, 
2008; Güleş, 2013; Güleş ve Erişen, 2013; Kök, Küçükoğlu, Tuğluk ve Koçyiğit, 2007; Turla, 
Tezel-Şahin ve Avcı, 2001; Ramazan, Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Yuvacı, 2017) katılımcıları-
nın 975 okul öncesi öğretmeni olduğu görülmektedir. Güleş (2013)’in doktora tezinden üretil-
miş olan araştırma makalesinde (Güleş ve Erişen, 2013) 538 okul öncesi çocuk velisi katılımcı 
olarak yer almış, iki çalışmada (Soyupak ve Eti-Proto, 2018; Yuvacı, 2017) ise katılımcı olarak 
376 okul öncesi çocuğuyla çalışılmıştır.

Araştırma veri toplama araçlarına göre incelenen çalışmalar:

Araştırma kapsamında incelenen çalışmalardan sekizinde (Güleş, 2013; Güleş ve Erişen, 2013; 
Turla, Tezel-Şahin ve Avcı, 2001; Yılmazer, 2003, Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018; Kök, Küçükoğ-
lu, Tuğluk ve Koçyiğit, 2007; Sarıkaya, 2018, Şahin, 2009) anket, beşinde (Arslan-Karaküçük, 
2008; Özkubat, 2013; Soyupak ve Eti-Proto, 2018; Ramazan, Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Se-
limhocaoğlu, 2017) gözlem, ikisinde (Ramazan, Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Selimhocaoğlu, 
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2017) görüşme, üçünde (Güçhan-Özgül, 2011; Solak, 2007; Yuvacı, 2017) ölçek ve ikisinde de 
(Arslan-Karaküçük, 2008; Özkubat, 2013) doküman incelemesi yapılmıştır. Bazı çalışmalarda 
birden fazla veri toplama aracı kullanıldığı (Örn., Arslan-Karaküçük, 2008; Özkubat, 2013) da 
çalışmanın bulguları arasındadır.

Araştırma analiz yöntemine göre göre incelenen çalışmalar:

Çalışma kapsamındaki dört araştırmada (Ağgül-Yalçın ve Yalçın, 2018; Ramazan, Arslan-Çiftçi 
ve Tezel, 2018; Soyupak ve Eti-Proto, 2018; Şahin, 2009) nitel/betimsel analiz, 10 araştırma-
da (Arslan-Karaküçük, 2008; Güçhan-Özgül, 2011; Güleş, 2013; Güleş ve Erişen, 2013;  Kök, 
Küçükoğlu, Tuğluk ve Koçyiğit, 2007; Solak, 2007; Turla, Tezel-Şahin ve Avcı, 2001; Selimho-
caoğlu, 2017; Yılmazer, 2003; Yuvacı, 2017) nicel analiz ve bir araştırmada da (Şener, 2001) 
tipolojik analiz kullanıldığı görülmektedir. Kıldan (2007), Kıldan (2010), Özkubat (2013) ve 
Yılmaz (1994)’ın çalışmaları derleme çalışmalar olduğundan bu çalışmalarda kullanılan her-
hangi bir analiz yöntemi bulunmamaktadır. 

Araştırma bulgularına göre incelenen çalışmalar:

Araştırma kapsamındaki çalışmaların bulguları incelendiğinde, Ağgül-Yalçın ve Yalçın (2018)’ın 
çalışmasında okul öncesi eğitimin fiziksel ortam özellikleriyle ilgili sorulara okul öncesi öğretmen-
lerinden, ilkokulların bünyesindeki okul öncesi sınıf büyüklüklerinin öğrenci sayısına göre yeterli 
olmadığı, bu sınıfların etkinlikler için uygun olmadığı, lavabo ve tuvaletlerin ilkokullarla ortak kul-
lanılmaması gerektiği, çünkü küçük çocuklara uygun olmayan boyutlarda olduğu gibi bulgular 
elde edildiği, okul öncesi kurumlarında oyun oynanacak dış mekanların (okul bahçesinin) gerekli-
liğine de yer verildiği görülmüştür. Arslan-Karaküçük (2008), okul öncesi sınıflarının fiziksel/me-
kansal koşullarını incelediği çalışmasında, okul öncesinde sınıflarındaki yemek masası ve sandalye-
lerin boyutları, uyku odası,  çocuk başına düşen alan, ısınma ve aydınlatma koşullarının yeterli ol-
duğu;  gözlem odası, sağlık odası, lavabo ve tuvalet sayıları ile dış mekan bahçesindeki oyun araç 
gereçleri ve yangın güvenliği açısından sağlanan koşulların yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. 
Araştırmada ayrıca incelenen okul öncesi kurumlarda fiziksel/mekansal koşulların, belirlenmiş 
standartlara uymadığı ve okullar arasında farklılıkların görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Güç-
han-Özgül (2001), okul öncesi kurumlarının kalitesini incelediği çalışmada, anaokullarının % 
13,3’ünün kalitesinin iyi, % 87’sinin ise kalitesinin oldukça az olduğunu ve bunun nedeninin ise 
malzeme ve materyal eksikliği olduğunu vurgularken, Güleş (2013) ve Güleş ve Erişen (2013)’in 
çalışmasında, okul öncesi eğitimde fiziksel çevre şartlarının uygunluğuna ilişkin geliştirilen anket-
teki ifadeler, çalışma grubundaki velilerce % 95-100 arasında değişen oranlarda, yönetici/öğret-
menlerce ise % 94-100 arasında değişen oranlarda uygun bulunmuştur. Çalışma grubunda yer 
alan katılımcılarca, alanda yapılan diğer çalışmalarda dile getirilen sorunların olumlu hallerinin, 
okul öncesi kurumlarının fiziksel çevre şartlarının standartları olarak kabul edildiği de görülmüş-
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tür. Kıldan (2007), çalışmasında okul öncesinde iyi bir fiziksel çevre oluşturulmasında, çocukların 
fiziksel ve duygusal güvenliğinin sağlanması, sınıftaki çocukların yaşı, ortamdaki çocuk sayısı, öğre-
tim programının beklentileri dikkate alınarak tasarım yapılması, çocukların birbirleriyle uyum içe-
risinde sosyal ilişkiler kurabilecekleri ortamlar oluşturulması, okulların mimari yapısının iklim, 
yeryüzü şekilleri vb. kriterler dikkate alınarak tasarlanması, okul ve sınıfların ses yalıtımına önem 
verilmesi, sınıflardaki çocuk sayısının ideal ölçütlerde olması, öğrenci sayısı arttıkça ve her öğrenci-
ye düşen fiziksel ortam miktarı düştükçe, eğitim ortamı ve kişiler arası ilişkilerin olumsuz yönde 
etkilenebileceği unsurunun dikkate alınması, eğitim ortamında yeterince materyal, araç-gereç ol-
ması, eğitim ortamının değiştirilebilir ve dönüştürülebilir şekilde düzenlenmesi ve çeşitli öğretim 
model ve yöntemlerine uygun şekilde tasarlanabilmesi gibi unsurların altını çizmiştir. Bir diğer ça-
lışmasında Kıldan (2010), okul öncesi eğitimde kaliteyi belirleyen unsurlardan birinin fiziksel or-
tamın ve teknik donanımın kalitesi olduğunu belirtmiş, eğitim ortamlarının değişebilir ve dönüşe-
bilir esnek bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulamış, çocuğa rahat hareket imkanı verecek, 
kendini güvende hissedeceği güvenlikli bir ortam ve akademik etkinlik ve ilişkileri etkili bir şekilde 
ortaya koyabileceği bir okul öncesi eğitim ortamının fiziksel donanım ve pedagojik olarak uygun 
olduğuna dikkat çekmiştir. Özkubat (2013)’ın derleme çalışmasında, okul öncesi eğitim ortamla-
rının uyaran açısından ne kadar zengin olursa çocukta da o oranda gelişim sağlanacağı, böylece 
eğitim ortamlarının olması gereken kriter ve standartlar çerçevesinde inşa edilmesi ve okul öncesi 
çocuğa iç ve dış mekanlarda da öğrenmeyi kolaylaştırıcı eğitim ortamlarının sunulması gerektiği 
vurgulanmıştır. Yine Kök, Küçükoğlu, Tuğluk ve Koçyiğit (2007), okl öncesi öğretmenlerini gö-
rüşlerini değerlendirdikleri çalışmada, okul öncesi sınıflarının öğrenci sayısına göre küçük olduğu, 
ders oyun araç ve gereçlerinin yetersiz ve eski olduğu, çocuklar için dinlenme alanlarının ve dış 
mekan olarak oyun bahçesinin bulunmadığı bulgularını ortaya koymuştur. Ramazan, Arslan-Çift-
çi ve Tezel, 2018 Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerine ilişkin durumun incelendiği 
çalışmada, öğrenme merkezlerinin ve bu merkezlerdeki materyallerin/oyuncakların yeterli sayıda 
olmadığı ve çeşitliliğinin az olduğunu belirtilmiş,  bu durumun öğretmenlerce okulun maddi im-
kansızlıklarından kaynaklandığının düşünüldüğü belirtilmiştir. Sarıkaya (2018) ise, anaokulların-
da sosyal hizmet odası, gözlem odası ve psikolog olması, dış mekanda bahçe, çiçek vb.nin bulun-
ması gibi olumlu durumlardan söz ederken, okul öncesi kurumlarında belli standartların olmama-
sı ve okullara göre fiziki özelliklerin farklılıklar göstermesi, yine genelde okul öncesi sınıflarındaki 
malzeme ve materyal eksikliği ve özellikle ilgi köşelerinde malzeme eksikliği bulunması gibi olum-
suz  bulguları da ortaya koymaktadır. Selimhocaoğlu (2017), Kırşehir ilindeki yedi anaokulunu 
incelediği çalışmasında, MEB mevzuatında ve literatürde yer alan okul öncesi kurumlarında bu-
lunması gereken bölümlerden, idari bölümler, oyun odası, mutfak, bekleme salonu, vestiyer ve 
deponun tüm anaokullarında bulunduğu, bilgisayar odası, gözlem odası ve revirin yedi anaokulu-
nun hiçbirinde bulunmadığını ortaya koymuştur. Hizmetli odasının sadece üç anaokulunda, spor 
salonunun ise sadece bir anaokulunda bulunduğu tespiti çalışmanın diğer bulguları arasındadır. 
Solak (2007)’ın resmi ve özel okul öncesi kurumlarının incelendiği çalışmasında, özel okulların 
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sınıf alanlarının mobilyalar ve materyaller yönünden çok daha fazla imkana sahip oldukları görül-
müştür. Soyupak ve Eti-Proto (2018) ise, bir okul öncesi eğitim kurumundan toplanan verilerin 
incelenmesi sonucunda mobilya tasarım önerilerini oluşturdukları çalışmalarında, MEB eğitim 
yaklaşımına uygun olarak geliştirilen yeni mobilya tasarım çözümleri ile mevcut fiziksel çevrenin 
bilişsel gelişimi destekleyici niteliğinin arttırılabileceğini ortaya koymuştur. Şahin (2008), okul ön-
cesi öğretmenlerinin, sınıf yönetimini etkileyen sınıfların fiziksel ortamı, fiziksel ortamın etkinlik-
ler ve öğretmen-öğrenci iletişimi üzerine etkisi ile ilgili algılarının incelendiği çalışması sonucunda, 
(1) sınıf yönetimini etkileyen faktörler, (2) fiziksel ortam, (3) sınıftaki ilgi köşeleri, (4) sınıf ortamı-
nın iyi ve zayıf yönleri, (5) ortamın zayıf yönleri için çözüm yolları, (6) fiziksel ortamın sınıf içi et-
kinliklere ve öğretmen-öğrenci iletişimine etkisi ve (7) fiziksel ortamın geliştirilmesine ilişkin öne-
riler olmak üzere yedi temel temaya ulaşmıştır. Şener (2001), ise, Türkiye’deki okul öncesi eğitim 
kurumlarının elverişsiz koşullarda olup, çoğunlukla çocukların gelişimsel ihtiyaçlarıyla uyuşmayan 
eski veya aslında eğitim için tasarlanmamış binalara sıkıştırılmış durumda olduğu bulgusunun altı-
nı çizmiştir. Turla, Tezel-Şahin ve Avcı (2001), okul öncesi öğretmenlerinin sorunlarının bazı de-
ğişkenlere göre incelendiği çalışmalarında, öğretmenlerin sınıfın çocuk sayısına göre çok küçük 
olması ve sınıftaki çocuk sayısının da aslında fazla olması sorunlarını belirttikleri, öğretmenlerin 
eğitim düzeyi yükseldikçe bu sorunların daha çok dile getirildiği görülmüştür. Ayrıca etkinlik kö-
şelerindeki materyallerin yetersiz, sınıfın demirbaşlarının eski, tuvalet, vestiyer, mutfak ve depo gibi 
alanların kullanıma uygun olmamasının üniversite mezunu öğretmenlerce diğerlerine göre daha 
çok sorun olarak ifade edildiği görülmektedir. Yılmaz (1994) ise çocuğun fizyolojik ve psikolojik 
özelliklerinin okul öncesi sınıfı tasarımına etkisini inceleyen çalışmasında, okul öncesi kurumlarda 
fiziki ortamın dinamik ve esnek bir yapıya sahip olmasının önemi ortaya koymuş, çocukların ken-
dilerini tedirgin hissettikleri ve psikolojik açıdan rahatsız oldukları mekanlarda eğitimlerini sürdür-
meleri ve gelişmelerinin çok zor olacağının altını çizmiştir. Yılmazer (2003), resmi ve özel ilköğre-
tim bünyesinde bulunan anasınıflarını ve birinci sınıfları incelediği çalışmasında, her iki türdeki 
kurumda da anasınıflarında gerekli olan köşelere bütünsel olarak yer verilmediği ve köşe çeşitliliği-
ne dikkat edilmediğini vurgulamıştır. Anasınıflarındaki dolap, masa, raf gibi malzemelerin çocuk-
ların fiziksel özelliklerine uygun olduğu ve resmi okulların anasınıflarındaki çocuk sayısının, özel 
okullarınkinden oldukça fazla olduğu bulguları da çalışmada dikkati çeken durumlardır. Araştırma 
kapsamındaki son çalışma olan Yuvacı (2017)’nın çalışmasında ise, okul öncesi çocuklara sunulan 
fiziksel ortamın, çocukların yaratıcı düşünme düzeylerini derinden etkilediği tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Alanyazın taramasında ulaşılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, genel olarak 
bütün çalışmaların sonuç bölümlerinde, okul öncesi sınıflarında ve öğrenme merkezlerinde 
materyal eksikliklerinin bulunduğu, öğrenci sayısının sınıfın büyüklüğüyle orantılı olmadığı, 
anaokulları ve kreşlerde tasarıma yönelik bir standardın olmadığına dikkat çekilmiştir (Rama-
zan, Arslan-Çiftçi ve Tezel, 2018; Soyupak ve Eti-Proto, 2018). 
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Sınıftaki çocuk sayısı dikkate alındığında, sınıf büyüklüklerinin yeterli olmaması nedeniyle, oyun, 
drama gibi çocukların hareketli olmasını gerektiren etkinliklerin olumsuz etkilendiği, yani sınıf 
mevcutlarının sınıf büyüklüklerine göre kalabalık olması, çocukların verimli bir eğitim süreci ge-
çirmelerinin önünde bir engeldir. Bu durum, aynı zamanda öğretmenleri de etkinlik hazırlama, 
sınıf hakimiyeti, etkili iletişim kurma noktalarında zorlamaktadır (Ağgül Yalçın ve Yalçın, 2018).

Çalışmalar ayrıca okul öncesi sınıflarının okul öncesi eğitiminin gereklerine ve öğrenci ihti-
yaçlarına uygun olmadığını, sınıfların fiziki donanımının yetersiz, araç gereç ve materyallerinin 
hem eski hem de yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca okulun oyun bahçesinin olma-
dığı veya yetersiz olduğu ve okulun çevre düzenlemesinin yapılmadığı bulguları da çalışmalar 
tarafından ortaya konmuştur (Koçyiğit, Kök, Küçükoğlu ve Tuğluk, 2007). Okul öncesi eğitim 
ortamlarının dış mekana düzenlemesine ilişkin çalışmalar, bu araştırmanın konusu olmamasına 
rağmen, bu bulgu ve genel olarak eğitime etkisi önemli görülmektedir. Yine bu çalışmaya dahil 
edilen ancak araştırma amaçları spesifik olarak okul öncesi sınıflarının fiziki özelliklerini incele-
mek olmayan başka birçok çalışmada, okul öncesi sınıflarının iç ve dış mekan özelliklerine de-
ğinilmiştir (Kıldan, 2010; Koçyiğit, Kök, Küçükoğlu ve Tuğluk, 2007; Ramazan, Arslan-Çiftçi 
ve Tezel, 2018; Turla, Tezel-Şahin ve Avcı, 2001). Bu çalışmaların önemli bulgularına rağmen, 
tek başına okul öncesi sınıflarının fiziki özellikleri, düzenlenmesi ve tasarımına ilişkin yapılmış 
çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir (Arslan Karaküçük, 2008; Güleş, 2013; 
Soyupak ve Eti-Proto, 2018).

Öneriler

Yukarıda belirtilen sonuçlardan yola çıkarak okul öncesi sınıflarının fiziki ortamları ve tasarım-
larının iyileştirilmesine ve böylece okul öncesi eğitimin desteklenmesine ve bu konuda ileride 
yapılabilecek çalışmalara yönelik öneriler şunlardır:

• Okul öncesi eğitim ortamlarında kalite standartlarının belirlenerek, bu sınıfların güvenli ve 
öğrenmeyi destekleyici standartları içeren tasarımlara sahip olarak düzenlenmesi,

• Okul öncesi kurumlarının, iç ve dış mekan düzenlemelerinin standartlar çerçevesinde yapılması,

• Genel olarak fiziksel çevre standartlarına uyumun artırılması,

• Okul öncesi sınıflarındaki etkinlik köşelerinin tasarımında dikkatli olunması, bu köşelerinin 
düzenlenmesinin her hafta kontrol edilerek, buralara yeni materyal ve oyuncaklar eklenmesi,

• Bahçesi olmayan veya yetersiz olan okul öncesi kurumlarında iç mekanda yapılan etkinlikler-
de fiziksel ortamın öğrencilere sorun yaratmayacak şekilde düzenlenmesi,

• Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştıkları sınıflar ve kurumların, çevresel ve fiziki özellikleri ve 
yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini inceleyen spesifik çalışmalar yapılması,

• Okul öncesi çocuğu bütün gelişim alanlarında destekleyecek materyal ve mobilyaların tasar-
lanmasına ilişkin projeler yapılması,
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• Okul öncesi eğitim kurumları yöneticilerinin, okul öncesi öğretmenlerinin, bu çağ çocuğuy-
la çalışan diğer branş öğretmenlerinin (rehberlik öğretmeni, müzik öğretmeni, yabancı dil 
öğretmeni, satranç öğretmeni, drama öğretmeni gibi), diğer hizmet personelinin (hizmetli, 
yemekhane görevlisi gibi) ve okul öncesi çocuğunun anne babasının ve uygun durumlarda 
çocuğun okul öncesi eğitim kurumları/sınıflarının fiziki özelliklerine ve tasarımlarına ilişkin 
görüşlerinin incelendiği çalışmalar yapılması,
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Özet

Okul öncesi dönem, bireylerin kişiliğinin ve kimliğinin en hızlı gelişip şekillendiği dönemdir. Bu dönemde sadece 
insan faktörü değil yaşanan çevre ve fiziksel ortamlarda gelişimi yakından etkilemektedir. Bireylerin kişisel ve top-
lumsal gelişiminde fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, kendilerini güvende hissetmeleri, bir gruba ait olmaları ve 
estetik duyarlık geliştirmeleri önemlidir. Okul öncesi dönemde bunun en temel göstergelerinden biri de yaşanan 
kurumların mimari özellikleridir. Zamana ve kültürden kültüre değişiklik gösteren bu özellikler kurgulanan yeni ne-
sillerin tasarımında önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili yapılmış 
lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Çalışma temel nitel araştırma deseninde, doküman analizi yöntemi ile kullanıla-
rak yapılmıştır. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün tez tarama elektronik ortamı kullanılmıştır. Tezlerin 
belirlenmesinde “okul öncesi ve mimari” anahtar sözcükleri taranmış ve 31 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmacı tara-
fından hazırlanan “Okul Öncesi Mimarisi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezleri İnceleme Formu” kullanılarak ilgili do-
kümanlar başlıklar altında incelenmiş ve verilere ulaşılmıştır.Elde edilen verilerin analizi sonucunda; Türkiye’de okul 
öncesi mimarisi ile ilgili tezlerin ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde, çoğunluğunun 2018 yılında, Fen Bilimleri 
Enstitüsüne bağlı İç Mimarlık anabilim dallarında ağırlıkla çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerin içeriğinde okul 
öncesi mimarisinin birlikte çalışıldığı alanlar tematik olarak tespit edilmiş ve öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Mimari, Lisansüstü Tezleri.

 
Abstract

Preschool period is theperiod in whichthepersonalityandidentity of individualsdevelopandshapethemostrapidly. 
Duringthisperiod, not onlythehumanfactor, but alsotheenvironmentandphysicalenvironmentsaffectedthedevel-
opmentclosely. It is importantforindividualstomeettheirphysicalneeds in theirpersonalandsocialdevelopment, 
tofeelsafe, tobelongto a groupandtodevelopaestheticsensitivity. One of themostimportantindicators of this in 
thepre-schoolperiod is thearchitecturalfeatures of theinstitutions. Thesecharacteristics, whichvaryfrom time tocul-
ture, areimportant in thedesign of thenewgenerations. Theaim of thisstudywastoinvestigatethepre-graduateschool-
thesismadeaboutthearchitecture in Turkey. Thestudywasconductedbyusingthedocumentanalysismethod in theba-
sicqualitativeresearchdesign. Inthisstudy, thethesisscanningelectronicenvironment of HigherEducationInstitution 
(YÖK) wasused. Inthedetermination of thetheses, öncesi preschoolandarchitecture ”keywordsweresearchedand 31 
studieswerereached. Byusingthe İnceleme Preschool Architecture ThesesExamination Form Ön preparedbythere-
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searcher, therelateddocumentswereexaminedundertheheadingsandthedatawereobtained. As a result of theanalysis 
of thedataobtained; Dissertation at thegraduatelevel in Turkeyaremainlyrelatedtothepre-schoolarchitecture, thema-
jority in 2018, Interior Architecture department at theGraduate School of Sciences has concludedthatweightstudied. 
Theareaswherethepre-schoolarchitecture is studiedtogether in thecontent of thethesesweredeterminedthematical-
lyandsuggestionsweremade. 

KeyWords: Preschool, Architecture, GraduateTheses.

Giriş

Okul öncesi dönemve bu döneme ait öğrenmeler insan hayatında önemli yer tutmaktadır.Do-
ğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri 
göz önüne alınarak, çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden geli-
şimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların 
kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli eğitime okul 
öncesi eğitim denir (MEB, 2012).

Eğitimin birçok tarifi vardır bunlardan en kabul göreni; eğitimin planlı bir kültürleme işi ol-
masıdır. Bileşenleri arasında program, öğretici nitelikleri ve mekan özellikleri gibi birçok un-
sur bulunmaktadır. Fiziksel mekanlar bireylerin davranışlarını oluşturmada önemli etkilere 
sahiptir, nasıl bir öğrenci nasıl bir nesil istediğimizi nasıl binalarda eğitim verdiğimize bakarak 
öngörebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı verilerine göre; Türkiye nüfusunun 
%29,7’sini çocuk nüfus oluşturmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olan diğer ülkeler ile karşılaştırıldı-
ğında, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına %29,7 ile Türkiye’nin sahip olduğu da görül-
mektedir1. Erken çocuklukta verilen eğitimin planlı düzenlenmesi,gerekliliği ve önemi ortada-
dır.İnsan beyni sadece akademik öğrenmeler yapmaz. Kalıcı öğrenmelerimizin çoğu duyuşsal 
alanı da içine alan sosyal-duygusal alanda gerçekleşmektedir. Mekanlar, mobilyalar, renk, ışık, 
ses, kokular, yüzeyin sahip olduğu özellikler, zemin, tavan vb hep öğrenmeyi etkilemektedir. 
Çocukluğumuza ait anıları bile bazen benzer bir kokuyu duyduğumuzda ya da benzer bir ezgiyi 
duyduğumuzda hatırlarız. Öğrenmede bu kadar etkili olan mekanlar acaba çocukların (fiziksel, 
sosyal, bilişsel, özbakım ve dil) gelişim alanlarıyla ne kadar uyumlu? Bu sorunun cevabı hala 
araştırılırken mevcut uygulamaların değerlendirilmesi önem arz etmekte olup etkin ve kalıcı 
gerçek öğrenmeye giden süreçlerin doğru planlanması ve yönetilmesi elzemdir. Okul öncesin-
de mekan bilinciningelişiminde çocukların özellikle mekana ait bilgiyişematizeettikleri ve bu 
bilginin her kültürde farklı geliştiği ve bu beceriyi edinmede sunulan eğitimin önemli bir etkiye 
sahip olduğu görülmektedir (Harvey, 2003). Çocukların sahip oldukları fiziksel çevrenin zen-
ginleştirilmesi, üst bilişsel öğrenmeleri ve beynin mekan üzerinden eğitilmesini sağlamaktadır 
(Çukur, 2011).Bu kadar önemli ögeleri içinde barındıran mekan algısının okul öncesi eğitimde 
önemi aşikardır. Çalışmanın bu amaçla okul öncesi mimarisine genel bir bakış sağlayarak ve ala-
na katkı sağlaması umulmaktadır.

1 https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/yuklemeler/istatistik/istatistiklerle_cocuk_2017.pdf
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Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin in-
celenmesidir. Ana amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problem sorularına yanıtlar aranmıştır.

a. İncelenen lisansüstü tezlerinin tez türü açısından dağılımı nasıldır?

b. İncelenen lisansüstü tezlerini yürüten danışman unvanı açısından dağılımı nasıldır?

c. İncelenen lisansüstü tezlerinin yapıldığı yıl açısından dağılımı nasıldır?

d. İncelenen lisansüstü tezlerinin yapıldığı üniversite, enstitü ve anabilim dalı açısından dağılı-
mı nasıldır?

e. İncelenen lisansüstü tezlerinde okul öncesi mimarisi ile karşılaştırılan değişkenler açısından 
dağılımı nasıldır?

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın desenine, örnekleme, veri toplama araçlarına ve veri toplama süreci-
ne yer verilmiştir. 

Çalışmanın Deseni

Bu çalışma, “temel nitel araştırma” ile yapılandırılmıştır. Nitel araştırma, algıların ve olayların 
doğal ortamında bütüncül ve gerçekçi bir biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği; görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldı-
ğı araştırma türü olarak tanımlanmaktadır (Karataş, 2015). Bu araştırma, okul öncesi mimarisi 
ile ilgili Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezler araştırmacının geliştirmiş olduğu formlar doğrul-
tusunda değerlendirilmiştir. 

Örneklem

Çalışmanın amacı doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğ-
rultusunda, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan ve YÖK’ün Ulusal Tez Veri Merkezinde 
bulunan okul öncesi mimarisi ile ilgili lisansüstü tezleri araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. 
“Amaçlı örnekleme, seçilen kişilerin ya da objelerin, araştırmacının amaçlarına en uygun yanıtı vere-
bilecek birey ve objeler arasından seçilmesidir. Seçimde ölçüt, kolaylık yanında, amaca uygunluktur.” 
(Aziz, 2008; s. 55). Öncelikle okul öncesi mimarisi ile ilgili tezlerin tespiti için anahtar kelimeler be-
lirlenmiştir. Tezlerin belirlenmesinde “okul öncesi, mimari” anahtar sözcüğü kullanılmıştır. Doküman 
taraması sonucunda okul öncesi mimarisi ile ilgili toplam 31 lisansüstü tezine ulaşılmış ve ulaşılan 31 
lisansüstü tezi üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Okul Öncesi 
Mimarisi ile İlgili Lisansüstü Tez Çalışmaları İnceleme Formu” kullanılmıştır. Form ilk aşama-
da araştırmacı tarafından daha önce yapılmış tez inceleme formları incelenerek hazırlanmıştır. 
Hazırlama aşamasından sonra uzman görüşü alınmıştır. Görüşler doğrultusunda “Okul Öncesi 
Mimarisi ile İlgili Lisansüstü Tez Çalışmaları İnceleme Formu”  son halini almıştır. Bu formun 
içeriğinde, tez türü, danışman ünvanı, yapıldığı yıl, yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, 
verilerin toplandığı ilve okul öncesi mimarisi ile karşılaştırılan değişkenler şeklinde toplam 8 
soru bulunmaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi

Yapılan tarama sonucunda, YÖK’ün Ulusal Tez Veri Merkezinde bulunan 31 lisansüstü tezi, Ni-
san-Mayıs 2019 tarihleri arasında incelenmiştir. İncelenen her tez araştırmacı tarafından  “Okul 
Öncesi Mimarisi ile İlgili Lisansüstü Tez Çalışmaları İnceleme Formu”na not edilmiştir. Dokü-
man incelemesi yoluyla toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Bulgular

Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili lisansüstü tezlerinin incelenmesi amacıyla yapılmış bu 
çalışmada oluşturulan alt araştırma sorularına sırası ile cevaplar verilmiştir.

İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Tez Türü Açısından Dağılımı Nasıldır?

Türkiye’de yapılmış okul öncesi mimarisi ile ilgili 31 lisansüstü tezinin tez türü açısından dağılı-
mı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tez türü“ değişkenine göre dağılımı

Tez Türü N %
Doktora 2 6,45
Yüksek lisans
Sanatta Yeterlik

27
2

87,09
6,45

Toplam 31 100

Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi mimarisi ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin%87,09’unun 
yüksek lisans tezi , %6,45’inindoktora tezi ve sanatta yeterlikolduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bir 
diğer ifade ile Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili lisansüstü tezlerinin çoğunlukla yüksek 
lisans düzeyinde hazırlandığı tespit edilmiştir. 

75



İncelenen Lisansüstü Tezlerini Yürüten Danışman Unvanı Açısından Dağılımı Nasıldır?
Araştırma kapsamına alınan 31 lisansüstü tezi yürüten danışmanın unvanına göre dağılımı Tab-
lo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.Türkiye’de okul öncesi mimarisi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tez danışmanın unvanı” değişkenine göre dağılımı

Danışman Unvanı N %
Prof. Dr. 8 25,80
Doç. Dr. 8 25,80
Yrd. Doç. Dr. 12 38,70
Dr.
Öğretim Görevlisi

2
1

6,45
3,22

Toplam 31 100

Tablo 2’e göre,okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “teze destek veren da-
nışmanın unvanı” değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, yayınlanan lisansüstü tezlerinin 
%38,70’inin danışmanın yardımcı doçent doktor, %25,80’ininprofesör doktor ve doçent dok-
tor, %6,45’inin doktor unvanlı danışmanlarca yapılmış olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer 
ifade ile Türkiye’de yayımlanan okul öncesi mimarisiile ilgili tezler en çok yardımcı doçent dok-
tor unvanına sahip akademisyenler tarafından yürütülmüştür.

İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Yapıldığı Yıl Açısından Dağılımı Nasıldır?
Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin yapıldığı yıl değişkenine 
göre yüzde ve frekans analizi Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı yıl” değişkenine göre dağılımı

Tezlerin yapıldığı yıllar N %
 2018 8 25,80
2017 2 6,45
2016 6 19,35
2012 3 9,67
2011 1 3,22
2006 1 3,22
2004 2 6,45
2001
1999
1994
1993

1
1
4
1

3,22
3,22

12,90
3,22

Toplam 31 100

Tablo 3 incelendiğinde, Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış yüksek lisans tezlerinin 
“yapıldığı yıl” değişkenine göre dağılımını veren tezlerin %25,80’inin 2018 yılında, %19,35’inin 
2016yılındave %12,90’ının 1994 yılında yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifade ile Tür-
kiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili lisansüstü tezlerinin genellikle 2018 ve 2016 yıllarında daha 
çok çalışıldığı tespit edilmiştir.
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İncelenen Lisansüstü Tezlerinin Yapıldığı Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı Açısın-
dan Dağılımı Nasıldır?

Araştırma örneklemine dahil edilen okul öncesi mimarisiile ilgili olan 31 lisansüstü tezinin ya-
pıldığı üniversite, enstitü ve anabilim değişkenine göre dağılımı Tablo 4, 5 ve 6’da verilmiştir.

Tablo 4. Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı üniversite” değişkenine göre dağılımı

Üniversite Doktora Yüksek Lisans
N %

Dokuz Eylül Üniversitesi
İ. Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi

1
1
-

1
2
1

6,45
9,67
3,22

Gazi Üniversitesi - 2 6,45
Hacettepe Üniversitesi - 2 6,45
Selçuk Üniversitesi - 1 4,87
Çukurova Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Okan Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Beykent Üniversitesi

- 1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1

2,43
3,22
6,45
3,22
3,22
3,22
3,22
3,22
6,45
3,22
3,22
6,45
6,45
3,22
3,22
3,22

Toplam 2 29 100

Tablo 4’teki Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı üni-
versite” değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, yayınlanan yüksek lisans tezlerinin %9,67’si-
ninİ. Doğramacı Bilkent Üniversitesinde, %6,45’inin Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversi-
tesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Yaşar 
Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesindeyapıldığı; toplamda 31 yüksek lisans tezinin 22 farklı 
üniversite tarafından çalışıldığı ve konunun üniversitelerce çalışılmaya değer bulunduğu bulgu-
suna ulaşılmıştır.
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Tablo 5.Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “tezin yapıldığı enstitü” değişkenine göre dağılımı

Enstitü N %
Fen Bilimleri 17 54,83
Sosyal Bilimler 10 32,22
Güzel Sanatlar 4 12,90
Toplam 31 100

Okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “yapıldığı enstitü” değişkenine göre 
dağılımı incelendiğinde, %54,83’ününfen bilimleri enstitülerince, %32,22’sinin sosyal bilimler 
enstitülerinceve %12,90’ının güzel sanatlar enstitülerince yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bir 
diğer ifadeyle Türkiye’de okul öncesi mimarisi ileilgili yapılmış tezlerin yarısından fazlasının fen 
bilimleri enstitülerine bağlı bölümlerce çalışılmış olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinin “anabilim dalı” değiş-
kenine göre dağılımı

Anabilim Dalı N %
İç mimarlık
Mimarlık
Tasarım
Okul öncesi öğretmenliği
İşletme 
Bina bilgisi
Diğer (yok)

13
6
1
1
1
1
7

41,93
19,35
3,22
3,22
3,22
3,22

22,58
Toplam 31 100

Tablo 6 incelendiğinde, örnekleme alınan lisansüstü tezlerinin %41,93’ününiç mimarlık 
%19,35’ininmimarlık, %3,22’sinintasarım,işletme,  bina bilgisi ve okul öncesi öğretmenliği ana-
bilim dallarınca yapıldığı ve %22,58’inde anabilim dalının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bir 
diğer ifadeyle Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin çoğunlukla iç 
mimarlık ve mimarlık anabilim dalına bağlı olarak yayımlandığı tespit edilmiştir. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerinde Veri Toplanılan İllere Göre Dağılımı Nasıldır?

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerinin verilerinin toplandığı illere göre dağılımı 
Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin “verilerin toplandığı il” değişkenine göre dağılımı

Verilerin Toplandığı İl N %
İstanbul 13 41,93
Ankara 9 29,00
Konya 1 3,22
İzmir 5 16,12
Kocaeli 
Eskişehir
Adana 

1
1
1

3,22
3,22
3,22

Toplam 31 100

Tablo 7 incelendiğindeokul öncesi mimarisi ile ilgilitezlerin %41,93’ünün İstanbul, %29,00’unun 
Ankara, %16,12’sininİzmir, %4,86’sının Kocaeli, Eskişehir, Adana ve Konya illerinde yapıldığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifade ile Türkiye’de okul öncesi mimarisi üzerine yapılan tez-
lerin çoğunlukla İstanbul ilinde sonrasında Ankara ve İzmir illerinde yapıldığı görülmektedir.

İncelenen Lisansüstü Tezlerinde Okul öncesi mimarisi İle Karşılaştırılan Değişkenler 
Açısından Dağılımı Nasıldır?

İncelenen lisansüstü tezlerin okul öncesi mimarisibecerisi ile karşılaştırılan değişkenlere göre 
dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Türkiye’de okul öncesi mimarisiile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerinde “Okul öncesi mimarisinin karşılaştırıldığı de-
ğişkenlere”  göre dağılımı

Karşılaştırılan Durumlar N %
Fiziksel ve mekansal çevrenin çocuk davranışına ve gelişimine etkileri 
Çocuğun fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin tasarıma etkileri
Okul öncesi mobilyası ve tasarım
Anaokullarının fiziki özellikler açısından kıyaslanması
Okul öncesi ve sürdürülebilir tasarım
Mimari tasarım sürecine katılımcı yaklaşım
Çocuk oyun parklarında modül tasarımı
Okul öncesi eğitim binasına dönüştürülmüş mevcut yapıların kısıtlamaları
Mimari tasarım ve kullanıcı ilişkisi
Öğrenci ve öğretmenlerin okul bina ve bahçeleri hakkındaki görüşleri 
Okul öncesi eğitim mekanlarında rengin çocuk psikolojisine etkileri 
Güvenli mekan
Çocuk dostu mekan
İnsan doğa mekan etkileşimi
Okul öncesi eğitim mekanlarında güneşışığı

5
2
3
3
5
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1

16,12
6,45
9,67
9,67

16,12
3,22
3,22
3,22
6,45
3,22
6,45
6,45
3,22
3,22
3,22

Tablo 8 incelendiğinde, okul öncesi mimarisi ile ilgili tezlerin %16,12’sinde fiziksel ve mekansal 
çevrenin çocuk davranışına ve gelişimine etkileri ile okul öncesi ve sürdürülebilir tasarım alanla-
rında çalışıldığı, %9,67’sinde okul öncesi mobilyası ve tasarım ile anaokullarının fiziki özellikler 
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açısından kıyaslanması alanlarında çalışıldığı, %6,45’inde çocuğun fizyolojik ve psikolojik özel-
liklerinin tasarıma etkileri,  mimari tasarım ve kullanıcı ilişkisi, okul öncesi eğitim mekanlarında 
rengin çocuk psikolojisine etkileri, güvenli mekan alanlarında çalışıldığı ve %3,22’sinde okul ön-
cesi eğitim mekanlarında güneş ışığı, insan doğa mekan etkileşimi, çocuk dostu mekan, öğrenci 
ve öğretmenlerin okul bina ve bahçeleri hakkındaki görüşleri, okul öncesi eğitim binasına dö-
nüştürülmüş mevcut yapıların kısıtlamaları, çocuk oyun parklarında modül tasarımı ve mimari 
tasarım sürecine katılımcı yaklaşım alanlarında çalışıldığı tespit edilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

İncelenen tezler ışığında okul öncesi mimarisinin öncelikle mimarlık ve iç mimarlık alanların-
da çalışılmış olması ve eğitim alanlarında yapılan çalışmaların az sayıda kalması sorunun tes-
piti ve çözümünde gerekli atılımların yapılmasını ve multidisipliner çalışmaların gerekliliğini 
göz önüne sermektedir. Okul öncesindemekanın kullanıcısı olan okul öncesi öğretmenleri ve 
öğrencileri bir çok zorlukla karşılaşmakta ve çözüm geliştirememektedir. Sonradan okul önce-
si kuruma dönüştürülen iyi niyetli ama gelişimsel ve eğitimsel açıdan yetersiz bina içi ve dışı 
mekânsal özelliklerin tespitine ve düzenlemesine yönelik çalışmaların gerekliliği ortadadır.  
Okul öncesi mekanlarında yapılacak düzenlemeler öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
alan gelişimleri için de önemini korumaktadır. Bu amaçla yapılacak teşvik edici uygulamalarla, 
iyi uygulamaların tespitinin ve yaygınlaştırılmasının okul öncesine uygun mekânsal dönüşüm 
için motivasyon sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kaynakça [a1]

Altounsı, S. S. B. (2018) Kindergarten designandenhancement: A casestudy in Libya / Kındergarten tasarımı ve geliştiril-
mesi: Libya’daki bir vaka çalışması (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç 
Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.

Atakan, T. (2016) Theeffect of designconstitutingsustainabilityconsciousness in indergarten / Anaokullarında sürdürülebilirlik 
bilincinin sağlanmasında tasarımın etkisi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi).  Yaşar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İç Mimarlık Anabilim Dalı, İzmir.
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Özet

Yabancı dil eğitimi herkes için hayatın her aşamasında önemli olmakla birlikte engelli bireyler için kendilerini 
uluslararası alanlarda gerçekleştirme fırsatı buldukları bir hayata tutunma kaynağıdır. Normal eğitim alabilecek 
öğrencilerin de doğru yöntem ve teknik ile yapılmayan öğretimler ve motivasyon eksiklikleri sebebiyle zorluk 
yaşayabildiği bilinen yabancı dil öğretiminde fiziksel ve zihinsel dezavantajlı bireyler düşünüldüğünde problemin 
önemi açıktır. Bu çalışmanın amacı evrensel tasarım ilkelerinin engellilere yabancı dil öğretiminde başarılı olmaya 
etkilerini araştırmaktır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada, olaylar ve davranışlar hakkında zengin ve önemli 
bakış açıları sağlayan çoklu örnek olay çalışması yöntem olarak kullanılmıştır. Yaş, engellilik veya diğer faktörlere 
bakılmaksızın tüm insanların erişebilmesini sağlayan binaların, ürünlerin veya ortamların tasarımı olarak 
tanımlanan Evrensel Tasarım, çevrenin herkes için daha sürdürülebilir ve daha iyi hale getirilmesi için yaratıcı ve 
kapsayıcı bir yaklaşımdır. Evrensel olarak tasarlanan binaların veya ürünlerin temel özelliği üzerinde herhangi 
bir değişiklik yapmadan fiziksel olarak dezavantajlı kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından tasarlandığı 
gibi kullanılabilmesidir. Öğrenmede Evrensel Tasarım ise Evrensel Tasarım ilkelerinin eğitim ve pedagojide de 
kullanılarak herkesin öğrenmesi için eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak ve böylece her öğrenenin eğitime hızlı bir 
şekilde katılabilmesini kolaylaştırmaktır. Bu çalışmada engellilere yabancı dil öğretimlerinden derlenen çoklu örnek 
olaylarla eğitimcilerin evrensel tasarım ilkelerini öğretimin tasarlanmasında ve uygulanmasında kullandıklarında, 
fiziksel veya zihinsel nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hazırladıkları bireyselleştirilmiş eğitim 
programlarını, genel eğitim sınıflarında daha doğal olarak oluşturabildikleri sonucuna varılmıştır. Engelli bireyleri 
toplumun farklı bir kesimi olarak değil, bütünleşmiş bir parçası olarak algılamak ve onların sosyal hayatta etkinliğini 
artırmak adına evrensel tasarım ilkelerini hem fiziksel mekanlarda hem eğitim alanında uygulamak engellilerle sosyal 
hizmet politikalarına da katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Öğrenmede Evrensel Tasarım, Engellilerle Sosyal Hizmet, Engellilere 
Yabancı Dil Öğretimi.

Abstract

Although foreign language education is important for everyone at every stage of life, it is a source of attachment 
for people with disabilities in a life where they can find opportunities to realize themselves in international areas. 
The importance of the problem is obvious for physically and mentally disadvantaged individuals in foreign language 
instruction considering the difficulty even for the students who can receive normal education due to lack of motivation 
and lack of teaching with the right methods and techniques. The aim of this study is to investigate the effects of 
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universal design principles on the success of foreign language instruction to disabled people. In this qualitative study, 
a multi-case study which provides rich and important perspectives on events and behaviours was used as a method. 
Universal Design, defined as the design of buildings, products or environments that allow all people to access, 
regardless of age, disability or other factors, is a creative and inclusive approach for making the environment more 
sustainable and better for all. The fundamental feature of universally designed buildings or products is that they can 
be used by anyone as designed without making any changes to them, including physically disadvantaged individuals. 
The Universal Design for Learning ensures that all learners have equal opportunities to learn by using the principles 
of Universal Design in education and pedagogy so that it facilitates each learner to be able to participate quickly in 
education. By the multiple case studies collected from foreign language instruction to the disabled individuals, it is 
concluded that when the universal design principles are used in the design and implementation of instruction by the 
educators, the individualized education programs teachers prepare for the students with learning difficulties due to 
physical or mental reasons can be created more naturally in the general education classes. Applying universal design 
principles in both physical and educational areas in order to perceive individuals with disabilities as an integral part 
of the society, not as a different group, and to increase their effectiveness in social life, will also contribute to social 
work policies.

Keywords: Universal Design, Universal Design in Learning, Social Work with Disabled, Foreign Language 
Instruction toThe Disabled.

Giriş

Engelli bireyler, temel yaşam alanlarından çıktıkları andan itibaren fiziksel engellerle karşılaş-
maktadır. Bu engeller, engelli bireylerin kentsel mekânlara ve hizmetlere erişmesini, sosyal ve 
ekonomik yaşama aktif katılmalarını kısıtlamaktadır. Yapılaşmış çevredeki çözümü nispeten 
daha rahat sağlanabilecek olan fiziksel engellerin yanında toplumun engelli bireye olan bakış 
açısı da büyük bir sosyolojik engel olarak engelli bireylerin karşısına çıkmaktadır. Tüm fizik-
sel ve sosyal engeller nedeniyle diğer hizmetler gibi eğitim hizmetlerinden de büyük oranda 
yararlanamayan engelli bireylerin bu eğitimler içerisinde yabancı dil eğitimi diğer güçlüklerin 
yanında engelsiz insanların da zorlanabildiği bir alanda kalmaktadır. Normal eğitim alabilecek 
öğrenciler de yabancı dil öğreniminde doğru yöntem ve teknik ile yapılmayan öğretimler ve 
motivasyon eksiklikleri sebebiyle zorluk yaşayabilmektedir. İlk olarak 1999’da yayınlanan ve 
2006’da güncellenen 21. Yüzyılda Yabancı Dil Öğrenimi Standartları, kelimelerin İngilizce baş 
harfleriyle dil öğreniminin “beş C’si” olarak ifade edilen kavramlar performans standartlarının 
tanımlanmasına yardımcı olur: iletişim (communication), kültürler (cultures), bağlantılar (con-
nections), karşılaştırmalar (comparisions) ve topluluklar (communities). Standartlar, öğrenci-
lerin yalnızca bir yabancı dilde iletişim kurmayı öğrenmemeleri, aynı zamanda diğer kültürler 
hakkında bilgi ve anlayış kazanmaları, bilgi edinirken diğer akademik disiplinlerle bağlantı kur-
maları, karşılaştırma yaparak dilin ve kültürün doğasına ilişkin iç görü geliştirmeleri ve evde ve 
dünyada çok dilli topluluklara katılmaları anlamına gelir. (American Council on The Teaching 
of Foreign Languages (ACTFL), 2006, s. 2) Bu durumda, engeli olan öğrencilerin yaşadıkları 
diğer zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda, yabancı dil eğitiminde de zorluk yaşamaları 
problemin önemini ortaya koymaktadır.
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“Adaptasyona veya özel tasarıma ihtiyaç duymadan, herkesin kullanabileceği ürün ve ortamların 
mümkün olan en yüksek ölçüde tasarlanması” olarak tanımlanan Evrensel Tasarım (Universal 
Design) mimarlar, ürün tasarımcıları, mühendisler ve çevre tasarımı araştırmacılarından olu-
şan bir çalışma grubu tarafından, ortamlar, ürünler ve iletişim de dahil olmak üzere çok çeşitli 
tasarım disiplinlerine rehberlik etmek için 7 Evrensel Tasarım İlkesi oluşturmuştur. Bu yedi ilke 
(kullanımda eşitlik, kullanımda esneklik, basit ve sezgisel kullanım, algılanabilir bilgi, hata to-
leransı, düşük fiziksel çaba, erişim ve kullanım için gerekli boyut ve alan), mevcut tasarımları 
değerlendirmek, tasarım sürecine rehberlik etmek ve hem tasarımcıları hem de tüketicileri daha 
kullanışlı ürün ve ortamların özellikleri hakkında eğitmek için uygulanabilir. (The Center for 
Universal Design, NC State University, 1997, s. 1-2)Fiziksel ortamlar üzerine Evrensel Tasarım 
çalışmaları başladıktan sonra bir eğitim araştırma organizasyonu olan CAST (Uygulamalı Özel 
Teknoloji Merkezi) öncülüğünde bir eğitim yaklaşımı olarak Öğrenim için Evrensel Tasarım 
(Universal Design for Learning) (ÖET) ortaya konulmuştur. Bu yaklaşım esnek, destekleyici 
öğrenme ortamlarının geliştirilmesi yoluyla yüksek standartlardan ödün vermeden daha faz-
la öğrenciye ulaşmak için üç ilkeli (içeriğin birden çok türde ve ortamda sunulması; materyal 
kullanımı ve öğrenci etkileşimi için çeşitli seçenekler sunulması; öğrencilerin ilgi ve motivas-
yonunu arttırmak için birden çok yol kullanılması) bir plan sunar. (CAST (Center for Applied 
Special Technology), 2011, s. 4-5)

Bu çalışmada amaç engellilere yabancı dil öğretiminde iyi örneklerin öğrenim için evrensel tasa-
rım ilkelerini ne denli uyguladıklarını araştırarak genel öğretim sınıflarında da benzer çalışmala-
rın uygulanarak engelli bireylerin toplumla bütünleşerek eğitimlerini almalarına devam etme-
lerinin mümkün olup olmayacağını ortaya koymaktır. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada gerçekleş-
tirilmiş örnek alınabilecek uygulamalar ile engelli bireylerin ihtiyaçları daha iyi ortaya konmuş 
olacaktır. Çok daha fazla engel türü olmasına rağmen bu çalışmada yer alacak yabancı dil öğre-
timinde iyi uygulama örnekleri bedensel engelliler için, görme engelliler için, işitme engelliler 
için, down sendromlular için ve disleksiler için olan örneklerle sınırlandırılmıştır.Bahsi geçen 
engel türleri için biri ülkemizden biri dünyadan olmak üzere ikişer örnek olay ele alınmıştır.

Bu çalışmada “Engellilerle yapılan yabancı dil öğretimleri nasıl olmaktadır? Başarılı ifade edilen 
öğretim örnekleri niçin başarılı olmuştur? ÖET ilkeleri bu örneklerde ne denli uygulanmıştır?” 
araştırma sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır.

Yöntem

Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışmada araştırma konusu “nasıl” ve “niçin” soru-
larına yanıt bulmayı hedeflediğinden durum çalışması veya vaka çalışması olarak da adlandırı-
lan örnek olay çalışması desen olarak seçilmiştir. Stake’e göre, tekli örnek olay çalışması yürüten 
bir araştırmacı güncel bir olguya odaklanır ve bu olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesinde ça-
lışmak için sınırlandırılmış bir ortam seçer. Çoklu örnek olay çalışması yürüten bir araştırmacı 
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ise aynı şekilde tek bir olguya odaklanır ancak bu olguyu farklı ortamlarda çalışmak için farklı 
ortamlar seçer. (Stake, 1995, s.2-5)Bu çerçevede, bu çalışmanın desenine çoklu örnek olay çalış-
masının uygun olduğu düşünülmüştür. Aynı olgu (engellilere yabancı dil öğretimi), farklı yaşam 
ortamlarında (Türkiye ve dünyadan farklı bağımsız ortamlarda) araştırılmıştır. Araştırma veri-
leri dokümanlar aracılığıyla toplanarak öncelikli olarak durum betimlemesi yapılmıştır. İkinci 
veri analizi aşamasında ise öğretimde evrensel tasarım ilkelerinden belirlenen temalar ile veriler 
çapraz durum analizi ile analiz edilerek benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuştur.

Bulgular

Bedensel Engelliler İçin Yabancı Dil Öğretimi

Tüm engelliler içerisinde özellikle bedensel engelliler paralimpik olimpiyatlar gibi uluslararası 
alanlarda kendilerini gerçekleştirme fırsatı bularak hayata tutundukları için yabancı dil öğren-
melerinin önemi kaçınılmazdır. 

Bedensel engellilere yabancı dil öğretimi ile ilgili ilk örnek uygulama ülkemizde Adapazarı Halk 
Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleşmektedir. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi ve Yenihayat 
Paralimpik Spor Kulübü ortaklığıyla engelli adaylara iletişimsel dil, tiyatro ve oyuncaklarla ve-
rilen İngilizce eğitimi engelli bireyleri dertlerini anlatabilecek seviyeye getirmektedir. Engelli 
bireyler haftada iki gün, günde üç saat İngilizce eğitimi alarak 7 ayda kendilerini, dertlerini anla-
tabilecek seviyeye geldi. Eğitim Bilimlerinde İletişimsel Dil Öğrenimini tamamlamış, Endüstri 
Mühendisliği’nde de Doktorasını devam ettiren Cem Özkurt, engelli bireylere hayatlarına ye-
nilik katmak için İngilizce eğitimi veriyor. Cem Özkurt, “Buradaki hedefimiz değişiklik yaratmak. 
Cesaret ve özgüven arttırıcı bir yöntemle onlara hayatlarını idame ettirecek bilgiyi aktarmaya çalıştım. 
Konuşma ve tiyatro yapmaya dayalı bir eğitim sistemi uyguladık. Bedensel engellerinden dolayı yaza-
mayanlar oluyor o yüzden görsellik ve konuşmayı ön planda tuttum. Hayatımızdaki kullandığımız 
araç gereçlerle olayları hikayeleştirdik.  Belki de bir kelimeyi binlerce kez tekrar ettik. Ama şu seviyeye 
gelmeleri şahane. Ben çabalarımın karşılığını fazlasıyla aldım. Onlarda severek çaba gösterdiler ve şimdi 
dertlerini kolaylıkla anlatıyorlar. İnşallah bu kurslar devam eder ve binlerce engelli faydalanır” dedi. 
Öğrencilerden Selim Özen, “Biz burada oyuncaklarla eğitim görüyoruz. Hayatımızda kullandığı-
mız karşımıza çıkabilecek herhangi bir araç gereçle eğitim görüyoruz. Ve bedensel engelli olduğumuz 
için yazmadan çizmeden sadece konuşarak eğitim alıyoruz. Buraya başlamadan önce sürekli yurt dışı-
na gittiğim için kendimde dil eksikliği gördüm. Sonra halk eğitimden talepte bulunduk. Bize yardımcı 
oldular bu sayede bu eğitimi almaya başladık. Hocamızın üzerimizde çok emeği var kendisine de çok 
teşekkür ederiz” dedi. İngilizce eğitimi alan bir diğer bedensel engelli öğrenci Yusuf Kambur, “Ben 
köyde oturuyorum. Eğitim hayatımı da engelimden dolayı tamamlayamadım. Özellikle de yabancı dile 
kapalıydım. Çocuk gibi aldığımız eğitim sonrasında şimdi derdimi anlatacak kadar İngilizce konuşa-
biliyorum. Ama çok zorlu bir süreçti. Günde bazen 1 kelime öğrendiğim oldu. Ama şimdi o kelime beni 
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ihtiyacımı görecek duruma getirdi. Tiyatro ve oyuncaklarla eğitim aldık. En önemlisi de konuşarak her 
şeyi konuşarak iletişimsel dille öğrendik. Bana ne kazandınız derseniz özgüvenimi ve cesaretimi kazan-
dım. Ben derdimi anlatabilmeyi öğrendim. Bu kursun devam etmesini de çok istiyorum. Bütün engelli 
adaylar yabancı dil öğrenmeli.” (Sakarya Yenigün Haber Portalı, 2017)

Yabancı dil öğrenmenin en verimli yollarından biri ise o dilin konuşulduğu ülkede eğitim almak 
veya bir müddet yaşamaktır. Bedensel engellilerle ilgili ikinci örnek, Amerika, New Jersey’de 
Montclair State University, Modern Diller ve Edebiyatı Profesörü Elizabeth Emery’nin beden-
sel engelli bir öğrencisi ile Paris’e gitme tecrübesi. Profesör Emery karşılaştıkları güçlüklerin dil 
öğrenmede faydaya dönüştüğünü aktarıyor. “Uzun süredir Fransa’yı ziyaret etmeyi hayal eden Kris-
tin ile yurtdışına seyahat etmek, yurtdışında eğitim konusundaki deneyimimin bir göstergesiydi. Oto-
büs şoförleri ile tartışmak veya tekerlekli sandalyeyi dar alanlara sokmak için zorlamak gibi birçok zor 
an vardı, fakat genel olarak program hakkında bu kadar istekli ve risk almaya meraklı bir öğrenciden 
başka ne isteyebilirdim ki. Kristin’in metroyu ilk kez deneyimleme zevkinden, asansörle Eyfel Kulesi’ne 
çıkma heyecanına kadar - yapabileceğini asla düşünmeyeceği şeyleri – görmek bakış açımızı değiştirdi. 
Birbiri ardına bir anıta odaklanmak yerine, gezimizin yavaşlığı anlar bizi mimari detaylara, parke taş-
larına, restoranlardan veya pazarlardan gelen yemek kokusuna, Sen Nehri ve Akdeniz’in ışık oyunla-
rına odaklanmaya teşvik etti. Tekerlekli sandalyeyle en kolay ulaşım yöntemi olan yürümek hem Paris 
hem de Nice’in kentsel dokusuna daha fazla odaklanmamızı sağladı. Kristin’in sadece hayalinde gördü-
ğü yerleri ziyaret etmesindeki heyecanı ve yorumlayışı diğer öğrencilerin kendi hareket kabiliyetlerini ne 
kadar dikkate aldıklarını anlamalarını sağladı. Ayrıca, bu ilk elden engelli bireyin deneyimi ile hayata 
karşı çok daha fazla duyarlılık kazandılar. Kristin’in engelliliği nedeniyle kendisiyle daha çok Fransızca 
konuşulmasıyla aslında ona diğer öğrencilerin üzerinde bir avantaj sağlamış oldu. Tekerlekli sandalye, 
diyaloğa girmeyi sağlayan bir konuşma nedeni haline geldi. Fransız yerliler, Kristin ile konuşmaya ça-
lışma eğilimindeydiler - nereden geldiğini, ne yaptığını, Nice hakkında ne düşündüğünü – grubun diğer 
üyelerini sadece turist olarak gördükleri için onlarla bir diyaloğa girmiyorlardı. Kristin’in Fransızcasının 
ay boyunca çarpıcı bir şekilde gelişmesi ve mezun olduktan sonra Fransa’ya taşınmaktan bahsetmesi 
şaşırtıcı değil.” (Emery, 2008, s. 192-193)

Görme Engelliler İçin Yabancı Dil Öğretimi

Türkiye’de görme engellilere yabancı dil olarak İngilizce öğretimi üzerine yapılan bir yüksek 
lisans tez çalışmasında Açıkgöz görme engelli öğrencilerin gören akranlarıyla kıyaslandığında 
dokunma ve işitmeye ağırlık verilmesi, bazı beceriler için birebir çalışılması gibi özel eğitimsel 
ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. (Açıkgöz, 2006, s. 31) Bu çalışmanın sonunda verdiği ayrıntılı 
önerilerden konu ile ilgili olanlar istifade edebilir. 

Görme engelliler için yabancı dil öğretiminde ilk örnek olay ülkemizden. 1999 yılından bu yana 
Avrupa’da yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil 
Ödülü, 2013 yılında dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en 
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yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırma-
yı hedefleyen kurumlardan İzmir Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu’na verildi. (Türki-
ye Ulusal Ajansı, 2013) Avrupa Dil Ödülünü almaya hak kazandıkları projeleri “Dream-Dra-
ma-Drum” projesi ile dil öğretim metotlarına farklı bir bakış açısı sunuyorlar. Kullanılan yön-
temde bireylerin dezavantajları göz önünde bulundurulmuş. Orff scholverk yaklaşımı ilk kez bir 
dil öğretim tekniği olarak kullanılmıştır. Bu yöntemin görme engelli bireyler için kullanılması 
ayrı bir ilk olmuştur. Bu proje ile 5-6. Sınıftaki öğrencilere ritim ile İngilizce; 7-8. sınıf öğrencile-
rinin yaratıcı drama ve yaygın eğitim atölyeleri ile öz güven kazanmaları ve engelli haklarını öğ-
renerek yetişkin yaşlarında kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey olmalarının sağlanması 
hedeflenmiştir. (European Comission, 2013)

İkinci örnek olay ise Ürdün British Council’dan. İngilizce öğretmenlerinden Andreea Pulpea gör-
me engelli öğrencisi Raed ile tecrübesinde akran desteğinin önemli olduğunu şöyle anlatıyor: 
“Raed 29 yaşında ve merkezimize bu yılın başlarında başlangıç seviyesinde bir öğrenci olarak katıldı. Ai-
lesinden fazla destek alamayan Raed bağımsız bir hayat sürdürüyor. Amman’da yaşıyor ve bir hastanenin 
çağrı merkezinde çalışıyor. Raed motivasyonlu bir öğrenci ve sıkı çalışmasının sonucu olarak orta seviyede 
kursu tamamlamak üzere. Raed ilk olarak yoğun bir yaz kursunda öğrencim oldu. İlk dersimizde kendini 
tanıtırken “My name is Raed and I’m blind” (İsmim Raed ve âmâyım) diyerek kendini İngilizce tanıttı. 
Görme yetisini sonradan kaybettiği için Braille alfabesini öğrenememiş. Hayatının her aşamasında kendine 
yardımcı olan özel bir yazılımla yazılı olan her şeyi sese çeviriyor. Facebook profili var ve arkadaşlarının 
güncellemelerini bu yazılım sayesinde takip edebiliyor. Raed kariyer nedeniyle İngilizce öğreniyor ve tercü-
man olmak hayali. Raed için ders planlarken karşılaştığım en büyük zorluk sınıfın geri kalanının müfredatı 
takibini bozmadan onun için tüm aktivitelerin uygulanabilir ve verimli olmasını sağlamaktı. Kelime temelli 
aktiviteler için çok fazla sesli kaynak kullandım. Dil yapılarını takiben konuşma aktivitelerini yaparken 
otantik kaynaklar (BBC ve Al Jazeera haber, spor, bilim vb programları) kullandım. Gramer ve yazma 
aktiviteleri için destek ve akran düzeltmesi için Raed’in güçlü bir çalışma eşi olmasını temin ettim. Sınıfta 
Raed’in tüm materyalleri okuyup tanımlayan bir öğretmen asistanı her zaman bulundu. Bu bazı zaman-
lar asistanların iyi seviyede İngilizceleri olduğu için cevapları kendilerinin vermeleri ya da hatalarını dü-
zeltmelerine sebep olsa da genel olarak işe yarayan bir uygulamaydı. Bundan sonraki çalışmaları için Raed 
tüm materyallerin sesli formatta olmasını istiyor ve kurumumuz da bunu sağlamak için çalışıyor. Raed 
akranlarından hem sınıfta hem de sınıf dışında çok destek alıyor. Meslektaşları da teneffüslerde kafeteryada 
ona eşlik edip onunla alışmaktan mutlu olduklarını belli ediyorlardı. Öğrencilerden ikisi her gün yarım saat 
erken gelip onun ödevlerine yardımcı oluyorlardı. Sınıfta öğrenciler bağımsız olarak sözlük kullanıp yeni ke-
limeleri açıklıyorlardı. Raed İnternetten sesli sözlük kullanarak arkadaşlarına telaffuzda yardımcı oluyordu 
ve bu da onun özgüveninin artmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştı. Raed iyi bir gelişim gösterdi ve şimdi 
dördüncü kurda. Bizimle çalışmaya devam edecek ve sınıfta çok olumlu bir deneyim yaşamakta. Raed ile 
çalışmak bana insani ilişkilerin değerini ve akran desteğinin önemini öğretti. Gelecekte benzer bir durum 
olduğunda diğer öğrencilerin destekleyici olmaları ve öğrencinin başarısıyla gururlanmalarını sağlamak 
önceliğim olacak.” (British Council, 2012, s. 24)
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İşitme Engelliler İçin Yabancı Dil Öğretimi

Çok çeşitli tip ve derecelerde işitme engellilikleri mevcuttur. Bazı öğrencilerde bir miktar duy-
ma olabildiği gibi bazıları tamamen işitme duyusunu kaybetmiş olabilmektedir. 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2018 tarihli 30471 sayılı Resmi Ga-
zetede yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre “İşitme yetersizliği, zihinsel 
yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliş-
tirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Bu öğrenciler 
merkezi sistem sınavlarında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar. Öğrencilerin yabancı 
dil dersinden muaf olma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir” denmek-
tedir. (Resmi Gazete, 2018, s. 8) Bununla birlikte işitme engelli öğrenciler için farklı ülkelerin 
işaret dillerini öğrenmeleri ve iletişim kurmaları amacıyla yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 
Bunlardan biri olan ilk örnek olayımız 2009 yılında bir AB proje ortaklığıyla başlayan “Spread 
the Sign” (İşaretleri Yayalım) projesidir. İzmir Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde 
yapılan çalışmalarla katkı sağlanan online platformda 9 ülkenin işaret dilleri internet sitesinde 
buluşturulma amacıyla başlanan projede güncel olarak 36 ülkenin işaret dili ile ilgili veri tabanı 
oluşturulmuş durumda. Gene ilk etapta proje ortaklarınca belirlenen 1870 kelimenin ulusal işa-
ret dilindeki karşılığının siteye yüklenmesi planlanmışken öğrencilerin yüksek motivasyonuyla 
şu anda 400.000’den fazla işaret videosu yüklenmiş durumda. (Spread The Sign , 2018) Farklı 
ülkelerin işaret dillerini öğrenmek isteyen işitme engelli bir birey bu site üzerinde aynı cümlenin 
karşılaştırmalı olarak videolarını izleyebilmektedir. 

İkinci örnek olay, Çek Cumhuriyeti Prag The Charles Üniversitesi’nden. İngilizce öğretmeni 
Marie Doleżalova işitme engelli öğrenciler için Üniversite’nin Dil Merkezinde geliştirdikleri 
sistemi paylaştığı yazısında şu ifadelere yer vermektedir: “Genellikle çok görseldirler, ancak aynı 
zamanda bazıları çok fazla okuma yaptıklarında yorulurlar. Temel olarak ne konuşabilir ne de on-
larla dinleyebilirsiniz. Öyleyse geriye kalan, okuma (yüksek sesle değil), yazı ve dilbilgisidir. Açıkçası, 
her zaman sadece bunları yapamayız. Sonuç olarak biz de yavaş yavaş kendi sistemimizi geliştirdik. 
Denediğimiz ve test ettiğimiz sınıf düzenlemelerini belirtmek isterim. Çek işaret dili tercümanı aracılı-
ğıyla İngilizce öğretiyorum ve sınıfı paylaştığım hafif işitme engelli bir asistan ile monotonluk tehlikesini 
önlüyorum. Sınıfta yaptığımız beş etkinlik türünden bahsetmek istiyorum. Bunlar: kelime bilgisi, oku-
ma, gramer, konuşma ve yazma. İşitme engelli öğrenciler konuşmayı ve telaffuz etmeyi reddettiği için 
telaffuz ve dinleme etkinliklerini derslere dahil edemiyoruz ve onları zorlamanın doğru olmayacağını 
düşünüyoruz. Kelime hazinesi söz konusu olduğunda, karmaşık bir cümle olmasa da her zaman an-
lam ifade etmesi gereken sözlerle ilgilidir. Bu, öğrencilere bir bağlam içinde kelimeyi göstermektir. Bir 
öğrenci kelimeyi tahmin edemezse, İngilizce olarak açıklamaya çalışırız veya kelimenin somutluğuna 
bağlı olarak Google resimlerini ve oradaki kelimenin görüntüsünü kullanırız. Okuma etkinliği birçok 
şekilde olabilir. Sözlü ifadelerden ve cümlelerden başlayarak, genel veya spesifik olan kısa ve daha uzun 
metinlere ilerliyoruz. Birçok öğrencinin okumaktan hoşlanmamalarının üstesinden gelmek zorundayız. 
Bu nedenle, metin güncel olmalı ve öğrencilere çekici gelmelidir. Öğrencilerimizden bazıları yavaş oku-
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yuculardır, bu nedenle okuma tekniklerini öğretmeye, tarama ve gözden geçirme uygulamalarına önem 
veriyoruz. Bazen öğrencilere okullarda gördükleri her metni tek tek çevirmelerini öğretiyorlar. Biz bunu 
yapmaktan caydırmaya çalışıyoruz çünkü bir metinde her bir kelimeyi bilmek çoğu zaman çok önemli 
değil, anlamını doğru anlamak daha önemlidir. Eşleştirme okuması (bir metnin parçalarını bir özetle eş-
leştirmeniz gerekiyor) ve doğru sıra okuması (cümleleri doğru sıraya koymak zorundasınız) yapıyoruz. 
Bu teknikler, öğrencilere bir metnin tutarlılığını ve mantıksal akışını görmeyi öğretir. Tarama ve gözden 
geçirme işleminin bir parçası olarak, öğrenciler ayrıca metne bağlı soruları cevaplamaları gereken yoğun 
bir okuma alıştırması da yapıyorlar. Daha ileri seviyedeki öğrenciler için, metne bakmadan veya sadece 
resimlerine bakarak kendi cümleleriyle tekrardan söyleme çalışmaları yapıyoruz. Bir metnin bölümlere 
ayrılması ve hikayeyi destekleyecek resimler olması her zaman çok yararlıdır. Anlık bir sohbet için Goog-
le sohbetteki sohbet odalarını kullanırız. Genellikle her ikinci dersimizde Dil Merkezimizdeki bilgisayar 
odasına gidiyoruz, oturum açıp sohbet etmeye başlıyoruz. Genellikle yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. 
Birbirinizi selamlamak, bir haftasonu hakkında konuşmak, farklı problemleri tartışmak veya dersin 
konusu hakkında konuşmak, okuduğumuz metin ve kelimeleri tartışmak veya kompozisyon yazmak 
için konuları tartışmak için kullanılabiliyoruz. Bazen öğrencilerin ürettikleri ifadelerin bir öğretmen için 
anlaşılmaz göründüğünü, ancak sohbet odasındaki diğer öğrenciler için oldukça anlaşılır olduklarını 
fark etmek ilginç oluyor. Yazma etkinlikleri için yeni başlayanlar ve ortaokul öncesi öğrencilerden hiçbir 
şekilde “gerçek şeyler” yazmalarını istemiyoruz. Bunun nedeni, kelime bilgisi ve cümle kurma, yapı bece-
rilerinin henüz iyi gelişmemiş olması ve tekrar tekrar hatalar yaparak sık sık cesaretlerinin kırılabilecek 
olmasıdır. Konuşma ve yazma arasında bir etkinlik olan e-postalar ve sohbet dışında, sınıf içi ve sınıf 
dışı yazılar da yapıyoruz. İyi tekniklerden biri, bir hikaye okumak ve ardından resimleri destek olarak 
kullanarak kendi kelimelerinizle yeniden anlatmaya çalışmaktır. Yazmayı öğretmenin bir başka etkili 
yolu, öğrencilerin kendileri ve yaşamları hakkında yazdıkları bir günlük tutmalarıdır. Bu bir öğretmen 
için oldukça zaman alıcı olabilir, çünkü öğrenciler genellikle bir taslak yazarlar ve daha sonra düzelt-
melerden sonra, hata yapılmadan tekrar tekrar yazmak zorunda kalırlar. Sınıf içi yazma aktiviteleri 
olarak, öğrencilerin önceki günü veya ilginç buldukları haberler hakkında dersin başında sınıf tahta-
sında yazı yazma da yapıyoruz. Yazma, çeşitli biçimlerde olabilir, örneğin bir iş ilanını cevaplamak, bir 
arkadaşınıza e-posta yazmak, konferans için poster hazırlamak, bir kişiyi tanımlamak, işitme engelli 
sorunlarıyla ilgili konular hakkında yazmak. Dil Kaynak Merkezimiz iyi donanımlı olduğundan, ders-
leri daha değişken hale getirmek için öğrencilerimle farklı donanım türlerini kullanmayı seviyorum. Öğ-
rencilerin aynı anda yazabileceği yazı tahtaları kullanıyoruz, flipchartlar kullanıyoruz, bilgisayarları 
sohbet etmek, gramer ve okuma alıştırmaları, çevrimiçi bilgi aramak için kullanıyoruz (elbette İngilizce). 
Bütün öğrencilere bir şey göstermek istediğimizde, örneğin İnternet’ten bir resim, bir film, YouTube’dan 
kısa bir alt yazılı hikaye veya sadece birlikte bir egzersizi düzeltmek veya birlikte okuma yapmak gibi 
etkinliklerde projektör de kullanıyorum. Sadece onları motive etmek için değil, aynı zamanda onlara bir 
fırsat vermek için çalışıyoruz; bu nedenle her yıl birinci sınıf öğrencilerimiz İngiltere veya Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde üç haftalık İngilizce yaz kursuna gidebiliyorlar. Kurslar, saygın üniversitelerin işitme 
engelliler merkezleriyle hazırlanmış ve bu öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Öğrenciler bu 
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yurtdışı gezilerinde gerçek yaşam durumlarına maruz kalıyor, bilgilerini test edebiliyor, uygulayabiliyor 
ve geliştirebiliyor, ülke kültürünü tanıyabiliyor, başkalarıyla tanışabiliyor, işitme engelliler kulüplerini 
veya okullarını ziyaret edebiliyor. Yurtdışındaki bu yaz okullarının bir diğer avantajı da öğrenciler ge-
nellikle işitme kaybından ötürü ailelerine bağımlı olmasına rağmen yurt dışına çıktıklarında kendi gibi 
akranlarıyla kendi ayakları üzerinde duruyorlar.” (Wydawnictwo KUL, 2013, s. 157-159)

Down Sendromlulara Yabancı Dil Öğretimi

Ana dilde dil gelişimi zorluğu çeken down sendromlulara yabancı dil öğretimi süreci de en az bir 
o kadar zorlu ilerleyecektir.Down Sendromlular ülkemizde özel öğretim merkezlerinde ve hafif 
düzeyde down sendromu olanlar ise kaynaştırma sınıflarında eğitim alırlar. Bu öğrencilere bi-
reysel öğretim planı uygulanır. Ülkemizde down sendromlu öğrenciler yabancı dil derslerinden 
muaf olmakla birlikte müzik ve ritim ile yapılan çalışmalarda basit düzeyde ilerleme görülmek-
tedir. İlk örnek olay, zihinsel engellilerin toplumca bireyler olarak kabul edilmesini sağlayarak, 
onları bağımsız yaşama hazırlayan ve hayatın her alanında yer almaları için çalışmalar yürüten 
bir sivil toplum kuruluşu olan İZEV’den.Down sendromlu farklı yaş grubundan çocuklara ri-
timle İngilizce eğitimi verilmektedir. 30 hafta boyunca küçük parçalara bölünmüş 45 dakikalık 
dersler sonunda öğrencilerin büyük bölümünde gelişme gözlenmiştir. Bu süreç sonunda öğ-
renciler 1-20 arası sayıları bilirler. Ana ve ara renkleri, aile bireylerini, haftanın günlerini, vücut 
bölümlerini, mevsimleri, bazı meyve adlarını öğrenmişlerdir. Bir kısım öğrenci basit cümle kur-
mayı ve cevap vermeyi kavramıştır. (İZEV, 2017)

İkinci örnek olayda, 21 yaşında İspanyol bir down sendromlu erkeğin toplamda 11,5 saat süren 
10 günde 10 ders İngilizce eğitim almasıyla ilerleme kaydedilip kaydedilmeyeceği üzerinde bir 
çalışma yapan Meksika asıllı İngilizce Öğretmenleri (Gutiérrez & Alexandra, 2017) yaptıkları 
çalışmada katılımcıdan topladıkları veriler ve literatürün analizi ile, katılımcının alıştırma etkin-
liklerini kullanarak temel İngilizce işlevlerini edindiği ve kendi dilindeki iletişim becerilerini 
geliştirdiği bir ünite oluşturmaya çalışmışlar. Pedagojik müdahale için bir ders dizisi tasarlanıp 
her bir derse bir miktar kelime ve gramer konusu verilmiş. Bu süreci şu şekilde aktarıyorlar: 
“Öğrenciye öğretme faaliyetleri konuya göre tasarlandı ve her biri belli bir şablonda alıştırma çalışması 
içerdi. Katılımcının seviyesine göre oturumlar oluşturmak ve rahat hissettiği bir ortam oluşturmak çok 
önemliydi, ancak başlangıçta oluşturulan oturumlar zorlukları nedeniyle uygulanamadı. İlk oturumda 
ve seviye belirleme sınavında, öğrencinin sadece kelimeleri koruduğu görülmüştür. Bu nedenle, yeni bir 
oturum dizisi tasarlandı. Her derste öğrenilecek üç veya üçten fazla kelime vardı, seans başına en fazla 
altı kelime. Seçilen konular, ona anlamlı bir bağlam kazandırmak için katılımcının ilgi alanlarına da-
yanıyordu. Katılımcı üzerinde birçok şey gözlendi; başlangıçtan beri, öğretmenlere yönelik utangaçlık 
belirtileri göstermesine rağmen, öğrenci İngilizce öğrenmek için yüksek motivasyon gösterdi. Öğretmen-
ler, katılımcının İngilizce seviyesini göz önünde bulundurarak, yeterli girdi sağlayabildiler ve öğrenirken 
kendini rahat hissedebileceği ilgi alanlarıyla derslerin bağlantısını kurabildiler. Zaman geçtikçe, öğren-
cinin utangaçlığı görünür şekilde azalıyordu ve sürece devam etme isteği daha da arttı.  Önerildiği gibi 
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öğrencinin İngilizce işlevlerini tam olarak üretemediğini fark ettik, ancak günlük hayatında kullandığı 
gerçek kelimelerin temel kelime haznesini kolayca öğrenebildi: Selamlar, vedalaşma, renkler, sayılar, aile 
üyeleri ve yüzmeye ilişkin kelimeler. 10 ders boyunca, katılımcı toplam 26 kelime öğrendi. Araştırma 
sorusu sonuçlarının, bu özel vaka çalışmasına göre, katılımcının temel İngilizce işlevlerinin tamamını 
öğrenemediğini göstermesine rağmen, vaka çalışmasının amaçlarının başarıyla yerine getirildiği söylen-
melidir. Down sendromlu bir kişiye kısa bir İngilizce kursu öğretmek için oluşturulan kısa bir metodoloji 
vardı ve katılımcı İngilizce seviyesinde yüksek bir gelişme gösterdi. Ayrıca, down sendromlu çocukların 
dilsel ve iletişimsel becerilerini nasıl geliştirdikleri konusuna bu çalışmanın katkı sağlayacağını düşünü-
yoruz.” (Gutiérrez & Alexandra, 2017, s. 12-15)

Disleksiler İçin Yabancı Dil Öğretimi

Disleksi; harf ve kelimelerin karıştırılması, tersten algılanması şeklinde görülen, sözcük okuma 
doğruluğu, okuma hızı ve akıcılığı, okuduğunu anlama alanlarında yaşanan bozukluktur. Ül-
kemizde disleksik öğrenciler özel öğrenme güçlüğü tanısı konulduğunda dilerlerse yabancı dil 
derslerinden muaf oluyorlar. Bununla birlikte disleksik bireyler üzerinde özel çalışma yapıldı-
ğında birden çok yabancı dili öğrenebildikleri bir gerçektir. İlk örnek olay, Türkiye’nin de or-
tak olduğu 2012-2013 yılları arasında yürütülmeye başlanan DysLang projesidir. Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, İtalya, İsviçre, İngiltere ve Galler ülkeleriyle birlikte yürütülen çalışmalarla 
disleksik bireyi ilave bir müfredat dili öğrenmesi konusunda desteklemek amacını taşımakta-
dır. Bu projeyle yabancı dil öğrenen bir öğrencinin ifadeleri şöyle: “Ben 21 yaşında disleksik bir 
hedonistim. Bu yazıyı size yazmadan önce birçok kez aklımdan tasarladım fakat bu tasarımlarımdan 
hiçbirini düzgün bir metin halinde toplayamadığım için yazıp yollamam zaman aldı. Daha açıklamak 
gerekirse yazıya dökmek istediğim birçok düşüncem olmasına rağmen hepsi aklımın içinde dönüp duru-
yor. “Düşüncelerimi kontrol edemiyorum”. Bu konuda çevremdekilerle kendimi karşılaştırmak için yap-
tığım ufak bir deney var. Arkadaşlarıma akıllarından düz bir çizgi düşünmelerini söylüyorum. Bunu 
yapmakta arkadaşlarım hiç zorluk çekmese de ben hiç başaramadım. Kendimi anlatmakta, motive 
olmakta, yazı yazmakta, program yapmakta hep zorluk çektim. Aynı zorluğu ders çalışmakta da çek-
meme rağmen İngilizce ya da Japonca öğrenirken hiç zorluk çekmedim; izlediğim okuduğum yabancı 
materyaller (anime manga dizi çizgi film) ben zorlamadan da bu dillerin aklımdan geçmesini sağladığı 
için daha az zorlanarak daha çok şey öğrenmemi sağladı. Bunun yanında düşündüğüm şeyi kontrol et-
mem zor olsa da nasıl düşündüğümü kontrol etmek oldukça kolaydı. Bir kelime bir kelime de olsa yavaş 
yavaş zihnimi önce İngilizceye sonra Japoncaya çevirdim. İlk Japonca öğrenmeye başladığım sıralarda 
3 dilde birden düşünüyordum. Şu anda da Türkçe, İngilizce ya da Japonca düşünmek arasında hiç fark 
hissetmiyorum.” (Özel, 2013, s. 75)

İkinci örnek olay ise ABD, Massachussetts’de online öğrenme programı olarak geliştirilen 
SMART platformudur. Yabancı dil olarak Çin dili öğretmeni Kaini Gu disleksik öğrencilerle 
çalışmaları neticesinde yabancı dil öğrenmelerinin mümkün olduğu sonucunu şu sözleri ile ifa-
de ediyor: “Bildiğimiz gibi, disleksi, öğrencinin yazılı formu ve dilin ses yapısını işlemekte zorluk çektiği 
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bir durumdur. Bu nedenle, yabancı dil öğrenmek, disleksik olan öğrenciler için imkansız bir görev gibi 
görünebilir. Ancak, çok dilli ve yapılandırılmış bir dil öğretme yaklaşımı ile yabancı dil öğretimi, disleksik 
olan öğrencilere öğretmek için iyi araştırılmış bir yöntemdir. Aslında, sadece disleksik olan öğrenciler için 
değil, sınıftaki tüm öğrenciler için çalışabilir. Çok boyutlu yapılandırılmış dil öğretimi, hafızayı ve yazı-
lı dili öğrenmeyi geliştirmek için görsel, işitsel ve kinestetik-dokunsal yolların aynı anda kullanılmasını 
içerir. Yaklaşım sistematik, açık, doğrudan ve dilin yapısına odaklanmıştır. Bu yaklaşımla yabancı dil 
öğretimi için bazı stratejileri şöyle listeleyebiliriz:

• Dil kavramlarını mantıklı bir şekilde öğretin ve öğrencilerin kavramları sınıflandırmasına yardımcı olun.

• Yabancı dilin konuşma sesini sistematik ve açık bir şekilde öğretin.

• Okuma sırasında kelimeleri ve cümleleri ayırmanın yolunu modelleyin.

• Bir dil kavramını öğretmek için aynı anda birkaç öğrenme kanalını (dinleme, konuşma, okuma ve 
yazma) kullanın.

• Bir kavramı vurgulamak için cinsiyet, fiil / isim anlaşması ve yabancı dildeki diğer eşleşme ilkeleri 
için renk kodlamasını kullanın.

Çince dersimde disleksik öğrencilerin birçoğunun başarılı olduğunu gördüm çünkü öğrencilerin cevapla-
rını hep sözlü olarak istiyorum. Ayrıca resimler ve kelimelerin yazılışı gibi hazır görseller de var. Çoğu za-
man, öğrencilerin ses ve biçim arasındaki bağlantıyı güçlendirmeleri için kelime - cümle söylerken hecele-
meyi (Pinyin) yazmalarını isterim. Çince bir tonlama dili olduğundan, öğrencilerin farklı tonları ayırt 
etmelerine yardımcı olmak için renk kodlaması kullanıyorum. Ayrıca “söyle” ve “git” gibi bazı kelimeler 
için el işaretleri yaparım. Çince yazı sistemi (Çince karakterler) öğrencilerim için her zaman zor olmuş-
tur, bu yüzden kinestetik dokunsal yolları birbirine bağlamak için sınıfımla birlikte yazı yazıp çizim ya-
pıyorum. Karakter oluşturmak için oyun hamuru kullanmak veya kaligrafi uygulamak da eğlencelidir 
ve farklı bir öğrenme yöntemi sunar. Diğer derslerde pek başarılı olamayan disleksik öğrencilerim Çince 
dersinde eğlenip başarılı oldular. Yabancı dil öğrenmek, öğrencilere birçok fırsat sağlar ve bu yararları 
disleksik olan öğrencilere sunmamak bizim için utanç verici olur.” (Gu, 2017)

Çapraz Durum Analizi

Bu çalışmada ele alınan beş engel türünde on örnek olay Öğrenim için Evrensel Tasarımın 3 
ilkesine göre incelendiğinde aşağıdaki çizelgelerde görüldüğü üzere benzerlikler ve farklılıklar 
bulunmaktadır. Örnek olaylar tabloda bedensel engelliler için; B1, B2, görme engelliler için; G1, 
G2, işitme engelliler için; İ1, İ2, down sendromlular için; DS1, DS2, disleksikler için; D1, D2 
olarak kısaltılmıştır.
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Örnek Olaylar ÖET İlke 1: İçeriğin birden çok tür ve ortamda sunulması
B1 Hayatın içinden olay içerikleri, bedensel engelleri nedeniyle yazmadan konuşarak ve görsellerle sunuluyor.
B2 Günlük yaşam konuları, mimari yapılar, yemekler gezerek diyalogla sunuluyor.
G1 Günlük yaşam ve engelli hakları içerikleri ritim ve yaratıcı drama ile sunuluyor.
G2 Dil yapıları haber, bilim, spor programlarıyla otantik kaynaklarla sunuluyor.
İ1 Günlük konuşma işaret dili videolarla, internet ortamında sunuluyor.
İ2 Bağlam içinde kelimeler, hafta sonu veya önceki gün yaptıkları, engelli sorunlarıyla ilgili konular gibi içerikler 

görsellerle, alt yazılı videolarla, internette sohbet odalarında yazışarak sunuluyor.
DS1 Renkler, aile bireyleri, günler, mevsimler, sayılar gibi içerikler ritimle sunuluyor.
DS2 Katılımcının ilgi alanına göre konular rahat bir ortamda seviyesine göre tasarlanan oturumlarda sunuluyor.
D1 Online platformda birkaç dilde eş zamanlı çalışmalarla sunuluyor.
D2 Online platformda çok dilli yapılandırılmış dil öğretimiyle görsel, işitsel, kinestetik ve dokunsal yollarla 

sunuluyor.

Çizelge 1. Örnek olayların içerik türü ve ortamına göre sunulması açısından analizi

Örnek Olaylar ÖET İlke 2: Materyal kullanımı ve öğrenci etkileşimi için seçenekler sunulması
B1 Oyuncaklarla, otantik araç-gereçlerle yazmadan konuşarak ve görsellerle sunuluyor.
B2 Şoförlerle, yerli halkla diyaloğa girerek gezerek dil kullanılıyor. Engelli bireyin heyecanı diğer 

öğrencilerin kendi hareket kabiliyetlerini ne kadar dikkate aldıklarını anlamlandırmalarını 
sağlıyor.

G1 Ritim aletleri kullanılarak ve yaygın eğitim atölyeleriyle öğrencilerin kendi ayakları üzerinde 
durmaları sağlanıyor.

G2 Sesli yazılımlar, sesli kaynaklar, sözlükler ve akran desteği ile öğrenci etkileşimi sağlanıyor.
İ1 Internet ortamına yüklenen videolarla öğrencilerin 36 farklı ülke ile etkileşimi sağlanıyor.
İ2 İşaret dili tercüman asistanlığı, Google görselleri, flipchartlar, poster hazırlama, hikaye yazma, 

günlük tutma, internet sohbet odaları ve e-postalarla etkileşim sağlanıyor.
DS1 Ritim aletleri kullanılarak etkileşim sağlanıyor.
DS2 Katılımcının ilgi alanına göre konular rahat bir ortamda seviyesine göre her hafta en fazla 6 

kelime öğrenecek şekilde tasarlanan oturumlarda sunuluyor.
D1 Online platformda anime manga gibi dizi çizgi filmlerle birkaç dilde eş zamanlı çalışmalar 

sunuluyor.
D2 Renk kodlaması, el işaretleri, resimler, hazır görseller, oyun hamuru, kaligrafi gibi çeşitli 

materyallerle online platformda çok dilli yapılandırılmış dil öğretimiyle görsel, işitsel, kinestetik 
ve dokunsal yollarla öğretiliyor.

Çizelge 2. Örnek olayların materyal kullanımı ve öğrenci etkileşimi için seçeneklere göre analizi
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Örnek Olaylar ÖET İlke 3: Öğrencilerin ilgisini ve motivasyonunu arttırmak için birden çok yol 
kullanılması

B1 Konuşarak, tiyatro yaparak, oyuncaklarla çocuk gibi öğrenerek cesaret ve özgüven arttırıcı 
bir yöntem kullanılıyor. Yurt dışına gidip kendilerini ifade edebilmeleri de motivasyonlarını 
arttırıyor.

B2 Metro gibi toplu taşıma araçlarıyla gezmek, Eyfel Kulesine çıkmak gibi yapabileceğini asla 
düşünmediği şeyleri yapmak, engelliliği nedeniyle kendisiyle diğer öğrencilerden daha fazla 
Fransızca konuşulması motive edici.

G1 Yaratıcı drama ve yaygın eğitim atölyeleri ile öz güven kazanmaları ve engelli haklarını öğrenerek 
yetişkin yaşlarında kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmaları hedefleniyor.

G2 İnternetten sesli sözlük kullanarak arkadaşlarına telaffuzda yardımcı olması özgüveninin 
artmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor.

İ1 Farklı ülkelerin işaret dillerini öğrenmeleri ve iletişim kurmaları motivasyonlarını arttırıyor ve 
1870 kelime planlamışken 400.000’den fazla işaret videosu yüklemişler.

İ2 Telaffuz ve dinleme etkinliklerini öğrencileri zorlamamak adına derse dahil etmeyip ilgi 
alanlarına göre konularda internet ortamında sohbet odalarında iletişim kurmalarını sağlıyorlar. 
İngiltere veya ABD’de yaz kurlarına göndererek gerçek yaşam durumlarına maruz kalmaları 
sağlanıyor ve genellikle ailelerine bağlı bir hayat sürerken yurt dışında kendi gibi akranlarıyla 
kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek onları motive ediyor.

DS1 Bağımsız hayata hazırlama ve hayatın her alanında yer almaları için çalışmalar yürütülüyor.
DS2 Katılımcının öğrenirken kendini rahat hissedebileceği ilgi alanlarıyla derslerin bağlantısı 

kurularak motivasyonu arttırılıyor.
D1 İzlenen ve okunan yabancı materyallerle zorlamadan dillerin aklından geçmesini sağladığı için 

daha az zorlanarak daha çok şey öğrenilmesini sağlıyor.
D2 Çokdilli yapılandırılmış dil öğretimiyle diğer derslerde pek başarılı olamayan disleksik öğrenciler 

Çin dersinde eğlenerek öğrenip başarılı oldular.

Çizelge 3. Örnek olayların öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu arttırma yolları açısından analizi

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Engelli engelsiz her öğrencinin eğitimi benzersiz olmakla birlikte, özellikle bu çalışmada bahsi ge-
çen iyi uygulama örneklerinden yola çıkarak ve evrensel tasarım prensipleri göz önünde bulundu-
rularak öğretimin başarılı olabilmesi için, farklı özelliklere sahip engelli öğrencilere hitap edilmesi; 
öğretim planında çeşitlilik ve esnekliğe özen gösterilmesi gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. 

ÖET yöntemlerinin çoğu, uygulamada dersin sömestr ve belirli bir ders dönemi için hedefle-
rini açıkça ortaya koyan bilinçli bir öğretim türünü vurgular. Örneğin, net ders hedefleri, ödev 
ayrıntıları ve son teslim tarihi olan bir ders programı öğrencilerin programlarını buna göre plan-
lamasına yardımcı olur. Buna ek olarak, bir dersin başlangıcında günün konusunun bir özetini 
vermek ve sonunda kilit noktaları özetlemek, öğrencilerin dersin mantığını anlamalarına ve 
bilgileri kaydetmeleri için daha fazla zamana sahip olmalarına yardımcı olabilir. Benzer şekil-
de, bazı öğretim materyalleri belirli engelli öğrenciler için zor olabilir. Örneğin, sınıfta bir video 
gösterilirken, hedef kitleyi dikkate almak gerekir. Görme engelli öğrenciler sözsüz eylemleri 
görmekte zorlanabilirler; ışığa duyarlı epilepsi gibi rahatsızlıkları olanlar, yanıp sönen ışıklarla 
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veya görüntülerle nöbet geçirebilirken; işitme kaybı olan öğrenciler eşlik eden sesi duyamaya-
bilirler. Altyazı kullanmak, elektronik transkript sağlamak, ekranda yapılan işlemleri açıklamak, 
öğrencilerin videoyu kendi başlarına kontrol etmelerine izin vermek ve videonun günlük derste 
oynadığı rolü vurgulamak engelli öğrenciler için erişim engelini azaltmaya yardımcı olur ve sı-
nıfın aktif bir üyesi olma becerisini sağlar. Ayrıca diğer engeli olmayan öğrencilere de materyalle 
birlikte ihtiyaç duydukları birçok yolla ilişki kurma fırsatı verir. (Picard, 2015, s. 3)

ÖET ilkelerine bağlı kalan yabancı dil öğretmeni, çoklu zeka kuramını da dikkate alarak ders 
ve tasarım ödevleri planlamalıdır. Örneğin, yiyecekleri ve yemek yemeyi yabancı dilde öğrenen 
öğrenciler, her biri belirli bir zekayı karşılayan birçok görevi yerine getirebilir. Mesela, öğrenciler 
restoran menülerinde geçen yemek isimlerini ve hedef dilde yazılmış kısa açıklamalarını çalışa-
bilir (görsel-mekânsal; sözel-dilsel); bir restoranda yemek siparişi vermek için rol yaparak der-
se katılabilirler (bedensel kinestetik); yemekle ilgili bir şarkı dinleyebilirler (müzikal-ritmik); 
tarifleri bulabilir ve bunları metrik sistemden ABD ölçü sistemine (matematiksel-mantıksal) 
dönüştürebilirler; ya da yemek tarifleri bulmak ve bir yemek pişirmek için küçük gruplar halin-
de çalışabilirler (kişilerarası; doğalcı). ÖET ilkelerine bağlı kalan bir dil sınıfında, öğrencilerin 
ders materyallerine her zaman erişebilmeleri için erişilebilirliği doğrulayan bir HTML editörü 
kullanılarak geliştirilen bir web sitesi de bulunmalıdır. Web sitesi, dersin öğrenme hedeflerini, 
değerlendirme / derecelendirme hakkındaki bilgileri, ev ödevlerini içeren ayrıntılı bir müfreda-
tı, ekstra alıştırmaları, çalışma kılavuzlarını, metin tabanlı malzemelerin dijitalleştirilmiş ses dos-
yalarını, ana dilde konuşmacıların dijitalleştirilmiş video kliplerini ve sorularını sorabilecekleri 
bir tartışma forumunu içermelidir. Sınıf üyeleri ve öğrenilen dilin yerli konuşmacıları arasındaki 
etkileşimi kolaylaştırmak için hedef dildeki web sitelerine bağlantılar olmalıdır. Ayrıca, eğitmen-
ler, öğrencilerin telaffuz ve kelime hazinesi uygulamalarına izin veren etkileşimli bilgisayar prog-
ramları hazırlamalıdırlar. Ders materyalleri, ekran okuma yazılımı gibi uyarlanabilir teknolojiler 
kullanan öğrenciler için erişilebilir olmalıdır. (Handle, 2010, s. 164-165)Birçok dil öğretmeni 
zaten bu stratejilerin en azından bir kısmını kullanıyor, bu nedenle ÖET ilkelerini benimsemek 
için mevcut yöntemleri ayarlamak nispeten kolay olacaktır. Önemli olan engelli öğrencilerin 
potansiyel başarıya ulaşmaları için içeriğe birden çok yoldan erişmelerini sağlamaktır.ÖET ku-
rumun metodolojilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir ki, böylece engelli öğrenciler ve 
çeşitli öğrenme ihtiyaçları olan tüm öğrenciler, öncelikli öğretim programlarında ikincil olan 
destek sistemlerine dayanmak zorunda kalmasın. (Sılver, Bourke, & Strehorn, 1998, s. 47)

Bu öneriler dikkate alındığında fiziksel veya zihinsel nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken öğren-
ciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları, genel eğitim sınıflarında daha doğal 
olarak oluşturulabilecektir. Ayrıca engelli bireyleri toplumun farklı bir kesimi olarak değil, bü-
tünleşmiş bir parçası olarak algılamak ve onların sosyal hayatta etkinliğini artırmak adına ev-
rensel tasarım ilkelerini hem fiziksel mekanlarda hem eğitim alanında uygulamak engellilerle 
sosyal hizmet politikalarına da katkı sağlayacaktır.
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Özet
Bu araştırmada meslek liselerinin fiziksel yapılarının öğrencilerin eğitim ve öğretim yaşantıları 
üzerindeki görüşlerinin neler olduğu değerlendirmektir. Mesleki yeterliliği kazandırmak 
için uygulamaya yönelik bu okulların, fiziksel yapıların uygunluğunu ve öğrenci üzerindeki 
etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda meslek lisesinde okuyan 12.sınıf öğrencilerin 
görüşlerine dayanılmıştır.12.sınıf öğrencilerin tercih edilme nedeni ise uygulamaya yönelik 
çalışmaya başlamaları ve uygulamada okul binalarının öğrenmeleri ve uygulamaları üzerindeki 
düşüncelerini etkin şekilde görebilmeleridir. Araştırmanın yöntemi Avrupa yakasında rastgele 
seçilmiş x meslek lisesinde uygulanmıştır. Araştırmanın amacını belirleyen Meslek liselerinin 
fiziki yapılarının uygulamaya yönelik midir? Sizce neler olmalıdır? Meslek liselerinin fiziki 
yapısı eğitim ve öğretim yaşantıları üzerindeki etkililiği nedir? gibi sorular sorulmuştur. Bu 
araştırmada meslek lisesi 12. Sınıf öğrencilerin okullarının fiziki yapıları üzerindeki görüşlerini 
belirlemek amaçlandığından nitel bir çalışmadır. Nitel veri toplama tekniklerinden mülakat 
tercih edilmiştir.  Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 12. Sınıf 45 öğrenciye amacı belirleyen 
sorular sorulmuştur. Bulgular da öğrencilere okulunuzun fiziki tasarımı eğitim ve öğretim 
yaşantınız üzerindeki etkisi nedir? Denildiğinde 16 kişi olumsuz cevap vermiştir. Okullarının 
fiziki tasarımlarını yetersiz ve kullanışsız olduğundan eğitim ve öğretim yaşantılarını olumsuz 
etkiliyor. Derslere olan ilgisizlik artıyor ve sonucunda not düşüklüğü ve öğrenmede eksiklikler 
görülüyor şeklinde cevap vermişlerdir. Okulunuzun fiziki tasarımı, çevre şartları ve okul 
atölyeleri sizi mesleğe hazırlamak için yeterli midir? Sorusuna 12 kişi evet derken 33 kişi hayır 
cevabını vermiştir. Bizim araştırmamızın meslek liselerinin tasarımında ve eğitiminde Milli 
Eğitim bakanlığına, meslek lisesi tasarlayan mimarlara, bu alan üzerinde çalışan araştırmacılara 
önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Okul binası tasarımı, meslek lisesi, Fiziksel yapı
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Abstract

In this survey, opinions of vocational high school students are evaulated on their education 
training experiences; especially their ideas about physical constructions of these schools. This 
survey indicates the convenience of pyhsical construction of these schools and their effects on 
students to biring them vocational competence. This survey shows senior students’opinions; 
because they start to work for practice and while doing internship, they see the importance of 
school buildings. This survey has been carried out ot random vocational high school on the 
European side of İstanbul; These kinds of question have been asked: Are physical constructionsof 
these schools efficient for practice. If not, what do you suggest ? What is the importance of 
physical constructions of these schools on education training. This survey is a qualitative study 
because it indicates senior students’ ideas on physical constructions of these schools. Interviews 
have been preferred among qualitative data gathering techniqıes. 12th grade students have been 
asked questions to determine goals. Students have been asked about the effects of physical 
structures   of their schools on their education training. They say that affects their marks badly 
and as a result of this condition they have lack of training knowledge. Is the physical design 
environmental and workshops our school enough to prepare you fort he profession before 
going into practice? 12 people answered yes,33 people answered no. We believe our research 
will contribute to researches who work on this field, to ministry of education in education. In 
designing vocational schools and to architects who design vocational schools.   

Key words: school building design, vocational high school, physical structure  

  

Giriş

Eğitim, Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve 
anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya 
dolaylı yardım etme (TDK,2019). Eğitim bireyin yaşantısının büyük bir kısmı Okul yapılarında 
geçtiğinden, eğitim yapıları bireyin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Okulların fiziksel 
donanımlarıyla gerçekleştirilen eğitim ve öğretim, öğrencinin motivasyonunu etkilemektedir. 
Öğretim kaynakları, öğretmenin kalitesi ve eğitim programı çocuğun eğitiminde önemli bir yere 
sahiptir ve bu unsurlara ek olarak okul yapısının fiziksel koşulları da öğrenme ve öğrenci başarı-
sı üzerinde etkilidir (Alşensoy ve Sağsöz, 2015). Okul binaları estetiğin görüldüğü mekânlardan 
biridir. Okul binaları, dış mekan ve bahçe, iç mekan, tasarlanmış okulların öğrencilerinin kalbini 
kazanabilmek için okula ilk başarıya imza atan, binanın dış şeklidir ( (Alşensoy & Sağsöz, 2015)

Ülkemizde son dönemde kısmı pozitif yönlü ilerleme kaydedilen eğitim yapıları dışında, büyük 
kısmı tek düze hazırlanmış projelerin ürünü olan eğitim yapılarını görüyoruz. Genellikle düşük 
standartlı, yer yön, bağlam farklılılarını gözetmeyen tip projeler. Oysa eğitim yapıları tasarımı 
disiplinler arası bir yaklaşımla; mimarlar, iç mimarlar, pedagoglar, yöneticiler, öğretmenler, öğ-
renciler ve çevre toplumu ile ortak bir çalışmanın ürünü olmalıdır (Binat ve Şık, 2014).
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Katırcı (2016) Okul binaları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birbirine çok benzeyen 
kimliği olmayan yapı türlerindendir. Eğitim yapıları; disiplinler arası bir yaklaşımla incelikle ta-
sarlanan, şartnamelerin yanı sıra kullanıcılar ile etkileşimi gözetilerek oluşturulan mimari tasa-
rım faktörleri ışığında meydana getirilmelidir. Çünkü eğitim yapılarını iyileştirmek; eğitimde 
başarıyı arttıracağı gibi, bireylerin de kendi gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmele-
rini sağlayacaktır (Katırcı,2016).

Terzioğlu’nun (2005) belirttiğine göre yapılan araştırma sonuçları, eğitim programlarının 
amaçlarına ulaşmasında bir başka deyişle öğrenci başarısının artmasında ve okula karşı olumlu 
tutumların oluşmasında okul binalarının ve bahçelerinin önemli bir değişken olduğunu göster-
mektedir.

Bu araştırmanın amacı meslek liselerinin fiziksel yapı uygunluğunun öğrenci görüşleri ile in-
celenmesidir. İki farklı bölgedeki iki meslek lisesinin fiziksel yapı uygunluğunun eğitim ve öğ-
retimleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Ayrıca meslek lisesi binalarının öğrencilerin 
uygulama üzerindeki etkilerinin neler olduğunu saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda meslek 
lisesi öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

i. Okulunuzun fiziki tasarımı ve çevre şartları, beceri uygulamalarına çıkmadan önce okul atöl-
yeleri sizi mesleğe hazırlamak için yeterli midir?

ii. Okulunuzun fiziki tasarımı eğitim ve öğretim yaşantınız üzerindeki etkisi nedir?

Okulların Fiziki Tasarımları

Okullarda eğitim ve öğretim sürecinde en önemli unsuru sınıflar oluşturmaktadır. Genel an-
lamda sınıflarda masa, sandalye, sıra, dolap, yazı tahtası, sesli ve görsel öğelerin elemanları yer al-
maktadır. Ergonomi bilimleri açısından ele alındığında sınıflarda sıcaklık, nem, gürültü, ısı, hava 
basıncı havalandırma, hava kalitesi, akustik, toz, titreşim, ışık, hava akışı, radyasyon, gibi fiziksel 
çevre içerisinde yer alan unsurlar önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü öğrenciler zamanlarının 
büyük bir bölümünü sınıfta geçirmektedir. Ayrıca, bu fiziksel değerlerin öğrencilerin öğrenme-
leri üzerinde oldukça büyük etkiye sahip olduğuna dair birçok çalışma mevcuttur (Alşensoy ve 
Sağsöz, 2015, s.89)

Öncelikle okul binalarının ve dersliklerin eğitim-öğretim amaçlarına uygunluk göstermesi ge-
rekmektedir. Okulların spor ve konferans salonları, kütüphaneleri, kantinleri olmalıdır. Sınıflar 
yeterince aydınlık olmalı ve soğuk havalarda ısınmaya, sıcak havalarda serinlemeye uygun olma-
lıdır. Demircioğlu (1997) tarafından eğitim yapılarının yeşil ve mavi renklerin yoğun olarak kul-
lanılması yer yer sıcak, canlı ve ilgi çekici renklerden olması gerektiğini belirtmiştir (Karasolak, 
2009, s.13). Kıran (1993) ise okul tasarımlarında renklerin, çocukların ruhsal ve tensel açıdan 
sağlıklı eğitilmesinde önemli bir öğe olduğunu ileri sürmüştür. Renklerin meydana getirdiği psi-
kolojik etkileri kısaca şu şekilde belirtebiliriz; Mavinin koyu tonlarda ve yoğun kullanılması ne-
gatif kasvet veren bir etki yaratırken, açık tonları ya da beyazla karıştırıldığında yatıştırıcı, güven 
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verici bir etki oluşturmaktadır. En fazla kütüphanelerde kullanılmalıdır. Yeşil rengin kullanıldığı 
mekanlar sakin, hassas yumuşak bir neşelendiren, dikkat çeken bir etki oluşturmaktadır. Kırmızı 
renk heyecanlandırıcı ve uyarıcı bir etki yaratmaktadır. Beyaz ile karıştırıldığında cana yakın bir 
etki yaratır. Pembe renk küçük mekanlarda zenginliği ve önemi vurgularken, geniş mekanlarda 
rahatsız edici bir etki yaratmaktadır. Gri renk maviye doğru giden tonlarda kasvetli, beyaza doğ-
ru giden tonlarda ise        huzurlu bir etki yaratmaktadır. Beyaz renk güneş ışığını yansıtıyorsa uya-
rıcı, neşeli bir etki oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda en çok sevilen rengin mavi olduğunu 
görülmüştür. Dinlendiren, gözü yormayan, yaratıcılığı ve karar vermede etkili olması sebebiyle 
mavi ve yeşil okul ortamında en uygun renkler olarak görülmektedir (Karasolak, 2009, s.27).

Atölyeler

Atölyeler okulların özelleşmiş sınıflarıdır. Belli zamanlarda farklı öğrenciler tarafından kullanı-
lan yerlerdir. Her bir atölyenin ihtiyacı olan donatılar farklılık göstermektedir. Bütün atölyelerin 
iç kullanımı dönüştürülebilir ve esnek bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Pencerelerin ko-
numlandırılmasında ışığın geliş yönü dikkate alınmalı, çalışma mekanının ışık ihtiyacına göre 
düzenleme yapılması gerekmektedir (Karasolak, 2009, s.17). Atölyeler öğrencilere, öğrendik-
lerini pratiğe dökebilecekleri yerlerdir. Böylece öğrenciler erken yaşlarda mesleki deneyimle 
erken yaşlarda tanışma fırsatı elde etmektedirler. Öğrenciler ellerini kullanma ile teorik ve pratik 
eğitimi birleştirme fırsatı elde etmektedirler (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019). 

Okulların Fiziki Tasarımına Göre Eğitim ve Öğretim

Öğrenme ortamı, öğrenme üzerinde herhangi bir şekilde etkisi olan faktörler bütünü şeklinde 
tanımlanabilir. Bu faktörler, yöneticilerden hizmetliye beşerî, sınıftan bahçeye fizikî ve bu etki-
leşimlerin öğrencide uyandırdığı duygusal unsurlardan oluşmaktadır. Kişinin kendini rahat ve 
güvende hissetmesi ortamı tanıması ve kendini ona ait hissetmesiyle orantılı bir ilişkidir. Öğ-
renci de eğitim aldığı ortamdaki sosyal ve fiziksel yeniliğin kendisi için idare edilebilir olduğuna 
kanaat getirmeden asıl sorumluluklarına odaklanamaz (Polat ve Ünişen, 2014, s.66). Öğrenci-
ye sunulan eğitim kaynakları, öğretmenlerin niteliği ve eğitim programı öğrencinin eğitiminde 
önemli bir yere sahiptir ve bunların yanı sıra okul yapısı ve okulun fiziksel koşulları da öğrenme 
ve öğrencinin başarısı üzerinde oldukça etkili olmaktadır (Alşensoy & Sağsöz, 2015, s.88). Okul 
derslikleri, laboratuvar, spor salonu gibi yerle öğrencilerin çeşitli davranışları öğrenmesi için ta-
sarlanmış öğretim mekanlarıdır. Esas önemli oln bu mekanların kullanış amacına uygun olma-
sıdır. Örneğin okullardaki laboratuvarlar yeterli araç, gereçlere sahip olabilir fakat kapasitesi az 
ve belirlenen standartlara uygun değilse  hedeflenen amaçların gerçekleşmesi mümkün olma-
yacaktır. Bu sebeple okul binalarının ve bu binalarda yer alan  öğretim birimlerinin verilen eği-
timlerin amacına uygun bir şekilde planlanması öğretimin niteliğini artırmada önemli bir etkiye 
sahiptir (Gökdemir, 2014, s.3). Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyecek eğitsel mekanlar 
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düzenlenirken bu mekanların uygun fiziki koşullara sahip olması, eğitim programlarının çeşitli 
çevresel faktörlerle desteklenmesi ve mimari mekanlarda karşılığını bulması gerekmektedir. Bu 
anlamda eğitim binaları, mevcut eğitim programlarının gerçekleştirilmesi dışında, çağdaş eğiti-
min gerektirdiği tüm özelliklere sahip mekânlar olarak planlanmalıdır

Bugün eğitim ortamındaki bireylerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen eği-
tim ergonomisi adıyla disiplinler arası birçok çalışma görmekteyiz. Türkiye’de ise eğitim ortamı 
ile ilgili yapılan çalışmaların sınıfların büyüklüğü, oturma düzeni, öğrenci sayısı, ısı, ışık, nem, 
renk ve görünüm, gürültü, temizlik ve donanımlar gibi fiziksel değişkenler üzerine yoğunlaştığı 
görülmektedir (Polat ve Ünişen, 2014, s.67). 

Araştırmanın Önemi, Amacı ve Yöntemi

Araştırmanın Önemi

Araştırmanın önemi ise; meslek liselerinin fiziksel yapılarının öğrencilerin eğitim ve öğretim 
yaşantıları üzerindeki görüşlerinin değerlendirilmesidir. Mesleki yeterliliği kazandırmak için 
uygulamaya yönelik bu okulların, fiziksel yapılarının uygunluğunu ve öğrenci üzerindeki etki-
lerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada meslek lisesinde okuyan 12.sınıf öğ-
rencilerinin görüşlerine dayanılmıştır. Araştırmanın amacını Meslek liselerinin fiziki yapılarının 
uygulamaya yönelik olup olmadığının belirlenmesidir. Meslek liselerinin fiziki yapısının eğitim 
ve öğretim yaşantıları üzerindeki etkililiği belirlemek eğitim ve öğretimlerini okullarının fiziki 
yapılarının nasıl etkilediğini ortaya çıkartmak ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırma-
nın bulguları ile Milli Eğitim Bakanlığındaki çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Araştırmanın Yöntemi ve Modeli

Bu araştırma meslek liselerinin fiziksel yapılarının öğrencilerin eğitim ve öğretim yaşantıları 
üzerindeki görüşlerinin neler olduğu incelemeye yönelik olduğu için nitel bir çalışmadır. Çalış-
mada olgu bilim(fenomenoloji) kullanılmıştır. Olgu bilim çalışmalarının amacı alınan yanıtlar-
dan yola çıkarak araştırılan olgu hakkında yeni ve daha kapsamlı bilgilere ulaşmaktır. Farkında 
olduğumuz ancak derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgu ve durumlarda olgu bilim 
desenini kullanırız ( (Şimşek, 2013, s. 78).

Evren ve Örneklem

Araştırmada gelişi güzel örnekleme kullanılmıştır. Araştırmacının belirlenen örneklem büyük-
lüğüne göre herhangi bir şekilde evrenin bir parçasını seçmesidir. Herhangi bir fakülteye gidip 
saptanacak sayıda rastlanan öğrenciyi örnekleme alma gelişigüzel örneklemedir (Arlı ve Nazik, 
2001, s.75).

Araştırmanın evreni gelişi güzel seçilmiş iki farklı meslek lisesinin 12. Sınıf öğrencilerinden 
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oluşmaktadır. İki ayrı meslek lisesinin on ikinci sınıf öğrencisi 45 kişi araştırmanın evrenini 
oluşturulmuştur. 

 Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Bu sorular demog-
rafik bilgiler ve meslek liselerinin fiziki yapılarının eğitim ve öğretim yaşantıları üzerindeki etki-
lerini ölçmek amaçlı dört adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu soruları gelişi güzel örneklem 
yöntemiyle ulaşılmış kişilerle görüşme yapılarak verilerin toplanması sağlanmıştır.  

Araştrmanın Bulguları

Tablo 1. Meslek lisesi öğrencilerinin yetişkinlerin demografik özellikleri

Katılımcılar Yaş Cinsiyet Sınıf Katılımcılar Yaş Cinsiyet Sınıf
Ö1 18 ERKEK 12.SINIF Ö24 18 KIZ 12.SINIF
Ö2 18 KIZ 12.SINIF Ö25 18 ERKEK 12.SINIF
Ö3 18 KIZ 12.SINIF Ö26 18 ERKEK 12.SINIF
Ö4 18 KIZ 12.SINIF Ö27 18 KIZ 12.SINIF
Ö5 17 KIZ 12.SINIF Ö28 17 KIZ 12.SINIF
Ö6 17 ERKEK 12.SINIF Ö29 18 KIZ 12.SINIF
Ö7 18 ERKEK 12.SINIF Ö30 18 ERKEK 12.SINIF
Ö8 18 KIZ 12.SINIF Ö31 18 KIZ 12.SINIF
Ö9 17 KIZ 12.SINIF Ö32 18 ERKEK 12.SINIF

Ö10 18 KIZ 12.SINIF Ö33 18 KIZ 12.SINIF
Ö11 18 ERKEK 12.SINIF Ö34 18 KIZ 12.SINIF
Ö12 18 ERKEK 12.SINIF Ö35 18 KIZ 12.SINIF
Ö13 17 KIZ 12.SINIF Ö36 18 KIZ 12.SINIF
Ö14 17 KIZ 12.SINIF Ö37 18 KIZ 12.SINIF
Ö15 17 KIZ 12.SINIF Ö38 18 KIZ 12.SINIF
Ö16 18 ERKEK 12.SINIF Ö39 18 ERKEK 12.SINIF
Ö17 18 KIZ 12.SINIF Ö40 18 KIZ 12.SINIF
Ö18 18 KIZ 12.SINIF Ö41 18 ERKEK 12.SINIF
Ö19 18 KIZ 12.SINIF Ö42 18 KIZ 12.SINIF
Ö20 18 KIZ 12.SINIF Ö43 18 ERKEK 12.SINIF
Ö21 18 KIZ 12.SINIF Ö44 17 KIZ 12.SINIF
Ö22 18 KIZ 12.SINIF Ö45 18 KIZ 12.SINIF
Ö23 18 KIZ 12.SINIF

Bu araştırma kapsamında gelişi güzel seçilmiş iki ayrı meslek lisesi on ikinci sınıf öğrencileriyle 
yapılan mülakatta sorular açık bir şekilde sorulmuştur. Toplanan veriler, öncelikle bir Microsoft 
Word dokümanına aktarılmış ve aktarılan veriler kodlanmıştır. Kodlamanın ardından temalar be-
lirlenmiştir. Demografik özellikler, Meslek dersleri işlenen atölyelerin rengi ne olmalıdır, Okulun 
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fiziksel koşulları beklediğiniz gibi mi, Okulunuzun fiziki tasarımı ve çevre şartları, beceri uygula-
malarına çıkmadan önce okul atölyeleri sizi mesleğe hazırlamak için yeterli midir? Okulunuzun 
fiziki tasarımı eğitim ve öğretim yaşantınız üzerindeki etkisi nedir olmak üzere dört ana temadan 
oluşmuştur. Bu bilgiler çerçevesinde bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. 

Tablo 1incelendiğinde 13 erkek öğrenci 32 tanesi kız öğrencidir. 8 tanesi 17 yaşında 37 kişide 
18 yaşındadır.

Meslek dersleri işlenen atölyelerin rengi ne olmalıdır? 

Sorusuna öğrencilerin 17 tanesi beyaz cevabını verirken 11 tanesi mavi renkte olmalıdır. 1 tanesi 
sarı 3 tanesi açık mavi iki tanesi de yeşil 1 tanesi de bordo cevabını vermiştir.

Okulun fiziksel koşulları beklediğiniz gibi mi? 

 Sorusuna dört öğrenci evet derken kırk bir tanesi hayır cevabını vermiştir. 

Okulunuzun fiziki tasarımı ve çevre şartları, beceri uygulamalarına çıkmadan önce okul 
atölyeleri sizi mesleğe hazırlamak için yeterli midir?

 Sorusuna öğrencilerin on bir tanesi mesleğimizi uygulamaya yeterli derken otuz dört kişide 
hayır bizi mesleğe hazırlamak için yeterli değildir cevabını vermiştir.

Okulunuzun fiziki tasarımı eğitim ve öğretim yaşantınız üzerindeki etkisi nedir?

Ö28 soruya şu şekilde ifade etmiştir. Daha büyük sınıflarda, daha az öğrenciyle meslek derslerini 
öğrenmemiz daha kolay olurdu. Duvarlarda latince kelimeler vs olsa anatomideki kelimeleri ezberleme-
miz daha kolay olurdu

Ö9 ise, Kendi okul binamıza geçtiğimizde atölyelerimizde daha verimli ve uygulamalı derslerimiz olabi-
lirdi diye düşünüyorum beceri ve pratikte kendimizi daha çok geliştirebilirdik

Ö14’de Lavabolar çok pis. Lavaboya gitmek istemiyoruz. Mutsuz oluyoruz. Okula gitmek istemiyoruz. 
Konumu da iyi değil. Yeterli sınıf yok. Okulun bahçesi otopark gibi. Sınıfların rengi iç açıcı değil.

Ö21’de, Okulun fiziki tasarımı yetersiz ve kullanışsız olduğunda eğitim ve öğretim yaşantımı olumsuz 
etkiliyor. Derslere olan ilgisizlik artıyor ve sonucunda not düşüklüğü ve öğrenmede eksiklikler görülüyor.

Ö32’de Okulun tasarımı öğrenme isteği üzerine etkili bir faktör fiziki tasarım iyi olursa öğrencinin isteği 
katlanarak artar

Ö34 ise, Okul bahçemiz yeterli arazi üzerine kurulu olmadığından yeşil alanımız ve sosyalleşme im-
kânımız kısıtlı.

Ö40’da “Küçük bir alan içinde eğitim görmeye çalışıyoruz.” şeklinde soruya cevap vermiştir.

Bu soruya sadece Ö25 başarılı bulduğunu ifade etmiştir. Diğer katılımcılar olumsuz yanıtlar 
vermişlerdir.
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Tartışma ve Sonuç

 Meslek Liselerinin Fiziksel Yapı Uygunluğunun Öğrenci Görüşleri ile incelenmesi adlı çalışma-
mızda, öğrencilerin yarı yapılandırılmış mülakat sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda 
analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Katırcı (2016) Okul binaları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birbirine çok benzeyen 
kimliği olmayan yapı türlerindendir. Eğitim yapıları; disiplinler arası bir yaklaşımla incelikle ta-
sarlanan, şartnamelerin yanı sıra kullanıcılar ile etkileşimi gözetilerek oluşturulan mimari tasa-
rım faktörleri ışığında meydana getirilmelidir. Çünkü eğitim yapılarını iyileştirmek; eğitimde 
başarıyı arttıracağı gibi, bireylerin de kendi gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmele-
rini sağlayacaktır sonucuna ulaşırken benim çalışmamda, Ö21’de, Okulun fiziki tasarımı yetersiz 
ve kullanışsız olduğunda eğitim ve öğretim yaşantımı olumsuz etkiliyor. Derslere olan ilgisizlik 
artıyor ve sonucunda not düşüklüğü ve öğrenmede eksiklikler görülüyor sonucuna ulaşılmıştır.

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Atölyeler öğrencilere, öğrendiklerini pratiğe dökebilecekle-
ri yerlerdir. Böylece öğrenciler erken yaşlarda mesleki deneyimle erken yaşlarda tanışma fırsatı 
elde etmektedirler. Öğrenciler ellerini kullanma ile teorik ve pratik eğitimi birleştirme fırsatı 
elde etmektedirler. Bu çalışmada okulunuzun fiziki tasarımı eğitim ve öğretim yaşantınız üze-
rindeki etkisi incelendiğinde, Ö28 de, daha büyük sınıflarda, daha az öğrenciyle meslek dersle-
rini öğrenmemiz daha kolay olurdu. Duvarlarda latince kelimeler vs olsa anatomideki kelimeleri 
ezberlememiz daha kolay olurdu sonucuna ulaşılmıştır.

 Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinin atölye çalışmalarının uygulamadaki başarısını vurgu-
lamış olsa da, bazı okullarımızın fiziksel tasarımlarında atölye uygulamalarına uygun olmadığı, 
mesleki yeterliliği kazandırmakta eksik kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
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versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 3,, s. 87-104.

Arlı, M., & Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Gazi Kitabevi.
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Özet

Alfa nesli genel olarak 2010 yılından sonra doğan çocuklar için kullanılan bir terimdir. Bu kuşağın ortaya çıktığı 
dönemde, teknolojik ve dijital gelişmeler fazlasıyla yaşanmakta ve neredeyse toplum hayatının merkezinde elektronik 
aletler, sosyal medya, görsel ve dijital teknoloji yer almaktadır. Alfa nesli genellikle, bilgisayar/tablet/cep telefonunu 
oyuncak olarak kullanmakta; sosyal medyadan ders/video online izlemeler yapmakta; sınırsız yeni bilgiye erişim 
sağlamaktadır. Bu nesli eğitim hayatlarında yapay zekâ, robot teknolojisi, 3D yazıcı teknolojileriyle ilgili eğitimler 
beklemektedir. Bu durumun çocukların eğitim ortamlarına da yansıdığı gözlenmektedir. Buradan hareketle, 
çalışmanın temel amacı, Alfa nesli okul öncesi çocuklarının sınıflarında teknoloji kullanımlarına ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi ve sınıfta bulunması istenilen donatıların Alfa neslinin genel özelliklerine uygunluklarının tespit 
edilmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırmalarda; bireylerin, grupların bazen 
de ortamların özellikleri incelenir. Bireylerin ve grupların yetenekleri, tercihleri ve davranışları özetlenir. Araştırmanın 
çalışma grubu, İstanbul ilinde orta sosyo-ekonomik düzeyde yer alan bir okul öncesi eğitim kurumunun iki 
sınıfındaki 5-6 yaş aralığındaki Alfa nesli toplam 40 çocuk ve iki öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada okul öncesi 
çocukların ve öğretmenlerinin sınıflarında teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini belirlemek üzere görüşme 
soruları oluşturulmuştur. Çocuklar ve öğretmenleriyle birebir görüşme yoluyla görüşme soruları cevaplandırılmıştır. 
Çalışma sonucunda gözlemlenen iki sınıfta da bilgisayarın olduğu, akıllı tahta ve akıllı sistemlerin olmadığı tespit 
edilmiştir. Öğretmenlerin biri sınıfında akıllı tahtaya ihtiyaç duymaktadır. Teknoloji kullanımı en çok power point 
sunuları ve youtube videoları ile sınırlıdır. Çocuklarla yapılan görüşmeler sonucunda ise, çocukların sınıflarında 
vakit geçirmekten hoşlandıkları; kendilerine ait tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsolu gibi teknolojik aygıtları 
olduğu; tablet, telefon ve oyun konsolunun sınıflarında da olmasını istedikleri; bu cihazları sınıfa getirdiklerinde, 
oyun oynamak, çizgi film/oyun videoları seyretmek ve müzik/şarkı dinlemek istedikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alfa nesli, Okul öncesi çocukları, Sınıf.

Abstract

Alpha generation is generally used a term for children born after 2010. At the time of this generation, technological and 
digital developments are very much experienced and electronic devices, social media, visual and digital technology 
are almost at the center of social life. Alpha generation generally uses the computer/tablet/mobile phone as a toy; 
conducts course/video online monitoring from social media; it provides access to unlimited new information. 
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Educational life in this generation are waiting artificial intelligence, robotics and 3D printer technologies. This 
situation is observed that reflected the children’s education environment. From this point of view, the main purpose 
of the study is to determine the views of the Alpha generation of pre-school children on the digital/electronic 
equipment they want to be in their classrooms and to determine the suitability of the desired reinforcements to 
the general characteristics of the Alpha generation. Descriptive scanning survey model was used in the research. 
In descriptive research; the characteristics of individuals, groups and sometimes environments are examined. The 
abilities, preferences and behaviors of individuals and groups are summarized. The study group consisted of two 
teachers and 40 children who are between the ages of 5-6 years in an Alfa generation of two classes of a preschool 
education institution in middle socio-economic level in Istanbul. In the study, questionnaire questions have been 
formed to determine the views about the use of technology in their classroom of preschool children and their 
teachers. Questionnaire questions were answered by one-on-one interviews with children and teachers. As a result of 
the study, it was found that there were computers in both classes and there were no smart boards and smart systems. 
One of the teachers needs a smart board in the classroom. The use of technology is mostly limited to power point 
presentations and youtube videos. As a result of the interviews with the children, the children enjoyed spending time 
in their classes; their technological devices such as tablets, computers, phones and games consoles; they want the 
tablet, phone and game console to be in their classrooms; when they brought these devices to the classroom, it was 
determined that they wanted to play games, watch cartoons / videos and listen to music / songs.

Keywords: Generation Alfa, Preschoolers, Class. 

Giriş

İnsanlık tarihinin başladığı ilk günden bugüne kadar milyarlarca insan doğmuş ve ölmüştür. Bu 
süreçte her yeni doğan birey kendinden öncekilerden etkilenmiş ve daha sonra elde ettiği bilgi, 
beceri ve deneyim sayesinde kendinden sonrakileri etkilemiştir. “Öncekiler ve sonrakiler” ola-
rak adlandırılan bu durum, bazı yazılı kaynaklara göre Antik Yunan Uygarlığı dönemine kadar, 
bir kısım kaynaklarda ise Eski Mısır’a kadar bu şekilde devam etmiştir. Belirtilen dönemlerde ilk 
kez “öncekiler ve sonrakiler” olarak adlandırılan gruplar için kuşak kavramı kullanılmaya başlan-
mıştır (Arslan ve Nur, 2018). 

Türk Dil Kurumu’na göre kuşak kavramı; yaklaşık yirmi beş-otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan 
bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon kavramları ile tanımlanmaktadır (TDK). Strauss 
ve Howe (1991b) tarafından yapılan modele göre, toplumda her 20 yılda bir, bazı döngüsellik 
belirtileriyle bir nesil değişimi yaşanmaktadır. Prensky (2001) yaş grubu arasındaki boyutlar ile 
bilgi toplumu ve teknolojisinin önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. Tabii ki, bu bir nesildeki 
her bir insanın aynı özellikleri göstereceği anlamına değil, sadece gözlemlenebilir bir nesiller 
modeli olduğu anlamına gelmektedir. 

Sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilen ve pozitivist akımın önemli isimlerinden olan 
Auguste Comte, her bir dönemde kuşaklar arasında dalgalanmaların olduğunu belirlemiş ve 
bir toplumda sosyal bir ilerlemeden söz edebilmek için kuşakların kendi içinde bilgi ve birikim 
alışverişinde bulunmaları gerektiğini ifade etmiştir (Cücen, 2012). Çeşitli araştırmacılar belir-
li tarihleri dönemlere ayırarak bu dönemleri kendi ortak özelliklerini göz önünde bulundura-
rak belli kümelere ayırmışlardır. Bunlar şu şekilde belirtilmiştir: Gelenekselciler/Sessiz Kuşak 
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(1925-1945), Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı (1980-
2000), Z Kuşağı (2000 sonrası doğumlular). Günümüzde yeni yeni gündeme gelen Alfa Nesli 
yani 2010 sonrasında doğanlar da bu sınıflamaya dahil edilmelidir. Tüm bu sınıflandırmaya ek 
olarak kuşakların bu türden bir ayrışmaya dahil edilmesinde, içinde yaşanılan toplumun kendi 
sosyal ve kültürel özelliklerinin çok da dikkate alınmadığı bilinmelidir. Bu sınıflandırma Ame-
rikan literatürü esas alınarak yapılandırılmış olup genel geçer kabul edilmektedir (Kurtoğlu, 
Sönmez ve Temiz, 2016). 

Bu kuşakların detayları şu şekildedir: Gelenekselciler/Sessiz kuşak, 1925 ile 1945 tarihleri 
aralığında doğan bireylerin oluşturduğu bir kuşak olarak tanımlanmaktadır (Toruntay, 2011). 
İletişim kurma konusunda genellikle sessiz kalmayı tercih ettikleri için “Sessiz Kuşak” olarak eti-
ketlenmiştir (Stillman ve Stillman, 2018). Sessiz kuşak bireylerinin çocukluk ve gençlik yıllarını, 
dünya savaşları ve ekonomik krizlerden dolayı zorlu şartlarda, yaşam mücadeleleri ile geçirmiş 
olmaları onlarda korku ve güvensizlik duygusunun gelişmesine neden olmuştur (Bakırtaş vd., 
2016). Bu kuşak döneminde çevirmeli telefonlar kullanılmaktaydı (Aygenoğlu, 2015). Elekt-
ronik posta ve yazılı iletişimin diğer formları bu kuşağın bilgiyi edinme yollarına örnek olarak 
gösterilebilmektedir (Kapoor ve Solomon, 2011). Sessiz kuşak üyeleri, doğrudan posta ve açık 
ve basit bir iletişim yolu olan yazılı iletişimi bilgi alma yolu olarak tercih etmektedirler (Adıgüzel 
vd., 2014). Teknoloji ile tanışmamışlardır ve dolayısıyla iletişimi, mektup ve yüz yüze konuşma 
aracılığıyla kurmuşlardır (Ünal, 2017). X ve Y kuşağından farklı olarak okulda bilgisayar kulla-
nımını öğrenen bir kuşak olmadığından teknolojiyi korkutucu ve kafa karıştırıcı olarak bulmak-
tadırlar (Zemke vd., 2000).

Bebek patlaması kuşağı, 1946 ile 1964 yılları arasında doğan bireyleri kapsamaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında doğum artış oranlarının çarpıcı bir şekilde yükseldiği dönemde dünyaya gelen-
lerden oluşmaktadır (William ve Page, 2011). Dünyada, insan hakları hareketlerinin ve radyonun 
altın çağının yaşandığı dönemde, Türkiye’de ise ihtilalin ve çok partili hayata geçiş sancılarının ya-
şandığı yıllarda doğmuşlardır (Mengi, 2009). Bu kuşak bencil ve rahatına düşkün olarak etiketlen-
miş ayrıca samimiyetten uzak, riyakâr olarak görülmüşlerdir (McCrindle, 2010).

Bebek patlaması kuşağı, televizyonun bireyin yaşamında önemli bir iletişim aracı olarak yer 
edindiği ve televizyon etkisiyle büyüyen çocukların oluşturduğu dönemdir (Batı, 2015). Taps-
cott’a (2009) göre, Baby Boomer kuşağını diğerlerine göre her şeyden fazla şekillendiren, bir 
iletişim devriminin yaşanması ile televizyonların artık neredeyse her evde bulunmasıdır. Tele-
vizyon Baby Boomerların hayatında gerçek zamanlı alternatif bir dünya yaratmış ve çoğu insan 
günün önemli bir kısmını televizyon seyrederek tüketmeye başlamıştır. Genç kuşaklar da bebek 
patlaması kuşağının teknolojik anlamda yetersiz olduğunu, yeniliklere karşı kapalı bir sisteme 
sahip olduklarını düşünmektedir (Acılıoğlu, 2015).

X kuşağı (1965-1979 arası doğanlar) terimi, Amerikalı ve İngiliz araştırmacı Charles Hamblett ve 
Jane Deverson tarafından 1964 yılında kullanılmıştır (Leickaite, 2010). Gençlik dönemlerinde yaşa-
dıkları, savaş, durgunluk, işsizlik dönemleri gibi bazı travmatik deneyimler, bu kuşağın “Kayıp Kuşak” 
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olarak etiketlenmesine de neden olmuştur (Pritchard ve Whiting, 2014). Strauss ve Howe (1991a) X 
kuşağı çocuklarını; düşük okul başarısı, yüksek suç oranı, intihar ve madde bağımlılığıyla, savaş sonra-
sı Amerikan gençliği içerisinde uç noktada büyüyen çocuklar olarak nitelendirmektedir. 

Bir geçiş kuşağı olarak ifade edilen X kuşağı döneminde teknoloji çok hızlı gelişmiştir. Günü-
müzde kullanılan teknolojik ürünlerin birçoğunu keşfeden ve geliştiren bu kuşak üyeleri ol-
masına rağmen, teknoloji kullanımı konusunda Y kuşağının gerisinde kalmışlardır (Toruntay, 
2011). Teknolojiye sonradan dahil olmalarıyla birlikte değişiklik gösteren dünya şartlarına ayak 
uydurabilmek için çok çaba sarf etmektedirler (Dias, 2003). Teknolojiyi, dünyalarını değiştiren 
bir öge olarak gören X kuşağının en çok kullandığı iletişim kanallarının internet, e-mail, multi-
medya ve ağızdan ağıza iletişim olduğu bilinmektedir (William ve Page, 2011).

1980 ile 1999 yılları arasında doğanların içinde yer aldığı Y kuşağının kapsamış olduğu tarih-
lerle ilgili görüş birliğine varılamamıştır. Ancak çoğunluğu kabulü bu belirtilen yılları kapsadığı 
yönündedir. Yılların bir getirisi olarak bu kuşak, özgür olmayı seven ve teknolojik gelişmeleri 
yakından takip edenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla pek çoğu çalışmaktan hoşlanmayan, gez-
meyi ve eğlenmeyi ön plana alan, katı kuralları kabul etmeyen ve genelde saldırganlığa eğilimi 
olan bireylerden oluşmaktadır (Göksel ve Güneş, 2017). Bunlara ek olarak Y kuşağı, bir önceki 
kuşak olan X kuşağı ile pek çok ortak özellik paylaşmaktadır (Tolbize, 2008).

Y kuşağı ebeveyn aşırılıkları, bilgisayar ve çarpıcı teknolojik gelişmelerle şekillenmiştir (Nie-
miec, 2000). Y kuşağı, hem yaşanılan dönemindeki olumlu atmosfer hem de teknolojik olanak-
lar bakımından gelişmenin olduğu bir dünyada yetişmeleri dolayısıyla öteki kuşaklardan ayrıl-
maktadır. Türkiye açısından bakıldığında, 1980 yılından sonra bilgisayar ve telekomünikasyon 
teknolojisinin gelişmesi ile bu kuşak teknolojiye yatkın, birey olmanın önemli olduğunu savu-
nan, kendini ifade eden ve küresel gündemi paylaşan bireylerden oluşmaktadır (Senbir, 2004).

2000 yılından sonra doğanlardan oluşan Z kuşağı, teknolojinin içine doğan, teknoloji kullanı-
mını çok çabuk öğrenen, kendi eğlencelerine düşkün, teknoloji aracılığıyla gündelik işlemlerini 
kısa zamanda ve olması gerektiği şekliyle yerine getiren bireylerden oluşmaktadır

(Göksel ve Güneş, 2017; Kon, 2017). Z kuşağı sanal ortamda ilişki kurmada iyi oldukları için fi-
ziksel olarak tek ve yalnız kalmayı tercih ederler ve dışarıda çok fazla zaman geçirmezler (Bakırtaş 
vd., 2016). Z kuşağı, içinde bulunulan teknolojik imkanlar dolayısıyla “İnternet Kuşağı” ismiyle de 
anılmaktadır. Bu kuşak teknolojinin sadece iletişim değil aynı zamanda ulaşım kolaylığını sağladı-
ğı zamanları yaşamaktadır. Bu kuşak bireyleri, teknolojik cihazları son derece etkin kullanmakta-
dırlar. Taşınabilir aygıtları kullanan, müzik çalar, tablet ve cep telefonları ile büyüyen bir nesilden 
oluşmaktadırlar. Öte yandan bu nesil, internet aracılığıyla kurdukları iletişimin sonucunda yalnız 
yaşamanın mümkün olduğuna yönelik inanca sahiptirler. Ayrıca, aynı anda pek çok farklı konu 
üzerinde çalışabilme kabiliyetine sahiptirler (Williams, 2010; Adıgüzel vd., 2014).

21. Yüzyılda doğan bireylerden oluşan Alfa kuşağı, 2010 ve sonrasında doğan bireyleri kap-
samaktadır. 2005 yılında, Avustralyalı bir demografi yazarı olan Mark McCrindle ve ekibinin 
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düzenlediği ulusal bir ankette “Alfa Nesli” en popüler seçenek olmuştur. Yeni bir başlangıcın 
sembolü olarak betimlenen bu nesil Yunan alfabesinin ilk harfi olan “Alpha” olarak adlandırıl-
mıştır (Nagy ve Kölcsey, 2017; Kayıkçı ve Bozkurt, 2018). Neredeyse her hafta 2,5 milyon alfa 
neslinin dünyaya geldiği tahmin edilmektedir (URL-1). 

Alfa nesli ile ilgili çalışmaların çoğu, yalnızca isimleri ve basmakalıp kökenleri, 2010’dan sonra 
doğmuş olan yaş grubunun sahip olabileceği düşünülmüş muhtemel birkaç olası özellik ile il-
gilidir. McCrindle, Instagram ve iPad’in “nesil değişim” yılı olan 2010’da başlatıldığını ve yılın 
sözünün “Uygulama” olduğunu belirtmiştir (Nagy ve Kölcsey, 2017). 

McCaskey, Alfa neslini “şimdiye kadarki en resmi eğitimli nesil, şimdiye kadarki teknolojik geliş-
meler tarafından gelişimi en çok sağlanan nesil ve şimdiye kadar dünyanın en zengin nesli” olarak 
betimlemektedir (Williams, 2015). Düşüncelerini ve fikirlerini, birkaç saniyede dünyayla paylaşa-
bilme yeteneği ve kolaylığı Alfa kuşağı çocuklarına sunulmuştur. Alfa kuşağı çocukları, teknolojik 
iletişim çağının ilk dijital dünya neslidirler. Aslında pek çok bilgiye anında erişim kolaylığı, bera-
berinde yüzeysel, sorgulamadan uzak ve her şeyden çabucak sıkılan bir neslin oluşmasına neden 
olmuştur (Erbay, 2017). Şu an 9 yaşında olan Alfa nesli ilkokul hayatından başlayarak eğitim haya-
tında yapay zeka, robot teknolojisi, 3D yazıcı teknolojileriyle eğitim görmektedir (URL-2). 

Araştırmacı ve yazar Dan Schawbel bir çalışmasında Alfa neslinin büyürken sahip olacağı 5 özel-
liği tahmin etmeye çalışmıştır (Schwabel, 2014). Bu özelikler şu şekilde sıralanabilir: 

• Alfa nesli daha girişimci bir nesil olacaktır. 

• Alfa nesli en teknoloji meraklısı kuşak olacak ve sosyal ağları olmayan bir dünya bilmeyecektir. 

• Alfa nesli alışverişini internet üzerinden yapacak ve kendinden önceki nesillere kıyasla insan-
larla iletişimi daha az olacaktır. 

• Alfa nesli aşırı derecede el bebek gül bebek bakılacak ve X ve Y kuşak ebeveynlerinden etki-
leneceklerdir.

• Alfa nesli büyük zorluklara karşı hazır, daha fazla kendi kendine yetebilen ve daha iyi eğitimli 
olacaktır.

Alan yazındaki çalışmalara bakıldığında okul öncesi dönemde teknoloji kullanımına yönelik 
olarak öğretmen görüşlerinin (Yurt ve Cevher-Kalburan, 2011) ve tutumlarının (Kabadayı, 
2006; Ömrüuzun, 2019; Önkol, Zembat ve Uyanık Balat, 2011; Yılmaz, Tomris ve Kurt, 2016) 
incelendiği çalışmalar mevcuttur. Sınıfta teknoloji kullanımına ilişkin birebir okul öncesi dönem 
çocuklarıyla yürütülen çalışmalara rastlanmamıştır. Ayrıca hem eğitim yapıları bazında hem de 
sınıf ölçeğinde kuşaklara ve özelliklerine bağlı olarak alana veya kullanıcılara yönelik herhangi 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan literatür taramaları sonucunda bu alandaki boşluğu gi-
dermek ve konuya farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla bu çalışma yürütülmüştür.  

Bu anlamda alan yazındaki tüm bu çalışmalar dikkate alınarak araştırmanın amacı, okul öncesi 
eğitim kurumuna devam eden Alfa nesli çocuklarının ve öğretmenlerinin sınıfta teknoloji kul-
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lanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca Alfa neslinin okul öncesi eğitim kurum-
larındaki sınıflarının hem bu kuşağın özelliklerine hem günümüzdeki teknolojik gelişmelerin 
getirdiği donatılara uygun olarak tasarlanmasının çocukların keyifli vakit geçirmelerine ve okul 
hayatını başlangıçtan itibaren sevebilmelerine ayrıca teknolojik donatıları eğitimlerini olumlu 
yönde destekleyecek şekilde kullanımlarının önemli olduğuna vurgu yapmayı hedeflemektedir.

Yöntem

Araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden Alfa nesli çocuklarının 
ve öğretmenlerinin sınıfta teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 
çalışmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Nitel veriler betimsel analiz yoluyla yorum-
lanmıştır. Betimsel analiz, araştırmanın kuramsal çerçevesinin önceden belli olduğu durumlar-
da benimsenen analiz biçimidir. Nitel araştırma yöntem tekniklerinden yarı yapılandırılmış gö-
rüşme ve yapılandırılmış gözlem tekniği kullanılmıştır. Çalışmada örnekleme yöntemlerinden 
tipik durum örneklemesinden yararlanılmıştır. Tipik durumlar, araştırma problemi doğrultu-
sunda evren üzerinden seçilen örneklemin pek çok durum içinden tipik bir tanesinin seçilme-
sidir (Patton, 2005; Büyüköztürk, 2012). Bu nedenle okullar üzerine yapılacak bir çalışma için 
tipik durum örneklemesi, şehir merkezinde görece geneli yansıtabilecek birkaç okulun seçimi 
ile sınırlı olabilir (Strauss ve Corbin, 2014). 

Çalışma kapsamında İstanbul ilinde orta sosyo-ekonomik düzeyde yer alan bir okul öncesi eği-
tim kurumunun iki sınıfındaki 5-6 yaş aralığındaki Alfa nesli toplam 40 çocuk (22 kız, 18 erkek) 
ve iki öğretmen ile sınıflarında olmasını istedikleri dijital/elektronik donatılara ilişkin düşünce-
lerini ve teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış gö-
rüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde araştırmacı tarafından sorular çocuklara yöneltilmiş 
ve görüşme formuna aktarılmıştır. Görüşme soruları demografik özellikler ve sınıfın değerlen-
dirilmesi başlıklarından oluşan iki grup halindedir. Ayrıca araştırmacının gözlemine dayalı bir 
bölüm ve iki öğretmen ile de yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Demografik özellikler 
bölümünde çocuğun yaşı ve cinsiyeti; sınıfın değerlendirilmesi bölümünde açık uçlu ve çoktan 
seçmeli (evet/hayır) sorular yer almaktadır. 

Açık uçlu sorular; bilgisayarı/ tableti/ telefonu olsaydı neler yapacağı, sınıfta neler yaptığı, sı-
nıfında olmasını istediği teknolojik cihazların neler olduğundan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli 
sorular ise; sınıfta vakit geçirmekten hoşlanıp hoşlanmadıkları, bilgisayar/ tablet/ telefonu olup 
olmadığı, olsaydı getirmek isteyip istemedikleri, sınıfında bunların olmasını isteyip istemediği-
ne ilişkin sorulardır. 

Bulgular

Araştırmacı gözlemi, öğretmenler ve çocuklarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bul-
gulara aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Sınıfta bulunan elektronik/dijital donatılar

Donatılar A sınıfı B sınıfı
Bilgisayar Var Var
Projeksiyon Var Var
Akıllı tahta Yok Yok
Akıllı sistemler (aydınlatma/ısıtma vb.) Yok Yok

Tablo 1’de görüldüğü üzere her iki sınıfta da birer adet bilgisayar ve projeksiyon bulunmaktadır. 
Sınıflarda akıllı tahta ve akıllı sistemler mevcut değildir. 

Tablo 2. Sınıfta teknolojinin kullanım durumu

Kullanım A sınıfı B sınıfı
Power point sunumu 1 2
Youtube videoları 2 1
Bilgisayar 3 3
Projeksiyon 4 4

Tablo 2’de öğretmenlerin teknolojiyi kullanımına ilişkin olarak sırasıyla en çok power point su-
numlarını, sonra youtube videoları ve bilgisayarı kullandıkları görülmektedir.  

“Evet kullanıyorum, hikayelerin power point sunumları oluyor, oradan çocuklara anlatıyorum. Görsel 
olarak hepsi görmüş oluyor.” (Ö1)

“Kullanıyorum, özellikle youtube üzerinden videolar açıyorum. Çocuklar çok eğleniyor.” (Ö2)

Tablo 3. Etkinlikler esnasında teknolojik ihtiyaç durumu

İhtiyaç A sınıfı B sınıfı
Akıllı tahta Evet Hayır

Tablo 3’e bakıldığında sadece A sınıfının öğretmeninin akıllı tahtaya ihtiyaç duyduğu tespit edil-
miştir. B sınıfının öğretmeninin başka bir teknolojik cihaza ihtiyacı yoktur. 

“Sınıfımızda akıllı tahta olmasını isterdim. Çocuklar için kullanımı daha keyifli olurdu. Etkinlikleri uy-
gularken kullanırdım.” (Ö1)

“Bu cihazlar yeterli, eski okulumda bilgisayar bile yoktu. Zor oluyordu. Ama burada bilgisayar ve pro-
jeksiyon cihazı yeterli geliyor.” (Ö2)

Tablo 4. Çocukların sınıflarından hoşlanma durumu

Hoşlanma durumu A Sınıfı B Sınıfı
f f

Evet 17 18
Hayır 2 3

Tablo 4’te çocukların çoğunluğunun sınıflarında vakit geçirmekten hoşlandıkları görülmektedir. 
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“Sınıfımı çok seviyorum. Oyun oynuyorum. Arkadaşlarım var. Çok mutluyum burada.” (Ç2)

“Her gün okula geliyorum. Evde oturup televizyon seyretmek istiyorum.” (Ç5)

Tablo 5. Çocukların sahip olduğu teknolojik cihazlar

Teknolojik cihazlar A Sınıfı B Sınıfı
f f

Tablet 19 20
Bilgisayar 13 14
Oyun konsolu 3 4
Telefon 2 -

Tablo 5’te çocukların sahip oldukları teknolojik cihazlar arasında sırasıyla tablet, bilgisayar, 
oyun konsolu ve telefon yer almaktadır. 

“Doğum günümde tablet aldılar.” (Ç7)

“Annem eski telefonunu bana verdi.” (Ç21) 

Tablo 6. Çocukların sınıflarında olmasını istedikleri teknolojik cihazlar

Teknolojik cihazlar A Sınıfı B Sınıfı
f f

Tablet 14 16
Telefon 10 12
Oyun konsolu 6 4

Tablo 6’te çocukların sınıflarında olmasını istedikleri teknolojik cihazlar arasında sırasıyla tab-
let, telefon ve oyun konsolu yer almaktadır. 

“Tabletimi sınıfa getirmek isterdim. Hepimizin tableti olursa oyun oynarız.” (Ç6)

“Xbox’ım* var benim, onu buraya getirirdim, oynardım.” (Ç10) (*Oyun konsolu)

Tablo 7. Çocukların teknolojik cihazları sınıf içinde kullanım amacı

Teknolojik cihazların kullanımı A Sınıfı B Sınıfı

f f
Oyun oynamak (online oyunlar) 19 21
Çizgi film seyretmek 15 16
Oyun videoları seyretmek 12 14
Şarkı videoları seyretmek 10 12
Müzik/şarkı dinlemek 10 10

Tablo 7’de çocukların sahip oldukları teknolojik cihazları sınıfa getirdiklerinde en çok oyun oy-
namak, en az müzik/şarkı dinlemek amacıyla kullanacakları belirlenmiştir.

“İnternetten oyun açarım. Oynarım. Hem diğer arkadaşlarımın da olursa birlikte oynarız.” (Ç12)
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“Slime* yapıyorlar, onları seyrediyorum. Bebeklere kıyafet giydiriliyor. Onlar çok hoşuma gidiyor.” 
(Ç14) (*esnek, yapışkan yapıdaki oyun hamuru)

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden Alfa nesli çocuklarının sınıflarında teknoloji kul-
lanımına ilişkin görüşlerinin incelendiği bu araştırmada, öncelikle araştırmacı gözlemi sonu-
cunda orta sosyo-ekonomik düzeyde yer alan kurumda öğretmenlerin kullanımına sunulmuş 
bilgisayar ve projeksiyon cihazının olduğu, akıllı tahta ve akıllı sistemlere ilişkin herhangi bir 
teknolojik cihazın olmadığı belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan tekno-
lojik araç-gereçler içinde en çok kullanılan bilgisayarlardır (Sayan, 2016). 2010 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje olan FATİH Projesi ile öğretmenlerin rehberli-
ğinde sınıf ortamında teknolojik cihazlar ve İnternet bağlantısının yanı sıra dersleri destekleyici 
elektronik donanımların da kullanılarak öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine aktif katılımını 
sağlamak amaçlanmaktadır (Akıncı, Kurtoğlu ve Seferoğlu, 2012; Altan ve Tüzün, 2011). Bu 
proje ile öğretmenlerin zamandan tasarruf sağladıkları, soyut kavramları somutlaştırarak sun-
dukları ve çocukların etkinliklere olan ilgisini artırdıkları tespit edilmiştir. Öte yandan projenin 
gelişim süreci halen devam etmektedir. Öğretmenlerin teknolojik cihazların kullanımına ilişkin 
bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir (Bozkuş ve Karacabey, 2019). Bu çalışma 
kapsamında gözlemlenen iki sınıfta da akıllı tahta ve akıllı sistemlere ilişkin herhangi bir cihazın 
olmamasının nedeni, okulun maddi açıdan yetersizliği olabilir. 

Öğretmenler eğitim ve öğretim faaliyetleri esnasında power point sunularını ve youtube vide-
olarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Yurt ve Cevher-Kalburan (2011)’ın çalışmalarında öğ-
retmenler bilgisayarı müzik etkinliklerinde kullandıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan diğer bir 
araştırmada öğretmenlerin teknolojiyi en çok video/çizgi film izlettirmek, sesli kitap ve şarkı 
dinlettirmek gibi etkinlerde kullandıkları belirlenmiştir. Aynı çalışmada okul öncesi öğretmen-
leri teknolojinin eğitimde kullanılmasının en güçlü yanı olarak zaman tasarrufu ve görsel-işitsel 
ögeleri içermesi olduğunu ifade etmişlerdir (Veziroğlu Çelik vd., 2018). Öğretmenler teknolo-
jiyi etkinlikler esnasında öğretimi kolaylaştırmak (Aksoy, 2018); bilgisayarı, günlük etkinlikleri 
desteklemek amacıyla kullanmaktadırlar (Yurt ve Cevher-Kalburan, 2011). Teknoloji aracılı-
ğıyla çocukların görsel ve işitsel olarak dikkatlerini çekmektedirler. Okul öncesi öğretmenleri, 
teknolojiyi sınıflarında kullanmaları sayesinde çocukların etkinliklere olan ilgilerinin arttığını ve 
dikkat sürelerinin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (Veziroğlu Çelik vd., 2018). Öğretmen-
lerin sınıf yönetimini kolaylaştırması nedeniyle power point sunuları ve youtube videoları gibi 
araçları kullandıkları söylenebilir. 

Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerden biri akıllı tahtaya ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Gü-
nümüzde eğitim sisteminin öğrencileri keşfetmeye yöneltmesi ve buradan hareketle öğretmenle-
rin, çocukların keşfetmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmaları ön plandadır (Kartal ve Güven, 
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2006). Geleneksel anlayışta bilginin sadece içeriği önemli iken günümüz modern eğitim anlayı-
şında işlem becerisine dayalı, teknolojiyi etkili bir biçimde kullanabilen, üst düzey düşünme bece-
risine sahip bireyler yetiştirmek ve yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi ön plandadır (Akıncı 
ve Seferoğlu, 2010; Polat, 2018). O nedenle eğitim-öğretim ortamlarında çağın gerektirdiği nite-
liklerle donatılmış ortamların oluşturulması önemlidir. Öğrenme ortamlarının oluşturulmasının 
ardından etkili bir öğrenme süreci için çocukların tüm gelişim alanlarına hitap edecek biçimde 
hazırlanmış eğitim programlarına da ihtiyaç duyulmaktadır (Arslan ve Dilci, 2018; Öztopçu, 
1997). Uygun teknolojik cihazlar ve nitelikli bir öğretim programı ile alfa nesli çocuklarının eği-
tim ve öğretim süreci zenginleştirilebilir. Yapılan çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerinin büyük 
çoğunluğunun eğitim-öğretim sürecinde teknolojiden yararlandıkları ortaya konulmuştur (Ve-
ziroğlu Çelik, Acar, Bilikci, Şahap ve Yalvaç, 2018). Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanmak üzere çeşitli teknolojik donatılara yer verilmelidir. 

Araştırma sürecinde çocuklarla yapılan görüşmeler sonucunda ise, çocukların sınıflarında va-
kit geçirmekten hoşlandıkları belirlenmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarıyla yürütülen çalış-
malarda çocukların sınıflarında mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Adak Özdemir, 2018; 
İsmailoğlu ve Yılmaz, 2019). Çocuklara sunulan, onların bireysel ihtiyaçlarını karşılayan ve il-
gilerine uygun öğrenme ortamları çocukların duygusal gelişimlerini desteklemektedir. Bu tür 
ortamlar çocukların sınıf içinde keyifli ve etkili zamanlar geçirmelerine yardımcı olmaktadır 
(Denham ve Bassett, 2018). Bu nedenle çalışma grubunda yer alan çocukların sınıflarından 
memnun olmaları, olumlu bir sınıf iklimi içinde vakit geçirmelerinden kaynaklanabilir. 

Çocukların kendilerine ait tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsolu gibi teknolojik aygıtları 
olduğu belirlenmiştir. Özyürek (2018), okul öncesi dönem çocuklarının anneleri ile yaptığı 
görüşmeler sonucunda çocukların %32’sinin kendilerine ait bilgisayarı oldukları sonucuna 
ulaşmıştır. Ayrıca çocukların büyük çoğunluğunun cep telefonu ve tablet kullandıkları belirlen-
miştir (Özyürek, 2018). Çocuklar günlerinin büyük çoğunluğunu online oyunlar oynayarak 
geçirmektedirler (Çakmak, 2016). Yapılan bir araştırmada çocukların günde haftaiçi 1 saat, haf-
ta sonu ise iki saat bilgisayar oyunu oynadıkları (Akçay ve Özcebe, 2012); bir diğer araştırmada 
ise çocukların günde 2 saatin üzerinde televizyon izledikleri (Akkuş, Yılmazer, Şahinöz ve Su-
caklı, 2015) tespit edilmiştir. Bu süreler 4-6 yaş okul öncesi dönem çocukları için oldukça uzun 
süreler olarak değerlendirilmektedir (Akbulut, 2013; Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı ve Özdinçler, 
2018). Teknolojinin gelişimi ile birlikte değişime uğrayan oyun oynama alışkanlıkları çocuk-
ların kendi sahip oldukları teknolojik cihazların olmasıyla birlikte kontrol edilemez duruma 
gelmektedir. Bu hususta öğretmenler, çocuklara teknolojinin doğru ve etkili kullanımına yöne-
lik rehberlik etmelidir. Teknolojik cihazlarla ne amaçla, hangi zamanlarda ve ne kadar süre ile 
etkileşimde bulunulacağı çocuklara öğretilmelidir. Buna ek olarak ailelere teknolojinin bilinçli 
kullanımı konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

Çocuklar tablet, telefon ve oyun konsolunun sınıflarında da olmasını istediklerini ifade etmiş-
lerdir. Okul öncesi dönemde teknoloji kullanımının çocukların gelişimsel ihtiyaçları karşılama-
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yabileceği tartışılmaktadır. Çocukların motor becerilerinin kısıtlandığı, sosyal iletişim ve doğal 
ortamdaki zamanının azalacağı ve daha pek çok farklı becerinin eksik kalacağına ilişkin endişe-
ler söz konusudur (Sayan, 2016). Çocukların bu teknolojik cihazları sınıfta kullanımına yönelik 
olumsuzluklar yaşanabileceği gibi, belli orandaki risklerle de kendilerinin baş etmesi sağlanma-
lıdır. Çocukların bu cihazları bilinçli bir şekilde kullanmalarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır 
(Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Çocukların bu cihazları sınıflarında istemelerinin nedeni, 
günlük yaşantılarında da bu cihazlarla çok fazla vakit geçiriyor olmalarıdır. 

Çocuklar bu cihazları sınıfa getirdiklerinde, oyun oynamak, çizgi film/oyun videoları seyret-
mek ve müzik/şarkı dinlemek istemektedirler. Özellikle dijital oyunlar oynayarak vakit geçiren 
çocuklara bakıldığında dijital oyunların boş zamanlarını değerlendirmek, eğitsel amaçla kullan-
mak ve stres atmalarını sağlama gibi yararlarının olmasının yanı sıra çok ciddi zararları da bera-
berinde gelmektedir (Yiğit Açıkgöz ve Yalman, 2018). Ayrıca dijital oyun oynayan çocukların 
kurgu ve gerçek yaşam arasındaki ayrımı yapmakta zorlandıkları ve oyunların içeriklerinde yer 
alan olumsuz unsurlar ve kendilerine dayatılan bazı olumsuz davranışları sosyal yaşantılarına 
yansıttıkları tespit edilmiştir (Yiğit Açıkgöz ve Yalman, 2018). Öte yandan yapılan bir çalışmada 
çocukların günde 3-6 saat arasında tablet ile oyun oynadıkları saptanmıştır (Akkuş vd., 2015). 
Tüm bu hususlar birlikte ele alındığında teknolojinin bilinçsiz kullanımı sonucunda çocuklu-
ğun yok oluşu ile karşılaşılacağı öngörülmektedir (Alver, 2004). Bunu önlemek amacıyla günü-
müzde çocukların teknoloji temelli oyunlarına ek olarak geçmişte oynanan oyunların günümü-
ze aktarılması, güncelleştirerek çocukların ilgisini çekecek şekilde sunulması ve eğitim ortam-
larının bu yönde geliştirilmesi önemlidir (Arslan ve Dilci, 2018). Ayrıca Alfa nesli çocuklarının 
gelişimlerine uygun niteliklere ve donanıma sahip eğitim ortamlarının oluşturulması önemlidir. 
Onların doğdukları andan itibaren simülasyonlar, insansı robotlar, giyilebilir teknolojik cihazlar, 
hologramlar, üç boyutlu yazıcılar üretilmeye başlanmıştır ve bunun gereklerine uygun nesillerin 
yetiştirilmesi gerekmektedir (Yalçın Kayıkçı ve Kurtluk Bozkurt, 2018; Wartella, Beaudoin-R-
yan, Blackwell, Cingel ve Lauricella, 2018). 

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden Alfa nesli çocuklarının sınıflarında teknoloji kulla-
nımına ilişkin görüşlerinin incelendiği bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak araştırmacı 
ve uygulayıcılara birtakım öneriler getirilmiştir. Bu anlamda sınıflar, çocukların ders içeriklerine 
ve etkinliklerine uygun olarak mekânsal düzenlemeleri yapabilme kapasitesine sahip olmalı-
dır. Kısacası esnek kullanıma imkan vermesi gerekmektedir. Yapılan görüşmelerin sonuçlarına 
göre; okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin etkinliklerde kullanımlarına yönelik ola-
rak bilgisayar ve projeksiyon cihazının yanı sıra akıllı tahta veya akıllı sistemler gibi teknolojik 
donatılara da yer verilmesi gerekmektedir. Bu durumda sınıfların mekânsal organizasyonları 
kullanılacak teknolojik donatılara uygun gerekli tesisat düzenlemelerine sahip, çocuklar ve öğ-
retmenler için optimum ergonomik konfor koşullarında olmalıdır. Dolayısıyla sınıflardaki tek-
nolojik elemanların hem çocukların hem de öğretmenlerin antropometrik boyutlarına uygun 
düzenlenmesi önemlidir. Teknolojik ekipmanlar yerleştirilirken, kullanıcıların erişimine uygun 
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yüksekliklerde olması için ayarlanabilir mekanizma sistemleri kullanılabilir. Sınıf içi etkinlikler 
nedeniyle gerektiğinde teknolojik ekipmanların depolanması amacıyla kişisel depolama birim-
leri sınıflarda kullanılabilir. Ayrıca teknolojik aletler elektrikle çalıştığı için mekânsal organizas-
yon yapılırken çocukların güvenliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sınıfların 
mekânsal düzenlemesi yapılırken akıllı tahta, projeksiyon gibi ekipmanların yerleşimi yapılacak 
duvar ve tavan yüzeyleri kullanıma uygun teknik özelliklere sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra sı-
nıflar, ders içeriğine bağlı olarak yapılacak etkinliklere ve bu etkinliklerde kullanılacak teknolojik 
ekipmanların kullanımına imkan sağlayacak mekânsal büyüklükte olmalıdır. 

Bunların yanı sıra öğretmenlere sınıflarında var olan teknolojik cihazların eğitsel amaçla kullanı-
ma yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenebilir. Çocuklar teknolojik cihazları sadece oyun 
oynamak ve vakit geçirmek için kullanmak yerine, bilgi edinmek ve eğitim amacıyla kullanmak 
gibi amaçlara yöneltilebilir. Çocuklara teknolojik cihazların sınıflarda etkili biçimde kullanımı-
na yönelik iyi örnekler sunulabilir. Çocukların teknolojik cihazları kendi öğrenme süreçleri için 
aktif kullanımları teşvik edilebilir. Bu araştırma orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir okul öncesi 
eğitim kurumunda yürütülmüştür. Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullar da dahil edilerek 
teknolojik imkanlar açısından karşılaştırma çalışmaları yürütülebilir. Bu araştırma tek bir okul-
da, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Nicel araştırma yöntemleri kullanıla-
rak, daha geniş bir çalışma grubuyla okul öncesi kurumlardaki teknolojik imkanların durumu 
ortaya konulabilir. 
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Mobil yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.

Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. Trakya Üniversitesi 
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Özet

Tarihsel derinlik, coğrafi genişlik, uluslararası etki bağlamlarında;  insanlık tarihinin en güçlü, etkin ve işlevsel musiki-
lerinden biri olmasına, tüm insanlık tarafından saygı ve kabûl görmesine karşın; Geleneksel Türk Makam Musikisi ve 
musiki aletlerinin anlam, önem ve değerinin, yetişmekte olan nesillere sağlıklı, kalıcı ve işlevsel düzeyde, uzun yıllardır 
aktarılamayışı, bildirinin sorunsalı olup;  bu sorunsalın ardındaki dahili ve harici nedenlerin tespit edilebilmesine, ka-
lıcı şekilde ortadan kaldırılabilmesine katkı sağlayacak düşünce ve öneriler geliştirebilmek ise, bildirinin problemidir. 

İnsanlığın ortak musiki mirasını da dışlamadan,  öz musiki değerlerimizi ayırt edebilecek ve onlara öncelik verebi-
lecek, geleceğe taşıyabilecek nesillerin yetişmesini sağlayacak bir musiki eğitimi sistemi ve politikasının oluşum ve 
gelişimine;  gerçekçi, işlevsel katkılar sunabilmek, bildirinin temel amacıdır.  

Çalışma, betimsel yöntemle hazırlanacak olup; içerik çözümleme ve hazır bilgiden yararlanma tekniklerinin yanı sıra, 
bildiri yazarının belgelendirilebilir kişisel, mesleki gözlem ve deneyimlerinden de yararlanılacaktır. 

Öz musikimiz son derece köklü ve zengin iken; 10 yıllar boyunca, özellikle baskın ve etkin akademik çevrelerce (ne 
yazık ki…) aşağılandığı, hor görüldüğü için; alanın yetkili ve etkili kişi ve kurumlarında dahi,  geçmişi 10 yıllara da-
yanan bir öğrenilmiş çaresizlik, eziklik, aşağılık kompleksinin oluşumu ve bu durumun bazı neticeleri, bildirinin en 
önemli bulgusu olarak, somut örneklerle sunulacaktır.  

Bildiri kapsamında, Öz Musikimiz bağlamında; kültür emperyalizmi olgusunun deyim yerindeyse insafsızca dayatı-
lışına; bir milletin Öz Musikisine ve ona bağlı değerlere büyük ölçüde yabancılaştırılmasına dayalı olumsuz etkiler; 
ayrıca, ‘modernleşme’ maskesi altında; kültür ve medeniyet olgularının ne denli karıştırılmış olduğu; yerli ve milli 
musikimizin, kendi topraklarında ne denli üvey evlât muamelesine maruz bırakıldığı; bugün,  öz musikimize saygı 
duyuyormuş gibi görünen bazı kişi ve kurumların, bulacakları ilk fırsatta yine öz musikimizi hırpalamak, yok etmek 
çabasına geri dönecekleri tehlikesinin büyük önem arz edişi gerçeği, somut örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

Sonuç olarak; musiki eğitimi mekânlarımız, sözü edilen sorunlara karşı üretilecek çözüm süreçlerini destekleyecek 
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donanımlara büyük ölçüde, yeterince sahip bulunmamaktadır. Medya da; genel olarak, bu donanımların sağlanması 
için katkı sunabilecek sponsor desteklerini sağlayıcı yayınlardan hayli uzak bir noktadadır. Ülkemizdeki medya okur-
yazarlığı düzeyinin  sıfıra yakın düzeyde bulunuşu da göz önüne alındığında; medyanın, bildiri konusu çerçevesinde, 
yarardan çok zarar verişi de, ölçülebilir, gözlemlenebilir bir acı gerçeğe dönüşmüştür ne yazık ki. 

Bildiri kapsamında; öz musikimiz konusunda hüküm verecek, kararlar alacak, çalışmalar yapacak tüm bürokratik 
kademelerin öz musikimize karşı önyargılı bir düşmanlık besleyen, ona üvey evlât gibi yaklaşan zihniyetten ve o 
zihniyetin mensuplarından titizlikle, ivedilikle arındırılması; ayrıca, her seviyedeki tüm musiki eğitimcilerinin, öz 
musikimizin zenginliği ve uluslararası anlamı, önemi, değeri ve gücü hakkında eksiksiz şekilde bilgilendirilmeleri, 
bilinçlendirilmeleri yönünde etkin, işlevsel, ciddi hizmetiçi eğitim çalışmalarının da ivedilikle planlanması, uygulan-
ması önerilmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Musikisi -  Musiki Eğitimi Mekânları  -  Kültür Emperyalizmi  - Medya Okuryazarlığı   

Abstract

The problematic of this paper; although in the context of its historical depth, geographical width and international 
effect; the acceptance of its power and function in the human history; the Traditional Turkish Makam Music couldn’t 
be transferred to the young generation adequately and researching the causes of this problematic, to develop new 
analytic ideas is the problem of the paper. 

Common musical inheritance of Humanity is very important of course but we can see and meet the differences 
and characteristics of Traditional Turkish Makam Musical characteristics at first. We need  special music education 
system and its politics. There will be some original ideas about  these specailities and aims, in the paper.  

There will be descriptive method in the paper and analysing contains, using present knowledges will be basic 
techniques. Also; personal observations and experiments of the writer are important for the paper.  

Although we have a very rich and rooted traditional music in our country; it has been externalized and humiliated by some 
academic music people and environment during decades. Because of this externalization and humiliation; there is a learned 
desperation in the area of traditional music academicians. This is the most important finding of the paper. 

 Dangers of cultural imperialism in the context of  Traditional Turkish Makam music; confusion of culture and the 
civilization; the unfairly treated of it in its own country; the insincerity of some music academicians’ about it are  the 
basic topics in the paper for to arque. 

Consequently; our music education places don’t have enough condition for teaching and feeling Traditional Turkish 
Makam Music  in general and moreover the approach of the media to our music is not concious. There are a lot of 
harmful news and articles for our traditional music. İt is very dangerous because there is no media literacy in our 
country. 

Basic suggestion of the paper is to stop forever  the enemies of Traditional Turkish Makam Music for to save it from 
imperalist mentality and to give enough information urgently about our traditional music to the all music teachers 
in our country.   

 Keywords: Traditonal Turkish Music   -  Music Education Places  -   Cultural İmperialism   -   Media Literacy   

123



Bildirinin Vizyonu 

Konfüçyus’un; MÜZİK DEVLET KURAR, DEVLET YIKAR yaklaşımından hareket ile; gele-
cekteki okul tasarımları bünyesinde yer alacak olan mūsiki eğitimi mekânlarının ve hâttā eğitim 
mekânlarının her köşesinin mūsiki eğitimine yararlı olabilecek şekilde; milli, mānevi, ahlâki 
değerler de gözetilerek ve öz mūsikimizin tārihsel derinliği, coğrafi genişliği; insanlık tārihinin 
en önemli ve güçlü kültürel, sanatsal, bilimsel miraslarından biri oluşu, tāvizsizce anımasanarak 
ve anımsatılarak tasarlanması yönünde inovatif yaklaşımlar oluşturulmasına, bu yaklaşımların 
kesintisizce süreklileştirilmesine katkılar sunabilmektir.  

Bildirinin Misyonu

Gerçekçi durum tespitleri, güncel örnekler ve geçmişten günümüze süregelen bāzı sorunların  
vurgulanması; çözüm odaklı ve mevcut değerler zarar görmeden sorunların çözülmesini he-
defleyen bir yaklaşım ile; ele alınan konulara dāir mevcut durum tespitlerinin objektif şekilde 
gerçekleşmesinin ardından disiplinlerarası yaklaşımı da ihmâl etmeden konuların uzmanlar 
aracılığıyla ve ivedilikle ele alınmasının gerekliliğine dāir farkındalık oluşması yönünde katkı 
sunabilmektir. 

Giriş

En sonda söyleyeceğimi, başta bir kez daha söylemiş olarak söze başlamak istiyorum: OKULLARI-
MIZ; EVLÂTLARIMIZI, HER TÜRLÜ ZİHİNSEL-KÜLTÜREL EMPERYALİST KUŞATMA-
DAN, İŞGÂLDEN; HER TÜRLÜ ‘MUSİKİ ARACILIĞIYLA KÜLTÜR EMPERYALİZMİ’ UN-
SURUNDAN VE HER TÜRLÜ YOZLAŞMIŞ POPÜLER KÜLTÜR DAYATMALARINDAN; 
MEDYA OKURYAZARLIĞININ EKSİKLİĞİNDEN YARARLANAN, MİLLİ-MANEVİ-AH-
LÂKİ DEĞERLERİ ÇÜRÜTMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ MAGAZİNEL MEDYA BOM-
BARDIMANINDAN KORUYACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR.

Ve hemen ardından; yıllar önce ve yıllar içinde bizzat hazırlamış olduğum, bir müzik (=musiki) 
odasında bulunması gerekenler listesini sunmak isterim.

Örgün Eğitimde; BİR MÜZİK (=MUSİKİ) ODASINDA BULUNMASI GEREKEN BAŞLI-
CA MALZEMELER

1) En az 1 adet Akıllı Müzik Tahtası

2) En az 1 adet radyo-kasetçalar 

3) En az 1 adet bilgisayar (çalışır durumdaki yazıcı, tarayıcı vb. ekipman ile birlikte)

4) En az 1 adet (sabit ses düzeni de bulunan) barkovizyon sistemi

5) En az 1 adet DVD-VCD-CD-MP3 Çalar

6) Piyasada  var olan nota yazımı ve müzik yapımı programlarından temin edilebilenler.
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7) En az 1 adet Elektronik Org (standart tuşlu-en az 5 oktavlı-ekranlı-transpoze özelliği olan-tuş 
hassasiyetli)

8) En az 1 adet Elektronik Piyano (Akort sorunu olmayışı-taşınırken tahrip olmayışı-iklimden etkilen-
meyişi- kulaklıkla da çalınabildiği için çevreyi rahatsız etmeyişi gibi nedenlerle klasik Duvar Piyanosu 
yerine tercih edilebilir. Ancak; kurumun olanakları var ise, Klasik Duvar Piyanosu ve hatta bir kuyruklu 
ve/veya yarı kuyruklu piyanonun da kurumda bulunması, sayısız yararlar sağlayacaktır…)

9) ORFF ÇALGILARI

10) Okul Müziği konusunda ve genel anlamda müzik hakkında temin edilebilen tüm yazılı, ba-
sılı kaynaklardan oluşan bir müzik kitaplığı 

11) Müzik teorisi ve eğitimi odaklı; etkileyici, dekoratif posterler

12) Medyada müzik ile ilgili olarak yer alan bilgi ve haberlerin sürekli güncellenerek asılabilece-
ği 1 ya da daha çok sayıda mantar panolar

13) En az birer adet tepegöz ve slayt makinesi

14) Öğrencilerin ve okulun; resmi ve özel törenlerde, etkinliklerde de kullanacakları profes-
yonel, kaliteli ses tesisatı (mikser-amfi-eko cihazı-mikrofonlar-kulaklıklar-yeterli sayıda gerekli 
tüm kablolar)

15) Sayılan tüm malzemeler için yeterli sayıda ve kaliteli standlar, dolaplar vb ekipman.

16) Sayılan tüm malzemelerin Türkçe açıklama kitapçıkları 

17) Çok pahalı olmamak kaydıyla, temin edilebilen tüm enstrümanlardan ( Bağlama, Ud, Ke-
man, Ney, Kemençe, Gitar, Kanun, Tanbur, Yan Flüt, Bateri vb.) en az birer örnek 

Son maddede sözü edilen enstrümanların, öncelikli ve ağırlıklı olarak TÜRK MUSİKİSİ ENS-
TRÜMANLARI olması; öğrencilerin, hem öz mısikilerinin enstrüman zenginliğini bizzat  ya-
kından algılamalarını, hissetmelerini, içselleştirebilmelerini sağlayabilecek ve hem de öz musi-
kilerine yabancılaşmalarını büyük ölçüde önleyebilecek ve medyadaki olumsuz etkileri yoğun 
şekilde hissedilebilen MUSİKİ ARACILIĞIYLA KÜLTÜR EMPERYALİZMİ tehlikesinden 
de büyük ölçüde korunmaları yönünde bilinçlenmeleri odaklı katkı sağlayabilecektir. 
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https://www.panmusic.com.tr/urun/turk-muzigi-enstrumanlari-posteri

Böylece; belki de, günün birinde, BAĞLAMA enstrüman ailesi, kendi anavatanında; müzik po-
tansiyeli kendisinden çok daha kısıtlı olan gitardan ya da onun ve mandolinin minyatür versiyo-
nu olan Ukuleleden çok daha saygın ve yaygın  bir konuma erişebilecektir. 
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https://www.google.com/search?q=ukulele+eyl%C3%BCl+2019&tbm=isch&sour-
ce=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjX5bXC0_PjAhWPUBUIHfklAdoQsAR6BAg JEAE&-
biw=1920&bih=969#imgrc=KqEesUNNzy25cM:

Ne yazık ki; TÜRK MAKAM MUSİKİSİ (ki Dünya’nın başlıca en ZENGİN VE KÖKLÜ musiki-
lerinden biri oluşuna rağmen…) gerek musiki eğitimcilerimize ve gerekse öğrencilerimize okul 
ortamlarımızda gereğince aktarılamadığı için; meydan, neredeyse tamamıyla TÜRK ÇOCUK-
LARININ küçücük yaşlardan itibaren öz musikilerine ömür boyu yabancılaşmalarına dahi 
neden olabilecek (öz çalgılarından önce, öz musikileriyle HİÇ İLGİSİ BULUNMAYAN ukulele 
diye bir çalgıya HAPSOLACAKLARI için…)bu tip amerikan kökenli eğitimlere ve eğitimcilere 
kalmakta; ilgili kişi ve kurumlar, öz musikilerini geliştirmek, yaygınlaştırmak, saygınlaştırmak 
için ayırmaları gereken bütçeleri dahi bu gibi KÜLTÜR EMPERYALİSTİ etkinliklere aktara-
bilmektedirler… 

Bir uzman olarak; kendi adıma, Türk Çocuklarımızın gitarın, mandolinin minyatürü olan uku-
leleden önce öz çalgımız olan bağlamanın minyatürü olan CURA ile tanışmasını tercih ederim 
ve dilerim (aşağıdaki resimde görüleceği üzere…). CURA’nın amerikan çocuklarına, bebeklerine 
dayatılması ne kadar saçma olacaksa, ukulelenin de TÜRK ÇOCUKLARIMIZA (ve onların 
velilerine…) öncelikli ve ağırlıklı olarak DAYATILMASI o derece saçma ve KÜLTÜR EMPER-
YALİSTİ bir yaklaşımdır… 

Bu noktada; Cinuçen TANRIKORUR Hocamızın bu konu ile ilişkilendirilebilecek düşüncele-
rini paylaşmakta yarar olabilir: 

            (…) Okullarda eğitimi verilmeğe çalışılan müzikle, halkın dinlediği müzikler arasındaki 
büyük fark da, müzik eğitiminde yapılan temel ilke yanlışının inkâr götürmez kanıtıdır. Müzik 
eğitimimizde, yukarıda sözünü ettiğim, topluma”kendi müziğinin yerine Batı müziğini zorla 
benimsetme” politikasının sonucu olarak, Bach-Beethoven-Schubert-Schumann-Vivaldi’kerin 
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yanında Itrî, Dede, III. Selim, Neyzen Yusuf Paşa, Kazasker Mustafa İzzet, Mahmut Celâleddin, 
Arif, Şevkî, Tanburi Cemil Bey’lerin adı hiç geçmediği gibi, Batı müziğinin sadece Orta Avru-
pa’nın klasik müziğinden ibaret olduğu zannedilmiş, jazz, flamenco, elektronik ve müzikâl gibi 
sanatlardan hiç söz edilmemiş, Güney Amerika, Afrika, Çin-Hind-Japon vd. Doğu müzikleri 
tümüyle yok sayılmıştır… (Tanrıkorur, 2004, s. 61)  

Yine bu noktada; bizzat Mustafa Kemâl ATATÜRK’e ait, kendisinin Türk Musikisi’nin ortadan  
kaldırılmasına yönelik bir yaklaşımı ve söylemi bulunmadığına dair açıklaması da önemli ölçü-
de fikir verebilecektir: 

            (…) Ne yazık ki benim sözlerimi yanlış anladılar… Ben demek istedim ki; bizim severek 
dinlediğimiz Türk bestelerini, onlara da dinletmek çaresi bulunsun. Onların tekniği, onların il-
miyle; onların orkestraları, onların sazlarıyla; çaresi her ne ise… Türk’ün nağmelerini kaldırıp 
atalım da sadece Batı milletlerinin hazırdan musikisini alıp kendimize maledelim; yalnız onları 
dinleyelim demedim. Yanlış anladılar sözlerimi; ortalığı öyle bir velveleye verdiler ki ben de bir 
daha söz edemez oldum. ( Ataman, S. Y., 1991, S. 20)

Bir başka kaynakta da; Atatürk’ün üzüntüsünü dile getirdiği konuda ‘ortalığı velveleye verenler’in 
kökeninde, Musiki Muallim Mektebi Müdürü Zeki Bey (1930’dan; 1924-1930 arasındaki Ali 
Rıfat ÇAĞATAY’a ait ilk besteden sonra seslendirilmeye başlanmış olan ve bugün seslendirmekte çok 
zorlandığımız, neredeyse seslendirmek yerine kayıt  üzerine dudak oynattığımız  İstiklâl Marşı melodi-
sini de bestelemiş olan Osman Zeki ÜNGÖR)’in olduğunu üzülerek görüyoruz. Çünkü; Atatürk, 
Zeki Bey’i en yakınındaki bir bilirkişi olarak algıladığına göre; her türlü kültür emperyalizmi 
karşısında yerli ve milli musikinin taşıdığı stratejik önem, anlam ve değer konusunda Atatürk’ü 
bizzat doğru bilgilendirmek, yönlendirmek sorumluluğu da Zeki Bey’e ait olsa gerektir. Kendisi, 
ne yazık ki tercihini yoğun şekilde Batı Müziği’nden yana kullanarak Atatürk’ü de yanlış yönlen-
dirmiştir. O dönemde; Musiki Muallim Mektebi’nde Fransızca öğretmeni olan Adile AYDA, 
konuyu şöyle anlatıyor: 

         (…)  Batı müziğine aşık ve iyi niyetli bir insan olan Zeki Bey, Atatürk’e şu telkinde bulun-
muştu: “Biz Türkler musiki alanında da çağdaş milletlerle medeniyet yarışına katılmalıyız. Bu, 
ancak Batı müziği ile olabilir. Alaturka musikiden Alafranga musikiye geçiş Arap harflerinden 
Latin harflerine geçişin zaruri bir neticesidir. Yapılacak iş, yeni bir nesil yetişinceye kadar Ala-
turka’yı unutturmaktır. Ve Milletinin menfaatlerini birinci plana, kendi zevklerini ikinci plana 
alan Atatürk, alaturka musikiyi çok sevdiği halde; Batı müziğinin gelişmesine imkân sağlamaya 
karar verdi; ona göre tedbir alınmasını emretti… Emretti ama bir müddet sonra gördü ki; bu 
tedbirler Milletin ruhunu incitmektedir. Çünkü, musiki alfabeden farklı şeydir. Harfler maddi 
birer araçtır. Musiki ise, maddiden çok manevi bir şeydir. Bir milletin musikisi, onun ruhunun 
bir parçasıdır. Büyük Atatürk, müzik alanında hatasını anlar anlamaz, hatadan dönmek büyük-
lüğünü göstermiştir. Bir asker olarak biliyordu ki; savaşta ve barışta; ilerlemek kadar, lüzumunda 
ve zamanında çekilmesini bilmek de önemlidir. Atatürk’ün en istemediği şey, milletinin ruhunu 
incitmekti…’ ( Anadol, C., Kara, M., 2001, s. 95-96)
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Medya Okuryazarlığının Önemi

Eğitim kurumlarını; bütünüyle, o kurumlarla etkileşimi bulunan tüm paydaşlar için birer doğal 
medya platformu olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda; hem kurumları birer medya mecraı olarak 
en verimli, yararlı şekilde değerlendirebilmenin bilimsel ve etik yolları araştırılıp hayata geçire-
bilme ve hem de medya okuryazarlığından milli, manevi, ahlâki değerlerin yükseltilmesi odaklı 
yararlanma olanakları mevcuttur. 

(…) Büyükşehirde yaşayan bir kişi; bir günde, çevresinde ortalama 7 bin tasarımlanmış mesajla 
karşılaşıyor. Bu profesyonel mesaj tasarımları, her tür medyadan; insana, çözümlemesi ve isteni-
len tüketim davranışına geçmesi için sunuluyor. Bir süre sonra beynimiz, tasarımlanmış mesaj 
sağanağı arasından; gerçek, doğal mesajı bulmak için çırpınır hale geliyor. Ya da bu çözümleme-
lerden yorulan kişi, kendini; yaşam biçimine, değerlerine ve ekonomik durumuna uygun mal ve 
hizmet tüketimine; bir diğer deyişle, aldanımına bırakıyor. ( Rigel, N., 2000, s. 89)

(Kahraman, R., 2005, s. 41) Medya aracılığıyla; Alışılmışın dışında yöntemlerle de, BİZLER 
FARKINA DAHİ VARMADAN mesajlar verilebileceğini hissettiren ilginç bir örnek. 

Günümüz dünyasında ( ki buradaki “günümüz” ifadesi ile yaklaşık olarak son otuz yıl kastedilmekte-
dir…) “psikolojik harp” in etki düzeyi ve bu harp biçiminde “medyanın rolü” düşünüldüğünde; 
medya okuryazarlığının bir toplum, bir ülke için taşıdığı anlam ve önem de kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

Medya okuryazarlığının yaygın ve gelişkin olmadığı bir durum, zaman ve ortamda ise medya 
aracılığıyla her türlü zihin işgâli, manipülasyon, dezenformasyon, beyin yıkama faaliyeti kolayca 
gerçekleştirilebilir 

Gürültü

(Campbell, D., 2002, s. 50)  
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Gürültü olgusunu, 4 temel çerçevede değerlendiriyorum:

• Görsel gürültü

• İşitsel gürültü

• Davranışsal gürültü

• Kavramsal / düşünsel / bilişsel gürültü

Söz konusu 4 altbaşlığı örneklerle açıklamak isterim.

Görsel Gürültü

Yıllar önce, Üsküdar’daki motor iskelesinde asılmış olan bu ilândaki en büyük çelişki, ‘kaliteli 
Türkçe müzik’ denildikten sonra; gereksiz şekilde, güya espri yapma maksadıyla ‘tam zamanı’ 
yerine seslendiriliş benzerliğinden hareket ile ve sanki herkes İngilizce bilmek ve ‘time’yi ‘taym’ 
şeklinde okumak zorundaymış gibi , asıl reklâmı da gölgelemiş ve söz konusu radyonun yayıncı-
lık ciddiyeti, potansiyeli ile ilgili olarak da ciddi soru işaretleri oluşturmuştur. 
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İstanbul’daki bu garip (yarı İngilizce, yarı Türkçe vb.) isimli yerleşim alanlarının isimlerini; tesa-
düfi örneklem yoluyla, bizzat internetten derledim; ki, sanırım, liste dışında böyle pek çok isme 
daha rastlamak da mümkündür…

İşitsel Gürültü

Gelişen teknoloji ve kentleşme ile birlikte; özellikle kent yaşantısında,  neredeyse 24 saat boyun-
ca süregelen ve insan sağlığını tehdit eden bir daimi gürültü ortaya çıkmıştır denebilir. Mozart 
Etkisi isimli kitaptan şöyle bir alıntı yapılabilir:

(…) Arabalar, buzdolapları, dijital saatler, televizyonlar, bilgisayarlar, telesekreterler, uzaktan 
kumandayla açılan garaj kapıları; bedenimizin ve beynimizin durmadan baş etmesi gereken 
sesler yayar. Anne-babalarımızın ya da dedelerimizin ve ninelerimizin hayâl edebileceğinden 
yüzlerce kat daha fazla sesli titreşimsel veri bombardımanı altındayız.(Campbell, D., 2002, s. 51)  
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GARAM ( Gaziantep Rehberlik ve Araştırma Merkezi) raporundan bir alıntı…

Özensizce ve duyarsızca yazılmış şarkı sözleri hakkında önemli bir metin…
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Davranışsal Gürültü 

Burada, kısaca  birer spot şeklinde sunmuş olduğum 4 başlığa,  ilâveler de yapılabilir kuşkusuz 
ve davranışsal gürültünün ardındaki temel unsur olarak ‘görgü kuralları bilinci ve eğitimi’nin 
yetersizliği, eksikliği vurgulanabilir büyük ölçüde.

KAVRAMSAL, DÜŞÜNSEL, BİLİŞSEL GÜRÜLTÜ

Aslında; diğer tüm gürültü çeşitleri, süreklilik arz ettiğinde, zaman içinde birer ‘kavramsal, dü-
şünsel, bilişsel’ gürültüye dönüşmektedir denebilir. Okullar; öğrencilerin, hiç olmazsa okullarda 
bulundukları zamanlarda (özellikle de milli, manevi, ahlâki değerleri yıpratıcı ve kültür emperyaz-
lizmine hizmet eden) her türlü gürültüye karşı korunmalarının, bilinçlendirilme yollarının kalıcı 
biçimde oluşturulup, geliştirilip uygulanabileceği birer merkez üssüne dönüştürülebilir. 

Cenaze Marşı, Doğum Günü Şarkısı, Okul Zilleri gibi toplumun tamamını etkileyen ve ilgilen-
diren musiki eserlerinin mevcut yabancı kökenli örneklerinin yanı sıra, kaynağını özümüzden 
alan seçeneklerinin de oluşturulup, geliştirilip, yaygınlaştırılabilmesi;  milli, manevi değerlerin 
korunması bağlamında büyük önem arz etmektedir. 

Örneğin; onyıllar boyunca, resmi cenazelerimizde Chopin’e ait bir ezginin çalınmış olmasının;  
insanların bilinçaltlarında, ‘herhalde bizim kendi cenaze marşımızı besteleyecek bir potansiyelimiz 
yok; cenaze marşımızı dahi yurtdışından getirmek zorundayız’ tarzında bir eziklik, öğrenilmiş çare-
sizlik hissi yaratmış olma olasılığı yüksektir. 

2 yıl kadar önce; Annemin emekli albay olan kuzeni vefaat ettiğinde, cenazesine katılmak üzere 
Selimiye Camii’ne gittim. Giderken de; kendi kendime, bando şimdi kesin Chopin’in ezgisini 
çalar diye üzülerek (müzikâl anlamda Chopin’e saygım sonsuz olmakla birlikte; kendi resmi cenazele-
rimizde, o ortama en uygun makam olan segâh makamında bir ezgi dinlemeyi, yerli ve milli olabilmek 
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adına tercih ettiğin için…) düşündüm. Törenin sonunda; bando, notasını paylaştığım Itri’nin Se-
gâh Tekbir eserini çalınca yüreğimin ferahladığını hissettim. Demek ki olabiliyormuş; demek 
ki Chopin’in apayrı bir kültüre ait eserine, cenaze ezgisine, aslında  hiç de muhtaç değilmişiz…

‘40’ isimli bir programda; ‘müzik bilgisi tartışmalı’ bir konuğa yöneltilen bu ‘akla zarar’ sorunun 
ardında; büyük ölçüde, resmi cenazelerimizde, Chopin’in ezgisinin kullanımına son verilişi ve 
Itrî’nin Segâh Tekbir’inin çalınışının bazı?!? çevrelerde yaratmış olduğu TEDİRGİNLİK VE 
HUZURSUZLUK yatmaktadır kuşkusuz. Ayrıca; bu provakatif sorunun temelinde de, 2 ayrı 
büyük değer olan ITRÎ ve CHOPIN adeta, bilinçaltlarımızda KAPIŞTIRILMAK, ÇATIŞTI-
RILMAK istenmektedir.

(…) 1932’de, Türk Musikisi konusunda tavsiyeleri alınmak üzere davet edilen Viyana Müzik 
Akademisi müdürü Joseph MARX, İstanbul Belediye Encünemi’ne verdiği raporda şöyle diyor-
du: “Sadece çıplak melodi açısından kıyaslandığında, İtri’nin bulduğu müzik cümleleri, çağdaşı 
Bach’ın bulduğu müzik cümlelerinden çok daha üstündür. Sırf bize benzemek için Türk Musi-
kisi’ni çokseslendirmeye çalışmak, musikinize yapacağınız en büyük kötülük olur. ( Tanrıkorur, 
C., 2009, s. 257)
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Birbirimizin doğum günlerini kutlarken, sürekli olarak ‘happy birthday’ ezgisini kullanışımız da 
her zaman aklıma takılmıştır. Bu duygu ve düşünce ile, bir küçük doğum günü kutlama ezgisi 
hazırladım ve kendi çevremdeki kişilerin doğum günlerini, kültür emperyalizmine karşı duruş 
bağlamında; savunduğum görüşlerle de tutarlı bir duruş sergileyebilmek, örnek olabilmek adı-
na, bizzat hazırladığım o ezgi ile kutlamaya özen gösteriyorum.

Bazı konuların; sıklıkla, defalarca ve her platformda ele alınması, dile getirilmesi; görünüşte sı-
kıcı ve zahmetli olsa da; vazgeçmemek, pes etmemek, sorunların tek çözüm yolu olabilir. “Okul 
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zilleri”  konusu da, kanımca böyle bir konudur. Konuyla ilgili ilk resmi ve bilimsel sunumumu ( 
ki, sanıyorum bu konuda, genel anlamda da, yapılmış ilk sunum idi… ) 2003 yılında, Malatya İnö-
nü Üniversitesi’nde gerçekleşen “CUMHURİYETİMİZİN 80. YILINDA MÜZİK SEMPOZ-
YUMU” kapsamında, “Türk İlköğretim Okullarında Ziller Kimin İçin Çalıyor” başlığı ile 
yapmıştım.

• Herhangi bir ilköğretim öğrencisi, öğrenciliği sürecinde yaklaşık 16 bin kez okul zili dinle-
mek zorundadır…

• Dinletilen okul zili, genellikle, “Fur Elise” ya da “9. Senfoni” olmuştur; bugün dahi yaygınlıkla 
bu iki ezgi dinletilmektedir. 

• Tek ezgi dinletilecekse; bunun, “uzun ince bir yoldayım” / “gülnihal” vb. olmaması başlıba-
şına bir sorun olarak dikkat çekmek ile birlikte ( … ki; 2003 yılındaki sempozyum sunumumun 
ardından, Prof. Dr. Ali UÇAN söz istemiş ve geçmiş yıllarda, bir dönem Avrupa Müzik Eğitimi Birli-
ği Başkanlığı da yapmış olan Joseph Heidegger’in, Türkiye’ye telefon açışı sırasında, kendisine, telefon-
da bekleme müziği olarak güzel Türk Müziği ezgileri yerine, yabancı ezgiler dinletilişini yadırgadığı, 
anlam veremediği örneğini paylaşmıştı… ) asıl sorun, kanımca, bir zil repertuarı oluşturulup, 
“dinleme, repertuar eğitimi fırsatı”nın elden kaçırılışı olsa gerektir…

• Ayrıca; asıl zararlı olan şey, 16 bin kere aynı ezginin dinletilmesidir. Diyelim ki; evinizde bir 
peynir var ve bu peynir dünyanın en kaliteli peyniri. Siz; 8 yıl boyunca, günde üç öğün yalnız-
ca o peyniri yerseniz, peynir ne kadar kaliteli olursa olsun bir “gıda zehirlenmesi” kaçınılmaz 
olacaktır. Müzik de ruhun gıdası olduğuna göre; 16 bin kere aynı ezginin dinletilmesi de bir 
“ruhsal gıda zehirlenmesi”ne yol açacaktır. 

• Okul zilleri; sadece okuldaki öğrencileri ve eğitimcileri değil, civarda ikamet edenleri, zil ça-
larken oradan geçenleri de bilinçaltında etkilemektedir. Dolayısıyla; bilinçli bir planlama ile 
okul zillerinden toplumun müzik zevkini geliştirme amaçlı olarak dahi yararlanılabilir.
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‘Round The World Folksing’ kitabı; 1964 yılında, Amerika’da basılmış bir kitaptır. Ülkemizin 
tüm komşuları dahil, 140 ülkenin halk şarkılarını içermektedir ve ne yazık ki; Dünya’nın en 
zengin ve köklü halk şarkıları dağarına sahip olan ülkemizden, tek bir halk şarkısına dahi yer 
verilmemiştir. Görsel anlamdaki bir ilginç detay da; resimdeki kovboyun, sol ayağının burnu ile, 
haritada, sinek ezer gibi bastığı yerin Türkiye Cumhuriyeti olmasıdır!!!  

(Uslu, H., 2004, s. 6) 
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Yukarıda yer alan, yalnızca bir karikatür iken; çocuklarımızın, öğrencilerimizin, onyıllar boyun-
ca ‘medya okuryazarlığı zırhı’ndan da mahrum şekilde maruz kaldıkları milli, manevi, ahlâki 
değerleri yıpratıcı, çürütücü medya bombardımanı neticesinde; kavramsal, düşünsel, bilişsel 
bağlamlarda geldikleri, getirildikleri boyutu hissettirecek olan birazdan paylaşacağım 2 örnek 
ise tamamen gerçektir. Bir gün; derse girer girmez (İstanbul-Zeytinburnu’nda…), ilkokul 4. Sınıf 
öğrencilerinden, herhangi bir kağıda düşüncelerindeki sanatçı tarifini yazmalarını istedim. Veri-
len çok sayıdaki birbirinden ilginç ve düşündürücü yanıtlardan 2 tanesini paylaşmak istiyorum. 
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Yaşadığımız bilgi ve medya çağında; görünen o ki, sorun yalnızca tek bir toplum ya da ülkenin 
değil, neredeyse tüm insanlığın sorunu; adeta adı konmuş; milli, manevi, ahlâki değerleri ağır 
ağır, içten içe çürüten bir tür hastalık: 
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Yukarıda ismi geçen kişilerin, kendi alanlarında başarılı birer sanatçı olmalarına karşın; onların 
medya tarafından hak ettiklerinin çok çok ötesinde toplumsal birer rol modeline, güç simgesi-
ne dönüştürülmesi tamamen tecimsel bir yaklaşım olup; gerek okullarda ve gerek aile içinde 
çocuklarımız, öğrencilerimiz nazarında;  medyada uzman olmayan bireyler ve kurumlar tarafın-
dan, günlük ticari kaygılarla göklere çıkartılan bu şahısların milli, manevi, ahlâki değerlerimize 
bilerek ya da bilmeyerek verdikleri zararlar da pedagojik yaklaşımlarla anlatılabilmelidir…  

TÜM OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN; MÜZİK EĞİTİMİ VE MÜ-
ZİK DERSLERİ BAĞLAMINDA İVEDİLİKLE BİLİNÇLENDİRİLMELERİ GEREKEN 
3 KRİTİK KONU BAŞLIĞI: EZAN,  İSTİKLÂL MARŞI’NIN BESTESİ VE İSTİKLÂL 
MARŞI ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU ESNASINDA FONDA DİNLETİLEN Tİ BORU-
SU

EZAN 

Ezan seslendirme bağlamında; tüm müezzin Kardeşlerimizin, AYNI KALİTEDE/YÜKSEK 
KALİTEDE (ses eğitimi, doğru makam seçimi vb.) seslendirme potansiyeline erişmelerinin sağ-
lanması ve kamuya dinletilen istisnasız tüm ezanların; YÜKSEK KALİTELİ SES DÜZENLERİ 
ile, BİLİMSEL AKUSTİK HESAPLAMALARLA BELİRLENMİŞ SES YÜKSEKLİĞİ DÜZE-
YİNDE SESLENDİRİLMESİNİN İVEDİLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ; HER ŞEYDEN 
ÖNCE EZAN’A SAYGININ EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ OLACAKTIR…   
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(Tanrıkorur, C., 2003, s. 74)

Cinuçen TANRIKORUR’un kitabında yer alan  şemada görüleceği üzere, Ezan; Dini Musiki 
kapsamında, Cami Musikisi başlığı altında konumlanan bir musiki türüdür. 
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(Yavaşça, A., 2002, s. 621) 

Alaeddin YAVAŞÇA’nın yaptığı sınıflandırma da yukarıda yer almaktadır. 

Teknolojide gelinen nokta itibariyle; dini inancı ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşa-
yan tüm bireyler için, “Ezan”, günlük yaşantılarındaki en vazgeçilmez  olgulardan biri konumun-
dadır. Öncelikle; işitme engeli olmayan herkesin, günde beş kez dinlediği bir musiki hakkında, 
asgari düzeyde bilinçlenmelerinin gerekliliği düşüncesinden hareket ile, beş önemli kaynakta 
yer almakta olan “Ezan” tanımlarını paylaşarak söze başlamak isterim: 

• Ezan: Namaz vakitleri Müslümanlar’ı namaza çağırmak için camilerin minârelerinde oku-
nan, sözleri Arapça olan ve herhangi bir usûle bağlı bulunmayan bir türdür. Çeşitli makam-
larda ve müezzinler tarafından serbest olarak okunur. Bununla beraber, bestelenmiş ezanlar 
da vardır ( Özkan, İ. H., 1990, s. 84 )

• Ezan: Müslümanları namaz vakitlerinde namaza çağırmak için, ibadet yerlerinde varsa mina-
reden, yoksa yüksekçe bir yerden müezzin tarafından okunur. Ezan sözü, Arapça “bildirmek” 
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anlamına gelen Azan sözünden gelmektedir. Belli bir usûle bağlı değildir ancak belli bir üslû-
bu vardır. Kesin olmamakla birlikte vakit namazları için okunan ezanlarda genellikle şu ma-
kamlar kullanılmıştır: Sabah Ezanı’nda Saba, Dilkeş-Haveran; Öğle Ezanı’nda Saba, Hicaz;  
İkindi Ezanı’nda Hicaz; Akşam Ezanı’nda Hicaz, Rast; Yatsı Ezanı’nda Hicaz, Bayâti, Neva, 
Rast ( Körükçü, Ç., 1998, s. 153, 156 )

• Ezan: Dini musikimizin en başta geleni; hiç şüphesiz ki, namaz vakitlerini bildirmek ve 
mü’minleri namaza davet etmek için okunan ezandır. Ezan; Saba, Rast, Hicaz, Eviç ve Hüsey-
ni makamları tercih edilmek suretiyle sade ve ibadete yakışır bir üslûp ile okunur (Anadol, C., 
Gürcanlı, Ş.,1984, s. 13)

• Ezan: Kılınması farz olan namazların vakitlerini haber vermek ve Müslümanları ibadete da-
vet etmek için minarelerden veya minare olmayan mahallerde yüksekçe bir yerden yapılan 
çağrıya ezan, bu çağrıyı yapan kişiye de müezzin adı verilir… Geçmişten gelen bir âdetle, ak-
şam ezanı, diğer vakitlerden daha hızlıca okunur… Vakitlerine göre, ezan okunurken kulla-
nılan makamlar genellikle şunlardır: Sabah Ezanı’nda Saba, Bestenigâr; Öğle Ezanı’nda Rast; 
İkindi Ezanı’nda Hicaz; Akşam Ezanı’nda Hicaz, Hüseyni, Uşşak, Beyati, Neva veya Segâh; 
Yatsı Ezanı’mda Uşşak veya Beyati (Talu, R. H., 2002, s. 8)

• Ezan: Minareden beş vakti haber verip, namaza davet anlamında, müezzin tarafından, irti-
calî ( doğaçlama ), usûlsüz, makamla okunan dinî mûsıkîdir. Eskiden her vaktin ezanı belirli 
makamla okunurdu. Sabah ezanı “Saba, Hüseyni, Dilkeşhaveran”; öğle ezanı “Hicaz, Uşşak”; 
ikindi ezanı “Hicaz, Evç”; akşam ezanı “Hicaz, Rast”; yatsı ezanı “Hicaz, Bayati, Neva, Rast, 
Evç“… ( Yavaşça, A., 2002, s. 622-623 ) 

Bu tarifler kapsamında, en çok dikkat çeken / çekmesi gereken husus; vakte uygun makam kul-
lanımı olsa gerektir. Günümüzde seslendirilmekte olan ezanlarda, bu kullanıma ne kadar özen 
gösterildiği ve müezzinlerin bu konudaki yeterlilik düzeyleri ise, başlıbaşına bir araştırma ve tar-
tışma konusudur…

Bir müzik eğitimcisi ve halkla ilişkiler uzmanı olarak; toplumdaki bireyleri “nitelikli ve kaliteli 
seslendirilmesi gereken ezan”ı talep etmek için yönlendirme konusunda en büyük görev ve so-
rumluluğun “müzik öğretmenleri”ne ait olduğunu düşünmekteyim. Çünkü müzik öğretmenleri 
( özellikle de Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olanlar… ), konuyla ilgili olarak “birinci 
derece” BİLİRKİŞİ konumundadırlar…

Genel anlamda “müzik, ruhun gıdasıdır” yaklaşımından, düşüncesinden hareket ile; manevi 
duygu ve düşüncelerin en ileri düzeyde ön plana çıktığı / çıkması gereken dini musikinin ka-
muya açık en belirgin unsuru olan “ezan” konusunda, ilgili ve yetkili / sorumlu tüm kişi ve ku-
rumların maddi-manevi her anlamda en büyük hassasiyeti göstermeleri gerekmekteydi / gerek-
mektedir / gerekecektir. Dolayısıyla; “toplumsal yaşam kalitesi”, “milli-manevi-ahlâki değerler” 
vb. boyutlarda, konuya hangi açıdan yaklaşılırsa yaklaşılsın, “olmazsa olmaz” beklenti, “Ezan’ın 
seslendiriliş kalitesi” konusunda gerekli düzenlemelerin HEMEN hayata geçirilmesidir.
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Elbette, akıl ve gönül; Türkiye Cumhuriyeti’nde konuyla ilgili olarak topyekün bir hizmetiçi eği-
tim seferberliği başlatılmasını ve  müzik eğitimi veren tüm kişi ve kurumlardan işlevsel biçimde 
hizmet alınmasını dilemektedir. Bu konu görmezden gelinerek, gereğince ciddiye alınmayarak 
ve de çözüm için yeterli bütçe tahsis edilmeyerek geçen zaman ve bu zaman esnasında “toplum-
sal ruh sağlığı”nda oluşan bozulmanın telâfisi YOKTUR…

İstiklâl Marşı’nın Bestesi 

Öncelikle belirtilmesi gereken husus; İstiklâl Marşı konusundaki önceliğin, Mehmet Akif ER-
SOY’un şiiri oluşudur. Şöyle ki; önce şiir kabûl edilmiştir ve melodiler sonradan şiire uyumlan-
dırılmaya çalışılmıştır. Şiirin adında; bir musiki formu olan marş kelimesi yer aldığı için çoğu kişi 
ve kurumlar, melodinin de en az şiir kadar öncelikli olduğu yanlış algısına kapılmaktadır. Oysa 
(buradaki başlığımız özelinde…) şiir ve melodi arasındaki uyum problemi konusunda; sorunun 
kaynağı şiirde değil, şiire giydirilmeye çalışılan melodide aranmalıdır. Anayasamızda belirtilen; 
değiştirilemez, ‘değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ şeklindeki  ifade de, yalnızca Mehmet Akif 
ERSOY’un şiirini kapsamaktadır (melodiyi ya da melodi ve şiiri bir arada değil…).  

İstiklâl Marşı Mevzuunda en büyük sorun,  Milletçe; Milli Marşımızı, detone vb. olmadan tek 
ses, tek vücut halinde seslendirememe sorunudur . Bu sorunun temelleri de, okullarda, öğrenci-
lik sürecinde atılmaktadır. İnsanlar; bilinçaltlarında, milli marşlarını layığıyla seslendirememe-
nin ezikliği ile büyümektedirler.  Törenlerde; çoğunlukla, “aman bir tatsızlık çıkmasın” yaklaşımı 
/ tedirginliği ile, fondan çalınan sözlü marşın üzerine “dudak oynatarak” adeta yasak savılmak-
tadır!.. Milli Marşlar, ulusun tek ses tek vücut olabilmesi için vardırlar. Yani bir milli marşı, sokaktaki 
ayakkabı boyacısı çocuk da bir profesör de aynı coşku istek ve rahatlıkla söyleyebildiği oranda o marş, 
amacına ulaşabilmiş demektir. Sadece müzik bilen seçkinlerin seslendirebildiği ( hatta onların bile zor-
landığı!.. ) bir marşa, “milli marş” demek ne kadar gerçekçi olabilir ki?!. Statüsü milli marş olarak ta-
nımlanan bir eseri; o milletten üç kişi bir araya geldiğinde dahi seslendiremiyorlarsa, ortada bir gariplik 
var demektir. O garipliği de herhalde ( ne kadar müzik eğitimsiz olursa olsun ), bunca yıldan sonra  
millette aramak doğru olmaz. Kaldı ki milletimizin yaşlı-genç bir arada sorunsuz bir şekilde seslendi-
rebildiği pek çok eser mevcuttur… Kişisel görüşüm; “Eğer müzik ruhun gıdası ise; prozodisi (SÖZ 
VE MELODİ UYUMU, UYGUNLUĞU) bozuk bir müzik eseri de bozuk gıdadan farksızdır.” 
şeklindedir. Böyle bir eserin de bir tür ruhsal gıda zehirlenmesine yol açması kaçınılmaz olacaktır. Hiç 
kimse, İstiklâl Marşı’nın prozodi yönünden düzgün veya tolerans gösterilebilecek, akademik bir beste 
olduğunu iddia edemeyeceğine göre (Düzgünlük bir yana; müzik okullarında, “prozodi” adına 
neler yapılmamalıdır konusunda örnek eser olarak bile ele alınabilir!..); ortada vahim ve acil  
çözüm bekleyen bir problem var demektir. Başlıca problemleri hatırlatacak olursak;

• “…larda yüzen al sancak”,“…nim milletimin”gibi bestecinin hatasından kaynaklanan yanlış bö-
lünmeler; ancak profesyonel icracılar tarafından kamufle edilebilir. Oysa bir milli marşta, amaç, tüm 
halkın kolayca seslendirebilmesidir.
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• “nim”, Farsça“yarım” demektir. Marşta bir müzik cümlesi “nim milletimin” diye başladığında; “yarım 
millet” anlamını çağrıştırarak, farkında olmadan, ancak mana prozodisine de aykırı biçimde gülünç 
ve aşağılayıcı bir ifade ortaya çıkmaktadır

İstiklâl Marşı’nın mevcût bestesinin bestekârı Osman Zeki ÜNGÖR hakkında; önemli bir alıntı 
da, Büyük Türk Musikisi Ansikopedisi’nden yapılabilir: 

(…) Bestelerinde Türk Musikisi ve Ruhu ile hiçbir ilgi yoktur. Esasen marşlar dışında bir şey 
yazmamıştır ve yabancı motifler kullanma ihtiyacını duyduğu için, gerçek bestekâr olmadığı or-
taya çıkar. İstiklâl Marşı güftesinin ihtişamı ile alâkası olmayan; prozodi hataları bulunan; güfte 
ile alâkasız bir parçadır. (Öztuna, Y., 1990, s. 471)

İstiklâl Marşı Öncesinde Saygı Duruşu Esnasında Fonda Dinletilen Ti Borusu (Saygı 
Marşı)

31 Temmuz 2011 Pazar gününü 1 Ağustos Pazartesi gününe bağlayan gece, bir facebook mesajı 
aracılığıyla; bir arkadaşımın, önemli ve hiç beklemediğim bir sorusu ile karşılaştım. Özetle ve 
yaklaşık olarak; ülkemizdeki resmi törenlerde, İstiklâl Marşı’ndan önce trompet ile çalınan ( ya 
da banttan dinletilen ) ezginin kökenini sormakta idi kendisi. Soru karşısında; daha doğrusu bu-
güne kadar bu ezginin kökenini araştırmak konusundaki şahsi ihmalkârlığım nedeniyle dehşete 
kapılmadım desem yalan olur ve hemen ardından,  böylesine “yaşamsal” önemde bir konuya 
dikkat çektiği ve bu konuda şahsımdan bilgi istediği için de ayrı bir saygı ve gurur duydum açık-
çası… Önce söz konusu ezginin notasını görelim:
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Arkadaşımın sorusu karşısında; önce, bugüne kadar bu konu hakkında düşün (dürül) memiş 
olmama şaşırdım ve hemen ardından konuyu, internet ortamında araştırmaya başladım. Aradı-
ğım yanıt; Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI’nın bir makalesi ile karşıma çıktı. Söz konusu makale-
den bazı öncelikli bölümleri de bu metin kapsamında paylaşmak isterim: 

İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Marşı’dır. Bir başka deyişle, Türk Milleti’nin emperyaliz-
me karşı duruşunu ve direnişini, onuru ve bağımsızlık isteğinin bir ifadesidir. Durum böyleyken 
hangi gerekçeyle, Amerikan İç Savaşı sırasında bestelenmiş bu müzik parçası Saygı Duruşu’na 
eklenmiştir? Hemen belirtelim,  Amerikan İç Savaşı, köle ticareti ve sömürüsüne dayalı olarak 
yapılan tarım ekonomisinin egemen olduğu  Amerika’nın güney eyaletleri ile serbest ucuz iş-
gücüne gereksinme duyulan sanayiye sahip  kuzey eyaletlerinin  çıkar çatışmasının  bir sonucu 
idi. Bu nedenle, Amerika için önemli olan bu müziğin, Türkiye için  neyi  ifade ettiğini İstiklal 
Marşı’ndan önceki Saygı Duruşu’na Ti Sesi’ni ekleyenler açıklamalıdırlar diye düşünüyorum. 

Yapılması gereken ilk iş, Ti Sesi’ni Saygı Duruşu’ndan derhal çıkartılması ve Türk Bestekarları’n-
ca bir müzik yaptırılmasıdır. Sanırım bu konu üzerinde durmuş ve duracak müzik bilimcilerimiz 
vardır. Ancak konu, yalnız müzik bilimcilerini değil, BÜTÜN YURTSEVERLERİ İLGİLEN-
DİRİYOR kanısındayım. (http://www.musikidergisi.net/?p=1839)

Bu konuda; BİLİRKİŞİLİK BAĞLAMINDA en büyük sorumluluğun, UYARILMASI GE-
REKEN KİŞİ VE KURUMLARI UYARMA GÖREVİNİN, bir ziraat fakültesi akademisyenin-
den önce, milli, manevi, ahlâki yerel değerlerine sahip çıkabilen “bando subay ve astsubayla-
rı”na, “musiki okullarının üst düzey akademisyenleri”ne ait olduğunu düşünmekteyim…

Sonuçlar

Medya teknolojilerinin en ileri düzeyde yer aldığı bir toplumda, medya okuryazarlığı eğitiminin 
sıfıra yakın bir seviyede bulunması nedeniyle; medya kaynaklı sorunlara karşı tamamen savun-
masız bir durumdayız.

Medyayı ele geçiren kötü niyetliler, kültür emperyalistleri; toplumda her türlü değerlere yönelik 
erozyonları kolayca tetikleyip, oluşturup, geliştirebilirler…

Toplumdaki yaygın ‘sanatçı algısı’; milli, manevi, ahlâki değerlerimizle örtüşmemektedir. Bu du-
rum; gelecek nesillerin nitelikli sanata yönelmelerinin ve çeşitli sanat alanlarında profesyonel-
leşebilmelerinin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Her şeyden önce; genel olarak aileler, 
medya tarafından ‘sanatçı’ olarak sunulan rol modelleri nedeniyle çocukları sanata yöneldiği 
zaman endişelenmektedirler.    

Çevremizdeki itiş kakış yüzünden; öğrenme ve başarmayı sağlayan, beynin ve bedenin ritmik 
uyumunu yitiriyoruz.

İstiklâl Marşımızın mevcut bestesinin re minör dışındaki tonlarda çalınışı devam ettikçe; çok 
sayıda vatandaşımız (özellikle de tüm okullarda okuyan öğrencilerimiz…), fonda çalınan  marş üze-
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rine, yalnızca dudak oynatmaya devam edecek ve böylece marşımıza bizzat eşlik edememenin 
üzüntüsünü yaşamaya da devam edeceklerdir.  

İstiklâl Marşımız öncesinde dinletilen 30 saniyelik ti borusu ezgisi; bir ABD iç savaş ezgisi oluşu 
nedeniyle ve majör tonda oluşu nedenleriyle; yerli ve milli olma idealine ters düştüğü gibi bilim-
sellikten de uzak bir uygulamadır.  

Çocuklara verilecek zengin bir musiki eğitimi; çocukların problem çözme yeteneklerinin, ge-
lişmesini sağlar.

Öneriler 

Musiki Eğitimi mekânlarının her köşesi, öncelikle ve ağırlıklı olarak yerel çalgılarımızla (en kötü 
ihtimâlle, o çalgıların güzel ve açıklamalı resimleri ile) donatılmalıdır.  

EZAN seslendirilişine dair kalite standardının oluşturulması, gerekli ve önemlidir. Çünkü; 
EZAN,  doğrudan ve tüm halka, akıllara, yüreklere hitap ermektedir. Herkesin, gün boyunca en 
çok dinlediği musiki, EZAN Musikisidir. Bu gerçekten hareket ile ve en çok da ‘EZAN’a saygı 
bağlamında, öncelikle genç, yaşlı tüm bireylerin; örgün, yaygın tüm eğitim birimlerinde ezan 
musikisi konusunda gereğince bilinçlenmeleri sağlanmalı ve Camilerdeki ses düzeni kalitesi-
nin ve ayarlarının ruh ve beden sağlığı açısından taşıdığı önem  de gereğince vurgulanmalıdır. 
İstisnasız olarak tüm müezzinlerin ileri düzeyde makam bilgisi ve ses eğitimi konularında aynı 
yüksek kalite standardına erişimleri hizmetiçi eğitim, konservatuarlarla işbirliği vb. yollarla sağ-
lanmalı ve EZAN’ın; her zaman, her yerde yüksek kalitede seslendirilmesi için gereken tüm ça-
lışmalar yapılmalıdır.  

Resmi cenazelerimizde; Chopin’in ezgisi yerine, Segâh makamında ezgilerin seslendirilmeye 
başlanması, milli ve manevi değerlere yapılan önemli ve ciddi bir atıftır. Dolayısıyla; resmi cena-
zelerimizde yerli ve milli ezgilerin kullanımı uygulaması, tavizsizce devam etmelidir.  

İstiklâl Marşımızın mevcut bestesinin re minör tonunda çalınıp söylenmesi; azami sayıda vatandaşı-
mızın, yalnızca dudak oynatmakla kalmayıp marşımıza bizzat eşlik edebilmesi ve bu yolla milli, mane-
vi duyguların güçlendirilmesi yönünde sonsuz önem arzetmektedir. Bu bağlamda; çalındığı tüm yer 
ve zamanlarda ‘re minör’ tonalitenin zorunlu tutulması ivedilikle gerçekleşmelidir. 

İstiklâl Marşımız öncesinde dinletilen 30 saniyelik; Amerikan iç savaşına ait, bizimle zerre kadar 
ilgisi bulunmayan ti borusu ezgisi, ya hiç çalınmamalı ya da ivedilikle yerli ve milli bir ezgi ile 
değiştirilmelidir (Bu konuda; doktora mezunu öğretmenler ile, İstanbul’da, 2018 yılında gerçekleştir-
diği toplantı esnasında, durumu bizzat tüm öğretmenlerin de önünde ilettiğim İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın levent YAZICI Öğretmenimizin, bilgiyi alır almaz gösterdiği hassasiyet ve çözüm 
odaklı yaklaşım için, özellikle teşekkür etmek isterim…).

Tüm çocuklarımızın, çok küçük yaşlardan itibaren nitelikli musiki ve nitelikli musiki eğitimi ile 
buluşabilmesi sağlanmalıdır. 
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Bireylerde; her türlü ( görsel, işitsel, davranışsal, kavramsal ) gürültüye karşı kendini ve çevresini 
koruyabilmek yönünde yeterli bilinç oluşturulmalı, geliştirilmelidir.

Bireyler; yaşantılarının, gürültüye getirilmesine izin vermemelidirler. 

Bir an dahi yitirilmeden; MEDYA OKURYAZARLIĞI’nın, en kısa sürede,  
ZORUNLU VE KAPSAMLI BİR DERS OLABİLMESİ YÖNÜNDE GEREKEN TÜM ÇA-
LIŞMALAR YAPILMALI VE BU ŞEKİLDE; İŞSİZ BİNLERCE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ME-
ZUNLARINDAN DA İŞLEVSEL DÜZEYDEYARARLANILMALIDIR…  

Bizler, bugün, toplum olarak; TÜRK MAKAM MŪSİKİSİ’nin asāletine; anlam, önem 
ve değerine dāir, iç ve dış kültür emperyalistlerini sevindirecek kuşkulardan arınmalı; ka-
litesiz, seviyesiz, kişiliksiz magazin medyasının; ‘HALK BÖYLE İSTİYOR’ masalı ile  
yoz musiki ürünlerini, ‘kaliteliymiş gibi’ sunuşlarına da, sathı müdafaa düzeyinde  
karşı durabilmeliyiz…   

Girişte söylediğimi, bir kez daha tekrar ederek sözlerimi şimdilik sonlandırmak istiyorum: 
OKULLARIMIZ; EVLÂTLARIMIZI, HER TÜRLÜ ZİHİNSEL-KÜLTÜREL EMPERYA-
LİST KUŞATMADAN, İŞGÂLDEN; HER TÜRLÜ ‘MUSİKİ ARACILIĞIYLA KÜLTÜR 
EMPERYALİZMİ’ UNSURUNDAN VE HER TÜRLÜ YOZLAŞMIŞ POPÜLER KÜLTÜR 
DAYATMALARINDAN; MEDYA OKURYAZARLIĞININ EKSİKLİĞİNDEN YARARLA-
NAN, MİLLİ-MANEVİ-AHLÂKİ DEĞERLERİ ÇÜRÜTMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ 
MAGAZİNEL MEDYA BOMBARDIMANINDAN KORUYACAK ŞEKİLDE TASARLAN-
MALIDIR.

Konferansın gerçekleşmesinde emeği bulunan; beni dinlemek ve yazdıklarımı okumak nezāke-
tini, sabrını gösteren herkese; en içten teşekkürlerimi, akıl, yürek, musiki dolusu saygı ve sevgi-
lerimi sunarım.

Saygı, sevgi, hoşgörü ve çağcıl eğitimin nitelikli musiki ve eğitimi ile; tüm milli, mānevi, ahlâki 
değerler ile buluşacağı günlere; musiki toplumu olabileceğimiz günlere hep birlikte, sağlık ve 
huzurla erişebilmek dileği ve umuduyla...
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Özet
Duygu, düşünce ve davranışlarımız, geçmiş deneyimlerimizden doğar, gelişir ve biçimlenir. Yaşamımıza yön veren her tür 
eylem ve tavrımızda geçmişi hissederiz. Geçmişi bilmek, geleceğe ışık tutar. Öğrencilerimizin, tarihimizden güç alarak, ge-
leceklerine sahip çıkmalarını, yön vermelerini ve birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın önemini kavramalarını sağla-
mak, onları şiddet olaylarından uzak tutmak, bununla birlikte, öğrencilerimizin Çanakkale Savaşı’nda askerlerimizin içinde 
bulundukları olumsuz şartları kavrayarak empati kurmalarını ve bugünkü şartlarının kıymetini bilmelerini sağlamak, şükür, 
vicdan ve merhamet duygularını güçlendirmek, imkansızlığın başarısızlığa sebep olmadığını onlara göstermek ve iman 
gücünün önemini kavratmak, bugün ülkemizde hür, bağımsız ve huzur içinde yaşayabilmemizin nedenleri konusunda, 
farkındalık yaratmak, ayrıca fiziki anlamda koridorumuza tarihi bir müze görünümü vererek milli bir atmosfer yaratmak, 
bu yenilikçi görünüm ile öğrencilerimizin psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayarak, gerginliklerini ortadan kaldırmak, 
disiplin olaylarını hedeflediğimiz oranda azaltarak okula severek gelmelerini sağlamak çalışmanın amacıdır. Bu bağlamda, 
Çanakkale Zaferi’nin de gücünü, kardeşlik duygusu ile birlik olmaktan ve iman gücünden aldığı gerçeğini düşünerek, ta-
rihimizdeki bu ender olayı, okulumuzun 1. kat koridorunda bizzat öğrencilerle birlikte görsellerle işleyerek, koridorda o 
atmosferi yaşatarak ve öğrenciler arasında kardeşlik, milli birlik ve beraberlik bilincini oluşturma yoluna gittik. Mevcudu çok 
kalabalık bir okul olmamız nedeniyle, her öğrencimizi Çanakkale’ye götüremeyeceğimizi düşünerek, Çanakkale’yi okulu-
muza getirme çalışmasını gerçekleştirdik. Hedeflerimiz; disiplin olaylarına karışan öğrenci sayısını mevcut durumdan, % 
40 azaltmak, anketlerde, Çanakkale Zaferinin kazanılmasını sağlayan farkındalık sorularına “Evet” diyen öğrenci sayısını % 
20’den % 55’e çıkarmaktır. Veri inceleme, değerlendirme, anket, yüz yüze görüşmeler, yaparak-yaşayarak birlikte uygulama 
yöntemi, araştırma, soru-cevap ve anlatım yöntemlerinin yanında empati kurma gibi yöntemler kullanılmıştır. Ön anket 
çalışması yapılmış, koridor ölçüleri alınarak projemiz çizilmiştir. Projeye göre Çanakkale Zaferi’nin en önemli ayrıntıları il-
gili bölümlerde çeşitli görsellerle, materyallerle ve yağlı boya resim çalışmaları ile etkileyici bir biçimde işlenmiştir. Döneme 
ait eşyalar toplanarak, yapılan cam vitrin içine yerleştirilmiştir. Tüm koridor LED lambalarla ışıklandırılmış, koridor girişi 
“Çanakkale Geçilmez” kemeriyle taçlandırılmıştır. Tavana anıttaki gibi büyük Türk Bayrağı yapılmıştır. Memnuniyet düzeyi, 
hedef kitleye “Çalışmadan Memnuniyet” ölçülmüş, % 88 oranında memnuniyet sonucu alınmıştır. Müze tarzında ve hoş bir 
mekânda eğitim öğretim görmeleri, psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağlamış, dolayısıyla ibret verici bu tarihi çalışma, 
disiplin olaylarına karışma oranlarının hedeflenen düzeyde azalmasını sağlamıştır. 1. Kat koridorumuz, görsel açıdan sıradan 
okul koridoru dışına çıkmış, tarihi bir müze görüntüsüne sahip olmuştur. Çalışma sonunda, disiplin ve kavga olaylarına ka-
rışan öğrenci sayısı mevcut durumdan % 50 azalmıştır. Anketlerde Çanakkale Zaferinin kazanılmasını sağlayan farkındalık 
sorularına “Evet” sayısın % 20’den % 57’ye yükselmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Sokağı, Çanakkale Zaferi, Milli Birlik ve Beraberlik.

Abstract
Our emotions, thoughts and behaviors are born, developed and formed from our past experiences. We feel the past 
in all our actions and attitudes that guide our lives. Knowing the past shines the future. Our students, taking power 
from our history, to take care of the future, to give direction and to understand the importance of living together in 
brotherhood, to keep them away from violence, however, our students understand the negative conditions in our 
soldiers in the Battle of Dardanelles to empathy and to know the value of the current conditions To strengthen the 
feelings of gratitude, conscience and mercy, to show them that the impossibility does not cause failure and to com-
prehend the importance of faith, to create awareness about the reasons why we can live free, independent and peace-
ful in our country, and to create a national atmosphere by giving a historical museum appearance to our corridor 
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physically, With this innovative look, our students have been psychologically relaxed, eliminating their tensions and 
aiming at disciplinary events. The aim of the study is to reduce the amount of our school by making them happy. In 
this context, considering the fact that the Çanakkale Victory is based on the power of brotherhood and the power 
of faith, we consider this rare event in our history with the students in the 1st floor corridor of our school, by cre-
ating images in the corridor and by keeping the atmosphere in the corridor. We went to create awareness of draw. 
Since we are a very crowded school, we realized that we could not take each of our students to Çanakkale and we 
carried out the study of bringing Çanakkale to our school. Our target; To decrease the number of students involved 
in disciplinary events from the current situation by 40%, to increase the number of students who say ler Yes inin to 
the awareness questions from 20% to 55% in the questionnaires. Data analysis, evaluation, questionnaires, face-to-
face interviews, methods of doing-experiencing together, methods of research, question-answer and expression as 
well as methods of empathy were used. The preliminary survey was conducted and corridor measurements were 
taken and our project was drawn. According to the project, the most important details of the Çanakkale Victory are 
impressive in the relevant sections with various images, materials and oil painting works. The items of the period 
were collected and placed in the glass showcase. The whole corridor is illuminated by LED lamps and the corridor 
entrance is crowned by the “Çanakkale impassable” belt. The ceiling is made of large Turkish flag as in the monu-
ment. Satisfaction level, ”Satisfaction from Work müş was measured to the target group and 88% satisfaction was 
obtained. In the museum style and in a pleasant space, the education provided them to feel psychologically com-
fortable, and thus, this historical study provided a reduction in the ratio of inclusion to the disciplinary events at the 
targeted level. Our 1st floor corridor has a visual museum view, which is visually out of the ordinary school corri-
dor. At the end of the study, the number of students involved in disciplinary and conflict situations decreased by 
50%. In the questionnaires, the number of “Yes ular increased from 20% to 57% for awareness raising questions. 
Keywords: Street of Çanakkale, Çanakkale Victroy, National Unity and Unity. 

Problem Durumu
Öğrencilerimiz; kendisinin ve diğer öğrencilerin öğrenmesine engel olan, sosyal ilişkileri olum-
suz etkileyen, kendisine, akranlarına ve ailelerine zarar veren,  öğrenciler açısından potansiyel 
arz etmektedir. Bu problemleri yaşayan öğrencilerimizin varlığı, birbirini şikâyet ederek kavga 
eden öğrencilerin çokluğu, öncelikli çalışma nedenimizdir. Bu önemli soruna farklı bir çözüm 
bulmak adına yapılan beyin fırtınasında, sorunun genel anlamda kardeşlik bilincinin gelişme-
mesinden ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Okul müdürümüzün “Atalarımızın Çanakkale 
Savaşı’nda 15 yaşında cepheye giderek vuruştuklarını, vatan savunmasında sırt sırta kardeşçe 
mücadele verdiklerini de mi bilmiyor bu çocuklar, bu rahatlıkta neyin kavgasını yapıyorlar.” 
ifadesinden yola çıkarak, Çanakkale Zaferimizin nasıl kazanıldığını düşünerek, yenilikçi bir 
uygulama çalışması fikri oluşmuştur. Ayrıca, problem çözme tekniklerinden –Neden-Neden- 
tekniği de yine bizi aynı sonuca götürmüştür. Daha sonra, öğrencilerimizle birlikte böyle bir 
uygulama çalışması yaparsak, onlara savaş atmosferi yaşatabiliriz, böylelikle birlik olmanın öne-
mini daha iyi sindirirler ve duygudaşlık kurabilirler diye düşündük. Çünkü tüm duygu, düşünce 
ve davranışlarımız, geçmiş deneyimlerimizden doğar, gelişir ve biçimlenir. Şöyle ki, doktorlar 
kendilerine herhangi bir rahatsızlık nedeniyle gelen bir hastaya tanı koymak için, kendisinin ve 
ebeveynlerinin daha önce geçirmiş oldukları hastalıkları araştırarak ve tahlillerini inceleyerek 
işe başlar. Bir avukat ya da bir yargıç, önüne gelen bir dosyayı sonuçlandırmak için, davaya konu 
olan olay, olgu veya kişilerin geçmişine yönelik kapsamlı bir araştırmaya girişirken, bir yandan 
da geçmişte rastlanan benzer durumlarının nasıl bir karara bağlandığını incelemekle işe başlar. 
Yani, yaşamımıza yön veren her tür eylem ve tavrımızda geçmişi hissederiz. Geçmişi bilmek, 
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geleceğe ışık tutar. Bu bağlamda, Çanakkale Zaferi’nin de gücünü, kardeşlik duygusu ile birlik 
olmaktan ve iman gücünden aldığı gerçeğini düşünerek, problemimizi tarihimizdeki bu ender 
olayı, okulumuzun 1. kat koridorunda bizzat öğrencilerle birlikte görsellerle işleyerek, koridor-
da o atmosferi yaşatarak ve duygudaşlık kurdurarak çözme yoluna gittik. Japonların başarıyı ya-
kalamak adına, her gencini mutlaka ibret için Hiroşima bölgesine götürdüğünü de düşününce, 
gençlerimizin Çanakkale’yi görmesi, daha da önem arz etmektedir. Mevcudu çok kalabalık bir 
okul olmamız nedeniyle, her öğrencimizi Çanakkale’ye götüremeyeceğimizi düşünerek, Ça-
nakkale’yi okulumuza getirme çalışmasını gerçekleştirdik.
Öğrencilerimizin, tarihimizden güç alarak, geleceklerine sahip çıkmalarını, yön vermelerini ve 
birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın önemini kavramalarını sağlamak, onları şiddet olay-
larından uzak tutmak, bununla birlikte, öğrencilerimizin Çanakkale Savaşı’nda askerlerimizin 
içinde bulundukları olumsuz şartları kavrayarak duygudaşlık kurmalarını ve bugünkü şartları-
nın kıymetini bilmelerini sağlamak, şükür, vicdan ve merhamet duygularını güçlendirmek, im-
kansızlığın başarısızlığa sebep olmadığını onlara göstermek ve iman gücünün önemini kavrat-
mak, bugün ülkemizde hür, bağımsız ve huzur içinde yaşayabilmemizin nedenleri konusunda, 
farkındalık yaratmak, ayrıca fiziki anlamda koridorumuza tarihi bir müze görünümü vererek 
milli bir atmosfer yaratmak, bu yenilikçi görünüm ile öğrencilerimizin psikolojik olarak rahatla-
malarını sağlayarak, gerginliklerini ortadan kaldırmak, Sonuç olarak, disiplin olaylarını hedefle-
diğimiz oranda azaltarak okula severek gelmelerini sağlamak çalışmanın amacıdır.

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem
Çalışmamızda, veri inceleme, değerlendirme, anket, yüz yüze görüşmeler, Random Yöntemi 
gibi bilimsel yöntemler kullanılmış, sonuçlara göre çalışma belirlenmiştir. Daha sonra çalış-
mamız kapsamında; yaparak, yaşayarak birlikte uygulama yöntemi, araştırma, soru-cevap ve 
anlatım yöntemlerinin yanında duygudaşlık kurma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ön anket 
çalışması yapılmış, koridor ölçüleri alınarak projemiz çizilmiştir. Projeye göre Çanakkale Zafe-
ri’nin en önemli ayrıntıları ilgili bölümlerde çeşitli görsellerle, materyallerle ve yağlı boya resim 
çalışmaları ile etkileyici bir biçimde işlenmiştir. Döneme ait eşyalar toplanarak, yapılan cam vit-
rin içine yerleştirilmiştir. Tüm koridor LED lambalarla ışıklandırılmış, koridor girişi “Çanakkale 
Geçilmez” kemeriyle taçlandırılmıştır. Tavana anıttaki gibi büyük Türk Bayrağı yapılmıştır. De-
taylar tamamlanmış, aşağıdaki resimlerdeki gibi öğrencileri etkileyebilecek her türlü görsel ve 
yazınsal bilgiye, çalışmamızda yer verilmiştir. Çalışmada görev alarak, 2015 yılında Çanakkale 
Zaferi ile ilgili mektup ve afiş yarışmasında derece alan öğrencilerin çalışmaları, onları onore, 
diğerlerini de teşvik için çalışmada kalıcı olarak sergilenmiştir. 
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Mobilya ve İç 
Mekân Tasarımı, Makine Teknolojisi alanı öğretmen ve öğrencilerinden alanları ile ilgili destek 
alınmıştır. Okulumuzun en uzun koridorunda oluşturduğumuz bu çalışmanın her aşamasın-
da, öğrencilerimiz bizzat yer almışlardır. Meslek Lisesi olduğumuz için; her bölümden öğrenci, 
gerektiği yerde atölye öğretmenleriyle birlikte, edindikleri mesleki bilgileri çalışmamız üzerin-
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de uygulama fırsatı bulmuşlardır. Örneğin çalışmadaki tabloların ve mobilya işlerinin tamamı 
mobilya bölümü öğrencilerimiz tarafından temrinlik malzemeler ile yapılmıştır. Çalışmanın 
elektrik işleri, bölüm öğrencileri tarafından öğretmenleriyle birlikte temrinlik malzemelerle 
döşenmiş, resim çalışmaları da yine resim öğretmenleriyle birlikte yapılmıştır. Çalışmada yer 
alan yazınsal bilgilerin her biri (Örn: Cepheden Mektuplar Bölümü) öğrencilerimiz tarafından 
araştırılmış ve görseller üzerine yerleştirilmiştir. Bu araştırma uygulaması, onların Zaferimizin 
detaylarını öğrenmelerinde oldukça etkili olmuştur. 

İyi Örnek Planı
Bazı kazanımlar manevidir ölçülemez, ancak gözlemlenebilir. Çalışmamızın en önemli kaza-
nımları da aslında tam olarak ölçülemeyen, yıllar sonra ve gereken durumlarda kendini göstere-
bilecek milli ve manevi kazanımlardır. Vicdan, merhamet, birlik ve kardeş olma bilinci, yardım-
laşma, vatan sevgisi, özgüven vs. ölçümü tam olarak yapılamayan, ulaşılabildiği ancak gözlemle-
nebilen sonuçlardır. Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler; disiplin olaylarına karışan 
öğrenci sayısını mevcut durumdan, % 40 azaltmak, anketlerde, Çanakkale Zaferinin kazanılma-
sını sağlayan farkındalık sorularına “Evet” diyen öğrenci sayısını % 20’den % 55’e çıkarmaktı. 
Okulumuzun 1. katında oluşturduğumuz bu çalışmanın her aşamasında, öğrencilerimiz bizzat 
yer almışlardır. Çalışmada yer alan yazınsal bilgilerin her biri öğrencilerimiz tarafından araştırıl-
mış ve görseller üzerine yerleştirilmiştir. Bu araştırma uygulaması, onların zaferimizin detayları-
nı öğrenmelerinde oldukça etkili olmuştur. Uygulama yöntemlerimiz, onların yaparak ve yaşa-
yarak farkındalık kazanmalarında, empati kurmalarında, Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasındaki 
asıl nedenleri kavramalarında, ayrıntıları öğrenmelerinde, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, bir-
lik olmanın önemini kavramalarında oldukça etkili olmuştur. Çalışmada görev alarak, Çanakka-
le Zaferi ile ilgili mektup ve afiş yarışmasında derece alan öğrencilerin çalışmaları, onları onore, 
diğerlerini de teşvik için çalışmada kalıcı olarak sergilenmiştir. Çalışmalar mezun öğrencilerin 
de katkısı ile okula hiç bir maddi yük getirmeden yapılmıştır. Meslek Lisesi olduğumuz için; her 
bölümden öğrenci, gerektiği yerde atölye öğretmenleriyle birlikte, edindikleri mesleki bilgileri 
çalışmamız üzerinde uygulama fırsatı bulmuşlardır. Örneğin çalışmadaki tabloların ve mobilya 
işlerinin tamamı mobilya bölümü öğrencilerimiz tarafından temrinlik malzemeler ile yapılmış-
tır. Çalışmanın elektrik işleri, bölüm öğrencileri tarafından öğretmenleriyle birlikte temrinlik 
malzemelerle döşenmiş, resimler de yine görsel sanatlar öğretmenleriyle birlikte yapılmıştır. 

İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları

Çalışmamız 2015-2016 eğitim-öğretim yılından veri her yıl uygulanmaktadır. Her yıl yeni gelen 
öğrencilere ve 18 Mart haftası başta olmak üzere tüm yıl boyunca Çanakkale Sokağı gezdirile-
rek o atmosfer yaşatılmaktadır.

Uygulamamızın hedef grubu öcelikle öğrenciler olup ardından her yaş aralığından okulumuza 
gelen tüm paydaşları kapsamaktadır. 15 yaş üzeri her yaş grubuna, tarihle ilgilenen okul ziyaret-
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çilerine de hitap etmektedir. Çalışmamız hedef kitlemizin tamamına hitap etmiştir. 2015-2016 
eğitim-öğretim yılından itabaren yaklaşık 10 bin öğrenci ve ziyaretçi tarafından Çanakkale So-
kağı’mız incelenmiştir.

Müze tarzında ve hoş bir mekânda eğitim öğretim görmeleri, psikolojik olarak rahat his-
setmelerini sağlamış, dolayısıyla ibret verici bu tarihi çalışma, disiplin olaylarına karışma 
oranlarının hedeflenen düzeyde azalmasını sağlamıştır. Önceden yarışmalara hiç katılım 
yok iken, geçen yıl, Türkiye genelindeki “Ecdada Mektup” yarışmasına 250 mektup gönde-
rilmiştir. 1 Öğrencimiz, il ve Türkiye derecesi almış, 1 aylık Almanya kültür ve eğitim gezisi 
ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca mektubu Bakanlığın kitapçığında basılmıştır. 1 öğrencimiz, 
Çanakkale Zaferi konulu Afiş Tasarımı Yarışmasında il derecesi almıştır. Bu yıl Türkiye 
çapında düzenlenen “Direnişin Adı İstiklal Destanın Adı Çanakkale” adlı Mektup Yarış-
masında 1 öğrencimiz İl Birincisi olmuş ve ödüllendirilmiştir. 10 öğrencimiz ise bu yıl il 
genelinde düzenlenen “Rübailerle Çanakkale” konulu Rübai Yarışmasına katılmış, 7’si il 
genelinde derece yapmış ve İstanbul Gezisi ile ödüllendirilmiştir. Ahmet Yesevî Yılı dola-
yısı ile bu yıl İl genelindeki Hikmet ve kompozisyon yarışmasına 2 Hikmet ve 1 kompo-
zisyon ile katılmışlardır. Çalışmadan aldıkları manevi duygularla yazdıkları kompozisyon 
ve Hikmetler ile 1 öğrencimiz ilçe Hikmet birincisi, 1öğrencimiz Hikmet üçüncüsü, bir 
öğrencimiz de kompozisyon ilçe birincisi olmuştur. Kökende kardeş oldukları bilincine 
varmış, birçok öğrencimiz alt sınıflardan birer kardeş edinmişlerdir. Üniversiteye hazırla-
nan öğrenciler için “Yardımlaşmak Güzeldir” adlı test kitabı yardımı kampanyası düzen-
lemişlerdir.  30 öğrencimiz Çanakkale’de 57. Alay Yürüyüşüne gönüllü olarak katılmıştır. 
Okulumuz, kavga eden değil, milli ve manevi değerlere önem veren öğrencilere sahip ol-
muştur. 1. Kat koridorumuz, görsel açıdan sıradan okul koridoru dışına çıkmış, tarihi bir 
müze görüntüsüne sahip olmuştur. Okul müdürümüzün Çanakkale Zaferi ile ilgili bir köşe 
yazısı yayınlanmıştır. Türkiye genelinde “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi kapsa-
mında Türkiye’den 3 yetim öğrenciye 1 yıllık eğitim yardımı, 3 sınıfımızın ortaklaşa para 
toplamasıyla yapılmaktadır. Bu sınıflar, İnsani Yardım Vakfı tarafından Teşekkür Beratı al-
mıştır. Çalışmamız kapsamında şehitlerimize de sürekli Fatiha gönderilmektedir. 

Çalışma sonunda, disiplin ve kavga olaylarına karışan öğrenci sayısı mevcut durumdan % 50 
azalmıştır. Anketlerde Çanakkale Zaferinin kazanılmasını sağlayan farkındalık sorularına “Evet” 
sayısın % 20’den % 57’ye yükselmiştir. Memnuniyet düzeyi, hedef kitleye “Çalışmadan Memnu-
niyet” ölçülmüş, % 88 oranında memnuniyet sonucu alınmıştır. 

Eleştiriler ve Öneriler

Çanakkale Zaferimizin nasıl kazanıldığını düşünerek, yenilikçi bir uygulama çalışması fikri 
oluşmuştur. Çalışmamız; Çanakkale ruhunun kardeşlik ikliminin, birlikte oluşun, kenetlenişin, 
fedakârlık ikliminin ruhu olduğu, bizlerin de bu iklimlerin fedaileri olduğu mesajını vermek-
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tedir. Bu çalışma,  öğrencilerimizde kendi tarihlerini tanıma ve yaşatma, vatanına sahip çıkma 
konusunda farkındalık oluşturmanın yanında, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın ve 
maneviyatın önemini kavratacak çok geniş çaplı bir çalışmadır. Vatan, millet, bayrak, kardeşlik 
ve iman gücü gibi kutsal ve manevi değerleri, güçlendirmek adına, öğrencilerimizin ve tüm pay-
daşlarımızın katılımıyla, kardeşçe ve tamamen kendi el emeğimiz ile okul bütçesine dokunma-
dan yapmamız, çalışmamızı özgünleştirmektedir. Masraf gerektiren kısımları, iş yeri olan mezun 
öğrencilerimizin sponsorluğu ile karşılanmıştır. Şanlı tarihimizi, öğretimden ziyade eğitim aracı 
olarak değerlendirmek de çalışmamızı özgün kılmaktadır. Birlik olmanın ve iman gücünün öne-
mi, ülkemizin yaşadığı felaketlerde ve özellikle de düşman işgaline uğradığı zamanlarda ortaya 
çıkmaktadır. Günümüzde vatanımızın bütünlüğü ve birlik olmanın öneminin giderek arttığı 
düşünüldüğünde, çalışmamız Türkiye’de oldukça güncel ve önemli bir yaraya parmak basması 
yönüyle de özgünlük arz eder. Eğitim literatüründe; önemli gün ve haftalarda, milli manevi ve 
kültürel değerler ile ilgili düzenlenen, yalnızca köşe çaplı, geçici, küçük çalışmalara rastlanmıştır. 
Ancak, Türkiye’de çok geniş çaplı ve düzenlendiği yerde yıllarca kalıcı bir çalışmayı, Zaferimizin 
100. yılında yapmış bir kuruma rastlanmamış olması, çalışmamızın en özgün yanıdır. Çanakkale 
Savaşı yemek menüsünün okul yemekhanesinde çıkarılması, duygudaşlık kurmak adına öğren-
cilere savaş atmosferinin sık sık hatırlatılması gibi çalışmalara da daha önce rastlanmamış olması 
özgünlüğümüzü daha da arttırmaktadır.

Çanakkale’yi ilk defa emekli olduktan soran gezen bir Tarih Öğretmeni şöyle demişti: “Ben 25 yıl 
boyunca boşuna Tarih Öğretmenliği yapmışım. Böyle olduğunu bilseydim Tarihimizi daha farklı an-
latırdım.” Öğretmenlerimizde buna benzer bir algı yaratarak tüm öğrenci ve öğretmenlerin hayatların-
da en az bir defa Çanakkale’ye gitme beklentisi oluştuması gibi bir değişim beklemekteyiz. 

Çanakkale Sokağı’nı tüm paydaşlar ilgi ile gezmekte ve bilgilenmektedir. Bu sokakta sadece 
okulumuzdaki Tarih öğretmenleri değil il genelindeki tüm öğretmenler yararlanmaktadırlar 
Okulumuz, diğer okullara ve öğretmenlere öncülük etmekte, örnek olmaktadır. Hafta sonu ya-
pılan sınavlar nedeniyle okulumuza gelen birçok öğretmen uygulamayı çok beğenerek, kendi 
okullarında da böyle bir çalışma yapmak istediklerini belirtmektedirler. Örnek okul durumuna 
gelmemiz, tercih edilir olmamızı sağlamıştır.

İl, ilçe müdürleri, kaymakam, diğer yöneticiler ve dışarıdan birçok müdür ve öğretmenin katılı-
mıyla açılış töreni yapılmıştır. Çalışma her sınıfa, en az 1 ders saatinde özel olarak gezdirilerek, 
Tarih ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından anlatılmakta, yapılan görseller tek 
tek kavratılmakta, şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha okutulmaktadır. Gerektiği zaman da tarih 
dersleri bu çalışma ile işlenmektedir. Her yıl, yeni kayıt 9. sınıflara da aynı uygulamanın yapılma-
sı planlanmıştır. Çanakkale Savaşı’nda verilen yemek menüsünün aynısı, okul yemekhanesinde 
18 Martta ve ayda bir verilmektedir. Teneffüs zilleri Çanakkale Türküsü olarak ayarlanmıştır. 
Çalışmanın girişine büyük sinevizyon ekranı takılmış, Çanakkale Zaferi ile ilgili etkileyici vide-
olar yüklenerek gösterilmektedir. Her sınıfın en başarılı öğrencisi, her yıl Çanakkale Gezisi ile 
ödüllendirilmektedir. 4 gönüllü öğrenciye sorumluluk verilmiş, çalışmayı kontrol etmekle gö-
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revlendirilmiştir. Milli mücadelenin 100. ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında buna 
benzer çalışmalar yapılarak bu çalışma daha da iyileştirilebilir. 
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Özet

Olumsuz davranışlar, öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, bulundukları ortam, psikolojik özellikleri gibi pek çok etken-
lere bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Davranışlar; mekâna, koşullara göre, olumsuz özellikler kazan-
maktadır. Bu davranışların sıklığı, okula göre farklılık gösterebilmektedir. Bu problemleri yaşayan öğrencilerimizin 
varlığı ve yenilik çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri, bu çalışmaları gerektirmiştir. Akademik başarının 
düşüklüğü, kültür derslerine ilginin azlığı, devamsızlık, disiplin olaylarının fazlalığı, yarışmalardaki başarıların düşük-
lüğü, öğrencilerin öğle arasında zaman geçirecek mekân konusundaki şikâyetleri, okuma alışkanlığının olmaması, 
olumsuz alışkanlıklarla ilgilenmeleri problemi oluşturmaktadır. Öğrencilere olumlu davranış kazandırmak, olum-
suz davranışa iten nedenleri ortadan kaldırmak, okulda mutlu olabilecekleri fiziksel ortamlar yaratarak devamsız-
lık, disiplin sorunlarını çözmek, akademik başarıları arttırmak, kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırarak okuma 
bilincini geliştirmek ve öğrencilerin özgüvenlerini artırmak amacıyla okulumuzun kütüphaneye açılan zemin katı 
“Edebiyat Sokağı” olarak düzenlenmiştir. Oldukça kapsamlı olan sokağımız, diğer okullarda görülmeyen tarzda olup, 
sokak sonu cam kapıyla oluşturduğumuz kütüphaneye açılmaktadır. Kütüphanemiz, zengin bir içeriğe sahip olmakla 
birlikte, “Şark Köşesi” ile orijinallik arz etmektedir. Kütüphanemizde hemen hemen her öğrencinin bir bağış kitabı 
bulunmakta bu da çalışmanın özgünlüğünü arttırmaktadır. Okuyan, kütüphaneye giden öğrenci sayısını, kültür ders-
lerindeki ve akademik başarı oranını en az  % 50 arttırmak ve disiplin olaylarında, devamsızlıkta en az % 50 düşüş 
sağlamak hedeflerimizdi. Veri inceleme, değerlendirme, yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılmış, sonuçlara göre 
çalışılmıştır. Velilerimizden, bölümlerimizden, öğrencilerimizden, ilgili kurumlardan destek alınmıştır. Edebiyat So-
kağını’nın açılışı İl ve ilçe protokülü ile birlikte yapılmıştır. Açılış töreni ve çalışmalar çevre okullar tarafından beğe-
niyle karşılanmış, örnek alınmıştır. Öğrencilerimiz okula severek gelmeye başlamışlardır. İstekli gelmenin ardından, 
akademik ve mesleki başarı gelmektedir. Fiziksel alanda öğrencilerin isteği üzerine yapılan çalışmalar, devamsızlığın 
azalmasını sağlamıştır. Hoş mekânda eğitim öğretim görmeleri, psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağladığından, 
disiplin olaylarıyla karşılaşmamaktadırlar. Öğrencilerin istekleri ile ve onlarla birlikte yapılan bu çalışmalar, değerli ol-
dukları hissini yaratmıştır. Kütüphanemizden tüm öğrencilerimizin yanı sıra velilerimiz de yararlanmaktadır. Örnek 
okul durumuna gelmemiz, tercih edilir olmamızı sağlamıştır. Sonuç olarak kitap okuyan, kütüphaneye giden öğrenci 
sayısında % 72 artış görülürken, Türki Dili ve Edebiyatı dersinde başarı % 91 artmıştır. Akademik başarıda % 73 artış 
olmuştur. Disiplin olaylarında %75, devamsızlıkta ise % 50 düşüş sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Sokağı, kütüphane, başarı. 

Abstract

Negative behaviors occur in different ways depending on the factors such as age, gender, environment, psychological 
characteristics of the students. Behaviours; According to the conditions, the site gains negative features. The frequen-
cy of these behaviors may vary according to the school. The existence of our students who have experienced these 
problems and their need for innovation studies necessitated these studies. Low academic success, lack of interest in 
culture courses, absenteeism, excess of disciplinary events, low achievements in competitions, students’ complaints 
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about the place to spend time between lunch, lack of reading habits, dealing with negative habits constitute the 
problem. To bring positive behaviors to students, to eliminate the reasons that lead to negative behavior, to create a 
physical environment in the school to be absent, disciplinary problems to solve, to increase academic achievement, 
to improve the awareness of students to and increase the self-confidence of students the ground floor of the library 
is arranged as a Street of Literature. Our street, which is quite extensive, is unseen in other schools and opens to the 
library we created with a glass door at the end of the street. Although our library has a rich content, it has originality 
with its olmak Oriental Corner K. In our library, almost every student has a donation book, which increases the 
authenticity of the study. It was our aim to increase the number of students who went to the library, to at least 50% 
in the culture courses and in the academic success rate and to achieve at least 50% reduction in disciplinary events. 
Data review, evaluation, face-to-face interview methods were used and the results were studied. Support was received 
from our parents, departments, students and related institutions. The opening of the Literature Street was carried 
out together with the provincial and district protocols. The opening ceremony and works were welcomed by the 
environment schools and were taken as examples. Our students started to love school. Following the coming of the 
bidder, academic and professional success is coming. At the request of the students in the physical field, the absence 
of absenteeism has decreased. Since they are educated in a pleasant space, they make them feel psychologically com-
fortable and do not encounter disciplinary events. These studies made with the students’ wishes and with them creat-
ed the feeling that they were valuable. In addition to all students, our parents benefit from our library. The fact that we 
came to the sample school situation made us preferable. As a result, 72% increase in the number of students who read 
books and went to the library, while the success of Turkish Language and Literature course increased by 91%. There 
was a 73% increase in academic achievement. Disciplinary events were reduced by 75% and in absenteeism by 50%. 
Keywords: Street of literatüre, library, success. 

Problem Durumu

Meslek Lisesi olduğumuzdan; kendisinin, diğer öğrencilerin öğrenmesine engel olan, sosyal iliş-
kileri, olumsuz etkileyen, kendisine ve akranlarına, zarar veren öğrenciler açısından okulumuz 
potansiyel arz etmektedir. Olumsuz davranışlar, öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, bulundukları 
ortam, psikolojik özellikleri gibi pek çok etkenlere bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkmak-
tadır. Davranışlar; mekâna, koşullara göre, olumsuz özellikler kazanmaktadır. Bu davranışların 
sıklığı, derse okula göre farklılık gösterebilmektedir. Bu problemleri yaşayan öğrencilerimizin 
varlığı ve yenilik çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri, bu çalışmaları gerektirmiştir. 

Akademik başarının düşüklüğü, kültür derslerine ilginin azlığı, devamsızlık, disiplin olayları-
nın fazlalığı, yarışmalardaki başarıların düşüklüğü, öğrencilerin öğle arasında zaman geçirecek 
mekân konusundaki şikâyetleri, okuma alışkanlığının olmaması, olumsuz alışkanlıklarla ilgilen-
meleri problemi oluşturmaktadır. 

Öğrencilere olumlu davranış kazandırmak, olumsuz davranışa iten nedenleri ortadan kaldır-
mak, okulda mutlu olabilecekleri fiziksel ortamlar yaratarak devamsızlık, disiplin sorunlarını 
çözmek, akademik başarıları arttırmak, kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırarak okuma bi-
lincini geliştirmek ve kültür değerlerine ilgiyi ve öğrencilerin özgüvenlerini artırmak amacıyla 
okulumuzun kütüphaneye açılan zemin katı EDEBİYAT SOKAĞI olarak düzenlenmiştir. 
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Çalışmamız, öğrencilerimizin okula severek gelmelerini, ardından akademik ve mesleki başarı-
larını getirmiştir. Öğrencilerin isteğiyle yapıldığından, devamsızlığı önlemiş, hoş mekânlar psi-
kolojik olarak rahatlatmış, disiplini sağlamıştır. Çalışmaların onlarla birlikte yapılması, değerli 
olduklarını hissettirmiştir. TÜBİTAK’ta 4 edebiyat projesi üretilmiştir. Yarışmalardaki başarılar, 
hedeflerinin yükselmesini, özgüvenlerini sağlamıştır. Çoğu öğrencimizin kütüphanede kendi 
bağışladığı bir kitabının bulunması, kütüphaneyi koruma, sahiplenme bilincini geliştirmiştir. 

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem

Velilerimizden, bölümlerimizden, öğrencilerimizden, ilgili kurumlardan destek alınmıştır. Uy-
gulamamız fiziki mekân çalışmasının yanında, Edebiyat Sokağı ile bilimsel ve sanatsal özellik 
de taşımaktadır. Sokağımızda yer alan şair, yazar, şiir vs. bilgiler için ise Nihat Sami Banarlı’nın 
Resimli Türk Edebiyatı adlı eserinin yanında, edebiyat ile ilgili birçok internet sitesinden yarar-
lanılmıştır.

İyi Örnek Planı

Akademik başarının düşüklüğü, kültür derslerine ilginin azlığı, okuma alışkanlığının olmama-
sından dolayı, olumsuz alışkanlıklarla yöneliyor olmaları anketlerle saptandı. Kütüphanemiz 
yeniden düzenlenerek Şark Köşesi ile cazip hale getirildi. Zemin Kat koridorumuz Edebiyat 
Sokağı olarak düzenlendi.

Uygulamamız meslek lisesi de olmamızdan dolayı tamamen öğrencilerle birlikte geliştirilmiştir. 
Örneğin Edebiyat Sokağındaki duvar kâğıtlarının yapıştırılması, resim çalışmaları, şair ve yazar-
ların tanıtımlarının çerçevelenmesi, ışıklandırma sistemi vs. çalışmalar, tamamen mobilya, elekt-
rik ve diğer bölüm öğrencilerinin el emeği ile gerçekleşmiştir. 

Kütüphanemizin çoğu kitabı ise kayıt sırasında velilerimizin bağışları ile elde edilmiş, öğret-
menlerimizin katkılarıyla da zenginleştirilmiştir. 

Uygulamamız sürecinde hedef grubumuz çoğunlukla okulumuz öğretmenleri, öğrencileri ve 
atölye çalışanlarımız olmuştur. Okuyan, kütüphaneye giden öğrenci sayısını, kültür derslerinde-
ki ve akademik başarı oranını en az  % 50 arttırmak ve disiplin olaylarında, devamsızlıkta en az % 
50 düşüş sağlamak hedeflerimizdi.

Kütüphaneye giden ve kitap okuyan öğrenci sayısının azlığı nedeniyle kütüphaneye giden so-
kağın Edebiyat Sokağı olarak düzenlenmesine karar verilerek çalışma başlatılmıştır. Daha sonra 
koridorda bulunan duvarların nasıl şekillendireleceğine dair plan çizilmiştir. Öğrenci ve öğret-
men iş birliği ile duvar kâğıdı kaplaması, resim, mobilya ve elektrik çalışmaları yapılmıştır.
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İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları

Çalışmamız 2013-2014 eğitim-öğretim yılından beri her yıl uygulanmaktadır. Edebiyat Soka-
ğı’nda bulunan çerçeveler düzenli aralıklarla güncellenmektedir. 

Uygulamamızın hedef grubu öcelikle öğrenciler olup ardından her yaş aralığından okulumuza 
gelen tüm paydaşları kapsamaktadır. 15 yaş üzeri her yaş grubuna, edebiyat ve kitaplarla ilgi-
lenen okul ziyaretçilerine de hitap etmektedir. Çalışmamız hedef kitlemizin tamamına hitap 
etmiştir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itabaren yaklaşık 10 bin öğrenci ve ziyaretçi tara-
fından Edebiyat Sokağı’mız incelenmiştir.

Uygulama sonrası 2. ölçümler yapılmış, hedeflenen noktadan daha fazla başarı sağlanmıştır. Hoş 
bir mekân, psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağladığından, disiplin olaylarıyla daha az kar-
şılaşılmaktadır. Devamsızlıkta düşüş sağlanmıştır. Kültürel açıdan katkı sağlandığı gözlenmiştir. 
Edebiyat Sokağı ile öğrencilerin kültür ve edebiyat derslerine ilgileri artmış, LYS’de de başarı-
ları yükselmiştir. Öğrencilerle birlikte yapılan bu uygulama değerli oldukları hissini yaratmış, 
Uygulamada bizzat yer aldıklarından okulu sahiplenme bilinci gelişmiştir. Çoğu öğrencimizin 
kütüphanede kendi bağışladığı bir kitabının bulunması, kütüphaneyi koruma, sahiplenme bi-
lincini geliştirmiştir. 

Öğrencilerin kültür ve edebiyat derslerine ilgileri artmış, okula severek gelmeye başlamışlardır. 
İstekli gelmenin ardından, akademik ve mesleki başarı gelmektedir. Fiziksel alanda öğrencilerin 
isteği üzerine yapılan çalışmalar, devamsızlığın azalmasını sağlamıştır. Hoş mekânda eğitim öğre-
tim görmeleri, psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağladığından, disiplin olayları da azalmıştır.

Sonuç olarak kitap okuyan, kütüphaneye giden öğrenci sayısında % 72 artış görülürken, Türk 
Dili ve Edebiyatı dersinde başarı % 91 artmıştır. Akademik başarıda % 73 artış olmuştur. Disip-
lin olaylarında %75, devamsızlıkta ise % 50 düşüş sağlanmıştır. 

Eleştiriler ve Öneriler

Zemin katta yer alan koridorumuz, Edebiyat Sokağı olarak düzenlenmiştir. Oldukça kapsamlı 
olan bu sokak, diğer okullarda görülmeyen şık ve zengin bir tasarıma sahip olup, sokak sonu 
cam kapıyla giriş yapılan kütüphaneye açılmaktadır. Kütüphanemiz, zengin bir içeriğe sahip 
olmakla birlikte, şark köşesi ile yaratıcılık arzetmektedir. Kütüphanemizde hemen hemen her 
öğrencinin bir bağış kitabı bulunmakta, kütüphanenin bu şekilde zenginleştirilmesi de uygula-
manın yaratıcılığını arttırmaktadır. Başka okullarda bu kadar kapsamlı bir uygulamanın olmayışı 
da özgünlük açısından önemlidir.

Edebiyat Sokağını tüm paydaşlar ilgi ile gezmekte ve bilgilenmektedir. Kütüphanemizden tüm 
öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimiz de yararlanmaktadır. Çalışmalar tüm bölümlerle 
birlikte yapıldığından bölümlerle iletişime katkı sağlamıştır. Okulumuz, diğer okullara ve öğ-
retmenlere öncülük etmekte, örnek olmaktadır. Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle okulu-
muza gelen birçok öğretmen uygulamayı çok beğenerek, kendi okullarında da böyle bir çalışma 
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yapmak istediklerini belirtmektedirler. Örnek okul durumuna gelmemiz, tercih edilir olmamızı 
sağlamıştır.

Veri inceleme, değerlendirme, yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılmış, sonuçlara göre ça-
lışılmıştır. Edebiyat Sokağını’nın açılışı İl ve ilçe protokülü ile birlikte yapılmıştır. Açılış töreni 
ve çalışmalar çevre okullar tarafından beğeniyle karşılanmış, örnek alınmıştır. Öğrencilerimiz 
okula severek gelmeye başlamışlardır. İstekli gelmenin ardından, akademik ve mesleki başarı 
gelmektedir. Fiziksel alanda öğrencilerin isteği üzerine yapılan çalışmalar, devamsızlığın azal-
masını sağlamıştır. Öğrencilerin istekleri ile ve onlarla birlikte yapılan bu çalışmalar, değerli ol-
dukları hissini yaratmıştır. Kütüphane ve Şark Köşesi’nin çekiciliğinden dolayı yoğun bir şekilde 
kullanılmış, kitap okuyan öğrenci sayısını hedeflenen noktadan yükseğe çıkarmıştır. Kültürel 
açıdan katkı sağlamıştır. Edebiyat Sokağı ile öğrencilerin kültür ve edebiyat derslerine ilgileri 
artmıştır. Edebiyat Sokağını inceleyen, vakit geçiren öğrencilerin; başarı grafikleri yükselmiştir. 
Ecdada Mektup yarışmasına 250 mektup gönderilmiştir. 1 Öğrencimiz ilimizde ilk üçte Türki-
ye’de ilk 100’de derece almıştır. Sonraki yıl ise başka bir öğrencimiz Ecdada Mektup yarışması 
Türkiye 1.si olmuştur. Meslek lisesinde olmasına rağmen, her fırsatta kütüphaneden yararlanan, 
test çözen öğrencilerimizle Üniversite sınavında başarı grafiğimiz yükselmiştir. İlk 10 bine giren 
öğrencilerimiz olmuştur. Daha önce TÜBİTAK’ı tanımayan öğrencilerimiz, ilk defa bu yıl 47 
proje ile TÜBİTAK 4006 proje sergisi yapmışlardır. Bu projelerden 4’ü edebiyat projesi, 1 tane-
si kütüphanedeki MOMO adlı kitaptan yola çıkılarak yapılmıştır. Yarışmalarda alınan başarılar 
gelecek için hedeflerinin yükselmesini ve özgüvenlerinin artmasını sağlamıştır. Ders başarıları 
son üç yılda artmıştır. Sürekli açık olan kütüphaneden yararlanmakta, ders çalışabilmekte, test 
çözebilmektedirler. Şark Köşesinde kitap okuyabilmekte, sohbet edebilmektedirler. Şark Köşe-
sinin evlerinden daha sıcak bir ortam olduğunu söyleyen öğrencilerimiz de olmaktadır. Çalış-
malarımızda öğrenciler de yer aldığından okulu sahiplenme bilinci gelişmiştir.
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Özet

Z kuşağı çocuklarının çeşitli nedenlerden dolayı büyürken daha fazla ev içerisinde olmaları ve erken yaşta teknolojiy-
le tanışmaları sonucunda doğadan uzaklaştıkları, doğa sevgisi, doğayı koruma, doğaya karşı sorumluluk üstlenme ya 
da doğada vakit geçirmekten mutluluk duyma gibi duyguları daha az hissettikleri gözlemlenmiştir. Çocukların sahip 
oldukları bu yaşantı durumunu resimlerine yansıttıkları ve resimlerinde çoğunlukla ev, insan, soyut nesne figürleri 
çizerken ağaç, ot gibi doğaya ait çizimlere daha az yer verme eğiliminde oldukları görülmüştür. 

Okul öncesi dönemde doğaya yönelik farkındalığın, sevginin, koruma becerilerinin tohumlarının atılması çocuğun 
ilerleyen yaşlarda doğaya saygı duymasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle doğanın içinde, hazırlanan eğitim 
programı kapsamında, planlanan etkinlikler çerçevesinde çocuklara verilen eğitim yoluyla onların doğaya ve çevre-
lerine karşı ilgilerinin, farkındalıklarının ya da sevme, koruma dürtü ve duygularının geliştirilmesi ve bunun sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında yapılan etkinlerde çocukların aktif katılımına, kendilerinin 
dokunarak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerine önem verilmiştir. Etkinlerde; anlatım, tartışma, bireysel çalışma gibi 
yöntemlerin yanı sıra beyin fırtınası, soru-cevap, drama ile gezi ve gözlem gibi öğretim teknikleri kullanılmıştır. Et-
kinlikler sonucunda iki yöntemli ölçme-değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bunlardan biri, çocukların ilk resim-son 
resim karşılaştırmalarının yapılması; diğeri ise, velilerin çocuklarında gözlemledikleri davranışları ölçmeyi amaçla-
yan bir anket yoluyla görüşlerinin alınıp analiz edilmesidir. Çocuklarla yapılan atölye çalışmalarıyla onların doğayla 
bağ kurmaları, doğayı sevmeleri, korumaları, bu konuda dikkatsiz davrananları uyarmaları konularında farkındalık 
oluşturulduğu görülmüştür. Çocuklar doğada daha fazla zaman geçirdikçe bu durum onların resimlerine yansımış; 
insan, ev, araba, soyut nesnelere ilişkin öğelerin yerini doğaya ait öğelerin çizimleri almıştır. Sonuç olarak, gerek re-
simleri aracılığıyla çocuklarda gözlemlenen değişiklikler gerek velilerin değerlendirmesine dayanan sonuçlar, çocuk-
ların doğaya yakınlaştıklarını, doğada vakit geçirmekten keyif aldıkları ve bunu yapabilmeleri için doğayı korumaları 
gerektiğinin bilincine ulaştıkları, doğaya zarar verici davranışlarda bulunan kişileri uyarmaları gerektiği konularında 
davranış değişiklikleri yaşandığını göstermiştir. İyi örneğin maliyetinin düşük olması nedeniyle uygulanabilirlik an-
lamında sürdürülebilir olduğu söylenebilir. Ayrıca okulda farklı öğretmenler tarafından farklı bakış açıları ve öğretim 
programları ile uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, doğa eğitimi, eğitim atölyeleri. 

Abstract

It has been observed that Z generation children are feeling more like feeling away from nature and they feel less the love 
for nature, the need to protect the nature, being responsible for the nature or being happy with being in the nature when 
they are growing up due to various reasons like being at home all the time and getting to know technology at an early age. 
It has been seen that children reflect this state of life to their paintings and they tend to give less place to nature drawings 
such as trees and grass while drawing mostly house, human and abstract object figures in their paintings. 
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In the pre-school period, raising the seeds of awareness, love, and protection skills to the nature constitutes the ba-
sis of the child’s respect for nature at later ages. For this reason, within the framework of the educational program 
prepared within the nature, it is aimed to develop the interests, awareness and love, protection and emotion of the 
children towards their nature and environment through the education given to children within the framework of the 
planned activities and to ensure the sustainability of this. In the activities carried out within the scope of the project, 
the active participation of children in their activities was given importance to learn by touching, doing-living. Teach-
ing techniques such as brainstorming, question-answer, drama, excursion and observation were used in the activities. 
As a result of the activities, a two-way measurement-evaluation study was conducted. One of these was to make the 
first picture-last picture comparisons of children; and the other was to get and analyze the views of parents on her/
his child’s improvement-oriented by survey. It has been seen that workshops with children are related to establishing 
connections with nature, to love and protect nature, and to warn those who are careless about it. As children spend 
more time in nature, this situation was reflected in their pictures. The elements of human, house, car, abstract objects 
have been replaced by drawings of natural elements. As a result, both the changes observed in children through their 
pictures and the results based on the evaluation of the parents have shown that there are behavioral changes in the 
areas where children are aware of the need to spend time in nature and that they should protect the nature in order 
to do so. It can be said that the good example is sustainable because of its low cost. In addition, different perspectives 
and curriculums can be applied by different teachers in the school.

Keywords: Pre-school education, nature education, education workshops.

Problem Durumu

Öğrenciler üzerinden yapılan gözlemler sonucunda, Z kuşağı olarak ifade edilen günümüz 
çocuklarının teknolojiye hâkim olma ve kullanma becerilerinin yüksek olması bir yana, evlere 
daha fazla hapsolmuş ve çoğunlukla yetişkin gözetiminde oldukları için arkadaşlık ilişkileri ve 
iletişimleri düşük olan bireylerden oluştuğunun, çoğunlukla doğadan uzak bir şekilde evler ya 
da kurumlar içerisinde yetişmelerinden doğan olumsuz etkilerin fark edilmesi bir sorun ola-
rak tespit edilmiş ve bu konuda öğrencilerin davranışları üzerinde gözlenebilir olumlu sonuçlar 
ortaya çıkmasını sağlayacak nasıl bir eğitim planlaması yapılabileceği üzerine düşünülmüştür. 
Çocukların çeşitli nedenlerden dolayı büyürken daha fazla ev içerisinde olmaları ve erken yaşta 
teknolojiyle tanışmaları sonucunda doğadan uzaklaştıkları, doğa sevgisi, doğayı koruma, doğa-
ya karşı sorumluluk üstlenme ya da doğada vakit geçirmekten mutluluk duyma gibi duyguları 
daha az hissettikleri düşünülmektedir. Çocukların sahip oldukları bu yaşantı durumunu resim-
lerine yansıttıkları ve resimlerinde ağırlıklı olarak ev, insan, soyut nesne figürleri çizerken çimen, 
ağaç vb. doğaya ait objeleri daha az çizme eğiliminde oldukları görülmüştür. Bu nedenle, çocuk-
ların ilk eğitim kademesi olarak geldikleri okul öncesi eğitim kurumlarında bu soruna yönelik 
neler yapılabileceğine ilişkin çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 

Çocukların doğadan uzak büyümeleri, eğitimin çoğunlukla beton binalar içerisinde doğayla 
ilişkilendirilmeden verilmesinin yanı sıra projenin başlaması için fark edilen bir diğer konu, 
çevre ve kirlilik sorunları olmuştur. Çevre sorunlarının insandan kaynaklanan nedenlerinin gün 
geçtikçe artmasını önlemek, yaşam koşulları nedeniyle doğal ortamdan uzak yetişen çocukların 
doğayı tanımalarını sağlamak amacıyla ve okul öncesi dönemin yaşamın bütünü içerisindeki 
öneminden dolayı bu dönemde verilen çevre eğitimi önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde 
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doğada gerçekleştirilen eğitim, çocukların çevreyi tanımalarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı-
lıklarının artmasına da destek olabilir. Çünkü çevre eğitiminin temel amaçları arasında, çevreyle 
ilgili doğru tutum, davranış ve becerileri geliştirerek bireyleri çevre okur-yazarı yapmak, çocuk-
ların çevreye karşı farkındalıklarını, duyarlılıklarını artırmak bulunmaktadır (Gülay ve Öznacar, 
2010). Okul öncesi eğitim döneminde doğaya yönelik farkındalığın, sevginin, koruma bece-
rilerinin tohumlarının atılması çocuğun ilerleyen yaşlarda doğaya saygı duymasının temelini 
oluşturmaktadır. Önder ve Özkan (2013) çevre eğitiminin erken yaşta başlamasının çocukların 
hem bilinçlendirilmesi hem çevreyi koruma ve geliştirme alışkanlıklarının erken yaşta oluştu-
rulması açısından önemli olduğunu söylemiştir (s. 111). Bu nedenle ifade edilen sorunlara; 
okul öncesi dönemde, doğanın içinde, hazırlanan eğitim programı kapsamında ve planlanan 
etkinlikler çerçevesinde çocuklara verilen eğitim sayesinde onların doğaya ve çevrelerine karşı 
ilgilerini, farkındalıklarını ya da sevme ve koruma dürtü ve duygularını geliştirme ve bunun sür-
dürülebilirliğini sağlama yoluyla iyileştirme getirilebileceği düşünülmüştür.

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem

Proje kapsamında yapılan etkinlerde çocukların kendilerinin dokunarak, yaparak-yaşayarak öğ-
renmelerine önem verilmiştir. Etkinlikler için kullanılan malzemelerin ve materyallerin kolay ve 
maliyetsiz olarak temin edilebilmesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle bazen velilerin evlerin-
den gönderebilecekleri malzemeler istenirken bazen de drama etkinliğinde olduğu gibi okulda 
mevcut bulunan materyallerden yararlanılarak kostümler hazırlanmıştır. Çocukların etkinlik-
ler süresince her aşamaya aktif olarak katılmasına ve yaparak-yaşayarak öğrenmesine yönelik 
planlama yapılmıştır. Etkinlerde, bir ya da birkaç tanesi bir arada olmak üzere çeşitli öğretim 
yöntemleri kullanılmıştır. Bunlar; anlatım, tartışma, bireysel çalışma gibi yöntemlerin yanı sıra 
beyin fırtınası, soru-cevap, drama ile gezi ve gözlem gibi öğretim teknikleridir. Etkinlikler sonu-
cunda iki yöntemli ölçme-değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bunlardan biri, çocukların ilk 
resim-son resim karşılaştırmalarının yapılması; diğeri ise, velilerin çocuklarında gözlemledikleri 
davranışları ölçen bir anket yoluyla görüşlerinin alınıp analiz edilmesidir.

Program geliştirme çalışmaları kapsamında okuldaki öğretmenlerin görüşlerini almak için ha-
zırlanan formlar konunun uzmanı bir akademisyenin görüşüne sunularak gereken revizyonla-
rın yapılmasının ardından son hali verilerek uygulanmıştır. Ayrıca atölye oluşturma sürecinde 
marangozluk becerileri olan bir ustadan uzman görüşü alınarak planlama yapılmıştır. Proje 
kapsamında eğitimlere başlamadan önce çocukların günün serbest zaman dilimlerinde yaptık-
ları resimleri toplanıp incelenmiştir. Çocukların, resimlerinde ağırlıklı olarak insan figürü, ev, 
araba, soyut şekiller gibi öğelere yer verdikleri görülmüştür. Bunun üzerine çocukların doğada 
daha fazla zaman geçirip doğayı bir öğrenme ortamı olarak benimsemeleri, sevmeleri, doğa-
da olmaktan keyif almaları, doğayı korumaları hedeflenmiş ve okul bahçesinde doğa atölyeleri 
oluşturulup öğretmenlerin görüşlerinden yararlanılarak bir eğitim programı hazırlanmasına 
karar verilmiştir.
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İyi Örnek Planı

Okulun fiziki imkânlarının geliştirilerek okul bahçesinin projeye hazır hale getirilmesi için iş-
birliğine dayalı birtakım çalışmalar yürütülmüştür. Bu aşamada büyükşehir belediyesi ve yerel 
belediyenin park bahçeler ve fen işleri bölümleriyle resmi yazışmalar ve görüşmeler yapılmıştır. 
Okul bahçesinde bulunan çardaklar doğa atölyelerine dönüştürülmüştür. Proje kapsamında uy-
gulanan etkinlikler aşağıda sırasıyla maddelendirilmiştir.

1. Program Geliştirme Çalışmaları (Öğretmen Görüşme Formları)

Atölyelerde verilecek eğitimin programını oluşturmak amacıyla öncelikle öğretmenlerin görüş-
lerine başvurulmuş ve hazırlanan öğretmen görüşme formu aracılığıyla öğretmenlere dört soru 
sorulmuştur. Öğretmenlerin yanıtları içerik analizine tabi tutulmuştur.

2. Bahçe Bakımı ve Hazırlık (Belediye İşbirliği)

Atölye eğitimlerine başlamadan önce bahçedeki çimlerin biçilmesi, toprağa gömülü hortumla-
rın çıkarılması, yer bitkilerinin budanması gibi işler için Ataşehir Belediyesi ile işbirliği yapılıp 
destek alınmıştır. 

3. Bahçeyi Keşif-İnceleme-Tanıma Gezintisi

Çocukların bahçeyi tanımaları, inceleme yapmaları, öğrenme ortamı olarak benimsemeleri için 
öncelikle bahçeyi keşif-inceleme ve tanıma gezintisi yapılmıştır. Çocuklar bu gezintide kozalak 
toplamış, mantarları, ağaçları incelemiş, o an henüz etrafı açık olan doğa atölyelerini dolaşmış-
lardır. Çocuklarla bu gezintide aynı zamanda doğada yaşayan canlılar, doğanın önemi konula-
rında sohbet edilmiştir.

4. Bahçeye Yeni Ağaçların Dikilmesi (Belediye İşbirliği)

Doğa atölyelerinin okulda sürdürülebilirliğini sağlamak ve okulun doğal ortamını zenginleştir-
mek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan resmi yazışmaların ardından bahçemi-
ze yeni ıhlamur fidanları dikilmiştir. 

5. Toprağı İnceleme, Toprakta Yaşayan Canlıları Keşif (Solucan Avı)

Bu çalışmada toprakta bulunan kum, taş, bitki parçasının vb. incelenmesinin yanı sıra çocuklar 
elleriyle ya da tahta çubuklarla toprakta solucan aramışlardır. Bu etkinlikte aynı zamanda top-
rakta yediğimiz besinlerin yetiştiği ve bu nedenle toprağı korumamız, temiz tutmamız gerektiği 
üzerine sohbet edilmiştir.
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6. Doğaya Ses Ver Doğada Ses Var Atölye Çalışması (Müzik-Ses-Ritim)

Bu etkinlik, atölye faaliyetidir. Doğa atölyelerinde gerçekleştirilen bu faaliyette, okulda ve sınıf-
larda bulunan çeşitli ritim aletleri atölyeye getirilmiş, çocukların istediği ritim aletini seçmeleri 
istenmiştir. Çocuklar, ksilofonlar, mini davullar, davulistan, darbukalar ve marakaslardan seçim 
yaparak ses çıkarmaya, ritim tutmaya çalışmışlardır. Çocuklar bir süre serbest ses çıkararak mü-
ziğin doğadaki yayılışını dinledikten sonra öğretmenleri yönergeyle ritim vermiş, çocuklar da 
aynı ritmi kendi seçtikleri müzik aletiyle çıkarmaya çalışmışlardır. Daha sonra ritim aletleri ken-
di ritim gruplarıyla aynı anda aynı ritmi çıkarmış ve etkinlik verilen yönergelere göre sırayla ya 
da beraber ritim çalışarak tamamlanmıştır. 

Projenin ilerleyen aşamalarında atölyelerden birine velilerden gelen atık materyallerin de yer 
aldığı çeşitli malzemelerin monte edildiği bir ritim duvarı yapılmış ve “Tamtam Atölyesi” ismi 
verilerek kalıcı bir müzik ve ritim atölyesi haline getirilmiştir.

7. Çöp Kutularını Süsleyelim Dikkatleri Üzerimize Çekelim (Eko-Okul Projesiyle 
İşbirliği- Sanat Çalışması)

Bu etkinlik, eko-okul projesiyle ortak planlanan bir faaliyettir. Bu faaliyette, çöp kutularının 
renklendirilerek daha dikkat çeker hale getirilmesi amaçlanmıştır. Canlı/neon renklerdeki kar-
tonlar, artık materyal ve atıklarla süslenen çöp kutularının çöp atılması için teşvik edici olması 
istenmiştir. 

8. Doğanın Bize Mesajı Var Atölye Çalışması (Yaratıcılık Çalışması)

Bu etkinlik, projenin atölye faaliyetidir. Bu etkinlik için velilerden evde kullanmadıkları bir be-
yaz havluyu göndermeleri istenmiştir. Öncelikle bahçede gezinti yapılarak taş, ağaç parçası, dal 
parçası, yapraklar vb. toplanmış, daha sonra atölyede bulunan masaya serilen havlular resim 
kâğıdı gibi kullanılarak çocuklara topladıkları malzemeleri diledikleri gibi kullanıp birleştirerek 
resim yapmaları/oluşturmaları için yönerge verilmiştir. Resimlerini tamamlayanlar sırayla neler 
resmettiklerini anlatmışlardır.

9. Doğadan Bulduklarımızla Dev Mandala Atölye Çalışması

Bu etkinlik, projenin atölye faaliyetidir. Çocuklarla öncelikle bahçeye çıkılarak farklı renklerde 
ve boylarda yapraklar, dallar toplanmıştır. Etkinlik doğa atölyelerinde başlamış fakat kuvvetli 
rüzgârdan dolayı tamamlanamayacağı fark edilince sınıfta masa üzerinde yeniden dev bir man-
dala yapılmıştır. Mandalanın etrafı saman iple çevrilmiştir. Belirlenen alanın içerisine çocuklar 
benzer renk ve boyutlardaki yaprakları ve dalları, bunları belirli bir düzen içerisinde tekrar ede-
cek biçimde ve simetriyi gözeterek uygun yerlere yerleştirmişlerdir. 
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10. Çocukların Son Resimlerinin Toplanması (Öğrenci Değerlendirilmesi)

Bu aşama, projenin değerlendirme faaliyetidir. Çocukların resimlerinin değerlendirilmesi için 
yaptıkları resimleri anlatmaları istenmiş, notlar alınmış ve ilk resim-son resim karşılaştırmaları 
yapılmıştır. 

11. Ben Doğayım Farkında Ol Zarar Verme Atölye Çalışması (Drama)

Bu etkinlik, projenin atölye faaliyetidir. Bu drama etkinliği için öncelikle karakterlere uygun şe-
kilde kostümler hazırlanmıştır. Buna göre; iki ağaç, bir çöp kutusu kostümleri giyen çocuklar 
ile temizlik personeli ve teyze karakterini canlandıran çocuklar, gerçek kostüm ve aksesuarlar 
kullanmışlardır. Dekor olarak da bir apartman maketi kullanılmıştır. Drama, artan şehirleşme 
sonucunda binalar arasında kalmış iki ağaç ile bir çöp kutusunun konuşmaları ile başlamaktadır. 
Etkinlik planı, MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergelere uygun 
şekilde hazırlanmıştır. Etkinlik kapsamında insanların doğaya zarar veren davranışlarını içeren 
örnek olaylar canlandırılmış, etkinlik bitiminde çocuklarla değerlendirme sohbeti yapılmıştır. 

12. Belediye Parkına Gezi-Gözlem-Yaprak Toplama

Bu etkinlik, projenin gezi faaliyetidir. Hem çevrenin olanaklarından yararlanmak hem de farklı 
doğal bir ortama gezi etkinliği gerçekleştirmek amacıyla okula yakın mesafede bulunan bele-
diye parkına gidilmiştir. Parkta farklı ağaçlar bulunduğu için çocuklar ağaçları inceleme, farklı 
ağaçların yapraklarını görme fırsatı bulmuşlardır. Daha sonra çocuklar planlanan yaprak sanatı 
etkinliğinde kullanılmak üzere yere düşen yaprakları toplamışlar, bu süreçte eğlenceli vakit ge-
çirmişlerdir.

13. Yaprak Sanatı Atölye Çalışması (Sanat Çalışması)

Bu etkinlik, projenin atölye faaliyetidir. Belediye parkına gezi yapıldığında toplanan yapraklar, 
resim kâğıtları, yapıştırıcılar ve boyalarla atölyelere çıkılmıştır. Çocuklar yaprakları kullanarak 
diledikleri gibi kolaj yapmışlar, isteyenler boyalarıyla resimlerini tamamlamışlardır.

14. Çocukların Gelişimi Üzerine Velilerle Değerlendirme Toplantısı Yapılması (Anket 
Uygulaması-Veli Değerlendirmesi)

Bu aşama, projenin değerlendirme faaliyetidir. Okul Öncesi Eğitimde Doğa Atölyeleri Proje-
si’nde iki yönlü ölçme-değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bunlardan biri, çocukların ilk ve son 
resimlerinin karşılaştırılarak incelenmesi; diğeri ise, velilerin anket yoluyla görüşlerinin alınarak 
analiz edilmesidir. Bu amaçla Şubat ayında velilerimiz okula davet edilerek onlarla sohbet edil-
miştir. Çocukların doğaya karşı ilgileri, özeni, farkındalıkları, sorumluluklarını bilme, başkaları-
nı bu konuda uyarma davranışları gibi konular çerçevesinde konuşulmuştur. Daha sonra proje 
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videosu velilerimize izletilmiş ve toplantı sonunda proje için hazırlanan “Çevre ve Doğa Bilinci 
Anketi” velilere uygulanmıştır. 

15. Çevre Bilincini Artırmaya Yönelik Veli Eğitimleri (İstanbul Veli Akademileri 
Projesiyle İşbirliği- Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Desteğiyle)

Bu etkinlik, İstanbul Veli Akademileri projesiyle ortak planlanan bir faaliyettir. Çocuklarda çev-
re bilincinin artması için öncelikle ebeveynlerin çevre bilincinin artırılması gerektiği düşünce-
sinden yola çıkarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başında İstanbul Veli Akademileri projesi 
yıllık etkinlik takviminde “çevre bilincinin artırılması” konusuna yer verilmiştir. Ataşehir Beledi-
yesi Çevre Koruma Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen eğitim kapsamında geri dönüşüm, 
su tasarrufu gibi konular işlenmiştir.

Yukarıda maddelenen adımların izlencesi aşağıda sunulmuştur;
AYLAR (2018-2019)

Eylül-Ekim Kasım-Aralık Ocak-Şubat
Program Geliştirme Çalışmaları 
(Öğretmen Görüşme Formları)

“Doğaya Ses Ver, Doğada Ses Var” Atölye 
Çalışması
(Müzik-Ses-Ritim)

“Ben Doğayım, Farkında Ol, Zarar 
Verme” Atölye Çalışması 
(Drama)

Bahçe Bakımı ve Hazırlık
(Belediye İşbirliği)

“Çöp Kutularını Süsleyelim, Dikkatleri 
Üzerimize Çekelim”
(Eko-Okul Projesiyle İşbirliği-Sanat 
Çalışması)

Belediye Parkına Gezi-Gözlem-Yaprak 
Toplama

Velilerden Çocukların Fotoğraf ve Video 
Çekimleri İçin İzin Alınması

“Doğanın Bize Mesajı Var” Atölye 
Çalışması (Yaratıcılık Çalışması)

Yaprak Sanatı Atölye Çalışması
(Sanat Çalışması)

Bahçeyi Keşif-İnceleme-Tanıma 
Gezintisi

“Doğadan Bulduklarımızla Dev 
Mandala” Atölye Çalışması

Çocukların Gelişimi Üzerine 
Velilerle Değerlendirme Toplantısı 
Yapılması (Anket Uygulaması-Veli 
Değerlendirmesi)

Bahçeye Yeni Ağaçların Dikilmesi 
(Belediye İşbirliği)

Çocukların Son Resimlerinin 
Toplanması (Öğrenci Değerlendirmesi)

Çevre Bilincini Artırmaya Yönelik Veli 
Eğitimleri (İstanbul Veli Akademileri 
Projesiyle İşbirliği-Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Müdürlüğü Desteğiyle)

Toprağı İnceleme, Toprakta Yaşayan 
Canlıları Keşif
(Solucan Avı)

Ayrıca proje uygulanmaya başladıktan sonra aşağıdaki faaliyetler uygulama kapsamında yer al-
mıştır;

• Büyükşehir belediyesi ve yerel belediye ile yapılan işbirlikleri resmi yazışma yoluyla yapıldı. 
Yapılacak işlerin projeye uygunluğu için görüşülen kişilere öncelikle proje hakkında bilgi ve-
rildi. 

• Okul personeli ve veliler proje hakkında bilgilendirildi. 

• Çalışma takvimine alınan her faaliyet fotoğraflandı. 

• Okulun resmi internet sitesinde projeye ilişkin haber paylaşıldı. 
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• Proje için okul girişine pano oluşturuldu.

• Eğitim etkinliklerinin fotoğraf ve videolarının yer aldığı bir proje videosu hazırlandı 
(https://drive.google.com/file/d/1XFupWVTtsHGRgxL28nHeso5xMR60DVqP/
view?usp=sharing).

İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları

Okul öncesi dönemde çocuğun ilgi, merak ile yeteneklerinin ortaya çıkması ve gelişmesinin yanı 
sıra bu dönemdeki çocuğun farkındalıklarının arttığı, zihinsel kavram haritalarının ve düşünme 
modellerinin gelişerek ileri yaşlardaki bakış açısına yön verecek bilişsel ve duyuşsal süreçlerin 
yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu dönemde çocuğun farkındalığının yükselmesi için her fırsat-
ta çevresine dokunarak deneyimlemesinin, bulunduğu öğrenme ortamında yaparak-yaşayarak 
öğrenmesinin, kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı bilinmektedir. Diğer yandan çevreye duyarlı bi-
reylerin oluşturduğu toplumlara her geçen yıl daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan eliyle do-
ğaya verilen zararın önlenmesi için öncelikli olarak insanların doğayı sevmeleri ve onu koruma 
sorumluluğu üstlenmeleri gerekmektedir. Bu duygunun ve beraberinde davranışın kazanılması 
için okul öncesi dönem, bireylerin bu farkındalığı kazanmaları ve hayatları boyunca devam et-
tirmeleri için önemlidir. Bu proje ile çocuğun doğada daha fazla vakit geçirerek hem doğayla iyi 
anlaşması; aralarında bir bağ oluşması; sevgi, koruma, sorumluluk gibi duygular beslemesi hem 
de doğadan bir şeyler öğrenmesi için okul bahçesinde buna uygun bir öğrenme ortamı oluştu-
rulup planlanmış bir eğitim programı çerçevesinde yapılan etkinliklerle, hedeflenen duygu ve 
davranışların kazandırılması amaçlanmıştır. Bir başka ifadeyle, çocukların doğayı bir öğrenme 
ortamı olarak benimsemeleri, doğayı sevmeleri, koruma konusunda sorumluluk üstlenmeleri, 
saygı duymaları ve tüm bu kazanımların ardından hem ailelerini hem akran ve kendinden küçük 
olan çocukları etkileyerek doğa dostu bireylerin sayılarının artması hedeflenmiştir. Böylece ço-
cukların birey odaklı yetiştirilme felsefesinden, doğaya saygılı ve toplum odaklı yetiştirilmesine 
geçisin/dönüşümün sağlanmaya çalışılması amaçlanmıştır.

Projenin beş aylık uygulama süreci sonunda çocuklar üzerindeki farklılıkları görebilmek açı-
sından çocukların resimleri (son resimler) toplanmış ve onların resmettiklerini anlatmaları 
istenmiştir. Çocukların resimleri ile hikâyeleri beraber incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Buna 
göre çocukların ilk resimlerine göre eğitim sonrasındaki resimlerinde ve anlatımlarında doğa 
öğelerine daha fazla yer verdikleri, yeşil rengini daha fazla kullanarak ağaç, çöp kutusu, temiz-kir-
li çevre gibi konuları resmettikleri gözlenmiştir. Projenin diğer ölçme-değerlendirme çalışması 
Şubat ayında velilere uygulanan anket olmuştur. Veliler okula davet edilerek anket yardımıyla 
veri toplanmasının ardından çocukların eğitimlerden sonra doğaya karşı farkındalıkları ve so-
rumluluklarının artıp artmadığı ile değişen davranışlarına yönelik sohbet edilmiş ve ardından 
proje videosu izletilmiştir. Toplam 15 maddeden oluşan ve velilere uygulanan anketin analizi 
MS Excel programı yardımıyla yapılmıştır. Velilere uygulanan anketlerin analizi sonucunda, 
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doğa sevgisi, doğayı korumaya yönelik sorumluluk üstlenme, doğayı bir öğrenme merkezi ola-
rak benimseme gibi amaçlara yönelik hazırlanmış olan maddelerin her birine velilerin yarısın-
dan fazlası “katılıyorum” yönünde işaretleme yapmıştır (madde 1: %96; madde 2: %88; madde 
3: %92; madde 4: %83; madde 5: %83; madde 6: %96; madde 7: %96; madde 8: %96; madde 
9: %92; madde 10: %92; madde 11: %87; madde 12: %83; madde 13: %62; madde 14: %96; 
madde 15: %67). Ölçme-değerlendirme amacıyla başvurulan ve iki yöntemle toplanan verile-
rin analizleri sonucunda; çocuklarla yapılan atölye çalışmalarının, onların doğayla bağ kurmala-
rı, doğayı sevmeleri, korumaları, bu konuda dikkatsiz davrananları uyarmaları konularında far-
kındalık oluşturulduğu görülmüştür. Çocuklar doğada daha fazla zaman geçirdikçe bu durum 
onların resimlerine yansımış; insan, ev, araba, soyut nesnelere ilişkin öğelerin yerini doğaya ait 
öğelerin çizimleri almıştır. Yapılan eğitimler sonucunda, gerek resimleri aracılığıyla çocuklarda 
gözlemlenen değişiklikler gerekse velilerin değerlendirmesine dayanan sonuçlar, çocukların 
doğaya yakınlaştıklarını, doğada vakit geçirmekten keyif aldıkları ve bunu yapabilmeleri için 
doğayı korumaları gerektiğinin bilincine ulaştıkları, doğaya zarar verici davranışlarda bulunan 
kişileri uyarmaları konularında davranış değişiklikleri yaşandığını göstermiştir.

Proje hem hedef grubunu oluşturan çocuklar üzerinde hem de veliler ve okul kültürü üzerinde 
fark edilir düzeyde değişiklikler meydana getirmiştir. Veliler bu eğitimden memnuniyet duy-
muş, toplantılarda yapılan görüşmeler ve anket sonuçları da bu durumu desteklemiştir. Çocuk-
lar kendilerine doğa dostu, çevre dostu, çevreci çocuklar, doğa timi gibi isimler vermiş, doğayla 
daha fazla yakınlaşmışlardır. Doğada daha fazla vakit geçirmek, etkinlik yapmak istemişlerdir. 
Yağışlı ve soğuk havalarda bile atölye çalışması yapılmasına rağmen çocuklar her birine büyük 
bir istekle katılmıştır. Çocukların farkındalıklarının gelişmesi, velileri ve genel anlamda okul 
iklimini de olumlu yönde etkilemiştir. Okuldaki öğrenciler, öğretmenler, personel ve velilerin 
doğaya karşı özen, sorumluluk ve ilgilerinin artmasıyla beraber bunun sürdürülebilirliğini sağ-
lamak amacıyla okulun 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki misyon ifadesi revize edilerek doğaya 
saygılı, doğa dostu bireyler yetiştirilmesine yönelik ifade eklenmiştir.

Eleştiriler ve Öneriler

Projenin öncelikle az maliyetli olması nedeniyle uygulanabilir olması onun sürdürülebilirliğini 
de desteklemiştir. Her yıl farklı öğretmenlerden oluşan komisyonlar tarafından ya da her öğret-
menin kendi sınıfı için planlayacağı farklı izlenceler çerçevesinde sürdürülebilir olmasının yanı 
sıra geliştirilebilir olma özelliğine de sahip olduğu söylenebilir.

• Proje, okul içerisinde tespit edilen duruma/soruna yönelik olarak ortaya çıkmış ve okulun 
imkânlarından yararlanılacak şekilde planlanmıştır. Dolayısıyla atölyelerin oluşturulması için 
büyük bir bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ayrıca proje için mümkün olabildiğince paydaşlar-
dan destek alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla yerel belediye, büyükşehir belediyesi, İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, uzman görüşleri için akademisyenler gibi çeşitli kurumların/kişile-
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rin değer gösterip destek vermeleri de çalışmanın önemini ve farkını ön plana çıkarmaktadır. 
Benzer bir proje için farklı paydaş gruplarından destek alınabilir.

• Eğitimin duvarların dışına taşıp açık havayı kapsayacak şekilde planlanmasına örnek göste-
rilebilecek uygulamalara son yıllarda yoğunlukla rastlanmaktadır. Fakat bu çalışmaların ki-
misi resmi yazı çerçevesinde zorunlu olarak yapılan etkinlikler olması kimisi de bahçelerin-
de eğitim için uygun fiziki imkânlara sahip olmayan okulların var olması gibi nedenlerden 
dolayı etkin ve verimli uygulanması ya da sürdürülebilirliğinin sağlanması açılarından sıkın-
tılar yaşayan uygulamalar olabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin istekli olması ve teşvik 
edilmesinin, projenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen en önemli değişkenlerden biri olduğu 
söylenebilir. Diğer yandan bahçede eğitim ortamı oluşturma konusunda, okul bahçelerinde-
ki geniş beton alanların bir bölümünün toprak alana dönüştürülmesiyle doğa etkinliklerinin 
yapılabileceği alanlar ortaya çıkarılabilir.
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Görsel Sanatlar Atölyesi

Müdür Yardımcısı Aslı Şanlıer 
İrfan Sırdaş AEV Ortaokulu 

sanlierasli@gmail.com

Özet

Örgün eğitimde öğretim programlarının başarısı, ancak etkili eğitim yöntemleriyle garanti altına alınabilir. Etkili 
eğitim programları ise özünde öğrencilerin kişisel farklılıklarını önemseyen ve bu farklılıkları keşfetmeyi temel 
alan yöntem ve uygulamaları içermelidir.  “Öğrencilerin kişisel farklılıkları ve yeteneklerini açığa çıkarabilmek, 
birey olma yolunda onlara rehber olmak için ne yapmalı?” sorusuna en makul cevaplardan birisi, öğrencileri özerk 
öğrenmeye teşvik edecek farklı öğrenme ortamları kurmaktır. Bunun için de okulun fiziksel şartları ve öğretim 
imkânlarını iyileştirmek esastır. Bu esastan hareket ederek hayata geçirdiğim Silivri İrfan Sırdaş Ortaokulu görsel 
sanatlar atölyesi, öğrencilerin farklılıkları ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmakta sanattan faydalanmayı 
ve fiziksel şartlar bakımından ideal bir sanatsal atmosfer kurmayı amaçlamıştır. Her bir öğrenciye yaratıcı faaliyette 
bulunabilecekleri kişisel bir alan sağlayarak öğretmen-öğrenci arasındaki yerleşik bilen-öğrenen algısına meydan 
okumayı, onların zihninde sanatı hobi olmaktan çıkararak alternatif bir kariyer planlaması imkânlarını göstermeyi 
ve okul dışı zamanlarda destekleme ve yetiştirme kursları açarak, öğrencileri ilçe/il/ulusal ve uluslararası düzeydeki 
resim yarışmalarına ve güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına hazırlamayı amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: görsel sanatlar, atölye, görsellik, resim, eğitim. 

Abstract

The success of teaching programs in formal education can only be guaranteed by effective educational 
methods. Effective educational programs should, in essence, include methods and practices that are based on 
the discovery of students’ personal differences. One of the most reasonable answers to the question “What 
should be done to reveal the personal differences and abilities of students, and guide them towards becoming 
an individual?” is to establish different learning environments that encourage students to learn autonomously.  
For this reason, it is essential to improve the physical conditions and teaching facilities of the school. The Silivri 
İrfan Sırdaş Secondary School Visual Arts Workshop, which I created based on this principle, aims to help students 
discover their differences and talents, to benefit from art and to establish an ideal artistic atmosphere in terms of 
physical conditions. One of the objectives is to challenge the established perception of the teacher-learner between 
the teacher and the student by providing each student with a personal space in which to engage in creative activities. 
The second is to show alternative career planning opportunities in their minds by eliminating art from being a hobby 
and opening support and training courses outside of school. Finally, it aims to prepare students for art competitions 
at the county / provincial / national and international levels and the special talent exams of fine arts high schools.

Keywords: visual arts, atelier, visuality, painting, education. 
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Problem Durumu

“Öğrencilerin kişisel farklılıkları ve yeteneklerini açığa çıkarabilmek, birey olma yolunda onlara 
rehber olmak için ne yapmalı?” sorusunun sorulmasıyla hayata geçirdiğim Silivri İrfan Sırdaş 
Ortaokulu görsel sanatlar sınıfı, öğrencilerin farklılıkları ve yeteneklerini keşfetmelerine yar-
dımcı olmakta sanattan faydalanmayı ve fiziksel şartlar bakımından ideal bir sanatsal atmosfer 
kurmayı amaçlamıştır. Görsel sanatlar dersi, temelinde öğrencilerin yeteneklerini keşfedip on-
ların bu yeteneklerini geliştirme esasına dayanan bir eğitim sürecini hedeflemektedir. Bir öğ-
rencinin yeteneğini geliştirmek ise, ancak o öğrencinin hem zihinsel hem de algısal yetenek ve 
düşünceleri geliştirildiği zaman mümkün olabilir. Öğrencilerin yeteneklerinin ve yaratıcılıkla-
rının ortaya çıkabilmesi, onların farklı malzemeleri uygulayacak alanlarda bulunarak psikomo-
tor becerilerinin geliştirilmesi, görsel sanatlar dersinde öğrendikleri kavramları sanatsal uygu-
lamalarla somutlaştırarak bilgilerini ve becerilerini pekiştirebilmesi, arkadaşlarıyla işbirliğinde 
bulunarak karşısındakinin düşüncesine anlayışla yaklaşabilme ve bu düşünceler ışığında proje 
üretebilmesi, onların sanatla iç içe geçebileceği bir ortamda bulunması ile mümkün olduğun-
dan her ortaokulda bir görsel sanatlar atölyesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin 
bireysel, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimini sağlayan plastik ve görsel sanatlara olan ilgi dü-
zeylerini hakkıyla ölçebilmek, yeteneklerini geliştirmek için çocuğun sanatla iç içe geçebileceği, 
fiziksel donanımı yeterli, geniş bir skalada farklı malzemeleri kullanabileceği bir görsel sanat-
lar atölyesi oluşturulmuştur. Atölye çıktıları ile okul dışı zamanlarda destekleme ve yetiştirme 
kursları açarak, öğrencileri ilçe/il/ulusal ve uluslararası düzeydeki resim yarışmalarına ve güzel 
sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına hazırlamak amaçlanmıştır. Projenin gerçekleştirildiği 
okul, maddi olanakları kısıtlı ve gelir düzeyi düşük veli kitlesine sahip ve onların sosyalleşme-
sine imkân tanımayan bir çevrede yer aldığından, proje aynı zamanda velilerin resim kurslarına 
katılımına hizmet etmeyi hedeflemektedir. Burada amaçlanan, velilere karşı okulu cazip hale ge-
tirmek, okulda öğretmen-öğrenci ve veli iletişimini arttırmak ve velilerin resim kursları dolayısı 
ile sosyalleşmesine imkân sağlamaktır.

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem

Belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi düşüncesinden yola çıkılarak, çocukların küçük yaş-
larda duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli sanat teknikleriyle ve görsel sanatların farklı dalla-
rıyla ifade edebilmesi, farklı ifade biçimlerinin sanatın dallarını oluşturduğunu fark edebilmesi, 
sanatın kültürü aktarma yollarından biri olduğunu kavraması ve bu bağlamda tarih, kültür ve 
görsel sanatlar arasındaki ilişkinin farkına vararak ulusal kültürümüze sahip çıkmanın önemine 
varabilmesi, onların görsel sanatları her anlamda anlayacağı bir ortamda küçük yaşlardan itiba-
ren eğitim almasıyla mümkün olacaktır. Bu yüzden ilkokulu bitirip ortaokula başlayarak branş 
öğretmenleri tarafından eğitim almaya başlayan her ortaokul öğrencisinin, kendini geliştirebi-
leceği bir görsel sanatlar atölyesinde eğitim almasına imkan tanıyan ve yukarıda belirtilen ka-
zanımların çocuğa verileceği bir görsel sanatlar atölye projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan görsel 
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sanatlar atölye projesi başvurusu sırasıyla okul müdürlüğü, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayına sunulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.000 TL bütçe ile destek dönüşü yapılmıştır. Hazırlanan 
proje, bir görsel sanatlar atölyesinde fiziksel ve donanımsal anlamda bulunması gereken tüm 
malzeme ve materyalleri içermektedir.

İyi Örnek Planı 

Atölye hazırlıklarının ilk adımı olarak okulda keşif yapılmış ve okulun fiziksel şartlarının projeye 
uygunluğu denetlenmiştir. Keşif sonucunda bozulmuş/kırık okul malzemelerinin depolandı-
ğı 49m² genişlikte, içerisinde 7m² bir odaya daha sahip bir sınıf tespit edilmiş ve burası özenli 
bir tadilattan geçirilmiştir. Elektrik ampulleri yenilenerek led ampuller takılmış, sınıf içerisinde 
yer alan küçük odadaki musluğun tamiri yapılarak öğrencilerin boyalarını temizleyip fırçaları-
nı yıkayacağı lavabo işe yarar hale getirilmiştir. Sınıf duvarları, öğrencilerin yaratıcılığını ortaya 
çıkaran lila rengine boyanmış, eğimli çizim masaları, değişik ebatlarda tuvaller, yağlıboya resim 
çalışmaları için şovaleler (3 ayaklı sanat sehpası), guaj ve akrilik boyalar, öğrencilerin psikomo-
tor kaslarını çalıştırmaya yardımcı çeşitli renk ve kalınlıklarda kâğıt, yapıştırıcı, fırça ve palet gibi 
materyaller tedarik edilmiştir. Sene sonu sergisinde kullanmak üzere ayaklı resim panoları ile 
malzeme listesi tamamlanmıştır. Atölye girişine asılmak üzere sınıf tabelası tasarlanarak atölye 
hazırlıkları tamamlanmıştır.

İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları

Hazırlıkları tamamlanarak 2018 Mayıs ayında açılışı yapılan görsel sanatlar atölyesinin açılış tö-
renine Silivri ilçesinin belediye başkan yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, ilçe 
esnaf ve sanatkarlâr odası başkanı, ilçede var olan ilkokul, ortaokul ve liselerin okul müdürleri, okul 
aile birlikleri ve veliler katılmıştır. Törende, atölye fikrinin ortaya çıkış ve oluşturulma süreci davet-
lilerle paylaşılmış ve ilçe milli eğitim müdürünün konuşmasıyla açılış gerçekleştirilerek misafirlerin 
atölyeyi gezme, inceleme ve fikir edinmeleri sağlanmış, okul müdürlerinin, kendi okul öğretmen-
lerine ve öğrencilerine iletmeleri için, sınıf görsellerinin basıldığı broşürler verilmiştir. Etkinlik aynı 
zamanda ilçe milli eğitim müdürlüğünün web sitesinde yayınlanmıştır. Oluşturulan görsel sanatlar 
atölyesi, proje başlangıcında niyet edilen çıktıları sağlamıştır. Proje öncesi görsel sanatlara öğrenci-
ler arasındaki ilgi ile sınıfın açılmasından sonraki ilgi arasında belirgin bir fark gözlenmiştir. Atölye-
nin faaliyete girmesi ile öğrenci ve velilerden gelen talep sonucunda görsel sanatlar kursu açılmış, 
hem bu kurs hem de seçmeli olarak görsel sanatlar dersi öğrenciler arasında büyük bir rağbet gör-
müştür. Atölyenin 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete girmesi ile öğrencilerin bu atölyede 
yapmış oldukları ilk proje olan “Gezgin Sanatçılar”, Adana’da gerçekleştirilmiş olan Uluslararası 
Çocuk Sanat Bienali’ne davet almıştır. Bu davet ile birlikte proje öğrencileri dört gün boyunca, 
Adana’da ulaşım, konaklama ve yeme/içme gibi giderleri bienal sponsorluğunda desteklenerek bu 
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bienale katılmış ve orada sanat etkinlikleri, konser, müze gezileri ve film atölyeleri gibi sanatsal ve 
sosyal etkinliklere katılma şansı elde etmişlerdir. Silivri gibi nispeten İstanbul taşrası kabul edile-
bilecek bir yerde ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının çoğunlukta olduğu öğrenci profiline sahip 
bir okulda görsel sanatlar atölyesinin gördüğü bu rağbet bir yandan ilçedeki diğer okullara örnek 
oluşturmuş bir yandan da toplumun düşük gelirli ailelerin çocukları arasında sanata yönelik ilginin 
uyanmasına katkıda bulunmuştur.

Eleştiriler ve Öneriler

Projenin gerçekleştirildiği okul olan Silivri İrfan Sırdaş AEV Ortaokulu 263 öğrenci kapasite-
sine sahiptir. Görsel sanatlar dersi zorunlu dersler kapsamında milli eğitim ders programları 
içerisinde yer aldığından, atölyeden yararlanarak sanatsal etkinliklerle iç içe geçen öğrenci sayı-
sı 263 olup, bundan böyle okula başlayan yeni öğrencilere de hizmet etmeye devam edecektir 
çünkü bu proje, fiziksel donanımı, bir öğrencinin yeteneğini keşfetmeye ve kendini geliştirmeye 
yardımcı olacak her türlü taşınmaz demirbaşa sahip malzemelerle donatılmıştır. Dolayısıyla bu 
atölye, öğrencilerin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının keşfedilmesi konusunda devamlılığın, fi-
ziksel şartların ve özgür düşünme ortamlarının önemine vurgu yapan milli eğitim politikaları 
tasarım beceri atölyeleri konusunda çalışma yaparak sanattan yararlanmak isteyen uygulayıcıla-
ra fikir sahibi olmaları yönünde örnek teşkil edebilir.
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Özet

Sınıflar okul yaşamında öğrencilerin en temel öğrenme ortamlarıdır. İlköğretimin amaç ve görevleri; Türk Milli 
Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden 
yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. İlköğretimde bulunan Hayat Bilgisi dersleri ise bu amaca birinci 
dereceden hizmet etmektedir. Hayat bilgisi dersi hayatın mikro öğretimi gibidir. Okulda Hayat, Evde Hayat, 
Sağlıklı Hayat, Doğada Hayat gibi üniteler ile okul çağına yeni başlamış ve hayata atılmaya hazırlanan öğrencilere 
içinde yaşadığı toplumu, doğayı, kuralları öğretir. Somut öğrenme döneminde olan öğrenciler için hayatın mikro 
öğrenme ortamları olan sınıfların tasarımı ve gerçek yaşam uyuşmamaktadır. Birçok Hayat Bilgisi ders kazanımı sınıf 
ortamlarında somutlaştırılamadan düz anlatım ile öğrencilere aktarılmaktadır.  Öğrenciyi gerçek hayata hazırlamak 
istiyorsak Hayat bilgisi dersinde onlara gerçek yaşamdan kesitler sunabilecek ortamlar yaratmalı, sınıf ortamında 
biz öğretmenler, öğrencilere rol model olarak öğrendiklerini gerçek yaşama taşıma imkânı sağlamalıyız. En temel 
öğrenme ortamı olan sınıfta gerçek yaşamdan daha fazla örnek sunmalıyız. 

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Kazanım, Öğrenme Ortamı, Gerçek yaşam

Abstract

The main purpose of this study is to develop a physical space design in accordance with the gains of Life Science 
Course. The classroom is the most basic learning environment for students. To prepare the Turkish child for life 
and higher education by training them for their interests, talents and abilities in accordance with the objectives and 
basic principles of Turkish National Education is the objective and duty of primary education. Life Science courses 
in the primary school curriculum serve this purpose in the first degree. These courses are like teaching life with 
micro lenses. Life Science course teaches society, nature and rules with units such as Life at School, Life at Home, 
Healthy Life, Life in Nature to the school-age students and students who are preparing for life. This study, which was 
designed based on document analysis and related literature review, was constructed as physical space and matching 
the gains. For students who are in the concrete learning period, the design of the classes, which are micro-learning 
environments of life, and the real life do not match. Many Life Science courses are taught to students in a classroom 
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environment with a straight-through lecture. In the classroom environment and in Life Science courses, as teachers if 
we want to prepare the student for real life, we should create environments that can offer real life sections and we must 
provide them with the opportunity to carry what they learn into the real life as their role models. In the classroom, 
which is the most basic learning environment, we need to provide more examples from real life.

Keywords: Life Science Courses, Classroom Design, Physical Space, Learning Environment

Giriş 

 Hayat bilgisi dersi, hayatın mikro öğrenim yeridir. Hayat bilgisi diğer derslerden ayrı olarak ken-
dine özgü yöntemleri, özellikleri olan bir derstir. Hayat bilgisi dersi doğası gereği canlıdır ve öğ-
rencileri her gün değişen, gelişen, kendini sürekli ileri taşıyan bir hayata hazırlar. Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında dikkat edilecek 
hususlar madde 3 bize şunu söylüyor: Kazanımlar doğrultusunda yapılacak etkinliklerle okul ve 
yaşam arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilmelidir. 

Evet, kazanımlar doğrultusunda okul ve yaşam arasında bağlantı kuruluyor. Fakat ne yazık ki bu 
bağlantı soyut kalıyor. Çünkü sınıflar gerçek yaşam ortamlarından çok farklı şekilde tasarlanı-
yor. 1. ,2. ve 3. Sınıf öğrencilerine yönelik hayat bilgisi dersi, somut işlemler döneminde olan bu 
öğrenciler için çok soyut kalıyor. 

Bir örnek ile açıklayacak olursak 3. sınıf ‘’Evimizde Hayat’’ ünitesinde ‘’Evde üzerine düşen gö-
rev ve sorumlulukları yerine getirir  (H.B.3.2.4)’’ alt kazanımında şunlar yer almaktadır: 

• Sofra hazırlama, bitki yetiştirme, evcil hayvanları besleme, bakım, onarım ve bahçe bakımı 
gibi konular ele alınır.

Bu kazanım üzerinden var olan durumu ve ideal durumu inceleyelim.

Var olan durumda öncelikle öğrenci sınıfa girdiğinde bir ev ortamında hissetmiyor kendisini. 
Öğrenci ev ortamında öğrendiği kuralları rahatlıkla sınıfa taşıyamıyor çünkü sınıf ortamı ve ev 
ortamı öğrenci için birbirinden bağımsız yerler. Çoğu sınıfta canlı bitki veya hayvan bulunmu-
yor, bahçe bakımı gibi konular için bir alan sağlanamıyor. 

İdeal durumda sınıflar yerden ısıtmalı ve halı kaplı, ayakkabıların dışarıda bırakılarak sınıfa giril-
diği bir ortamın okul ve yaşam arasında küçük de olsa bir bağlantı kurabileceğini, öğrencinin bu-
lunduğu sınıfı daha farklı bir şekilde benimseyeceği düşünülüyor. Öğrenci sınıfını temiz tutmak 
için daha çok çaba sarf edecek, temizlik, düzen konularında öğrendiklerini içselleştirerek ev 
ortamına daha rahat taşıyabilecektir ve kazanımlar işlevselliğine kavuşacaktır. Watson’ın bitişik-
lik kuramı davranışların belirlenmesinde ve yetiştirilmesinde çevrenin büyük önem taşıdığını 
söyler. Sınıf ortamı ne kadar ev ortamına yakın olursa, davranışlar öğrenildiği ortam ile bitiştiril-
diği için ve öğrenilen ortam eve benzediği için öğrencinin öğrendiği davranışları hayata taşıması 
daha kolay olacaktır. Sınıfın uygun konumlarına saksı çiçekleri yerleştirilebilir, kuş, balık gibi öğ-
rencilerin sağlığına tehdit oluşturmayacak evcil bir sınıf hayvanı edinilebilir. Sınıflar zemin katta 
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konumlandırılırsa ve küçük bir veranda/balkon ile bahçe bakımı konuları için alan sağlanabilir. 
Çiçeklerin sulanması, hayvanların beslenmesi hem kazanımların uygulamaya geçirilmesi için 
hem de öğrencilerin sorumluluk alma becerileri için çok yönlü bir fırsat oluşturacaktır. 

İdeal sınıf ortamından devam edecek olursak; sınıf tahtası önünde yaklaşık 20 cm yüksekliğinde 
bir sahne ve öğrenci boyuna uygun bir kürsü bulunmalı. Drama yönteminin hayat bilgisi der-
si için diğer öğretim yöntemlerinden daha fazla avantaj sağladığı düşünülüyor. Tasarlanan bu 
sahne drama uygulamaları için yapılan etkinliği izlemesi ve uygulaması daha cazip bir hale geti-
recektir.  Öğrencilere bol bol kendilerini ifade etme fırsatı verebilmeliyiz. Öğrenciler için kendi 
boylarına uygun bir kürsü arkasından konuşma yapmak, bir topluluğa seslenmek kendilerini 
değerli hissettirecek, özgüvenlerini yükseltecektir. 

Evimizde Hayat ünitesinde ‘’Gün içerisinde planladığı işleri uygular.’’ kazanımı yer alıyor. Ne ya-
zık ki biz öğretmenlerin bu konuda öğrencilere rol model olabildiği hakkında olumsuz yorumlar 
bulunmakta. Belirli bir ders programımız olsa da uygulamada çoğunlukla esnek bir yapıya sahip 
oluyor. Hayat bilgisi ile matematik dersi yerini değiştirip, beden eğitimi ve oyun dersinde tekrar 
matematik yapılabiliyor. ‘’Haydi bakalım bu ders Türkçe kitabından etkinlik yapacağız.’’şeklinde 
öğrencilere o an bilgilendirme yapıyor, ardından öğrenciden planladığı işleri gerektiği gibi yap-
masını bekliyoruz.Her sınıfta ana tahtanın yanında küçük bir ‘’Bugün Yapılacaklar Tahtası’’ bu-
lunmalı. Öğretmen o tahtaya bugün ve yarının günlük planlarını yazarak öğrencinin de plandan 
haberdar olmasını sağlamalı. Bu sayede öğrenci süreci rahatlıkla takip edip, okulda uygulanan 
bu sistemi rol model alarak hayatında uygulayabilir. 

Her sınıfta kapıda veya kapı girişine yakın bir yerde güvenli konumlandırılmış bir ayna olmalı. 
Öğrenci sınıfa giriş-çıkışlarında kendini görmeli. Saçı, yüzü, tertip düzeninde temiz ve düzgün 
görünüşünde aynaların ufak da olsa yararı olacağı düşüncesi olumlu sonuçlanmaktadır. 

Sınıflarda sınıf kumbarası bulundurarak, harçlıklardan artan paralarla hep birlikte karar vererek, 
sınıf yararına bir şeyler satın almak ya da yapmak tutumlu olmanın somut bir uygulaması olarak 
öğrencilerde güzel yer edinecektir. Her sınıf kendi geri dönüşüm kutusunu öğretmen önderli-
ğinde, kendi tasarladığı şekilde yaparak sınıfa yerleştirmeli. Böylece üretken bir birey olmanın 
sınıf ortamında temelleri atılacaktır. 

Çağımız bireyleri sosyalleştirme, toplumsal alanlarda daha aktif kişiler haline getirme üzerine 
odaklı. Bu durumu sınıfta da sağlayacak bir çözüm; sınıf sıralarını tekli değil, birbirine bağlı iki 
sıra halinde yapmak. Tekli sıralar bulunan bir sınıfta, öğrenci sırasını kendi sınırları olarak be-
nimser ve paylaşmaya, iletişime kapalı, bireyselliğe daha yatkın bir durum içerisinde bulunur. 
Sıra arkadaşı ile ortak sırayı paylaşan bir öğrenci ise sırasını paylaşmayı öğrenir, arkadaşıyla bir 
takım olduğu algısına daha yakın bir durumda bulunur. En azından sırayı öne-arkaya hareket et-
tirmek istediğinde sıra arkadaşıyla iletişime geçip, ortak bir karar ile hareket edeceklerdir. Okul 
mobilyası, insanın fiziksel gelişiminin en önemli dönemi olan çocukluk döneminde kullanıl-
maktadır (Knight & Noyes, 1999). Okul mobilyaları öğrencilerin beden sağlığına uygun, oval 
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köşeli ve yumuşak, kumaşla kaplı olmalı. İskelet- kas sistemi gelişmekte olan öğrenciler sert sıra-
lar üzerinde rahat olabilmek adına duruş bozukluğu ile kendilerine zarar vermektedir. 

Sonuç ve Bulgular

Sınıfta yerleşim düzeni de etkileşimi, paylaşımı, işbirliğini en yüksek seviyede sağlayacak olan 
çok gruplu yerleşim düzeni olarak tercih edilmelidir. Sınıf büyüklüğü öğrenci sıraları, dolaplar 
ve tahta önündeki sahne dışında öğrencilere okuma-oynama alanı kalacak şekilde düzenlen-
melidir. Sınıf içerisinde farklı duvarlarda uyarıcı, öğrencileri harekete geçirecek tonda renklerin 
kullanımına özen gösterilmelidir. Soğuk, karanlık, tekdüzelik öğrenci üzerinde itici etki yarata-
caktır. Böyle bir ortamda öğrencinin derse güdülenmesini, yüksek motivasyona sahip olması-
nı bekleyemeyiz.  Sınıf ısısı insanların güvenli olarak çalışıp üretebilecekleri 17-23C˚ değerler 
arasında olmalıdır. Sınıfın ışıklandırılmasında olabildiğince güneş ışığından yararlanılmalıdır. 
Geniş ve fazla pencere kullanımına önem verilmelidir (Ed. Şişman-Turan). Görsel,  işitsel, do-
kunsal… Yaşamı, doğayı ne kadar sınıf içine katabilirsek, yaşama bir o kadar yaklaşabiliriz. 

Okuduğum bir kitaptan şu cümlelerin eğitim ortamlarının düzenlenmesi amacı için çok uygun 
olduğunu düşünüyorum: 

• Yaşam mekanik değildir. Canlıdır, uyanıktır, değişken ve sürprizlidir, coşkuludur. Mekanik 
bir zihin kendisi mekanik olmayan yaşama yetişemez. (Berrak Yurdakul Senin Hakkında 
Yedi Şey Düşündüm)

Öğrenciyi dersler ile hayata hazırlamak istiyorsak ona gerçek hayattan deneyimleyebileceği ke-
sitler, ortamlar sunmalıyız. Nasıl ki müzik dersinde sadece notaları öğrenerek çalgı aleti çalına-
mıyorsa, hayat bilgisi dersi de sıradan sınıflarda düz anlatım ile bize hayatı öğretemez. Doğaya 
açılan kapısı olmadan, öğrencileri toprağa dokundurmadan, sadece teknoloji odaklı mekanik 
zihinlerle hayatı yakalayamayız.

Hayat bilgisi dersi pratik yaşamla paralel bir ders olduğu için ders tasarımı ve sınıfın, yaşamın bir 
parçası şeklinde tasarlanmasının yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet

Meslekî eğitim, genel eğitime oranla doğal olarak daha pahalıdır. Pahalı bir yatırım olan ve ara insan gücü yetiştir-
meyi amaçlayan meslek okullarında eğitimi verilen meslek alanlarından mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi 
ve halkın ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmaları beklenmektedir. Ancak, meslekî eğitimin pahalı bir eğitim olma-
sı nedeniyle bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak atölye, laboratuvar ve diğer birimlerin 
donanımını yapmak büyük yatırımları gerektirmektedir. Yalnızca kamusal kaynaklarla gerekli meslekî eğitim alt ya-
pısının karşılanması mümkün değildir. İş çevrelerinin meslek lisesi mezunlarını kullanan kesim olarak maliyetlerin 
paylaşmasına katkı sunmaları gerekmektedir. Meslekî eğitimden mezun olan öğrencilerin çoğu iş gücü piyasasının 
istemlerini karşılayamamaktadır. Sanayinin ve iş alanlarının ara eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelen meslekî 
ve teknik eğitim, hızla değişen teknolojik bilgi, üretim yöntemleri ve endüstri ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 
Mezun izleme sonuçlarımız değerlendirildiğinde, istihdam durumunun istenen düzeyde olmadığı, sonucu çıkmıştır. 
Eğitim-istihdam ilişkisindeki problem; alanında yeterli, sektörün beklentilerine cevap verebilen kalifiye elemanın 
eksikliğidir. Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Asansör Sistemleri Dalında uygulanmakta olan eğitim-öğre-
tim programlarının, sektörün beklentilerini birebir karşılamaması probleminin saptanması uygulama nedenimizdir. 
Misyonumuz gereği nitelikli eleman açığını karşılamak ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için Türkiye’nin ilk 
Asansör Akademisinin uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur.  Bu yüzden sektördeki ilgili firmalarla görüşmeler yapıla-
rak Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri Dalında sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 6 
adet asansör ve yürüyen merdiven sistemleri laboratuarları Asansör Sanayicileri Fedarasyonu tarafından kurulmuş-
tur. Bu laboratuarlar “Asansör Kabin ve Kat Kapı Montaj Atölyesi”, “Kumanda Pano ve Elektrik Sistemleri Atölyesi”, 
“Kuyu Montaj Atölyesi, “Hidrolik-Pnömatik ve PLC Atölyesi”, “Yürüyen Merdiven Sistemler Atölyesi” ve “Eğitim 
Laboratuarı” olarak donatılmıştır. Günümüzün en son teknolojisi ile hazırlanmış, güncel ve en üst donanıma sahip 
laboratuvarlarda öğrencilerimiz teorik eğitimin yanı sıra ağırlıkla uygulamalı eğitim de almaktadırlar. 11.sınıfta bu 
konuda eğitim alan öğrencilerimiz 12.sınıfta asansör firmalarında beceri eğitimleri almaktadırlar. Verilen bu eğitim-
leri başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz asansör firmaları tarafından işe alınmakla birlikte sektördeki 
diğer firmalar tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Buradan mezun olan öğrencilerimiz % 100 istih-
dam edilmektedirler. Uygulamamız ile mesleki alanda kalifiye elaman yetiştirme, mezunlarına iş istihdamı oluşturan 
Türkiye’deki ilk ve tek okuluz. Çalışmamız, Türkiye’de bu akademiye sahip ilk ve tek okuldan biri olması ile özgündür. 

Anahtar Kelimeler: Asansör akademi, kalifiye eleman, istihdam.

Abstract

Vocational education is naturally more expensive than general education. It is expected that the students who 
graduate from the vocational fields which are educated in vocational schools aiming to raise the intermediate 
manpower and which are an expensive investment will be able to meet the needs of the people. However, due to the 
fact that vocational education is an expensive education, it is necessary to invest in workshops, laboratories and other 
units in parallel with the developments in science and technology. It is not possible to meet the necessary vocational 
education infrastructure with public resources only. Business circles need to contribute to the sharing of costs as 
occupational high school graduates. Most of the graduates from vocational education cannot meet the demands of 
the labor market. Vocational and technical education aiming to meet the need for intermediate staff of industry and 
business areas cannot meet the rapidly changing technological knowledge, production methods and industry needs. 
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When the results of graduate follow-up were evaluated, it was concluded that the employment status was not at the 
desired level. The problem in the relationship between education and employment; is the lack of qualified personnel 
capable of responding to the expectations of the sector. It is our reason to determine the problem of not being able to 
meet the expectations of the education programs which are applied in the field of Electrical-Electronic Technology 
and Lift Systems. Our mission is to meet the clear need for qualified personnel and the implementation of Turkey’s 
first lift was needed to strengthen the education-employment relationship Academy. For this reason, 6 elevator and 
escalator systems laboratories have been established by Elevator Industrialists Federation in order to train qualified 
personnel in the sector in the field of Electrical-Electronic Technology Area Elevator Systems by making interviews 
with related companies in the sector. These laboratories are equipped with Elevator Cabinet and Floor Door 
Assembly Workshop, Control Cabinet and Electrical Systems Workshop, Well Assembly Workshop, Hydraulic-
Pneumatic and PLC Workshop, Escalator Systems Workshop and Training Laboratory. In our laboratories, which 
are prepared with the latest technology of today, and equipped with the most up-to-date equipment, our students 
also receive practical training as well as theoretical training. Grade 11 students receive training in elevators in the 
12th class. Successful completion of the training given to our graduates who are recruited by elevator firms, but 
also preferred by other companies in the sector. Our graduates are 100% employed. Applications with our qualified 
staff in the professional field training, employment of graduates of business constituting the first and only okuluz 
in Turkey. Our study is the first and one of the only school with this academy is unique with being in Turkey. 
Keywords: Elevator academy, qualified staff, employment.

Problem Durumu

Meslekî eğitim, genel eğitime oranla doğal olarak daha pahalıdır. Pahalı bir yatırım olan ve ara in-
san gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek okullarında eğitimi verilen meslek alanlarından mezun 
olan öğrencilerin istihdam edilmesi ve halkın ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmaları beklen-
mektedir. Ancak, meslekî eğitimin pahalı bir eğitim olması nedeniyle bilim ve teknolojide mey-
dana gelen gelişmelere paralel olarak atölye, laboratuvar ve diğer birimlerin donanımını yapmak 
büyük yatırımları gerektirmektedir. Yalnızca kamusal kaynaklarla gerekli meslekî eğitim alt ya-
pısının karşılanması mümkün değildir. İş çevrelerinin meslek lisesi mezunlarını kullanan kesim 
olarak maliyetlerin paylaşmasına katkı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bilim ve teknolojide 
ortaya çıkan gelişmeler, günümüzde hemen bütün mesleklerde yeterlikleri hızla değiştirmek-
tedir. Mesleklerin yapısında kendisini gösteren bu değişimler, çalışma mekânları, donanımları, 
anlayış, iletişim ve ulaşım imkânlarını köklü biçimde etkilemektedir. Meslek liselerinin temel 
amacı ara kademe insan gücü yetiştirmektir. Meslekî eğitimden mezun olan öğrencilerin çoğu 
iş gücü piyasasının istemlerini karşılayamamaktadır. 

Mezun izleme sonuçlarımız değerlendirildiğinde, istihdam durumunun istenen düzeyde olma-
dığı, sonucu çıkmıştır. Eğitim- istihdam ilişkisindeki problem; alanında yeterli, sektörün beklen-
tilerine cevap verebilen kalifiye elemanın eksikliğidir. Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve 
Asansör Sistemleri Dalında uygulanmakta olan eğitim-öğretim programlarının, sektörün bek-
lentilerini birebir karşılamaması probleminin saptanması uygulama nedenimizdir. Ülkemizde 
sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman eksikliği mevcuttur. Misyonumuz gereği ni-
telikli eleman açığını karşılamak ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için Türkiye’nin ilk 
Asansör Akademisinin uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Sanayinin ve iş alanlarının ara eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelen meslekî ve teknik 
eğitim, hızla değişen teknolojik bilgi, üretim yöntemleri ve endüstri ihtiyaçlarına cevap vere-
memektedir. Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eği-
tim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygu-
lanması ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması 
amacıyla okulumuzda; günümüzün en son teknolojisi ile hazırlanmış, güncel ve en üst donanı-
ma sahip Türkiye’nin ilk Asansör Akademi’si kurulmuştur. Öncelikte alanın öğretmenleri bu ko-
nuda eğitim alarak öğrencilerine en son teknolojik donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda 
eğitim vermektedirler. 11.sınıfta bu konuda eğitim alan öğrencilerimiz 12.sınınfta asansör fir-
malarında beceri eğitimleri almaktadırlar. Verilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun 
olan öğrencilerimiz asansör firmaları tarafından işe alınmakla birlikte sektördeki diğer firmalar 
tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Buradan mezun olan öğrencilerimiz %100 
istihdam edilmektedirler. 

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem

Okulumuzda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında Asansör Sistemler Dalı bulunmaktadır. 
Ancak ne yazık ki bu dalda eğitim gören öğrencilerin sektörün beklentilerini karşılayabilecek 
nitelikte eğitim almalarına imkân sağlayacak atölye donatım malzemesi bulunmamaktaydı. Bu 
yüzden sektördeki ilgili firmalarla görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerin sonunda Bakanlığı-
mız ile ASFED arasında 28 Mart 2018 tarihinde protokol imzalandı. 

Üniversiteden bir uzmandan protokol ve uygulama aşamalarında destek alınmıştır.

İyi Örnek Planı

İmzalanan protokolden  sonra Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri Dalın-
da sektöre kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 6 adet asansör ve yürüyen merdiven sistemle-
ri laboratuarları Asansör Sanayicileri Fedarasyonu (ASFED)’e bağlı Merih Asansör A.Ş, Arkel 
Elektrik-Elektronik Tic. San..A.Ş. ve Ake Asansör Sistemleri tarafından kurulmuştur. Bu labo-
ratuarlar “Asansör Kabin ve Kat Kapı Montaj Atölyesi”, “Kumanda Pano ve Elektrik Sistemleri 
Atölyesi”, “Kuyu Montaj Atölyesi, “Hidrolik-Pnömatik ve PLC Atölyesi”, “Yürüyen Merdiven 
Sistemler Atölyesi” ve “Eğitim Laboratuarı” olarak donatılmıştır. Günümüzün en son teknolojisi 
ile hazırlanmış, güncel ve en üst donanıma sahip laboratuvarlarda öğrencilerimiz teorik eğiti-
min yanı sıra ağırlıkla uygulamalı eğitim de almaktadırlar.

Ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli aranan teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve 
eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirerek okulumuzdan mezun olan öğrencilerin istihdam edil-
mesi hedeflenmiştir.
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İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları

Çalışmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlanmış olup, ilk olarak 2018-2019 eğitim-öğ-
retim yılında uygulanmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 14-18 yaş aralığında 29 erkek, 5 kız öğrenci olmak üze-
re toplam 36 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Ülkemizdeki nitelikli aranan eleman ihtiyacını karşılayabilmek için yapılan uygulamada tüm 
öğrencilerimiz bir asansör firması ile anlaşara işletmede beceri eğitimine ve işe girme imkânına 
kavuşmuşlardır.

Eleştiriler ve Öneriler

Uygulamamız ile mesleki alanda kalifiye elaman yetiştirme, mezunlarına iş istihdamı oluşturan 
Türkiye’deki ilk ve tek okuluz. Çalışmamız, Türkiye’de bu akademiye sahip ilk ve tek okuldan 
biri olması ile özgündür. Öğrencilerimiz, okulumuzda kurulan tam donanımlı laboratuarlarda 
diğer mesleki ve teknik liselerden farklı olarak, uygulamalı teknik eğitim almaktadır. Profesyo-
nel uzman eğitmenlerden eğitim alan Akademi mezunu öğrencilerimizin asansör firmaları ta-
rafından direkt olarak işe alınmaları, diğer firmalar tarafından da tercih edilmeleri çalışmamızın 
işlevselliği açısından önemlidir. 

Öncelikle bu alandaki meslektaşlarımızın gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurarak mesle-
ki eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp, ülkemizdeki diğer meslektaşlarına bu eğitimleri vererek onla-
rında mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı düşünmekteyiz

Okulumuz ek binasındaki atölyelerin küçük olmasından dolayı 1:1 asansör kabinleri kurula-
mamış onun yerine yarı büyüklükte asansör kabinleri kurulmuştur. Daha büyük atölyelerde 1:1 
asansör kabinleri kurularak gerçek öğrenme ortamı sağlanabilir.
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Özet
Ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman eksikliği mevcuttur. Misyonumuz, sektöre kalifiye 
eleman yetiştirmektir. Nitelikli eleman açığını karşılamak ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirme çalışmalarına 
ihtiyaç duyulmuştur. Mezun izleme sonuçlarımız değerlendirildiğinde, istihdam durumunun istenen düzeyde 
olmadığı, sonucu çıkmıştır. Eğitim-istihdam ilişkisindeki problem; alanında yeterli, sektörün beklentilerine cevap 
verebilen kalifiye elemanın eksikliğidir. Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik alanlarında uygulanmakta olan 
eğitim-öğretim programlarının, sektörün beklentilerini birebir karşılamaması probleminin saptanması çalışma 
nedenimizdir. Amacımız nitelikli teknik elemen eksikliğini gidermek, elektrik- elektronik, haberleşme ve bilişim 
alanlarında, ihtiyaç duyulan nitelikli kalifiye eleman yetiştirmek, okulumuzun fiziki durumunu iyileştirmek, 
yeni teknolojilere dayalı laboratuvarların kurularak öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermektir. Hedeflerimiz 
öğrencilerimize iş istihdamı sağlayarak sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, mesleki eğitim-
öğretimi gelişmiş ve etkin biçimde uygulayarak, onları iş hayatına hazırlamayı hedefledik. Uygulamamız, nitelikli 
teknik elemen eksikliğini gidermek, elektrik- elektronik, haberleşme ve bilişim alanlarında, ihtiyaç duyulan nitelikli 
kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla gerçekleştiği için süreçte tamamen öğrencilerin aktif olduğu bir ortamda 
çalışılmıştır. Akademide bilgisayar ve yan ürünleri, televizyon, ses sistemleri, beyaz eşya, cep telefonu dallarında 
güncel teknolojilerle uyumlu, teknik ekipmanlarla donatılmış laboratuarlarda ilimizdeki 8 farklı okuldan 200 
öğrenciye, 1 yıl boyunca uygulamalarla zenginleştirilmiş eğitim verilmektedir. Şu ana kadar yaklaşık 700 öğrenci 
Samsung Akademiden mezun olmuştur. Ölçüm sonuçlarına göre, mesleki alanları ile ilgili püf noktalarını daha kısa 
zamanda öğrendikleri, geniş bakış açıları ile teknik gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı takip edebildikleri, buradan 
edindikleri vizyonla, yaratıcı fikirler geliştirebildikleri gözlenmiştir. Çalışmamızdan önce mezun olan öğrencilerin, 
aynı yıl içinde işe yerleşme oranı %14 iken çalışmanın ilk yılında %18’e ulaşmıştır. Öğrencilerimiz mesleki ve teknik 
bakımdan, sektördeki tüm firmalar tarafından tercih edilir olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda Akademi’den mezun 
olan öğrencilerimizin tümü istihdam edilmişlerdir. Mezunların istihdamı sağlanarak sektörün kalifiye eleman ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Çalışmamız, ülkemizin ve sektörün ihtiyaçları düşünüldüğünde, devamlılığı gerekli bir çalışmadır. 
Akademi ile mesleki alanda kalifiye elaman yetiştirme, mezunlarına iş istihdamı oluşturan ilimizdeki tek okuluz. 
Anahtar Kelimeler: Akademi, kalifiye eleman, istihdam.

Abstract
In our country, there is a lack of qualified technical staff that industry needs. Our mission is to train qualified personnel 
in the sector. It was needed to meet the qualified personnel shortage and to strengthen the education-employment 
relationship. When the results of graduate follow-up were evaluated, it was concluded that the employment status 
was not at the desired level. The problem in the relationship between education and employment; is the lack of 
qualified personnel capable of responding to the expectations of the sector. It is our reason to determine the problem 
of the education-training programs applied in the fields of Information Technologies and Electrical-Electronics not 
meeting the expectations of the sector. Our aim is to eliminate the lack of qualified technical element, in the fields of 
electrical-electronics, communication and informatics, to train the qualified qualified personnel needed, to improve 
the physical condition of our school, to establish laboratories based on new technologies and to give practical 
training to our students. Our goals have been to prepare our students for the business life by applying vocational 
training in an advanced and efficient way in order to meet the qualified personnel needs of the sector by providing 
employment to our students. Our application, in order to eliminate the lack of qualified technical element, in order 
to train qualified qualified personnel in the fields of electrical-electronics, communication and informatics, has been 
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studied in an environment in which students are active in the process. In the academy, computer and by-products, 
television, sound systems, white goods, mobile phone branches are compatible with current technology, equipped 
with technical equipment in our city from 8 different schools to 200 students, 1-year enriched with applications 
for education is provided. So far, around 700 students have graduated from the Academy. According to the results 
of the measurement, it was observed that they learned the tricks about their professional fields in a shorter time, 
they could follow the technical developments simultaneously with the world with wide perspectives, and they could 
develop creative ideas with their vision. The ratio of the students who graduated before our study reached 14% in 
the same year and reached 18% in the first year of the study. Our students have been preferred by all companies in 
the sector. In the following years, all of our students who graduated from Samsung Academy were employed. The 
employment of the graduates is met and the qualified personnel needs of the sector are met. Our study is a necessary 
study considering the needs of our country and the sector. With the Academy, we are the only school in our province, 
which is a highly qualified and professional trainee.

Keywords: Academy, qualified staff, employment 

Problem Durumu

Ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman eksikliği mevcuttur. Misyonumuz, 
sektöre kalifiye eleman yetiştirmektir. Nitelikli eleman açığını karşılamak ve eğitim- istihdam 
ilişkisini güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur. 

Mezun izleme sonuçlarımız değerlendirildiğinde, istihdam durumunun istenen düzeyde olma-
dığı, sonucu çıkmıştır. Eğitim- istihdam ilişkisindeki problem; alanında yeterli, sektörün bek-
lentilerine cevap verebilen kalifiye elemanın eksikliğidir. Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elekt-
ronik alanlarında uygulanmakta olan eğitim-öğretim programlarının, sektörün beklentilerini 
birebir karşılamaması probleminin saptanması çalışma nedenimizdir. 

Ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman eksikliği mevcuttur. Misyonumuz 
gereği nitelikli eleman açığını karşılamak ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için Akade-
minin uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Amacımız nitelikli teknik elemen eksikliğini gidermek, elektrik- elektronik, haberleşme ve bilişim 
alanlarında, ihtiyaç duyulan nitelikli kalifiye eleman yetiştirmektir. Öncelikle bu alandaki meslek-
taşlarımızın gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurarak mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp, 
ülkemizdeki diğer meslektaşlarına bu eğitimleri vererek onlarında mesleki gelişim ihtiyaçlarını 
karşılamayı düşünmekteyiz. Okulumuzun fiziki durumunu iyileştirme, teknik donanımını arttır-
mak. Akademiyle yeni teknolojilere dayalı laboratuvarların kurulması, öğrencilerimize uygulamalı 
eğitim vermek. Açılacak tüm birimlerle, Sürekli Eğitim Merkezi haline gelerek başka toplumsal 
amaçlara hizmet. İl ve ülke çapında tercih edilen bir okul olabilmek. Teknolojik açıdan donanımlı, 
güncel laboratuvarlarla, mesleki ve teknik alanlardaki tüm yarışmalarda başarı kazanmaktır.

İyi Örnekte Uygulanan Yöntem

Uygulamamız, nitelikli teknik elemen eksikliğini gidermek, elektrik- elektronik, haberleşme ve 
bilişim alanlarında, ihtiyaç duyulan nitelikli kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla gerçekleştiği 
için süreçte tamamen öğrencilerin aktif olduğu bir ortamda çalışılmıştır. 
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Uygulamamızın hedef grubu öğrencilerimizdir. Ayrıca ilimizdeki 8 farklı okuldan 200 öğrenci-
ye, 1 yıl boyunca uygulamalarla zenginleştirilmiş eğitim verilmektedir. 

Hedeflerimiz öğrencilerimize iş istihdamı sağlayarak sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla, mesleki eğitim-öğretimi gelişmiş ve etkin biçimde uygulayarak, onları iş hayatına 
hazırlamayı hedefledik. Vizyonumuz, Öğrencilerimizi, teknik konulardaki yeniliklere dünya ile 
eşzamanlı hazırlayıp, bireysel ve kurumsal gelişime katkı sağlayarak, tercih edilen, mesleki dona-
nımı ve fiziki şartları uygun, standardı yüksek bir okul olmaktır. 

Uygulamamız sürecinde hedef grubumuz çoğunlukla okulumuz öğretmenleri, öğrencileri ve atöl-
ye çalışanlarımız olmuştur. Bunun yanında en büyük desteği de dünyaca ünlü bir firma vermiştir. 

İyi Örnek Planı

Akademide bilgisayar ve yanürünleri, televizyon, ses sistemleri, beyaz eşya, cep telefonu dalla-
rında güncel teknolojilerle uyumlu, teknik ekipmanlarla donatılmış laboratuarlarda, eğitim ve-
rilmektedir. Eğitim görevlilerinin ilgili firma tarafından eğitime alınma uygulaması, alana, mobil 
cihazlar, ses ve görüntü cihazları, bilişim ürünleri, beyaz eşya laboratuvarlarının kurulması, Me-
zuniyet törenleri, diplomaların verilmesi uygulamalrı yapıldı. Akademide, örgün eğitim de yeni 
teknolojilerle 4 gün eğitim verilmektedir. Hafta sonu kursları, yaz dönemi eğitim çalışmaları, 
teknik servis elemanı yetiştirme uygulamaları yapılmaktadır 

Uygulamamız 2013-2014 eğitim-öğretim yılından beri her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır. 

Şuana kadar yaklaşık 700 öğrenci Samsung Akademiden mezun olmuştur. Ölçüm sonuçlarına 
göre, mesleki alanları ile ilgili püf noktalarını daha kısa zamanda öğrendikleri, geniş bakış açıları 
ile teknik gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı takip edebildikleri, buradan edindikleri vizyonla, 
yaratıcı fikirler geliştirebildikleri gözlenmiştir.

Ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli aranan teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve 
eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirerek okulumuzdan mezun olan öğrencilerin istihdam edil-
mesi hedeflenmiştir.

İyi Örneğin Sonuçları/Çıktıları

Sanayinin ve iş alanlarının ara eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelen meslekî ve teknik 
eğitim, hızla değişen teknolojik bilgi, üretim yöntemleri ve endüstri ihtiyaçlarına cevap vere-
memektedir. Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eği-
tim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygu-
lanması ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması 
amacıyla okulumuzda; günümüzün en son teknolojisi ile hazırlanmış, güncel ve en üst donanı-
ma sahip Bilişim ve Elektronik Akademi’si kurulmuştur. Öncelikte alanın öğretmenleri bu ko-
nuda eğitim alarak öğrencilerine en son teknolojik donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda 
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eğitim vermektedirler. 11.sınıfta bu konuda eğitim alan öğrencilerimiz 12.sınınfta elektronik fir-
malarında beceri eğitimleri almaktadırlar. Verilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun 
olan öğrencilerimiz asansör firmaları tarafından işe alınmakla birlikte sektördeki diğer firmalar 
tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Buradan mezun olan öğrencilerimiz %100 
istihdam edilmektedirler. 

Çalışmamızdan önce mezun olan öğrencilerin, aynı yıl içinde işe yerleşme oranı %14 iken çalış-
manın ilk yılında bile %18’e ulaşmıştır. Öğrencilerimiz mesleki ve teknik bakımdan, sektördeki 
tüm firmalar tarafından tercih edilir olmuşlar, LYS’yi kazananlar, ilgili firmadan gelen burslarla 
desteklenmektedir. Akademi mezunlarımızın dünyanın her yerinde geçerliliği olan sertifikayla, 
güçlü bir özgüvene sahip oldukları görülmüştür. Daha sonraki yıllarda Samsung Akademi’den 
mezun olan öğrencilerimizin tümü istihdam edilmişlerdir. 

Akademideki öğrencilerimiz, sektördeki işlerin nasıl planlanıp yürüdüğünü gözlemlemektedirler. 
Uluslararası Robot Yarışmasındaki Türkiye birinciliği ile kariyer altyapılarına iyi bir zemin hazırla-
mış, okulumuzu başarıyla temsil ederek tanınmasına katkı sağlamışlardır. Alt sınıflar bu çalışmanın 
içerisinde yer alabilmek için, akademik ve mesleki başarılarına, devamsızlık, disiplin durumlarına 
daha çok dikkat etmektedirler. Çalışmamız, ülkemizin ve sektörün ihtiyaçları düşünüldüğünde, 
devamlılığı gerekli bir çalışmadır. Tüm paydaşlarımızın teknik eğitim ihtiyaçları, teknolojik geliş-
melerin anlık değişimi ve öğrencilerimizin istihdamları sürdürülebilirliği sağlamaktadır. 

Mezunların istihdamı sağlanarak sektörün kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmaktadır. Tüm fir-
malar tarafından tercih edilen bir okul haline gelinmiş, öğrencilerin henüz mezun olmadan iş 
teklifleri almaları sağlanmıştır. Tercih edilen, mesleki donanımı ve fiziki şartları uygun, standardı 
yüksek bir kurum hedefine ve vizyona her geçen yıl yaklaşılmaktadır.

Ülkemizdeki nitelikli aranan eleman ihtiyacını karşılayabilmek için yapılan uygulamada tüm 
öğrencilerimiz bir asansör firması ile anlaşara işletmede beceri eğitimine ve işe girme imkânına 
kavuşmuşlardır.

Eleştiriler ve Öneriler

Akademi ile mesleki alanda kalifiye elaman yetiştirme, mezunlarına iş istihdamı oluşturan ilimiz-
deki tek okuluz. Bu çalışmamızla; öğrenciler okulumuzda kurulan tam donanımlı laboratuvarlarda 
diğer mesleki ve teknik liselerden farklı olarak, uygulamalı teknik eğitim alma imkânına kavuşmuş-
tur. Ürünlerin teknik özelliklerini, tamir ve teknik destek konusunu kapsayan uygulamalı eğitim-
leri, alanlarında profesyonel uzman eğitmenlerden almaktadırlar. Akademide bilgisayar ve yan 
ürünleri, televizyon, ses sistemleri, beyaz eşya, cep telefonu dallarında güncel teknolojilerle uyum-
lu, teknik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarda, öğrencilerimize ve ilimizdeki 8 farklı okuldan 
200 öğrenciye, 1 yıl boyunca uygulamalarla zenginleştirilmiş eğitim verilmektedir. Eğitimi tamam-
layan öğrenciler, dünyanın her yerinde geçerliliği olan, bakanlığımız ve ilgili firma tarafından onaylı 
sertifika almaktadırlar. Mezun olmadan önce, teorik eğitimi pratik eğitimle pekiştirerek iş hayatı 
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için önemli bir hazırlığı tamamlamaktadırlar. Okul bitiminde akademi mezunu öğrencilerimizin 
sponsor firma tarafından direkt olarak işe alınmaları, diğer firmalar tarafından da tercih edilmeleri 
çalışmamızın orijinalliği ve işlevselliği açısından önemlidir.

Çalışmamızla ek binamız yenilenmiş, teknolojik olarak tam donanımlı laboratuvarlara ve alan-
lara kavuşmuştur. Amaçlanan nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi, okulumuzun vizyonuna ulaş-
masına katkı sağlamaktadır. Okulumuza, türündeki okullar arasında tercih edilen bir okul olarak 
saygınlık kazandırmaktadır. Bu çalışmanın yaygınlaşarak tüm ülkemiz genelinde uygulanabilir 
olduğu düşünülmektedir. 
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