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ÖNSÖZ 

 

Değerli Meslektaşlarımız, sevgili öğrencilerimiz; Ankara Üniversitesi’nde 
düzenlenen III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi 5-7 Mayıs 2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz adına bu kongreye ev 
sahipliği yapmış olmak bir gurur ve onur kaynağıdır. 

“Bir Çocuk Bir Dünya” ana teması doğrultusunda düzenlenen III. Ulusal 
Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi-
nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve 
öneriler sunmak amacıyla düzenlenmiştir. Kongre hazırlık çalışmaları 
kapsamında bölümümüz öğrencileri, öğretim elemanları, düzenleme ve 
bilim kurullarındaki değerli meslektaşlarımız büyük bir özveri ile çalış-
mışlardır. Kongremize farklı üniversitelerden çok sayıda bildiri özeti 
gönderilmiş, kongreye katılmak için çok sayıda katılımcı kayıt yaptırmış-
tır. Kongre öncesinde alınan kararlar doğrultusunda kongre bilimsel prog-
ramı oluşturulmuştur. Bu kapsamda kongreye gönderilen çalışma özetle-
rinin her biri ilgili alandan üç bilim kurulu üyesi tarafından değerlendi-
rilmiştir. Bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda çalış-
malar sözlü veya poster bildiri olarak kongrede sunulmak üzere kabul 
edilmiştir. Kongre özet kitabında basılan bildiri özetleri kongre tarihlerin-
de sözlü ve poster bildiri olarak sunulan çalışmalara aittir.  

Kongremize değerli çalışmaları ile destek veren sevgili öğrencilerimize, 
öğretim elemanı arkadaşlarımıza, katılımlarından dolayı dinleyicilere; 
kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen bütün meslektaşlarımıza, 
destek veren kurum ve kuruluşlara ve içinde bulunmaktan gurur duydu-
ğumuz Ankara Üniversitemize teşekkür eder, kongremizde ortaya konu-
lan düşüncelerin ve önerilerin uygulanmaya değer bulunarak çocuk geli-
şimi alanına katkılar sağlaması dileği ile saygılar sunarız. 

 

KONGRE EŞ BAŞKANLARI 

Mehtap MORKAN 
Prof. Dr. Neriman ARAL 
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5 MAYIS 2016 PERŞEMBE 

09:00-09:30 KAYIT  

09:30-10:30 

AÇILIŞ 
Yer: 50. Yıl Salonu 
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 
Ankara Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Dinletisi 
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Korosu   
Piyano Dinletisi: Defne AKYOL 

10:30-11:30 

AÇILIŞ KONUŞMALARI  
Yer: 50. Yıl Salonu 

Mehtap MORKAN (III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi Başkanı) 
Prof. Dr. Neriman ARAL (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı)  
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı) 
Prof. Dr. Erkan İBİŞ (Ankara Üniversitesi Rektörü)  

11:30-12:15 
 
 
 

AÇILIŞ KONFERANSI  
Yer: 50. Yıl Salonu 
“TAYFUN TALİPOĞLU İLE ÇOCUĞA DAİR YOL ÖYKÜLERİ”             

Tayfun TALİPOĞLU – Gazeteci, TV Program Yapımcısı 

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:45 

PANEL I: “ÇOCUK GELİŞİMİ” EĞİTİMİNDE HEDEFLER  
Yer: 50. Yıl Salonu 
Panel Başkanı:  Prof. Dr. Duyan MAĞDEN ATAMAN (Emekli Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. İsmihan ARTAN (Hacettepe Üniversitesi) 
Yrd. Doç. Dr. Fatma ELİBOL (Kırıkkale Üniversitesi) 
Mehmet GÜNEY (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü Öğrencisi) 
Bil. Uzm. Yasemin YILMAZER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği) 

14:45-15:00  ARA  

15:00-16:00 
SÖZEL BİLDİRİ 

I. OTURUM 
SÖZEL BİLDİRİ 

II. OTURUM 
SÖZEL BİLDİRİ 

III. OTURUM 

16:00-16:15 ARA 

16:15-17:15 
SÖZEL BİLDİRİ 

IV. OTURUM 
SÖZEL BİLDİRİ 

V. OTURUM 
SÖZEL BİLDİRİ 

VI. OTURUM 

17:15-17:30 ARA 

17:30-18:15 
KONFERANS 
Yer: 50. Yıl Salonu 
“GÜÇLÜ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK”                                                        

Ali KOÇ – Eğitimci 

18:30 KOKTEYL  
Yer: Güneş Meydanı 

*13:30-16:30 POSTER BİLDİRİLER 
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6 MAYIS 2016 CUMA 

08:30-09:00 KAYIT  

09:00-09:45 

SÖYLEŞİ: ÇOCUKLARLA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR 
Yer: 50. Yıl Salonu 
Başkan: Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (Hacettepe Üniversitesi) 

Canan KEBABÇI (Ankara Üniversitesi Öğrencisi)  
Elif KALAN (İhtiyaç Haritası Platformu) 
Şeyma LAÇİNKAYA – Barış GÜLCAN (Hayat Sende Gençlik  
Akademisi Derneği) 

09:45-10:00 ARA 

10:00-11:15 
 
 
 
 
 
 

PANEL II: ÇOCUKLAR, GEREKSİNİMLERİ VE ÇOCUK 
GELİŞİMCİLER  
Yer: 50. Yıl Salonu 
Panel Başkanı: Prof. Dr. Meziyet ARI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)  

Bil. Uzm. Deniz KARAMANLI SAMYELİ (T.C. Aile ve Sosyal  
Politikalar Bakanlığı) 
Bil. Uzm.  Ayten DOĞAN KESKİN (T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 
Dr. Nilgün KAYNAROĞLU (Türk Eğitim Derneği) 
Bil. Uzm. Hayal UĞURLU (Uğurlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon  
Merkezi) 

11:15-11:30  ARA  

11:30-12:30 SÖZEL BİLDİRİ 
I. OTURUM 

SÖZEL BİLDİRİ 
II. OTURUM 

SÖZEL BİLDİRİ 
III. OTURUM 

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:30 

PANEL III: TANIDAN EV MERKEZLİ DESTEĞE ADIM ADIM 
YOLCULUK 
Yer: 50. Yıl Salonu 
Panel Başkanı: Prof. Dr. Nilgün METİN (Hacettepe Üniversitesi) 

Nuray KOCA BOZALAN (Anne) 
Berna BÜYÜKMUMCU (Çocuk Gelişimci Adayı) 
B. Tuğba KARAASLAN (Çocuk Gelişimi Uzmanı) 

14:30-14:45  ARA 

14:45-15:45 
SÖZEL BİLDİRİ 

IV. OTURUM 
SÖZEL BİLDİRİ 

V. OTURUM 
SÖZEL BİLDİRİ 

VI. OTURUM 

15:45-16:00 ARA 

16:00-17:30  ATÖLYE I ATÖLYE II ATÖLYE III ATÖLYE IV 

17:30-18:30 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ  
Yer: 50. Yıl Salonu 

*09:00-12:00 POSTER BİLDİRİLER 
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4-5 YAŞ ÇOCUKLARINA GÖRE EBEVEYNLERİNİN  
SEVGİ GÖSTERGELERİNİ ALGILAMA  

BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Sema ÖZEN*, Kübra UTKU*, Melike GÖZÜKOCA* 

ÖZET 
Ebeveynler için çocuklarına duydukları sevginin tarifini yapmak çok kolay 
olmayabilir. Ancak sevgilerini çocuklarına çeşitli yollarla gösterirler. Bu 
araştırmanın amacı da 4-5 yaş çocuklarının ebeveynlerinin sevgi göstergeleri-
ni nasıl algıladıklarının belirlenmesidir.  Araştırmanın örneklemi için Ankara 
merkez ilçelerinde Çankaya ve Mamak bölgesinde ikamet eden 78 çocuk 
(Mamak bölgesinden 38, Çankaya bölgesinden 40) oluşturmaktadır. Bu ço-
cukların tamamı tipik gelişim özellikleri göstermektedir. Çalışmada görüşme 
ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Çocuklarla yapılan görüşmeler, araş-
tırmacılar tarafından oluşturulan “soru formu” üzerinden değerlendirilmiştir. 
Elde edilen veriler SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştır-
madan elde edilen bulgular merkez ilçeler açısından değerlendirildiğinde; 
Mamak ve Çukurambar bölgeleri arasında farklar bulunmuştur. Çocukların 
sevgi algısı ebeveynlerine göre değişebilmektedir. Bölgeler arasında ki farklı-
lıklar anne-babanın yetiştirilme tarzının, birbiriyle ilişkilerinin, gelenekçi 
veya modern bakış açılarının, sosyoekonomik düzeylerinin, eğitim düzeyleri-
nin farklı olması çocuklara karşı sevgi göstergelerinin farklı olmasına neden 
olabilmektedir. Aynı zamanda bulundukları bölgenin çocuk sevme konusunda 
ki yönlendirmesi de anne babaları etkilemektedir. Bu farklılıktan dolayı ço-
cukların anne baba sevgisini algılamaları da farklılık göstermektedir. Çuku-
rambar bölgesindeki çocukların annelerinin sevgisini en çok “bakım hizmeti” 
yönünden, en az “dokunsal temas” yönünden ele aldıkları Mamak bölgesin-
deki çocukların ise annelerinden en çok “dokunsal temas” yönünde en az  
“bakım hizmeti” yönünde anne sevgilerini algıladıkları gözlenmiştir. Bulgula-
ra babalar açısından bakıldığında Çukurambar bölgesindeki çocukların baba-
larının sevgisini en çok “maddi ödül” yönünden en az  “dokunsal temas” 
yönünden değerlendirdikleri Mamak bölgesinde ise tam tersi (yani en çok 
“dokunsal temas” en az “maddi ödül”) yönünden açıkladıkları bulunmuştur.  
Örneklemi oluşturan kız çocukların anne sevgisini değerlendirirken sevgi 
göstergesi olarak en çok “bakım hizmetini” en az “birlikte oyunu”,  erkek 
çocuklarında ise en fazla “maddi ödülü” en az “bakım hizmetini”  ölçüt olarak 
belirledikleri bulunmuştur. Kız çocukların baba sevgisini en çok “bakım 

                                                 
*  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
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hizmeti, en az “sözel ödül” ölçütleri ile ele aldıkları, erkek çocukların baba 
sevgisini ise en çok “sözel ödül” en az “bakım hizmeti” açısından değerlen-
dirdikleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler dikkate alındığında ve “sevgi” 
çocuğun, kişisel gelişiminde önemlidir. Bu nedenle çocuğa koşulsuz sevgi 
vermek ve bu konuda ebeveynlerin yaklaşımının özenle ele alınması gerek-
mektedir. Bu konuda çocukla çalışan uzmanların, çocuğun çevresindekilerin 
sevgilerini nasıl göstermeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerek-
mektedir.  

Anahtar kelimeler: Sevgi, Anne-baba sevgisi, Çocuk gelişimi, Algı  
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3-6 YAŞ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ 
ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ  

“TÜBİTAK YAYINLARI 2006 ve 2013 ÖRNEKLERİ” 

Gizem ASLAN*, Sevgi ARSLAN* 

ÖZET 
Bu çalışmada, TÜBİTAK yayınlarının 2006 ve 2013 yıllarında ilk basımları 
yapılmış olan 3-6 yaş arası resimli çocuk kitaplarında çocuk haklarına yer 
verilme düzeyleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 
TÜBİTAK tarafından basılan resimli çocuk kitapları oluşturmaktadır. Araş-
tırmanın örneklemini TÜBİTAK yayınlarından çıkmış olan okulöncesi döne-
mi resimli çocuk kitaplarından rastgele seçilen 2006 ve 2013 yıllarına ait 
beşer kitap oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma deseniyle yürütülmüş-
tür. Araştırma kapsamında veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 
Çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde dört temel hak (yaşama, geli-
şimsel, korunma, katılım) olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda incelenen oku-
löncesi dönem kitaplarında “yaşamsal”, “gelişimsel”, “korunma” ve “katılım” 
haklarına yer verilme düzeyleri kategorize edilmiş ve cümle bazında analizi 
yapılmıştır. İncelenen resimli çocuk kitaplarında 2013 yılında basılan resimli 
çocuk kitaplarının çocuk haklarına yer verilme düzeyinin, 2006 yılında basıl-
mış olan resimli çocuk kitaplarına oranla daha çok olduğu görülmüştür. İnce-
lenen resimli çocuk kitaplarında diğer haklara oranla yaşama hakkına daha 
çok yer verildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, Çocuk edebiyatı,  Resimli çocuk kitabı 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
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ÇOCUĞU İLKOKULA DEVAM EDEN EBEVEYNLERİN KARNE 
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatih AYDOĞDU*, Nidanur İRİCE*, Meryem AKPINAR*,  

Ayşenur AKALIN*, Beyzanur POLAT* 

 

ÖZET 

Araştırma, çocuğu ilkokula devam eden ebeveynlerin karne konusundaki 
görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, Erzincan mer-
kezinde bulunan ilkokullardan tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 2 
okulda farklı derecelerde öğrenim gören çocukların ebeveynleri oluşturmak-
tadır.  Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanıl-
mıştır. Anket formu çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
Çoktan seçmeli sorularda ebeveynlerin karne verilmesi, karnedeki karne 
görüşleri, başarı durumları ve davranış değerlendirmesi bölümü, karnenin 
görsel tasarımı ve daha iyi bir karnenin oluşturulması konusundaki düşüncele-
ri ile ilgili maddeler yer almıştır. Açık uçlu sorularda ise, ebeveynlerin karne 
verilmesi konusundaki görüşleri, karne görüşleri kısmı ile ilgili öğretmenlere 
eleştiri ve önerilerinin neler olduğu, başarı puanı davranış değerlendirmesi 
bölümü ve karnenin görsel tasarımı daha iyi bir karnenin oluşturulması konu-
sundaki düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.  Araştırma-
da betimsel analiz yapılmıştır. 

Araştırma bulgularında ebeveynlerin karnelerle ilgili görüşleri konusunda 
önemli bulgulara ulaşılmış ve konu ile ilgili olanlara önemli mesajlar veril-
miştir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Öğretmen, Karne 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Erzincan Üniversitesi 
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ÇOCUKLARIN KİTLE İLETİŞİM VE MEDYA ARAÇLARI İLE 
TANIŞMA YAŞININ AİLENİN EĞİTİM, SOSYO-EKONOMİK 
DÜZEY VE ÇOCUK SAYISIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Aylin MEHMED*, Gözde ŞEN*, Pınar DEMİRKIRAN* 

ÖZET 
İnsanın toplumsal ve kültürel hayatı tarih boyunca yavaş bir seyirle değişirken 
özellikle 19. yy.’dan itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. Teknolojinin gün-
lük hayatın içine girişiyle üretim, tüketim, haberleşme ve tüm insan ihtiyaçla-
rının karşılanma biçimleri farklılık göstermeye başlamıştır.  Yaşadığımız bilgi 
ve teknoloji çağında, birçok alanda olduğu gibi televizyon, bilgisayar ve 
internet teknolojilerinde her geçen gün büyük gelişmeler gerçekleşmektedir. 
Geçmişte bilgi aktarımı, hesaplama ve haber alma gibi alanlarda kullanılan 
medya araçları, teknolojinin gelişmesi ve popülerliğinin artması ile her geçen 
gün daha fazla kullanılabilir hale gelmiştir.  Ayrıca medya araçlarının önde 
gelen işlevleri arasında eğlendirici ve öğretici özellikler gelmektedir. Bunun 
yanısıra çocukların medya araçlarını kullanımı yetişkinlerden hayli farklıdır. 
Yetişkinler eğlenmek, bilgi sahibi olmak amacıyla kullanırken, çocuklar bu 
araçlarla dünyayı algılarlar. Günümüzün ekonomi politiğinde medyada yer 
alan içerik ve anlamların dönüşerek izleyicilere ulaşması söz konusudur. 
Bundan ise en çok etkilenen kuşkusuz çocuklar olmaktadır. Bunun yanı sıra 
aile ve toplum içinde iletişim, sosyalleşme ve çevre ile temas konusunda ciddi 
dönüşümlere neden olmuştur. Medya araçlarıyla çocuğun ‘ne ile ilgilendiği’ 
‘ne kadar süre ilgilendiği’ ve ‘çocuğun yaş grubu’ göz önüne alındığı taktirde 
olumlu bir uyarım kaynağı olmasının yanı sıra aile içi ve dışı toplumsal etki-
leşimi en alt düzeye indirdiğinden, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkile-
yebileceği düşünülmektedir. Planlanan bu çalışma ile Ankara’da çocukların 
medya araçlarıyla tanışma yaşları ve medyada takip ettikleri konuların ince-
lenmesi hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında da araştırmacılar tarafından 
oluşturulan anket soru formu kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılım esas 
olup orta ve geç çocukluk yaş grubu çocuğu olan katılımcı anne ve babalarla 
yüzyüze görüşme ile anket formunda yer alan sorulara cevap aranmıştır. 
Araştırma verileri halen toplanmakta olup sonuçlar kongrede paylaşılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Çocuk, Teknoloji  

  

                                                 
*  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
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SINIFINDA KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ BULUNAN VE 
BULUNMAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ* 

Şeyma AYDEMİR**, Büşra SATILMIŞ**, Betül ARIKAN** 

ÖZET 
Bu araştırmada, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan ve bulunmayan 
ilkokul öğrencilerinin empati becerilerini incelemek amaçlanmıştır. Araştır-
mada çalışma grubu olarak, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
Kırıkkale il merkezinde bulunan ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkoku-
la devam eden toplam 200 dördüncü sınıf öğrencisi yer almıştır. Araştırma, 
sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan ve bulunmayan dördüncü sınıflardan 
rastgele örnekleme yöntemi ile birer şube seçilerek yürütülmüştür. Araştırma-
da çocuklarla ilgili bilgi almak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. “Genel Bilgi Formu”nda öğrencilerin 
birtakım demografik özelliklerine ilişkin sorular bulunmaktadır (Cinsiyet, 
ailedeki kişi sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, ailede engelli birey bulunma duru-
mu, anne-baba mesleği ve öğrenim durumu). Çocukların empatik becerileri-
nin değerlendirilmesi amacıyla ise, Bryant (1982) tarafından geliştirilen, 
Türkçe’ye uyarlama çalışması Yüksel (2004) tarafından yapılman “Çocuklar 
İçin Empati Ölçeği” kullanılmıştır. “Çocuklar İçin Empati Ölçeği” 20 madde-
den oluşmakta ve “Doğru olduğunu düşündüğünüz maddenin karşısındaki 
“D” kutucuğuna, yanlış olduğunu düşündüğünüz maddenin karşısındaki “Y” 
kutucuğuna “X” işareti koyunuz” şeklinde bir ifade ile değerlendirilmesi 
beklenmektedir. Örneklemde yer alan her öğrencinin bilgileri “Genel Bilgi 
Formu” ile toplanmış, empati becerileri puanları ise, “Çocuklar için Empati 
Ölçeği” ile belirlenmiştir. Değerlendirmeler 10-15 dakika sürmüştür. Araş-
tırmadan elde edilen sonuçlar bilimsel amaçlar dışında kesinlikle kullanılma-
mış, istenildiği takdirde uygulama yapılan kurum ile paylaşılmıştır. Elde 
edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılacak ve analizler bilgisayar 
ortamında gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, İlkokul öğrencileri, Empati becerileri 

 

                                                 
*  Bu çalışma, Şeyma AYDEMİR, Büşra SATILMIŞ ve Betül ARIKAN’ın lisans bitirme tezlerin-

den üretilmiştir. 
** Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 



I. Bölüm: Sözel Bildiri Özetleri 

 

13 

10-11 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI VE UMUT DURUMLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Ayşetül Kübra TUTAL* 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, 10-11 yaş öğrencilerinin umut ve kaygı durumları ara-
sındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ‘Genel Tarama Model’i kullanıl-
mıştır. Çalışmaya Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bizimle çalışmayı kabul 
eden iki özel ortaokuldaki 5. ve 6. Sınıfa giden 200 öğrenci katılmıştır. Araş-
tırmada ortaokula devam eden 10 ve 11 yaşındaki öğrencilerin umut ve kaygı 
düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, cinsiyet, kardeş durumu (sayısı, 
cinsiyet, yaş v.b.), ebeveyn öğrenim durumu, yaşı, çalışma durumu gibi çeşitli 
değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığı değerlendirilmiştir. Bu amaçla 
ebeveynler ve öğrenciler hakkında bilgi toplamak amacıyla Kişisel Bilgi 
Formu, öğrencilerin durumluluk ve süreklilik kaygı düzeylerini değerlendir-
mek amacıyla Durumluluk Kaygı Ölçeği ve Süreklilik Kaygı Ölçeği, öğrenci-
lerin durumluluk umut düzeylerini değerlendirmek amacıyla Durumluluk 
Umut Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin durumluluk 
kaygı, sürekli kaygı, durumluluk umut ölçekleri ebeveyn eğitim durumları 
açısından incelendiğinde; öğrencilerin annelerinin eğitim durumları açısından 
fark görülmezken, öğrencilerin babalarının eğitim durumları açısın-
dan,babanın eğitimi yükseldikçe öğrencilerin durumluluk ve sürekli kaygı 
düzeylerinin düştüğü, umut düzeyinin ise arttığı görülmektedir. Öğrencilerin 
durumluluk kaygı, sürekli kaygı, durumluluk umut ölçekleri cinsiyetleri açı-
sından incelendiğinde; durumluluk kaygı, sürekli kaygı, durumluluk umut 
ölçeği puanları açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur. Aritmetik ortalamalar açısından puanlar incelendiğinde du-
rumluluk kaygı puanı ortalamaları kız ve erkek öğrencilerde eşittir. Sürekli 
kaygı puanları kız öğrencilerin puan ortalamaları, erkek öğrenci puan ortala-
malarından daha yüksektir. Durumluluk umut puanlarında ise erkek öğrenci-
lerinin puan ortalamaları kız öğrenci puan ortalamalarına göre daha yüksektir. 
Öğrencilerin durumluluk kaygı, sürekli kaygı, durumluluk umut ölçekleri yaş 
grupları açısından incelendiğinde; 11 yaş öğrencilerinin durumluluk ve sürek-
li kaygı durumları artarken, umut düzeylerinin düştüğü görülmüştür. 11 yaş 
öğrencilerinin 10 yaş öğrencilerinden durumluluk kaygı durumlarında farklı-
lık olduğu görülmektedir. Öğrencilerin durumluluk kaygı, sürekli kaygı, 
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durumluluk umut ölçekleri arasındaki ilişki açısından incelendiğinde; durum-
luluk ve süreklilik kaygı ile durumluluk umut düzeyleri arasında ters yönlü 
ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin kaygı durumları düşerken, umut du-
rumları yükselmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Durumluluk kaygı, Durumluluk umut, Süreklilik kaygı 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE BABA 
TUTUMLARI İLE ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Ümmü Gülsüm ALTINTAŞ*, Merve ATA* 

ÖZET 
Bu araştırmada lise öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ile algıla-
nan sosyal yetkinlikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara il merkezi Mamak ilçesindeki bir 
Anadolu lisesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu 
lisede 1, 2, 3 ve 4. sınıfa devam etmekte olan 49 kız ve 80 erkek olmak üzere 
toplamda 129 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler kişisel bilgileri çin 
geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, öğrencilerin sosyal yetkinlik düzeylerini 
belirlemek için geçerlilik ve güvenirliği Ahmet Akın ve arkadaşları (Ey-
lül,2012) tarafından yapılan “Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği” ve anne 
baba tutumlarını ölçmek için Yıldız Kuzgun tarafından geliştirilen “Anne 
Baba Tutumları Ölçeği” örnek alınarak hazırlanan “Anne Baba Tutum” ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 istatistik 
programıyla gerçekleştirilmektedir. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve 
korelasyon değerleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonu-
cunda öğrencilerin algıladıkları anne ve baba tutumlarının tutarlı veya tutarsız 
olması ile algıladıkları sosyal yetkinlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olmadığı saptanmıştır. Yapılan araştırmaya yönelik verilerin analizi devam 
etmektedir. 
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ERGENLİK ÇAĞINDA ÇOCUĞU OLAN ANNE VE  
BABALARIN TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Kübra ERGUN* 

ÖZET 
Ergenlik dönemi hızlı bedensel, fiziksel ve ruhsal değişikliklerin olduğu, 
çocukluk ve yetişkinlik çağı arasında yer alan kendine özgü özellikleri ve 
sorunları olan bir geçiş çağıdır. Ergenlik çağında çocuğu olan anne ve babala-
rın tutumlarının incelendiği bu çalışma Konya ili Karatay ilçesi merkezde 
randomize yöntemle seçilen ev ziyaretlerinde, araştırmaya katılmayı kabul 
eden 12-18 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerle gerçekleştirilen, tanımlayıcı 
bir çalışmadır. Araştırmaya 47 anne, 21 baba (N=68) katılmıştır.  

Araştırmanın bağımlı değişkeni, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 
Ölçeği’nin (PARI) beş alt boyutunun puan ortalamaları; bağımsız değişkeni 
ise anne ve babaların bazı demografik özellikleridir. Veri toplama aracı olarak 
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) ile araştırmacı tara-
fından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu, 
ebeveynin yaşı, öğrenim durumu, ailede birlikte yaşama durumu ve eğer çift 
boşanmışsa ayrı yaşama süreleri ile ilgili bilgileri içermektedir. 

Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Veri-
lerin yapısına uygun olarak veriler frekans ve yüzdelik oranları ile gösteril-
miş, ortalamalar t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışma grubunun (n=68) %69,1’i anne, %30,9’u babalardan oluşmaktadır ve 
%69,1’i 36-45 yaş; %20,6’sı 46-55 yaş; %4,4’ü 25-35 yaş, %2,9’u ise 56 yaş 
ve üzerindedir. Eğitim durumları incelendiğinde %48,5’i ilkokul mezunu; 
%23,5’i ortaokul mezunu; %16,2’si lise mezunu, %7,4’ü ise üniversite mezu-
nudur. Çalışma grubunun %69,1’i 36-45 yaş; %20,6’sı 46-55 yaş; %4,4’ü 25-
35 yaş, %2,9’u ise 56 yaş ver üzerindedir. Çalışma grubunun %48,5’i ilkokul 
mezunu; %23,5’i ortaokul mezunu; %16,2’si lise mezunu, %7,4’ü ise üniver-
site mezunudur. Çalışma grubunun %55,9’u diğer; %2,9’u işletmeci; %2,9’u 
işçi; %2,9’u memur; %1,5’i esnaf; %1,5’i mühendis; %1,5’i öğretmen, %1,5’i 
ise emeklidir. Çalışma grubunun %82,4’ü birlikte yaşıyor, %14,7’si ise bo-
şanmış çiftlerden oluşmaktadır. Çalışma grubunun boşanmış çiftlerinin 
%5,9’u 1-5 yıl önce; %2,9’u 6-10 yıl önce; %2,9’u 10 yıldan fazla, %1,5’i ise 
1 yıldan az bir sürede ayrı yaşamaktadırlar. 
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Ana baba tutumlarının çocukların özgüven duygularının gelişimine olan 
etkisini ölçmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Uygulanan ana baba 
tutumları anketinde ailelerin “Demokratik ana baba tutumunu benimseme” 
düzeyleri belirlenen diğer tutumları benimseme düzeylerinden daha yüksek 
bulunmuştur.  

Korelasyon analizi sonucunda demokratik ana baba tutumunun, ergenlerin 
özgüven duygularının gelişimine anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Diğer tutumlarının ise çocukların özgüven duygularının gelişimine 
anlamlı ve negatif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. 
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ERGENLERİN SOYUT İŞLEM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Rabia ACAR*, Saniye ATA*, Mehmet GÜNEY*, Canan KEBABCI*, Yunus Emre 

KEKLİK*, Esma MURAT*, Murat ÖZPOLAT*, Melek ÖZTÜRK*, Esra YILMAZ* 

 

ÖZET 
Bu araştırmada, ergenlerin soyut işlem düzeylerinin çeşitli değişkenlere bağlı 
olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Nicel araş-
tırma modelinin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubu olarak, 2015-2016 
eğitim-öğretim yılında Ankara ili kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fen Liselerine devam eden 
9.10. ve 11. sınıf olmak üzere 264 ergen yer almıştır. Araştırmada ergenlerle 
ilgili demografik bilgiler edinmek için, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Genel Bilgi Formu”, ergenlerin soyut işlem düzeylerini belirlemek amacıyla 
Roadrangka, Yeany ve Padilla (1982) tarafından geliştirilmiş ve Aksu, Berbe-
roğlu (1991) tarafından uyarlama çalışması yapılmış 21 maddeden oluşan 
“Mantıksal Düşünme Grup Testi” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Puanların normal dağılım gösterimi 
için Kolmogorov-Smirnova bakılmış ve dağılımın normal olmadığı belirlen-
miştir. Bu nedenle verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H 
testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; lise türünün soyut dü-
şünme becerilerine etkisi alt faktöründe fen lisesi lehine anlamlı fark olduğu 
tespit edilmiştir (p<.01). Yapılan boş zaman aktivitelerinin soyut düşünme 
becerilerine etkisi alt faktörleri incelendiğinde, kitap okuma alt faktöründe 
okuyanlar lehine, araştırma yapmak alt faktöründe araştırma yapanlar lehine 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.01). Ders çalışma yöntemlerinin soyut dü-
şünme becerilerine etkisi alt faktörleri değerlendirildiğinde, yorumlayarak 
çalışma alt faktöründe yorumlayanlar lehine, dersi dinleme alt faktöründe 
dersi dinleyenler lehine pozitif yönde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.01). 
Cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba öğrenim düzeyi alt faktörünün soyut 
düşünebilme becerisi üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soyut işlem, Mantıksal düşünme, Ergen, Piaget 
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ERGENLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE EMPATİK 
EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ* 

Eda KARTAR**, Başak ÇELİK**, Öznur KELEŞ**, Gizem Baygın**, Şükran Ekinci**, 

Seçil SİNANOĞLU**, Nimet AKKOYUN**, Gizemcan ÜSTÜNCAN**, 

Doç. Dr. Ender DURUALP** 

ÖZET 
Araştırmada, orta öğretime devam eden ergenlerin empatik eğilimlerinin yaş, 
cinsiyet, lise türü, sosyoekonomik düzey, kardeş sayısı, anne-baba yaşı, aile 
türü gibi değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı araş-
tırmanın örneklemine, Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı üç genel üç mes-
lek lisesi olmak üzere altı resmi orta öğretim kurumunun 9., 10., 11. ve 12. 
sınıflarına devam eden 479 ergen basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Veriler, 
Genel Bilgi Formu ve Kaya ve Siyez tarafından (2010) geliştirilen KA-Si 
Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği ile toplanmıştır.Araştırmadan elde edi-
len verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U ve Kruskal 
Wallis testleri kullanılmıştır.Araştırmaya alınan ergenlerinyaş ortalamasının 
16,47±1,2 ve%54,3’ü kızdır. Ergenlerin çoğunluğunun çekirdek aile yapısın-
da, anne ve baba yaşının 36-45 yaş arasında olduğu, büyükşehirde yaşadığı 
vekendine ait bir odasının bulunduğu saptanmıştır. Ergenlerin duygusal em-
pati puan ortalaması 30,6±6,01, bilişsel empati puan ortalaması 22,12±3,89 ve 
toplam empatik eğilim puan ortalaması 52,31±8,92’dır. Yapılan analizler 
sonucunda; 14 yaşındakilerin, üst sosyoekonomik düzeydeki liseye devam 
edenlerin, meslek lisesinde öğrenim görenlerin, anne-babası ortaokul mezunu 
olanların, üç ve daha fazla kardeşe sahip, ortanca/ortancalardan biri olanların, 
annesini kaybedenlerin (p>0,05), kızların, parçalanmış ailede ve köyde yaşa-
yanların ve kendine ait odası bulunmayanların (p<0,05) empatik eğilimlerinin 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ergen, Empatik eğilim, Duygusal empati, Bilişsel empati 
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SİGARA KULLANAN VE KULLANMAYAN ERGENLERİN 
YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ* 

Aysun KAYMAK**, Çiğdem KARATAŞ**, Derya UYGUN**, Dilara BİLGE**, Dilek 

YILDIRIM**, Esma BİLGİ**, Feyza GÜNDÜZ**, Şeyda SOLMAZ**, Zehra COŞKUN**, 

Prof. Dr. Figen GÜRSOY** 

ÖZET 
Bu çalışmada sigara kullanan veya kullanmayan ergenlerin yalnızlık düzeyle-
rinin incelenmesi ile sigara kullanan ve kullanmayan ergenlerin yalnızlık 
puanlarının üzerinde; cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı, anne eğitim duru-
mu ve baba eğitim durumunun, sigara kullanan ergenlerde ise kullanım süresi, 
kullanım sıklığı, kullanma nedeni, sigarayı temin ettiği kişi, sigarayı temin 
ettiği yer, yakın arkadaşının sigara kullanma durumu gibi değişkenlerin an-
lamlı farklılık yaratma durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 
Adana ili, Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerine 
devam eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 14-16 yaş grubunda bulunan 
sigara kullanan 85, sigara kullanmayan 100 ergen olmak üzere tesadüfi örnek-
lem yöntemi ile toplam 185 ergen dâhil edilmiştir. Araştırmada ergenler ve 
ailesi hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Genel Bilgi Formu” ile ergenlerin yalnızlık düzeylerini belirleyebilmek 
amacıyla Russell ve arkadaşları (Letitia Anne Peplau ve Mary Lund Fergu-
son) tarafından geliştirilen “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde 
edilen veriler uygun literatür ile desteklenerek tartışılmış ve öneriler sunul-
muştur. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Sigara, Yalnızlık 
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KURUM BAKIMI VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ 

Zeynep ZEYTİN*, Tuğçe ULUDAĞ* 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kurum bakımı altında bulunan bir çocuğun davranış 
problemlerini betimlemektir. Vaka için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde staj sürecin-
de yapılan gözlemlerin yanı sıra daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla farklı 
zamanlarda da gözlemler yapılmış, çocuğa ilişkin evrak ve dosyalar izin 
verilen ölçülerde incelenmiştir. Dosya incelenmesi ve gözlemi sırasında Sos-
yal Servis biriminde çalışan uzmanlardan yardım alınmıştır. Vakanın gizliliği 
ve yüksek yararı gözetilerek kimlik bilgileri kullanılmamıştır. 

13 yaşında bir erkek çocuk olan vâkanın babasının ikinci evliliğinden olduğu 
ve evliliğin eşin evi terk etmesi ile sonlandığı bilgisi edinilmiştir. Babanın 
alkol bağımlılığının olduğu, düzenli çalışma hayatının olmadığı, mevsimlik 
işçi olarak çalıştığı ve annenin çocuklarla iletişim kurmadığı da öğrenilmiştir. 
Vâka anne ve babasının ayrılmasıyla beraber beş yaşında iken kurum bakımı-
na alınmış, yapılan mesleki çalışma ile daha sonra Kırşehir iline bağlı bir 
kuruluşa nakil edilmiştir.   

Vakanın evden izinsiz ayrıldığı, riskleri öngöremediği, akranlarına şiddet 
uygulama eğiliminin olduğu, çevresine karşı zorbalık yapmaya çalıştığı ve 
kendisine zarar vermeye eğilimli olduğu, yaşına uygun olarak fiziksel hijye-
nini sağlayamadığı, düzenli olarak okula devam etmediği, kendisini ifade 
etme konusunda yetersiz olduğu, sık sık saldırgan ifadelerde bulunduğu, argo 
içen konuşmalarının olduğu ve halüsinasyon görme gibi problemlerinin oldu-
ğu öğrenilmiştir. 

Bu sorun ve gerekçeler doğrultusunda çocuğun Ankara ilinde çocuk ergen 
psikiyatrisinde düzenli görüşmelere katılımı sağlanmıştır. Çocuğun 18 yaşına 
kadar düzenli bir hizmet alması gerekliliği ve sağlık destek hizmeti alması 
amacıyla çocuk ergen psikiyatrisi bulunan bir ilde, düzenli kalabileceği bir 
kuruluşa nakli talep edilmiştir. Çocuğun babası ile görüşmelerinin çocuk için 
örseleyici olduğu kanaatine varıldığından görüşmeleri kısıtlandırılmış, annesi 
ile iletişime geçilerek daha sık görüşmeleri de planlanmıştır. 

Çocuğun düzenli okula devamını ve oryantasyonunu sağlama amacıyla branş 
öğretmenleri, rehber öğretmen ve okul idaresi ile mesleki çalışma yapılmıştır. 
Bu doğrultuda okul personeli ile yapılan mesleki çalışmaların sıklaştırılarak 
                                                 
*  Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 
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devam etmesi önerilebilir. Ayrıca, akranlarına karşı yönelttiği davranış prob-
lemlerinin engellenmesi ile kişisel hijyen davranışlarının kazandırılması için 
akran eğitiminden yararlanılması ve olumlu davranışlarının pekiştirilmesi 
önerilebilir.  

Anahtar kelimeler: Davranış problemi, Kurum bakımı, Vaka incelemesi 
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ALTIN KÜRE ÖDÜLLÜ ANİMASYON FİLMLERİNİN 
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Nurşah YILMAZ*, Hilal MERCAN* 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı son 10 yılda Altın Küre Ödülü almış 42 animasyon 
filminin içeriklerinin toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesidir. 
Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturan araştırma ölçeği animasyon 
filmlerine uygulanmıştır. Ölçek filmlerdeki kadın ve erkeğin davranışlarını, 
alışkanlıklarını, tutumlarını ve beklentilerini belirleyici sorular içermektedir. 
Veriler halen analiz aşamasında olup araştırma sonuçlarının ilgi çekici olması 
beklenmektedir. Toplanan veriler ışığında toplumumuzda kalıplaşmış olan 
cinsiyet rollerinin dışında çalışan meslek elemanlarına değinilecektir. Bulgu-
lar uygulama sonuçlarına göre değerlendirilip tam metinde ayrıntılı olarak 
verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Animasyon filmi, Çocuk, Toplumsal cinsiyet rolleri 
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KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 

Kübra KÖSEOĞLU*, Abdulhalık ERTEKİN*, Hayriye ÖZTÜRK* 

ÖZET 
Kaynaştırma, özel eğitim gereksinimi ve yetersizliği olan öğrencilerin eğitim 
olanaklarını artırmak için geliştirilen önemli bir eğitim planıdır. Günümüzde 
kaynaştırma uygulamaları yaygınlaşmış, kaynaştırma öğrenci sayısı artmış 
olup hemen hemen her okulumuzda kaynaştırma öğrencisi bulunmaktadır. 
Kaynaştırma eğitimi öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından normal sınıflar-
da ve özel eğitim kurumlarında verilmektedir. Bu araştırmanın evreni 2015-
2016 eğitim öğretim yılında, Ankara merkezinde görev yapan sınıf öğretmen-
leri ile okul müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi ise 
2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı resmi olarak toplam 15 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada öğret-
menlere görüşme formu hazırlanarak açık uçlu sorular sorulmuş ve her bir 
görüşme, görüşme formuna kaydedilmiştir. 

Bu çalışmada genel eğitim sınıflarında kaynaştırma eğitimi veren sınıf öğret-
menlerinin kaynaştırma konusundaki fikir, tutum ve deneyimlerine dair bilgi 
edinmek amaçlanmıştır.  

Kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli hissedip 
hissetmemeleri tecrübelerine göre değişmektedir. Bazı öğretmenler kaynaş-
tırma eğitimi konusunda zorlandıklarını, buna karşılık bazı öğretmenler de 
tecrübelerine dayanarak zorlanmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin 
geneli kaynaştırma eğitimine olumlu bakımlarına rağmen; bu konuda yeterli 
eğitim almadıkları gerekçesiyle süreci sağlıklı bir şekilde ilerletemediklerini 
belirtmektedirler. Ayrıca kaynaştırma eğitiminin uygulanmasında önemli bir 
yere sahip olan; ortam düzenlemelerinin, kaynak oda ve özel alt sınıflarının 
yetersizliği, sınıf mevcudunun çokluğu, materyal eksiliği gibi nedenler sorun 
teşkil etmektedir. Destek eğitim program saatlerinin arttırılması ve okulda 
verilen kaynaştırma eğitiminin BEP(Bireysel Eğitim Programı) ile uyum 
içerisinde ilerlemesi gerektiğine değinmişlerdir. Ailenin, öğrencinin sınıfa 
kabulünde etkin bir öneme ve ailenin iş birliğinin sürecin verimli geçmesinde 
yadsınamaz bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Kaynaştırma öğrencisinin engel türü ve derecesinin öğretmenin kaynaştırma 
eğitimi tutumunda büyük bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Engel derecesinin 
hafif belirtiler göstermesi akademik başarısının öğretmelerinin çok zorlayıcı ol-
maması öğretmenlerin olumlu bir yaklaşım sergilemelerini sağlamıştır. 
Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma, Özel gereksinimli çocuk, Özel eğitim 
                                                 
*  Ankara Üniversitesi 



I. Bölüm: Sözel Bildiri Özetleri 

 

25 

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA 
SÖZDİZİMİNİ ANLAMA BECERİLERİNE İLİŞKİN  

HATA ANALİZİ SONUÇLARI 

Yeliz ALTAN*, Sibel ÜNSAL* 

ÖZET 
Alanyazında, sözdizimini anlamanın sözel ve yazılı dilde çözümleme beceri-
leri ile doğrudan ilişkili olduğunu öne süren çalışmalar bulunmaktadır 
(Hagtvet, 2003; Share ve Leikin, 2004). Bununla birlikte, sözdizimine dayalı 
becerilerin sözcük dağarcığı ve diğer alıcı ve ifade edici dil becerileri ile 
binişiklik gösterdiği belirtilmiş (Moyle ve ark., 2007; Tomblin ve Zhang, 
2006) ve okuma ile okuduğunu anlama güçlükleri açısından risk altında olan 
okul öncesi dönemdeki ve ilköğretim birinci sınıftaki çocuklar için sözdizimi 
anlama becerilerinin önemli bir belirleyici olabileceği ifade edilmiştir (Phil-
lips, 2014). Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların da özellikle sözel ve 
yazılı ifadeleri çözümlemede güçlük yaşadıkları bilinmektedir.  Bu noktadan 
hareketle yapılan araştırmada özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarda resim 
gösterme yoluyla sözdizimi anlama performanslarının değerlendirilmesi ve 
hata analizi yoluyla sözdizimini anlama becerilerine ilişkin olası genel hata 
örüntüsünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kı-
rıkkale il merkezinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 
eğitim almakta olan ve takvim yaşları 8-13 yaş arasında değişen özgül öğ-
renme güçlüğü tanılı 7 kız, 8 erkek, toplam 15 çocuk oluşturmuştur. Çalışma 
grubunda yer alan çocukların resim gösterme yoluyla sözdizimini anlama 
performanslarını değerlendirmek amacıyla ‘’Karmaşık Sözdizimini Anlama 
Becerilerini Değerlendirme Aracı’’ndan (Akoğlu ve Acarlar, 2014; Akoğlu, 
2014) yararlanılmış, katılımcılar tarafından yanlış yanıt verilen resimlerin 
hata analizleri araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Elde edilen so-
nuçlar karmaşık cümlelerin anlaşılmasında, çoğunlukla öznenin bellekte 
tutulması ile ilgili güçlükler yaşandığını düşündürmekte, dolayısıyla işlemle-
me becerilerinin ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bulgular ortaya 
koymaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Sözdizimini anlama, Özgül öğrenme güçlüğü, Hata analizi 
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ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ANNE BABA 
TUTUMLARI İLE ÇOCUĞUN SOSYAL GELİŞMİŞLİK 

DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Zeyneb Büşra FINDIK*, Aslıhan Nurşen ÇELİK*, Yrd. Doç. Dr. Hamiyet SAYIN* 

ÖZET 
Bu çalışma ile üstün zekâlı çocuğa sahip aile tutumlarının üstün zekâlı çocuk-
ların sosyal gelişim düzeylerine etkisi araştırılmak istenmiştir. Çalışma Gru-
bunu 2016 yılında İstanbul’da Üsküdar Belediyesi bünyesinde bulunan Üskü-
dar Çocuk Üniversitesine devam etmekte olan 8-12 yaş aralığındaki 100 
öğrenci ve onların ebeveynleri oluşturmaktadır.  Verilerin toplanmasında Aile 
Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARİ) ve Çocuklarda Sosyal 
Becerileri Değerlendirme Ölçeği (MESSY) kullanılmıştır. Veriler cinsiyet 
değişkeni için non-parametric Mann Whitney U testi ile, ilişkileri görmek için 
ise Pearson Momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesapları ile analiz edil-
miştir. Analiz sonucunda çocukların olumlu sosyal becerileri ile aşırı annelik, 
ev kadınlığı rolünü reddetme, evlilik çatışması ve sıkı disiplin puanları ara-
sında negatif yönde, demokratik tutum puanları arasında ise pozitif yönde 
anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. 

Buna göre, çocukların aile tutumlarında aşırı annelik, ev kadınlığı rolünü 
reddetme, evlilik çatışması ve sıkı disiplin tutumları arttıkça olumlu sosyal 
becerilerinde azalma söz konusu olmakta, çocukların ailelerinin demokratik 
tutumlarındaki artış ise çocukların olumlu sosyal becerilerinde artışa neden 
olmaktadır.  Çocukların sosyal gelişmişliklerini desteklemek adına ailelerin 
dengeli ve demokratik bir tutum içerisinde olmaları önem arz etmektedir. Bu 
nedenle, anne baba tutumlarının ortak bir çerçevede birleşmesi ve ailenin 
tutumlarının çocuğun sosyal gelişimine olan etkisi üzerine farkındalık kazan-
dırılması ve anne baba eğitimleri ile ailelerin bilinçlendirilmesi faydalı ola-
caktır. 

Anahtar kelimeler: Üstün zekâ, Sosyal gelişim, Ana baba tutumu 
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ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME (ÇPGD) 
PROGRAMINDA OLGU GÖRÜŞMESİNİN ÖNEMİ 

Nimet GÜNEŞ* 

ÖZET 
Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) programı, Sağlık Ba-
kanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı taşra teşkilatlarında Halk Sağlı-
ğı Müdürlüğü-Toplum Sağlığı Merkezleri-Aile Sağlığı Merkezi yapılarında 
işletilmektedir. Programın ilde takibi ve koordinasyonu Halk Sağlığı Müdür-
lüklerinde, uygulaması ise Aile Sağlığı Merkezlerinde olmaktadır. ÇPGD 
programı, gebelik ve gelişimin en hızlı olduğu 0-6 yaş döneminde çocuğun 
gelişimini etkileyebilecek riskleri erken belirleyerek erken müdahale etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaçlar anneyi/babayı dinleyerek olumlu davranış ve 
düşüncelerini desteklemek, çocuğun gelişimi, eğitimi ve aile sağlığıyla ilgili 
ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri vermek, persentil grafiği ile büyümeyi ve 
gelişim tablosu ile gelişmeyi izlemek, çocuğun aşısı, ailenin aile planlaması 
gibi gerekli uygulamaları yapmak, çocuğun sağlıklı gelişimini etkileyebilecek 
riskleri erken belirleyerek gerekirse aile hekimiyle birlikte yapılabilecek 
müdahaleleri planlamak, uygulanmasını desteklemek ve durumu izlemektir. 
Program çalışmalarının sahadaki işleyişinin sağlanabilmesi için sağlık perso-
nelinin, anne-baba adayları ve anne-babalarla görüşmelerini yapılandıran, 
kısa ve kolay uygulanabilir bir görüşme formu hazırlanmıştır. “Gebe, Bebek, 
Çocuk Psikososyal İzleme Formu”; giriş, gebelik, 0-6 yaş çocukluk ve baba 
görüşmeleri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır ve form ile ebe/hemşire 
veya aile sağlığı elemanlarınca izlemler yapılmaktadır. Bu görüşme-
ler/izlemler gebeliğin ilk 3 ayında bir kez, gebeliğin kalan bölümünde bir kez, 
çocuk 2 yaşına gelene kadar dört kez ve 6 yaşına gelene kadar iki kez yapıl-
maktadır. Baba ile görüşmeler gebelikte bir, çocukluk döneminde iki kezdir.  

Yapılan izlemlerle anne-babanın şu konularda bilgilenmesi ve davranış deği-
şikliği geliştirmesi sağlanmaya çalışılır:  

 Çocuğun beyin gelişimini destekleyecek uyaranların sağlanması,  
 Çocuğun/gebenin sağlıklı beslenmesi  
 Çocuğun tedavi edilmeyen hastalığı varsa tedavi yolları  
 Anne babanın kendi ihtiyaçları olan sosyal destekleri sağlama yolları  
 Güvenilir aile planlaması yöntemleri.  

                                                 
*  Çocuk Gelişimcisi, Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü&Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
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Çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilecek şu risk faktörlerinin var olup 
olmadığı değerlendirilir:  

 Çocuğun/gebenin beslenme yetersizliği  
 Çocuğa/anneye yönelik istismar  
 Anne/babada ruhsal bozukluklar (depresyon, anksiyete bozuklu-

ğu…), bedensel özürler (işitme, konuşma engeli)  
 Gelişmede gecikme  
 İstenmeyen çocuk  
 Otizm spektrum bozukluğu. 

Görüşmelerde olgular takip edilerek risk değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Riskli bir durum tespit eden aile sağlığı elemanları bunu hekime yönlendir-
mektedir. 0-6 yaş bebek/çocuk, anne, baba ve gebe risk tespitinde düşük ve 
yüksek riskli olgular sık izleme alınmaktadır. Aile hekimi, tedavi planını 
uygulayarak gerekli durumlarda ikinci basamağa veya destek alınacak kurum-
lara yönlendirme yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuğun psikososyal gelişimini destekleme 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MİZAH TARZLARININ 
BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Sakine TÜRKÖZ*, Merve GÖNK*, Pınar AYHAN* 

ÖZET 
Okul öncesi eğitim alanında görev yapan öğretmenler gün boyu, her an ço-
cuklarla birlikte olan kişilerdir ve bu dönemdeki çocuklar kendileri ile ileti-
şimde olan, kendi coşkularını paylaşan öğretmene güven duyarlar. Bu nedenle 
de okul öncesi öğretmenlerin çocuklarla iyi iletişim kurabilen bireyler olması 
büyük bir önem taşımaktadır. Sosyal bir olgu olan mizah, günlük yaşantının 
ve bireyler arası ilişkilerin önemli bir öğesidir. Mizahı eğitim ortamlarında 
etkili bir şekilde kullanması öğretmen çocuk etkileşimini olumlu yönde des-
teklemektedir.  Bu noktadan hareketle araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin 
mizah tarzlarının bazı değişkenlere (yaş,öğrenim durumu, mesleki kıdem ve 
sınıf mevcudu) göre incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmada genel 
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemine, 2015-2016 eğitim-
öğretim yılında Afyonkarahisar İl Merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 
bağlı okul öncesi eğitim kurumları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile 
seçilen okullarda görev yapan 138 okul öncesi öğretmeni dâhil edilmiş-
tir.Araştırmada veri toplama amacıyla, Genel Bilgi Formu ve Yerlikaya 
(2003) tarafından geliştirilen “Mizah Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştır-
madaShapiro-Wilk Testi sonucunda, iki değişkenli karşılaştırmalarda para-
metrik ölçümlerden IndependentSamples t-testi, ikiden fazla gruplu karsılaş-
tırmalarda ise parametrik ölçümlerden One-way ANOVA testi kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin yaş,mesleki kıdem ve sınıf 
mevcudu gibi değişkenlerin Mizah Tarzları Ölçeği; Katılımcı (Sosyal), Ken-
dini Geliştirici, Saldırgan ve Kendini Yıkıcı Mizah alt faktöründeki puan 
ortalamaları üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı (p> .05); ancak okul öncesi 
öğretmenlerinin öğrenim durumu ile Saldırgan Mizah alt faktörü puan orta-
lamaları arasında (F=2.907, p=.024, p<.05) anlamlı bir farklılığın olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Okul öncesi eğitim, Okul öncesi öğretmeni, Mizah tarzları 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN  
36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN  

AİLE ALGILARININ İNCELENMESİ 

Kübra AKÇAY*, Kübra YAR * 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 aylık, 
Türkiye’de yaşayan Türk çocukları ile Suriye’den göç eden Suriyeli çocukla-
rın aile yaşamını nasıl algıladıklarına yönelik yaptıkları çizimlerin incelenme-
sidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya İstanbul ili Sultangazi ilçesinde yer 
alan 36-72 ay grubundaki farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip 25 Türk ve 25 
Suriyeli olmak üzere toplam 50 çocuk dâhil edilmiştir. Tarama modelinde 
olan bu araştırmanın verileri çiz-ve-anlat tekniği ile toplanmıştır. Araştırma 
yapılmadan önce konu ile alakalı olarak her çocuğa aile ile ilgili çeşitli sorular 
yöneltilerek cevaplar alınmıştır. Sonrasında bu cevaplara yönelik çocuklardan 
çizim yapmaları istenmiştir. Çizimlerde çocukların aile algılarına yönelik; aile 
bireylerinin cinsiyet özelliklerini ayırt edilebildiği, aile bireylerini farklı bo-
yutlarda çizebildikleri vb. çizimler gözlemlenmiştir. Çocuklar resimleri çiz-
dikten sonra her çocuğun resimde ifade etmek istediği durum ve olgular, 
çocuklarla tek tek görüşülerek araştırmacı tarafından not edilmiştir. Yapılan 
görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle rapor-
lanmıştır. Bunun yanında araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “genel bilgi 
formu” ile de çocukların demografik bilgileri not edilmiştir. Araştırmanın 
sonunda yapılan çizimlerde; Türk çocuklarının genellikle çekirdek aile moti-
fini yansıtan çizimlere rastlanırken, farklı kültüre sahip Suriyeli çocukların 
çizimlerinde genellikle geniş aile motifleri, göç etmeden önceki aile yaşamla-
rına dair vb. çizimlere rastlanmıştır. 48-72 aylık çocukların çizmişlerinde 36-
48 aylıklara göre daha fazla ayrıntıya yer verildiği gözlemlenmiştir. Araştır-
macılara; çiz-anlat tekniğini kullanarak tek bir yaş grubuna sahip çocuklar 
üzerinde çalışmalar yapmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk resmi, Aile algısı, Okul öncesi, Çocuk 
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0-36 AY BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BAĞLANMA KONUSUNA 
İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 

Feyza KUTLU*, Nur Sena ÖZ * 

ÖZET 
Hayatın ilk yılında bebeğin psiko-sosyal görevi, güvenmeyi öğrenmektir. 
Bebekle annesi arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu, insanın ileride 
kuracağı, kişiler arası ilişkilerin temelini oluşturur. Aynı zamanda çocuğun 
genel gelişimini de şekillendir. 

Annenin çocukla olan ilişkisinin en önemli evresi, doğumdan hemen önce 
başlayıp doğumdan sonraki aylarda süregelen ilişkidir. Doğum öncesi dö-
nemde yaşamını göbek kordonu yoluyla sürdüren bebeğin, doğumdan sonra 
tek başına oksijenini alan, besinini doğuştan varolan emme ve yakalama 
refleksleri sayesinde anne memesinden karşılayan bir görünümü vardır. Be-
bekle anne, doğumdan hemen sonraki iki üç gün içerisinde birbirlerine uyum 
sağlayarak beraberliklerinden haz duyan bir ikili oluştururlar. Bu dönemde 
beraberliğin en yoğun yaşandığı, en etkileyici kısım, beslenme zamanlarıdır. 
Beslenme, anne çocuk ilişkisinde ilk heyecan verici dönemdir. Bununla bir-
likte anne-çocuk beraberliğinde fiziksel temas büyük önem taşır. Annenin 
beden kokusu, ısısı, çocuğu alış biçimi bu iletişimde çok önemlidir. Özellikle 
0-36 ay arasında olması gereken bu yakın ilişkinin gerçekleşememesi, gele-
cekte görülebilen bir takım davranış bozukluklarının sebebi olarak gösteril-
mektedir. Yine bu dönemde annenin yokluğundan kaynaklanan “duygusal 
yoksunluk” gerek zihinsel, gerekse duygusal ve sosyal gelişim geriliğine ve 
gecikmesine sebep olabilmektedir. İlk 18 yaş içindeki eğitim biçimi, çocuğu 
yetiştirme şekli ve onunla kurulan duygusal etkileşim, çocukta güven veya 
güvensizlik duygularının oluşumuna neden olur.  

0-36 aylık dönemde anne ile arasında bu olumlu etkileşimi yaşayan bebekler, 
anneye karşı “güvenli bağlanma” oluşturur. Annelerinin bu konudaki bilgi 
düzeyleri bebeğin güvenli bağlanmasında önemli bir etkendir. Bu çalışmada 
annelerin bağlanma konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmış-
tır. Annelerin bilgi düzeylerinin incelenmesi için araştırmacılar tarafından 
anket formu oluşturulmuştur. 

0-36 ay bebeği olan anneler oluşturmaktadır. Minik Hacettepeliler Kreşi, 
Devlet Su İşleri Kreşi ve Güven Yuvada bebeği olan anneler örneklemi oluş-
turmaktadır. 0-36 ay bebeği olan annelerin bağlanma konusuna ilişkin bilgi 
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düzeylerinin incelenmesi için tarafımızca hazırlanan anket kullanılacaktır. 
Uygulamadan elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendiri-
lecektir. 

Uygulanan anketlerin sonucu SPSS programı ile analizi yapılacaktır. 5 Nisan 
2016 tarihinde tez aşamasının bulgular ve öneriler kısmı tamamlanacaktır.  
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BÜYÜKŞEHİRDE ÇOCUK OLMAK 

Elif BİLGİ*, Fatma DAĞ*, Seda KARACAKALE*, Semra ŞAHİN** 

ÖZET 
Oyun; çocuğun belirli yaş aralıklarında tavsiye edilen, tüm gelişi alanlarını 
desteklemekle birlikte karşısına çıkan problemleri çözebilmesine, iletişim 
becerilerini geliştirebilmesine, kendini tanıyıp ifade edebilmesine, sınırlarını 
çizebilmesine yardım eden bir sosyalleşme aracıdır. Belirtilen kriterler açısın-
dan oyunun kendisi kadar, oyun alanları da önemli bir yere sahiptir. 

Bu doğrultuda araştırmanın amacı Ankara merkez ilçelerinde ve Aksaray 
ilinin Taşpınar Köyü’nde bulunan çocuk parklarının ve oyun alanlarının ço-
cuk gelişimine katkısı, güvenlik, ulaşılabilirlik ve kullanılan malzemeler 
açısından karşılaştırmasını yapmaktır.  

Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilinin Altındağ, Mamak ve Çankaya 
ilçelerinde bulunan (10) ve Aksaray ilinin Taşpınar Köyü’nde bulunan (2) 
park ve oyun alanı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama 
yöntemiyle çocuk gelişimi adayları tarafından hazırlanan kontrol listesi kulla-
nılarak elde edilmiştir. Kontrol listesi; çocuk parklarının ve oyun alanlarının 
çocuk gelişimine katkısı, ulaşılabilirlik, güvenlik ve içerik boyutlarını içeren 
sekiz maddeden oluşmaktadır.  

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular fotoğraf ve video gösterimi ile des-
teklenmiştir. Araştırma sonucu çocukların gelişimlerini destekleyici park ve 
oyun alanlarına yeteri kadar önem verilmediği saptanmıştır. Çevre koşulları-
nın çocuğun gelişimi temel alınarak ele alınması gerektiği, belediyelerin ve 
şehir-bölge planlamalarının bu konuda duyarlı olabilmeleri için çocuk geli-
şimcilerle işbirliğine dayalı çalışma yürütmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun parkları, Çocuk gelişimi, Çocuk yaşam alanları  
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ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN VE EĞİTİMCİLERİN  
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ ETKİNLİKLERLE 
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ BİR OYUN-YEDİ KİREMİT 

Merve GİRGİN*, Nevin KAVLAK* 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, geleneksel çocuk oyunlarının orijinalindeki fikir koru-
narak yeni oyunlar üretilmesi ve okulöncesi kurumlarda bütünleşik programın 
etkin bir parçası olarak kullanılması hakkında çocuk gelişimcilerin ve eğitim-
cilerin görüşlerinin incelenmesidir.  

Bu çalışma kapsamında 7 oyun üretilmesi planlanmaktadır. Bu oyunların ilki 
olan Yedi Kiremit oyunu Tombala oyunu ve Yedi Adım Dansı ile bütünleşti-
rilerek oluşturulmuştur. Bu yeni oyun hazırlanırken “Yedi Kiremit Oyu-
nu”nun; materyali, oynama şekli ve kurallarından yola çıkılmıştır. Oyun, 
Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı temel alınarak hazırlan-
mıştır.  

Bu çalışma 2015-2016 bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Ayser ve 
İhsan Doğramacı Anaokulu’nda yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından bir anket formu oluşturulmuştur. Formda, demogra-
fik bilgiler ve çocuk gelişimcilerin ve eğitimcilerin geleneksel oyunların 
okulöncesi programda kullanımına yönelik görüşlerini almayı amaçlayan 12 
soru yer almaktadır. Oyun uygulanmadan önce kurumda çalışan 2 çocuk 
gelişimci, 3 okulöncesi öğretmeni ve 3 yardımcı öğretmen ile araştırma kap-
samında görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler sırasında form araştırmacılar 
tarafından doldurulmuştur. Oyun uygulandıktan sonra aynı formla tekrar veri 
toplanması planlanmaktadır. 

Bu çalışmada projenin birinci oyunu olarak seçilen Yedi Kiremit oyunu ele 
alınacaktır. Uygulamanın video kaydı üzerinden sunum yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel oyun, Okul öncesi, Bütünleştirilmiş etkinlik, 
Yedi kiremit, Çocuk gelişimci 
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OYUNUN DEĞİŞEN YÜZÜ: YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUK 
OYUNLARI İLE GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARININ OYUNLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğrencileri 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, 60 yaş ve üzeri yetişkinlerin çocuklukta oynamayı en 
sevdiği oyunlar ile 6-10 yaş arasındaki çocukların oynamayı en sevdiği oyun-
ların karşılaştırılmasıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile planlanmıştır. 
Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıla-
rını, İstanbul ilinde yaşayan 60 yaş ve üzeri 90 yetişkin, 6-10 yaş arası 90 
çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcılara ait demografik bilgi formu ve 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme for-
munda yetişkinlere “çocukken oynamayı en sevdiğiniz oyun hangisiydi? Bize 
bu oyunu anlatır mısınız?” sorusu sorulurken, çocuklara ise “en çok sevdiğin 
oyun hangisidir? Bize bu oyunu anlatır mısın?” sorusu sorulmuş ve yanıtları 
yazılı olarak kaydedilmiştir. Ham veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda, yetişkinlerin çocukken %97,78’inin dış alanda oynamayı 
sevdiği oyunları anlatırken, günümüz çocuklarının sadece %17,78’inin dış 
alanda oynamayı sevdiği oyunları söylediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
yetişkinlerin %68,89’unun hareketli oyun, %82,22’sinin araçlı oyun, 
%93,33’ünün grup oyunlarını sevdiğini belirtirken, çocukların %77,78’inin 
hareketsiz oyun, %26,67’sinin araçlı oyun ve %71,11’inin bireysel oyunları 
tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yetişkinlerin hiçbirinde teknoloji ile 
ilgili oyunlar en sevdikleri oyunlar arasında yer almazken, günümüz çocukla-
rının %60’ının teknoloji ile ilgili oyunları en çok sevdiği ve tercih ettiği tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Oyun, Çocuk, Yetişkin, Oyun tercihleri 
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ÇANKIRI İLİ ÇOCUK BAKIMINA İLİŞKİN  
GELENEK VE GÖRENEKLER  

(ELDİVAN İLÇESİ SARAY KÖYÜ-ŞABANÖZÜ İLÇESİ  
GÜMERDİĞİN KÖYÜ) 

Şeyma PEHLİVANOĞLU* 

ÖZET 
Bireylerin toplumsal yaşamda özümseyip, uyması gereken birtakım kurallar 
vardır. Bu kurallar zaman içerisinde insanlar tarafından oluşturulup, içselleşti-
rilerek davranış haline dönüştürülür. Davranış haline dönüştürülen bu kurallar 
kültür olarak adlandırılabilir. Türk toplumunda gelenek ve göreneklerin akta-
rımında da hiç şüphesiz toplumun en küçük birimi olan aile ve özellikle aile 
büyükleri (anne ve kayınvalideler )önemli rol oynar. Geleneksel uygulamalar 
olumlu özellikleri olduğu kadar bakım ve sağlık alanında yanlış uygulamaları 
da bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmada Çankırıilinde bebek bakımına 
ilişkin geleneksel uygulamaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ta-
rama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Çankırı ili Eldivan ilçesinin 
Saray Köyü ve Şabanözü ilçesinin Gümerdiğin Köyünde ikamet eden 55 
yaşından büyük-1 çocuk büyütmüş olan 40 kadın oluşturmuştur. Veri topla-
mada görüşme tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak bebeğe ad “Bebeğin kula-
ğına ezan okunur, kulağına ismi üç kere söylenerek konur” (% 97,5); bebeğin 
ilk besini çoğunlukla “Anne sütü”(%92,5)dür; yeni doğum yapan kadının 
sütünün gelmesi için “Sulu gıdalar verilir (Komposto, çorba, ayran, süt, pek-
mezli şerbet)’’(%52,5); doğumdan sonra bebeğin altının sarılmasında (bez-
lenmesinde) ‘’Toprak ısıtılıp kundaklanır”(% 95,0); bebek kokmasın diye ilk 
banyosunda “Bebeğin vücudu tuzlanır veya tuzlu suyla yıkanır”(% 55,0); 
bebeğin göbeğinin düşmesi ve bakımı için “Bez yakıp göbek çukuruna ko-
nur’’(”% 67,5); kırk basması durumunda “Bebek zayıflamaya başlar, hastala-
nır, sürekli ağlar”(% 55,0); kırk basmasını engellemek için “İki lohusa kadın 
bir araya getirilmez”(%32,5); bebek sarılık olmasın diye “Bebeğin başına sarı 
tülbent örtülür”(% 80,0); bebeğe nazar değmesin diye “Bebeğe nazar boncuğu 
takılır” (%72,5); ishali olan bebeğe “Patates püresi yedirilir”(% 37,5); kabız-
lığı olan bebeğe ‘’Zeytinyağı içirilir’’(%60,0); bebeğin ağzındaki pamukçuk 
için “Pamuğu karbonatlı suya veya suya batırıp ağzı silinir”(%30,0); bebeğin 
ateşi düşsün diye “Sirkeli veya ıslak bez ile bebek silinir” (%45,0); öksürüğü 
olduğunda “Gazetenin üzerine bal sürülür, nane ekilir, gazete delinir bebeğin 
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sırtına, göğsüne konulur’’ (%52,5); gazı olan bebeğin “Sırtı ovulur veya sırtı 
zeytinyağı ile ovulur”(% 85,0); çocuğun bir yeri kesildiğinde veya kanadığın-
da “Bez yakılır, kesilen veya kanayan yere sarılır”(%55,0); zehirlenen çocuğa 
“Sarımsaklı yoğurt veya yoğurt yedirilir” (%57,5).  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel inanç ve uygulamalar, Bebek bakımı, Çocuk 
bakımı 
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ERGENLERİN SINAV STRESİ VE STRES DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ 

Gözde KARADEMİR* 

ÖZET 
Ergenlik dönemi; çocukluktan yetişkinliğe doğru giden büyüme ve gelişme 
süreci içinde, kişinin fizyolojik,  psikolojik ve sosyal değişimlere uğradığı bir 
geçiş dönemidir. Stres kavramı baskı, zor, gerilim, gerginlik anlamlarına 
geldiği gibi baskı altında kalma, yüklenmek, zorlanmak anlamlarını karşıla-
maktadır. Tıp dilinde ise; “yüklenme ve zorlanma” kavramlarıyla ifade edil-
mektedir. Bu kavramlardan birincisi organizmanın yani, insanın tehlike içinde 
olduğu durumlar ve etkiler karşısında uyum mekanizmalarının bozulduğu 
zamanki durumunu, ikincisi ise organizmanın dengesini bozabilecek “Stre-
sör” adı verilen etkilerin bütününü karşılamaktadır (Saygılı, 2005). Stres ve 
başa çıkma, her gelişim dönemi için olduğu gibi özellikle ergenlik dönemi 
için de önemlidir. Çünkü ergenlik, bilişsel, toplumsal, bedensel ve psikolojik 
açılardan pek çok değişimin ve gelişimin yaşandığı bir dönemdir. Pek çok 
araştırmacı ergenlik dönemini fırtınalı, dengesiz, değişken çatışmalı ve stresli 
bir dönem olarak kabul etmektedir. (Ekşi, 1985; Yörükoğlu, 1980; Ziyalar, 
1981; Yavuzer, 1985; Conger ve Galambos, 1997; Hawton, 1986; Ergin, 
1993). Çoğu araştırmacı ve kuramcı, çocuk ve ergenlerin karşı karşıya kaldık-
ları stresör tiplerini belirlemeye ve sınıflamaya çalışmıştır. Yapılan sınıflama-
lara bakıldığında; araştırmacılar stres nedenlerini okul temelli stresörler ve 
akademik stresörler (akademik performans ve başarı beklentisi vb.) ve sosyal 
(öğretmenlerle ve akranlarla ilişkiler) olmak üzere iki grupta ele almışlardır.  

Sınavlar, öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki başa çıkmaları gereken önemli 
değerlendirme süreçleridir. Çocuklarda ve ergenlerde en sık rastlanan kaygı türü 
olan sınav kaygısı (Yavuz ve Akagündüz, 2004), sınav öncesinde başlayan çeşitli 
fiziksel ve psikolojik değişimlerle ortaya çıkan, bireyin sınav esnasında perfor-
mansını olumsuz yönde etkileyebilen yoğun bir duygudur.Bu araştırmanın amacı; 
lise son sınıfa giden öğrencilerin sınav stresi durumunu inceleme ve stres düzeyle-
rini ölçmektir. Çalışma grubunu Karabük il merkezinde bulunan 12 lise oluştur-
maktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme 
formu ile Benson & El- Zahhar tarafından geliştirilen Sınav Kaygısı Ölçeği kulla-
nılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz 
edilmiş, sonuçlar doğrultusunda bulgular ve tartışma yapılmıştır. Araştırma sonu-
cuna uygun olarak öneriler sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Baş etme, Ergen, Ergenlik, Sınav, Stres, Stresör
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4-6 YAŞ ÇOCUK KİTAPLARINDA BABA ROLÜNÜN ELE 
ALINIŞININ İNCELENMESİ 

Ümmühan HELVACI*,  Elif IŞIK**,  Gülsüm İNCE***,   

Neslihan AVCI****,  Cemile KARA***** 

ÖZET 
Araştırmanın temel amacı, 4-6 yaş çocuk kitaplarında babalık rolünün nasıl ele 
alındığını incelemektir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışma materyali 
olarak, Ankara ili Çankaya semtinde bulunan Ali Dayı Çocuk Kütüphanesinde-
ki 4-6 yaş grubunda erişilen çocuk kitapları örneklem olarak alınmıştır.  

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yaklaşımı 
ile ilk veri seti olarak Ankara ili Çankaya semtindeki Ali Dayı Çocuk Kütüp-
hanesindeki 4-6 yaş çocuk kitaplarına ulaşılmıştır. İkinci veri seti olarak ise 
bu kitaplardan babalık rolünün ele alındığı kitaplar belirlenmiştir. Araştırma-
nın ilk aşamasında 4-6 yaş çocuk kitapları içerisinde “baba” geçen kitaplar 
ayırt edilmiş, ikinci aşamada ise seçilen kitaplardan babalık rolünün nasıl ele 
alındığı kategorize edilmiş ve baba rolleri temel alınarak kontrol listesi oluş-
turulmuştur. Veri analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda babalık rolleri geçen yüz çocuk kitabı toplam dört 
farklı tutum altında toplanmıştır. Bunlar etkin, baskıcı, koruyucu ve ilgisiz 
tutumlardır. Tutumların frekans ve yüzdelerine bakıldığında, Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesinde incelenen 100 çocuk kitabı içerisinde 41’i (%51.90) etkin 
babalık tutumu, 16’sı (%20.25)  baskıcı babalık tutumu, aynı şekilde, 16’sı 
(%20.25) koruyucu babalık tutumu ve 6’sı (%7.60) ilgisiz babalık tutumuna 
rastlanmıştır. Yazarların hikâye kitaplarında, etkin ve demokratik baba tutu-
muna daha çok yer vermeleri önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk kitapları, Babalık, Tutum.  
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ÇOCUKLARIN CİNSELLİK İLE İLGİLİ SORDUKLARI 
SORULARA EBEVEYNLERİN VERDİKLERİ  

YANITLARIN İNCELENMESİ 

Sevcan Yağan GÜDER* 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, 36-72 aylık çocukların cinsellik ile ilgili olarak ebe-
veynlerine yönelttikleri sorulara verilen ebeveyn yanıtlarının incelenmesidir. 
Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışmanın verileri yazılı görüşme formu 
aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci iki aşamadan oluş-
tuğundan örneklem grubu da birbirinden bağımız olarak 36-72 aylık çocuğu 
bulunan iki ayrı ebeveyn grubundan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk aşama-
sında 84 aileye; ikinci aşamasında ise 125 aileye ulaşılmıştır. Araştırmanın 
veri toplama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, araştırmacı-
lar 36-72 aylık çocuğu bulunan ailelere, çocuklarının cinsellikle ilgili olarak 
ne gibi sorular sorduklarını belirlemek amacıyla “ Çocuğunuzun cinsellikle 
ilgili olarak sorduğu soruları yazar mısınız?” sorusu yöneltilmiş ve verdikleri 
yanıtlar incelenmiştir. Bu aşamada verilen yanıtlar için yüzde ve frekans 
hesaplaması yapılmış ve çocukların en çok sorduğu 3 soru belirlenmiştir. 
Araştırmanın ikinci aşamasında ise ebeveynlere belirlenen üç sorunun bulun-
duğu yazılı görüşme formu verilmiş ve bu sorular kendilerine sorulsaydı ne 
yanıt vereceklerini yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi 
tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularının analiz süreci devam 
etmekte olup, sonuçlar kongrede paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Ebeveynler, Cinsel eğitim, Cinsellik 
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARDA RENK ALGISI 

Büşra KANSOY*, Fatma Ceren ÇINAR* 

ÖZET 
Bu araştırma okul öncesi eğitim alan erken çocukluk dönemindeki çocukların 
renk algısını ve renklerin yaptığı çağrışımları tanımlamak için hazırlanmıştır. 
Algı, bir olayı ya da bir nesnenin varlığını duyum yoluyla yalın bir biçimde 
bilinç alanına almak şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukluk dönemi algıların 
en çok kullanıldığı dönemdir. Çocukların hayatında renk kavramı ve algısı 
önemlidir. Planlanan bu araştırmayla erken çocukluk dönemindeki çocuklarda 
renklerin yarattığı çağrışımın belirlenmesi hedeflenmiştir. Örneklem grubunu 
Ankara ilinde Keçiören ilçesine bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam 
eden 3-6 yaş grubundaki 49 çocukla oluşturulmuştur. Araştırmada çocuklarla 
birebir görüşme tekniği kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel verilere göre ço-
cukların renklerle en çok ilişkilendirdikleri nesneler ise araba, kâğıt, deniz, 
güneş, oyuncak, elbise ve kitap olmuştur. Bu nesneler her renk için farklı 
yüzdelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında çocukların 
renkleri deneyimleriyle ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Renk, Kavram 
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ÇOCUKLARDA MASTÜRBASYON: EBEVEYNLERİN 
KORKULARI VE BU DURUMA YAKLAŞIMLARI 

Kevser Tuğba ÇINAR**, Koçer KARASU* 

ÖZET 
Mastürbasyon, bireyin kendi kendine cinsel haz veya doyuma ulaşması olarak 
tanımlanabilir. Özellikle küçük yaşlarda bedenini keşfetme, kendini keşfetme 
hareketidir. Mastürbasyon bazı kültürler ve toplumlarda normal, bazı kültürler 
ve toplumlarda anormal olarak görülmüş; aynı kültür ve toplum içinde de 
zamanla anlayış değişiklikleri olmuştur. Mastürbasyonun genellikle 13-14 
yaşlarında görülen bir davranış olduğu kabul edilirdi. Son yıllarda ise okulön-
cesi dönemlerde de çocukların mastürbasyon davranışı gösterdikleri ve bunun 
normal olduğu kabul edilmektedir.  

Bebeklik döneminden itibaren de mastürbasyon çocuklarda görülebilir. Çoğu 
zaman bu durumla karşılaşmak anne ve babaları şaşırtabilir, ürkütebilir, telaş-
landırabilir. Bebeklik dönemindeki mastürbasyon davranışları değişik şekil-
lerde görülebilir. Bebeklik evresinin daha erken dönemlerinde olabileceği gibi 
en sık 16-18 aylarda rastlanmaktadır. Çoğu zaman uygun yaklaşımla kendili-
ğinden geçmektedir.  

Ailenin çocuğa suçluluk duygusu yaşatacak tavır ve sözlerden kaçınması 
gerekir. Ters davranışlar çocukta depresyon ya da saplantı oluşturabilir. Ço-
cuğunu cinsel organıyla oynarken ya da bir yere sürtünerek kendi kendini 
cinsel tatmin yaparken gören anne-babalar büyük telaşa kapılırlar. Çocukları-
nın yaptığı iş onları utandırır, özellikle yabancıların yanında çok rahatsız 
olurlar. Bir kısım anne-baba çocuğunun cinsel bozukluk gösterdiğini ve ileri-
de bunun büyük bir sorun oluşturacağını düşünür. 

Kız veya erkek, her çocuğun mastürbasyon davranışı göstermesi de doğal 
kabul edilmektedir. Ancak, bu davranış sıklıkla yapılan ve kontrol edilemez 
bir alışkanlık haline gelmişse o takdirde problem olarak değerlendirilebilir. 
Çocuk bu keşfetme hareketlerine devam etmek isterse bu gerginlik giderme-
nin bir aracı olarak düşünülebilir. Sıklıkla mastürbasyona başvuran bireylerin 
yalnız, sosyal ilişkileri zayıf, iletişim güçlükleri olan, doyurucu bir uğraşıya 
sahip olmayan ve bazı çatışmalar yaşayan kimseler oldukları görülmektedir. 
Bu nedenlerle, anne babalara ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. 
Anne babalar tarafından çocuk, saatlerce yalnız bırakılmamalı, çocuklara 
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yaşlarına uygun eğitsel değeri olan oyuncaklar sunulmalı, meşgale yaratılma-
lıdır. Böylece çocuğun, enerjisini uygun biçimde boşaltmasına destek olun-
malıdır. Ayrıca ebeveynler cinsel organların mahrem yerler olduğunu ve 
herkesin arasında yapıldığında mastürbasyonun hoş durmadığını çocuklarına 
anlatmalıdırlar. Yine de davranış ortaya çıktığında çocuk dikkatle gözlem-
lenmeli, problemin nedeni saptanmaya çalışılmalıdır. Nedene yönelik uygun 
tedbirlerle problem daha kolay ve hızla ortadan kalkabilir. Mastürbasyon 
yapan çocuğu korkutmamalı, cinsel organını kaybedeceği söylenmemeli, 
fiziksel ceza verilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Mastürbasyon, Çocuklukta mastürbasyon, Ço-
cuk gelişimi, Cinsel gelişim 
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5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ OYUN DAVRANIŞLARININ 
İNCELENMESİ 

Burcu ALIÇ*, Ayşe Nihan ÖZEL*, Sultan UYSAL* 

ÖZET 
Bu çalışma 5-6 yaş çocukların oyun davranışlarını incelemek amacıyla ya-
pılmıştır. Çalışmaya Ankara ili Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri dâhil edil-
miştir. Çalışmaya 5-6 yaş 300 çocuğun öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlere 
Ogelman (2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği” 
uygulanmıştır. Çocuklar ve ebeveynler hakkında bilgi almak amacıyla “Kişi-
sel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Çalışma genel tarama yöntemi ile yürütül-
müştür. Çalışma sonucunda alınan bilgiler SPSS 21 programına girilerek 
istatistik işlemler uygulanarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 
okul öncesi oyun davranış puanı açısından çocukların annelerinin yaşları ve 
eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken 
babalarının yaşları ve eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çocukların yaşları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı, cinsiyetleri açısından ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Oyun, Oyun davranışı, Okul öncesi oyun 
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MİZAH GELİŞİMİ 

Elifcan DİDİN* 

ÖZET 
Mizah, yüzyıllar boyunca felsefe, edebiyat ve psikoloji gibi farklı disiplinler-
den birçok düşünür, yazar ve araştırmacının üzerinde çalıştığı, halen tartışılan 
bir kavramdır. Mizahın ve mizah duygusunun herkesçe kabul edilen bir tanı-
mının yapılamadığı bir gerçektir. Ancak bireylerin mizah duygusuna değişik 
derecelerde sahip oldukları konusunda birçok kişi hemfikirdir.  

Literatürde var olan tanımlara baktığımızda genel anlamda mizahın bilişsel 
bir süreç olarak kabul edildiği ve tutarsız düşünce, olay ya da durumlara karşı 
gösterilen eğlenceli bir tepki olarak betimlendiğini görüyoruz. 

Araştırmacılar mizah ve gülmenin fizyolojik, sosyal ve psikolojik pek çok 
yararı olduğunu belirtmektedir. Mizah sonucunda gülme sırasında kasların 
kasılıp gevşemesi sonucu vücut gerginliğinin azaldığı, solunumun hızlandığı 
ve derinleştiği; stres, gerginlik ve anksiyetenin olumsuz etkilerinin azaldığı ve 
sosyal olarak kişilerarası ilişkilerde yaşanan çatışmaların çözümüne katkı 
sağladığı, yeni ilişkiler kurulmasına ve var olan ilişkilerin güçlenmesine 
zemin hazırladığı görülmektedir.  

Yapılan araştırmalarda yüksek mizah duygusuna sahip olan bireylerin daha 
iyimser ve hümanist, yaratıcı, üretken, daha özgüvenli ve özerk oldukları 
saptanmıştır. 

Bu çalışmada, sağlıklı bir bireyin yapı taşlarından biri olarak kabul edilen 
mizah ve mizah duygusunun çocukluktaki gelişimini belirmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mizah, Mizah Duygusu, Mizah Gelişimi 
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ZİHİN KURAMI TESTLERİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN 
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINA UYGULANMASI VE  

ZİHİN KURAMI GELİŞİMİNİN YAŞ VE CİNSİYET İLE 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Gülşah GÜREVİN* 

ÖZET 
Günlük sosyal yaşam diğer kişilerin hedefleri, duyguları, inançları gibi zihin-
sel durumlarını anlayarak davranışlarını değerlendirebilme becerisine dayan-
maktadır. Bu beceri zihinsel bir beceridir ve “zihin kuramı” kavramı ile ta-
nımlanmaktadır. Zihin kuramı inanç, istek, niyet, hayal, duygu gibi zihinsel 
durumlardan çıkarsama yaparak eylemde bulunmak şeklinde tanımlanmakta-
dır (Wellman ve Estes, 1986). Kişinin zihin kuramına sahip olması, diğer 
kişilerin kendisinden farklı bir zihne sahip olduğunu fark edebilmesini, kendi-
sinin veya diğer kişilerin niyet, inanç, istek ve bilgisi gibi zihinsel durumlarını 
anlayabilmesini ve zihinsel olarak bunları temsil edebilme yetisine sahip 
olmasını gerektirmektedir. Kısacası zihin kuramına sahip olmak, kişinin 
kendisinin ve diğerlerinin zihninin içeriğini yansıtabilmesi demektir (Baron 
Cohen, 2000). Yaşamın ikinci yılından üçüncü yılına geçerken çocuklar, 
diğerlerinin farklı istekleri olabileceğinin farkına varırlar.3 yaşındaki çocukla-
rın, bir kişinin kurabiyeyi lezzetli bulurken diğer bir kişinin kurabiyeyi be-
ğenmeyeceğini belirtmiş olmaları kişilerin farklı istekleri olabileceğini anla-
dıklarını göstermiştir. Bu aynı zamanda düşüncenin öznelliğini anladıklarının 
da bir göstergesidir. Çocuklar 3,5 yaşlarında bir nesneyi ya da bir olayı gör-
müş olmanın aynı zamanda bilmek anlamına da geldiğini belirtebilmektedir-
ler (O’Neill, Astington ve Flavell, 1992). 

Nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılarak planlanan bu çalışmanın amacı, 3 
farklı zihin kuramı testinin (Sally-Ann Test, Aldatmacalı Kutu Testi, Görü-
nüm-Gerçeklik Testi) normal gelişim gösteren okul öncesi (36-72 ay) çocuk-
larına uygulanması ve zihin kuramı gelişiminin yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin 
açıklanmasıdır. Araştırmada çalışma grubu olarak Ankara ilinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı anaokullarında bulunan 25’i kız ve 25’i erkek olmak üzere 
50 çocuk araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada sonucunda yaş değişkeni-
nin anlamlı bulunduğunu ve 3 yaş çocuklarının kendi düşüncelerinin farkında 
olduğunun fakat kendi bildiği ve gördüğü şeyin başkası tarafından bilineme-
yeceğini fark edemedikleri ve yanlış inanç testlerinde başarısız oldukları 
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görülmüştür. Kişilerin eylemlerini, davranışlarını açıklayabilmenin, 4 yaşla-
rında “karşıdaki kişinin zihinsel durumunu doğru okuyabilme” becerisi ile 
geliştiğinin ve zihin kuramı becerisinin 5 yaşından sonra üst seviyeye ulaştığı 
görülmüştür. Araştırma sonucunda cinsiyetin zihin kuramına sahip olma 
konusunda anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Zihin kuramı, Zihin kuramı test-
leri, Yanlış inanç 
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5-6 YAŞ ÇOCUKLARINDA MİZAH GELİŞİMLERİNİN 
ARAŞTIRILIP BİLİŞSEL GELİŞİM İLE BAĞLATISININ 

İNCELENMESİ 

Kader BİLGİN*, Tuba AYATA* 

ÖZET 
Mizah; saçma ve uyumsuz düşünce, olay ve durumların zihin tarafından keş-
fedilme tecrübesidir. Mizahın göstergesi gülmedir, çocuklar gülümsemeye 
doğdukları andan itibaren başlarlar. Gülümsemeleri sağlıklı olduklarının, 
mutlu olduklarının, ihtiyaçlarının giderildiğinin vs. gösterir. Çocukta mizah 
kavramını ele alıp bu anlamda en verimli çalışmayı Paul E. McGhee yapmış-
tır. Paul E. McGhee çalışmasında çocukta mizahı basamaklara ayırmıştır ve 
mizahla bilişsel gelişimin paralel olduğunu vurgulamıştır. Çalışmanın genel 
temasında Paul E. McGhee’nin kuramından faydalanılmıştır. Yapılan bu 
çalışmada 5-6 yaş grubu çocukların mizah gelişimleri ile bilişsel gelişimleri 
arasındaki ilişkiyi incelemek ve elde edilen bilgiler dâhilinde ebeveynlerin 
mizah gelişimi ile ilgili bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır. Araştırmanın ça-
lışma grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 5-6 yaşında 6 
kız 6 erkek ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseni kullanılan 
bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çocuklara 
videolar izletilip tepkileri ölçülmüş bilişsel gelişimle paralelliğine bakılıp 
araştırmacılar tarafından hazırlanan anketler ailelere verilmiş ve aileler ile 
görüşmeler yapılmıştır. Yapılan anketler, görüşmeler ve gözlemler sonucunda 
elde edilen bilgiler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda çocukların mizah gelişimleri ile 
bilişsel gelişimleri arasında paralellik olduğu gözlemlenmiş ve ebeveynlere 
bilgi verilip önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mizah, Çocukta mizah gelişimi, Paul E. McGhee 
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OYUN TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ OTİZMLİ ÇOCUĞUN 
ÖZBAKIM BECERİLERİNE ETKİSİ 

Fatma GÜNGÖREN* 

ÖZET 
Otizm, doğuştan olan, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işle-
yişinden kaynaklandığı kabul edilen nörobiyolojik bir bozukluktur. Otizm 
Spektrum Bozukluğunun bilinen genel özellikleri; sosyal etkileşim sorunları: 
sözel olmayan davranışlarda yetersizlik, yaşa uygun akran ilişkileri geliştire-
memek, sosyal duygusal davranışlarda sınırlılık; iletişim sorunları: dil gelişi-
minde gecikme, karşılıklı konuşmada zorluk, sıra dışı ya da yinelenen dil 
kullanmak, gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun ve sınırlayıcı/tekrarlayıcı 
ilgi ve davranışlar: belirli rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık, sıra dışı ilgi ve takın-
tılardır. Bu özellikler nedeniyle otizmli çocuklarda en sık karşılaşılan ve zor 
desteklenen beceriler arasında öz bakım becerileri yer almaktadır.  

Öz bakım becerilerini kazanmış çocuk, daha fazla sosyal kabul görür. Bu 
yöndeki yeterlilik çocuğun akademik başarısını, sosyal ilişkilerini, iletişim 
becerilerini ve diğer gelişim alanlarını olumlu etkiler. Otizm spektrum bozuk-
luğu olan çocukların bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış 
problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, 
uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleşti-
rilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan 
ilişkilidir. Bu nedenle bu çalışmada oyun temelli eğitim programının otizm 
spektrum bozukluğu tanısı alan çocuğun öz bakım becerilerine etkisinin ince-
lenmesi amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada araştırma problemine yanıt aramak için tek denekli yarı deney-
sel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tek denekli araştırma yöntemlerinde, 
bağımsız değişkenin (araştırmacı tarafından uygulanan davranış değiştirme 
programı), bağımlı değişken üzerindeki etkisi, bir ya da birkaç denekten 
standart koşullar altında yinelenen ölçümler alınarak ve her bir denek kendi 
içinde değerlendirilerek incelenir (Kırcaali-İftar ve Tekin, 1997; Tekin, 
2000). Tek denekli çalışmalar eğitim alanında bilhassa özel eğitim alanında 
kullanımı hızla artmakta olan bir araştırma yöntemidir.  

Bu çalışmada çocuk; 7 yaşında, Ankara’da yaşayan bir ailenin tek çocuğudur. 
Baba ve babaanne ile birlikte yaşamaktadır. Çocuk, 24 aylıkken anne vefat 
etmiş ve aynı yıl içinde tanılanmıştır. Çocuğa OSB tanısı uzmanlar tarafından 
                                                 
*  Ankara Üniversitesi 
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koyulmuştur ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi olarak gündüzlü bir okulda 
kaynaştırma eğitimi almaktadır. Çocuğun öz bakım becerilerinin eğitim önce-
si ve sonrası değerlendirmesi araştırmacı tarafından oluşturulan kontrol listesi 
ve gözlemler ile belirlenmiştir. Çalışma 26 hafta; ilk 12 haftada iki saat, de-
vamında haftada üç saat olmak üzere toplam 42 saat olmuştur. Çalışma sonu-
cunda oyun temelli destek eğitimin öz bakım becerilerinde olumlu gelişmeler 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öz bakım, Oyun, Otizm 
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FARKLILIKLARA KARŞI EĞİTİMCİ OLARAK 
YAKLAŞIMIMIZIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gül KADAN*, Besime BİLMEZ**, Yeşim YURDAKUL*** 

ÖZET 
Öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukların zekâ seviyeleri normal olmasına 
rağmen yaşamış oldukları çeşitli güçlükler nedeniyle akademik alanda ve 
davranışsal problemler yaşayabildikleri de bilinmektedir. Akranlarıyla arala-
rındaki farkın her geçen gün arttığı da bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, 
öğrenme güçlüğü olan çocukların yaşamış oldukları akademik başarısızlıkla-
rından dolayı, kaygı bozuklukları, depresyon, anksiyete ve davranış bozuk-
lukları gösterdiklerini kanıtlamıştır. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, 
yaşıtlarıyla birlikte, kaynaştırma eğitimine tabi tutuldukları için öğretmenlerin 
bu çocukların özelliklerini de dikkate alacak şekilde programlar hazırlamaları 
gerekmektedir. Bu sorunları yaşayan çocuklara yönelik nasıl yaklaşımda 
bulunulması gerektiğine yönelik yapılan çalışmalarda, öğretmenlerin rolleri-
nin çok büyük olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle, öğrenme güçlüğü 
yaşayan çocukların psikolojik problemler ve buna bağlı olarak davranış prob-
lemlerini önlemede öğretmenlerin etkisinin ne olduğunun belirlenmesi, araş-
tırmanın önemini oluşturmaktadır.  

Araştırma, öğrenme güçlüğü tanısı olan çocukların öğretmenlerinin görüşleri-
ni belirlemek üzere oluşturulmuş nitel bir çalışmadır. Araştırma üç örneklem 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Antalya, Bingöl ve Çankırı İl Milli Eğitim Mü-
dürlükleri’ne bağlı olan okulöncesi ve ilköğretimin birinci kademesindeki 
okullar, araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine 
gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm öğretmenlerle görüşülmüş-
tür. Her üç ilde de İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nden araştırma için gerekli 
yasal izinler alınmıştır. Daha sonra okulların müdürleri ve öğretmenleri ile 
görüşülerek araştırmanın amacı anlatılmış ve gönüllü olarak çalışmaya katıl-
mayı kabul eden öğretmenlerle araştırmacılar tarafından bizzat çalışılmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 
öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek için genel bilgi formu 
ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşme formu araş-

                                                 
*  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü  
**  Bingöl Genç Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 
***  Antalya İsmail İlkemir İlkokulu 
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tırmacılar tarafından hazırlanmış ve alanında uzman olan 6 özel eğitim öğ-
retmenine sunulmuş ve alınan dönütlere göre yeniden düzenlenmiştir. Gö-
rüşme formunda, öğretmenlerin genel olarak kaynaştırma eğitimine yönelik 
düşünceleri, öğrenme güçlüğü olan çocuklardaki davranış problemleri, öğ-
renme güçlüğü olan çocukların akademik başarıları, öğrenme güçlüğü olan 
çocukların akran ilişkileri, karşılaştıkları problemler ve bu problemler karşı-
sındaki çözüm stratejileri gibi sorular yer almaktadır.  

Araştırmaya öğretmenlerin, özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle olan 
ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları, öğrencilerin davranış problemlerine sahip 
oldukları ve öğretmenlerin bu problemlerle etkili olarak başa çıkma meka-
nizmaları konusunda yetersiz oldukları anlaşılmıştır. Öğretmenlere hizmet içi 
eğitim verilerek, özel gereksinimli olan çocukların davranış problemlerini 
geliştirmelerinin önüne geçilmesi, davranış problemi olan çocuklara yönelik 
sosyal beceri eğitim programlarını düzenlenmesi ve ailelerin çocuklarının 
durumları karşısında gerçekçi beklentilere sahip olabilmeleri açısından aile 
eğitimlerinin verilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlüğü, Sosyal gelişim, Problem davranışlar 
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BİR ERKEN MÜDAHALE ARACI OLARAK  
ÖRNEK BİR SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI 

Hümeyra GÜNAYDIN*, Fatma Zehra ÜNALDI*, Rugeş İLÇİN* 

ÖZET 
Bu araştırma, dünya üzerinde birçok ülkede uygulanmış ve bir erken müdaha-
le aracı olarak başarıya ulaşmış “The IncredibleYears Dinosaur Social, Emo-
tional and Problem Solving Child Training Program-İnanılmaz Yıllar Dinozor 
Sosyal, Duygusal ve Problem Çözme Çocuk Eğitim Programı”nı incelemeyi 
amaçlamıştır. Araştırmada, programın amacı, içeriği, planlar, programda 
kullanılan yöntem, teknik ve materyaller görsel ögelerle de desteklenerek 
tanıtılmıştır. Ayrıca programın etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla farklı 
ülkelerde deneysel bir araştırma yapılarak uygulanmış İnanılmaz Yıllar Dino-
zor Sosyal, Duygusal ve Problem Çözme Çocuk Eğitim Programının çocuklar 
üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal beceri eğitimi programı, Duygusal beceriler, 
Sosyal problem çözme    
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OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ÇOCUĞUN 
BESLENMESİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE 

UYGULAMALARI: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ 

Şeymanur EFENDİOĞLU*, Esin PINARBAŞI* 

ÖZET 
Erken dönemde ortaya çıkan Otizm, beraberinde getirdiği sosyal etkileşim ve 
iletişimde bozukluk, toplumsal ilişki geliştirmede sorun ve değişiklik göster-
meyen yineleyici davranışlar gibi sınırlılıklarını, zihinsel yetersizlik ve ya 
gelişimsel geriliğe bağlı olarak açıklayamadığımız bir bozukluktur. Hastalık-
ları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centre for Disease Control Preven-
tion)’nin 2012 verilerine göre Otizm Spektrum Bozukluğunun görülme sıklığı 
88 kişide 1’dir. Ülkemizde yaygınlığına ilişkin henüz yeterli bilimsel veri 
bulunmamaktadır. Nedenleri henüz kesin olarak bilinmemesine rağmen; 
genetik, beyinde oluşan bir hasar veya ailelerin ya da çocukların zehirli kim-
yasal maddelere maruz kalmış olmaları gibi faktörlerin otizmin ortaya çıkma-
sında etkili olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar da, otizmin nedeni ola-
rak; çevreden gelen uyarıcıların işlendiği beyin bölgelerinde fonksiyonel 
bozuklukların olduğu ya da vücuttaki kimyasal maddelerin salgılanışlarında 
dengesizliklerin bulunduğu düşüncelerini öne sürmektedirler. Yapılan çalış-
malarla birlikte oluşan genel kanı, bu problemin birden çok sebebin bir araya 
gelmesiyle meydana geldiği şeklindedir. Son dönemlerde artan Otizm Spekt-
rum Bozukluğu sıklığı ile birlikte çevresel etmenlerin önemi de vurgulanma-
ya başlanmıştır. Çevresel etmenler arasında önemli bir yere sahip olan, hayat 
kalitesini ve hastalık semptomlarını etkileyen bir faktör de beslenme ve diyet 
düzenidir. Bu araştırmanın amacı; Otizmli çocuğa sahip ailenin, çocuğun 
beslenmesi konusunda bilgi düzeyini ve uygulamalarını belirlemektir. Ek 
olarak otizm-beslenme ilişkisinin önemine dikkat çekmek ve gerekli düzen-
lemelerin yapılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Karabük’te 
yaşayan otizmli çocuğa sahip 20 aile oluşturmaktadır. Verileri toplama amacı 
ile anket ve görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları ve 
öneriler kongrede paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Beslenme, Çevre  
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ERGENLERDE  
CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM 

Zehra HAZAR* 

ÖZET 
Engel, bedenin belli bir bölümünün ya da organın işlevlerini yeterince yerine 
getirememesi durumudur. Dünya sağlık örgütü engelliliği; bedensel, zihinsel 
ve ruhsal özelliklerden, belirli bir oranda ve sürekli olarak işlev ve görüntü 
kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu kişinin normal 
yaşam gereklerine uyamama durumu olarak tanımlamıştır. 5378 sayılı Engel-
liler Kanununa göre engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksi-
nimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, da-
nışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanır. 

Bu tanımlardan yola çıkarak özel eğitim gerektiren bireyler belirli gruplar adı 
altında toplanabilir: Zihin engelliler, öğrenme güçlüğü gözlenenler, duygu ve 
davranış bozukluğu olanlar, bedensel yetersizliği olanlar, konuşma ve dil 
sorunlular, işitme engelliler, ileri derecede ve çoklu yetersizliği olanlar, 
otizmliler, üstün zekâlılar ve üstün yeteneği olanlar.  

Cinsel gelişim, bireyin kendi cinsi ile ilgili üreme organlarının büyüyüp ge-
lişmesini ve bunlardan doğan sorunlarla ilgili davranış değişikliklerini içer-
mektedir. Cinsel gelişim cinsel kimliğin oluşması ve bireyin cinsel kimliğine 
uygun rolleri ve özellikleri benimsemesinde büyük önem taşımaktadır. Özel 
eğitime gereksinim duyan ergenlerde ise bu kimliğin oluşması normal gelişim 
gösteren ergenlerden farklı özellikleri haizdir. 

Türkiye de engelliler için diğer çalışmalar devam etmekle birlikte, dünyanın 
aksine, anne-baba ve eğitimciler tarafından cinsel eğitime yeterli önem göste-
rilmemektedir.  

Bu çalışmada engellilik durumu ve cinsel gelişimle ilgili bilgiler verilerek 
Türkiye’de engelli ergenlerin cinsel yaşamda karşılaştıkları zorluklar tanım-
lanmış bu sorunları aşmaları için verilmesi gereken eğitimler üzerinde durul-
muştur. 

Anahtar kelimeler: Cinsel gelişim, Özel gereksinimli ergenler, Cinsel eğitim 

                                                 
*  Ankara Üniversitesi 



III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi “Bir Çocuk Bir Dünya” (5-7 Mayıs 2016) 
 

  

56 

MONTESSORI YÖNTEMİNDE  
KOZMİK EĞİTİM UYGULAMALARI 

Ezgi DOĞAN*, Emine Songül VURAL*, Zeynep KONAL* 

ÖZET 
Bu araştırmada, yüzyılı aşkın bir süredir dinamik bir süreç yapısıyla dünya 
üzerinde yaygın bir şekilde uygulanan Montessori yönteminin, 3-6 yaş çocuk-
larıyla çalışılan kozmik eğitim uygulamaları incelenmiştir. Bu doğrultuda, 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama 
Anaokulu’nda yer alan Montessori sınıflarında yapılan kozmik eğitim uygu-
lamaları ele alınmış ve sınıf öğretmenleriyle kozmik eğitime ilişkin sınıf 
ortamında yapmış oldukları kozmik eğitim uygulamaları hakkında görüşül-
müştür. Araştırma sonucunda, anaokulu çocuklarının Montessori sınıflarında 
uygulanan kozmik eğitim çalışmalarına severek katıldıkları ve materyal grup-
ları arasında tercih edilen çalışmalar oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Montessori yöntemi, Kozmik 
eğitim 
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48-60 AYLIK ÇOCUKLARDA YAZI FARKINDALIĞI 
BECERİLERİ VE EV ORTAMINDA SAĞLANAN 
OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Rüveyda GÜNDÜZ*, Elif BAY*, Filiz TESBİ* 

ÖZET                           

Okuma ve yazma çağımızda, bilginin aktarılmasında kullanılan en önemli 
araçlardandır. Okuma ve yazma becerisi formal olarak ilkokul yıllarında 
kazanılmakla birlikte, çocuğun okul öncesi dönemdeki yaşantılarından etki-
lenmektedir. Okul öncesi dönemde kazanılan deneyimler, hayat boyu devam 
eden okuma yazma becerisinin temelini oluşturmaktadır. Erken okuryazarlık 
becerileri de bu deneyimler arasında önemli bir yere sahiptir. Yapılan çok 
sayıda çalışmada erken okuryazarlık becerileri ile daha sonraki akademik 
başarı arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiş ve bu becerilerin, çocukla-
rın ilköğretim dönemindeki okuma performanslarını güçlü bir şekilde yorda-
dığı ifade edilmiştir (Karaman, 2014). Erken okuryazarlık becerilerinden biri 
olan yazı farkındalığı becerileri genel olarak çocukların yazının biçim ve 
işlevini fark etmesi anlamına gelmekte ve okuma yazma gelişiminde önemli 
bir yer tutmaktadır. Yazı farkındalığı, harflerin şekillerini, seslerini, isimlerini 
ve sonuçta sözcükleri fark etmeye doğru atılan ilk adım olarak görülmektedir 
(Bayraktar ve Temel, 2014). Aileler de okuryazarlık sürecinde önemli rol 
oynamakta ve yapılan birçok araştırmada okuryazarlık başarısında, çocuğun 
içinde bulunduğu çevre ile ilişkili olan (aile veya ev yaşantısı) faktörlerin, 
okulla ilişkili olan faktörlerden daha etkili olduğu belirtilmektedir (Gül, 
2007). Bu bilgiler ışığında yapılan araştırmada, 48-60 aylık çocukların yazı 
farkındalığı becerileri ve ev ortamında onlara sağlanan okuryazarlık deneyim-
leri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın örneklemini Kırıkkale il merkezinde yer alan okul öncesi ku-
rumlarına devam eden 48-60 ay arasında normal gelişim gösteren 35 çocuk ve 
aileleri oluşturmaktadır. Araştırmada ev ortamında sağlanan okuryazarlık 
deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla “Ev Erken Okuryazarlık Ortamı Ölçe-
ği-EVOK” (Sarıca, Akoğlu, Deniz, Karaman, Bahap-Kudret ve Tufan; 2014), 
katılımcıların yazı farkındalığı becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Er-
ken Çocukluk Dönemi Yazı Farkındalığı Kontrol Listesi” (Işıtan ve Akoğlu, 
2016-basımda) kullanılmıştır.  
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Devam etmekte olan araştırmadan elde edilen sonuçlar ev ortamında sağlanan 
erken okuryazarlık deneyimleri ve yazı farkındalığı becerilerinin birbiri ile 
ilişkisi temelinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Erken okuryazarlık, Yazı farkındalığı, Ev erken okurya-
zarlık ortamı  
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BİLİM SANAT MERKEZLERİNE VE İLKOKUL 4. SINIF VE 
ORTAOKUL 5.-7. SINIFLARA DEVAM EDEN ÜSTÜN 

YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Büşra ACAR*, Feyzanur AK*, Selen AKTAŞ* 

ÖZET 
Bu çalışma, Bilim Sanat Merkezlerine ve ilkokul 4. Sınıf ve ortaokul 5.-7. 
sınıflara devam eden üstün yetenekli çocukların arkadaşlık ilişkilerini çeşitli 
değişkenlere göre incelemek amacıyla planlanmıştır. Nicel çalışma modelinin 
kullanıldığı bu araştırmada 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara İli 
kapsamında Ankara Bilim Sanat Merkezi’ne devam eden 4., 5., 6., 7., sınıf 
olmak üzere 80 kız- erkek öğrenci yer almıştır. Araştırmada üstün yetenekli 
çocukların demografik bilgilerini edinmek için araştırmacılar tarafından ha-
zırlanan “Öğrenci Tanıma Formu”, arkadaşlık ilişkilerini incelemek amacıyla 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 25’er maddelik iki formdan oluşan 
“Arkadaşlık İlişkileri Anketi”  kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS prog-
ramı kullanılarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucundaki bulgulara 
göre üstün yetenekli çocukların arkadaşlık ilişkilerine yönelik saptamalar 
yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli, Arkadaşlık, Bilim ve sanat merkezi 
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BİR OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNDAKİ EKO OKUL 
ETKİNLİKLERİNDE VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

S. Seda BAPOĞLU DÜMENCİ* 

ÖZET 
Dünyamızda meydana gelen insanların bilinçli bir şekilde yaptığı uygulama-
lar, artan fosil yakıt tüketimi, sera gazlarının salınımındaki artış, hızlı nüfus 
artışı, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi gibi birçok sebep yüzünden çevre 
sorunlarına artık dikkat çekme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Tüm bu olum-
suz değişimler çevre eğitimine olan ihtiyacı doğurmuş ve bu sorunların çö-
zümlenmesi için de toplumun bilinçlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.  Eğitimin 
genelinde olduğu gibi çevre eğitiminde de en temel yaşlar okul öncesi döne-
me aittir. Okul öncesi yaşlarında olan çocukların çevre bilinci doğrultusunda 
geliştirdiği olumlu tutumlar ileriki yıllarda da devam edebilir. Buradan yola 
çıkarak günümüzde değişen çevre koşulları ve çevre sorunlarıyla başa çıkmak 
için ülkeler bütçelerinin bir kısmını bu problemleri çözmek için ayırmaktadır-
lar. Ama bu çözümün uzun vadeli ve en kalıcı yolu; çevre bilincine sahip 
bireylerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda 
çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için 
uygulanan eko okul programı ile; okullardaki öğrenciler hem çevresel konu-
larda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuru-
luşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Bu ça-
lışmada eko okul programı üyesi olan okul öncesi eğitim kurumundaki velile-
rin görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yakla-
şımı çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araş-
tırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu, çevre farkındalık, atık değer-
lendirme bilinci gibi iki kısımdan oluşmaktadır.  Araştırma verileri 2015-2016 
eğitim ve öğretim yılında, Ankara ilinde Çankaya bölgesinde eko okul proje-
sini yürütmekte olup 3. Yarıyıl uygulamasında olan, 48-66 ay arası çocuklara 
sahip 75 veli ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri 
cevaplar incelenmiştir. Velilerin yarı yapılandırılmış görüşme formlarına 
verdikleri cevaplar açık içerik ve gizli içerik tablolarında incelenmiş olup şu 
bulgular elde edilmiştir. Çevre farkındalık sorularına verdikleri cevaplar 
doğrultusunda;  küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, iklim değişiklik-
leri, yoğun fırtınalar, kar yağışları gibi doğaüstü olayların gerçekleştiğini atık 
değerlendirme sorularına ise verdikleri cevaplar doğrultusunda cam şişelerin, 

* Çocuk Gelişim Uzmanı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi 
Bölümü 
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pilleri, atık yağların, pet şişelerin, kartonların geri dönüşüm kutularına attıkla-
rını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak; çocuklarının okullarında uygulanan eko 
okul etkinliklerinde aile bilinçlendirilmesine yönelik yapılan seminerlerin ve 
aile katılımlarının kendi tutumlarında da olumlu değişikliklerin yol açtığını 
ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelime: Çevre farkındalık, Eko okul, Okul öncesi eğitim 
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3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ OYNADIKLARI BİLGİSAYAR 
OYUNLARININ NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Fikriye Eylem ÖSELEMİŞ*, Seda ALPAR* 

ÖZET 
Günümüzde bilgisayar ve internetin insan yaşamına etkisi yadsınamaz bir 
gerçektir. Yaş sınırı olmaksızın tüm insanların hayatına entegre olan bilgisa-
yar ve internet hayatı kolaylaştırdığı gibi beraberinde bir takım sorunlar da 
getirmiştir. Her yaştan insanın hayatını etkileyen teknolojiler çocuğun yaşa-
mında ne gibi değişikliklere yol açmıştır? Çocuğun işi oyundur ve günümüz-
de çocukların oynadıkları oyunlar geleneksel oyundan dijital oyunlara dö-
nüşmüştür. Bilgisayar oyunlarının yaygınlaşmasına paralel olarak bu duru-
mun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri sorgulanmaya 
başlanmıştır. Bilgisayar ve internetin eğitime entegre edilme çalışmaları ile 
bilgisayar destekli eğitim kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum bilgisayarın 
eğitim amaçlı nasıl kullanılacağı sorusunu beraberinde getirmiştir. Bilgisayar 
ve internetin nerdeyse bakıcı rolü oynadığı günümüzde çocukların oynadıkları 
bilgisayar oyunlarının niteliklerinin neler olması gerektiği önem kazanmıştır. 

Bu araştırmanın amacı 3-6 yaş arası çocukların internetten oynadıkları oyun-
ların niteliklerini incelemektir. Araştırmamızın evrenini bilgisayarda ve inter-
nette oynanan oyunlar oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi evren çok geniştir. 
Örneklemi ise çocukların arama motorundan en kolay biçimde ulaşabildikleri 
oyunlar arasından rastgele seçim yöntemiyle belirlenen 60 oyun oluşturmak-
tadır. Seçilen 60 oyun dokuz alt problem ışığında nitel biçimde incelenmiştir. 
İncelenen oyunların neredeyse tamamının eğitimde kullanılması mümkün 
olmadığı gibi birçoğu çocuklar için zararlı içerik içermektedir.  

Bu bulgular ışığında çocuğun internet veya bilgisayar başında oyun oynaması 
için yalnız bırakılmadan oynayacakları oyunun seçiminin yetişkin bireyin 
belirli kriterlere göre inceleyerek seçmesi gerektiği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun, Bilgisayar, Çocuk 
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ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN 
ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ 

Betül Meryem YILMAZ*, Müna Sena Nur DORUK* 

ÖZET 
Bu araştırma, okulöncesine devam eden çocukların izledikleri çizgi filmlerin 
gelişimlerine olan etkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ama-
cıyla planlanmıştır. Araştırma Kırıkkale il merkezinde yer alan ve rastgele 
örnekleme yöntemiyle belirlenen anaokullarında ve araştırmaya gönüllü ola-
rak katılmayı kabul eden 224 ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama 
aracı olarak, çocuk ve ebeveyn hakkında bilgi almak amacıyla  “Kişisel Bilgi 
Formu” ile çocukların çizgi film tercihlerini anne görüşleri doğrultusunda 
belirleyebilmek için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Anket Formu” 
kullanılmıştır.  Verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılarak, frekans 
dağılımları ile sonuçlar tablolar halinde sunulup, literatür bilgileri doğrultu-
sunda tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Çizgi film, Okul öncesi, Anne görüşleri 
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ERGENLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE YAŞAM 
DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Arzu TUNÇ*, Nurcan BAL*, Ayşe KÜPELİ*, Nevroz GEZİK*, İbrahim HAN* 

ÖZET 
Araştırma, ergenlerin sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışma grubunu Kırıkkale 
ilinde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam 
Hatip Lisesi’nde eğitime devam eden 9., 10., 11. ve 12. sınıflardan tesadüfi 
yolla her bir sınıf düzeyinden ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 
eden öğrenciler oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tara-
fından araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış olan öğrencilerin sos-
yodemografik bilgilerini almak için “Kişisel Bilgi Formu”, Otrar ve Argın 
(2013) tarafından geliştirilen  “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” ile Diener ve 
arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türk-
çe’ye uyarlanan “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılacak ve analizler bilgisayar 
ortamında gerçekleştirilecektir. Bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılacak 
ve önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Ergen, Sosyal medya, Yaşam doyumu 
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ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN  
TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Yasemin BÜYÜK*, Mine KARA*, Mehtap MORKAN*, Zübeyde SOLAK*,                  

Berna BÜYÜKMUMCU*, Özge MANGTAY*, Elif Cemre ÇELİK*,  

Ayşe DURDAŞ*, Hamide ÖZİL* 

ÖZET 
Sosyal medya; insanların yazı, resim, video ve ses dosyaları yardımıyla ileti-
şime geçtiği (Hatipoğlu, 2009), içeriği tamamen bireylerin belirlediği, zaman 
ve mekân sınırlaması olmaksızın paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas 
olduğu iletişim ağlarıdır (Erkul, 2009). Sürekli güncellenebilmesi, çoklu 
kullanıma ve sanal paylaşıma olanak tanıması gibi özellikleri ile sosyal med-
ya ağları günümüzde en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir. 

Teknolojinin gelişimi interneti, internetin gelişmesi ise sosyal medya ağlarının 
kullanımını arttırmaktadır. Ergenlerin sosyal medya ağlarını kullanma sıklığının 
artması sosyal medyaya yönelik tutumlarının da artmasına neden olmaktadır. Bu 
ve buna benzer araştırmalar incelendiğinde özellikle ergen yaş gruplarının sosyal 
medya ağlarını hayatlarının önemli bir bölümü haline getirdikleri ve bundan her 
alanda etkilendikleri görülmektedir. Sonuç olarak özellikle okul çağında olan 
gençlerin zamanının önemli bir kısmını bu ağlarda geçirmeleri, sosyal medyaya 
ilişkin tutumlarının ne düzeyde olduğu sorusunu akla getirmektedir. 

Bu araştırma, liseye devam eden ergenlerin sosyal medya tutumlarının belir-
lenmesi ve sosyal medya tutumlarında etkili olabileceği düşünülen çeşitli 
değişkenlerin etkisinin ortaya konması amacıyla planlanmıştır. 

Araştırmaya, Ankara İl merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
liselere devam eden 469 kız ve erkek ergen dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil 
edilen ergenler ile ilgili bazı kişisel bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı-
lar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile ergenlerin sosyal medya 
tutumlarını belirlemek amacıyla Otrar ve Argın (2013) tarafından geliştirilen 
“Sosyal Medya Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; liseye 
devam eden ergenlerin sosyal medya tutumlarında babaların internet kullanı-
mını denetleme durumu, anne çalışma durumu, babaların sosyal medya kul-
lanma durumları, baba öğrenim düzeyi, babanın yaşı, aktif kullanılan sosyal 
medya türü,  sosyal medyanın günlük kullanılma süresi gibi değişkenlerin 
anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, Tutum, Ergen  
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İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN OYNADIKLARI 
VİDEO OYUNLARININ YAŞLARINA UYGUNLUĞUNUN VE 
EBEVEYNLERİN VİDEO OYUNLARI HAKKINDAKİ BİLGİ 

DURUMUNUN İNCELENMESİ 

Necmettin ARAT* 

ÖZET 
Bu araştırmanın temel amaçları; ilköğretim öğrencilerinin çeşitli cihazlar ile 
oynadıkları video oyunlarının yaşlarına uygunluğunun araştırılması, ebeveyn-
lerin video oyunları hakkında bilgi düzeylerinin ölçüşmesi ve denetim konu-
sunda bilgilendirilmesidir. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kara-
bük ilinin Safranbolu ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ilköğre-
tim okulunda, 76 ilköğretim öğrencisi ve bu öğrencilerin velileri ile yapılmış-
tır. Çalışma grubunda çocuklar ve velilerine ayrı şekilde hazırlanan Video 
Oyunları Görüşme Formu verilmiş ve bu form ile ilgili gerekli bilgilendirme-
ler yapılmıştır. Bu formun 1. bölümü Kişisel Bilgi Formundan; 2. bölümü 
çocuklara video oyunları ile ilgili sorulardan ve 3. bölümü de ebeveynlere 
video oyunları ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada verileri topla-
mak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistik yoluyla incelenerek, çocukla-
rın ve ebeveynlerin video oyunlarına ilişkin görüşmelerin frekans dağılımları, 
yüzdelik değerler ve içerik analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma-
nın bulgularında çocukların ve ebeveynlerin video oyunlarına ilişkin görüşleri 
belirlenmiş ve bu doğrultuda öneriler verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Video oyunları, İlköğretim öğrencileri, Ebeveynler, 
Teknoloji, Teknoloji denetimi 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FARKLILIKLARA SAYGI 

Gökçe HAFIZOĞLU* 

ÖZET 
Farklılıklara saygı eğitimi çocuğun bir insan olarak doğuştan sahip olduğu 
yaşama ve büyüme, gelişme ve eğitim, korunma ve katılım haklarının yaşama 
geçirilmesinde, bu hakların önündeki engellerin kaldırılmasındaki çalışmalar 
bütünüdür. Çocuklar sınıf ortamında aileden bağımsız yeni bir  sosyal grupla 
yaşamaya alışırken kendinden farklı insanlarla birlikte olmayı da öğrenmeye 
başlar. Kendisinden farklı özelliklere sahip arkadaşlar edinmek, onlarla oyun 
oynamak hatta zaman zaman sorunlar yaşamak ve bu sorunları çözüme ulaş-
tırmaya çalışmak çocuğun sosyal gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına 
destek olmaktadır. Çevresine ve çevresinde olan insanların farklılıklarına 
saygı göstermeyi öğrenen çocuk iletişimi iyi, hoşgörülü, anlayışlı, neden 
sonuç ilişkisi kurarak problemlere çözüm üretebilen birey olma yoluna gir-
meye başlar.  Farklılıklara saygılı ve ayrımcılığa karşı eğitim yaklaşımı, ço-
cukların çok erken yaşlarda farklılıkları algılayabildikleri, insanların belirli 
özelliklerinin fark ettikleri düşüncesinden yola çıkmaktadır. 

 Çocuklar önyargılarını geliştirebilecekleri dönemlerden itibaren etkili bir 
eğitim alırlarsa erken  çocukluk dönemi sonuna geldiklerinde özerk ve ayrı 
bir birey olduklarını, kendilerinin ve diğer insanların birbirinden farklı psiko-
sosyal, kişilik ve  fiziksel özellikleri, olduğunu, bunun yanı sıra iletişim, bilgi 
ve becerilerinin farklı düzeylerde olduğunu fark edecektir. Ayrıca bir aileye 
ait olduğunu, ailesiyle beraber daha büyük bir gruba ait olduğunu ve tüm 
ailesiyle beraber sosyal bir ağ olarak toplumda yer aldığını toplumun şehirde, 
şehrinde ülkede var olduğunu anlayacaktır. Söz konusu olan konunun çocuğa 
aktarılmasında çocuğun rol alarak, oyun oynayarak ve içselleştirerek öğren-
mesi bakımında drama kullanılabilir bir öğretim yöntemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu sunumda  farklılıklara saygı ve okul öncesi dönemde çocuklara nasıl ka-
zandırılabileceği konusu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Farklılıklara saygı, Sosyal çevre 
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ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK 
SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Yasemin ÇİFTÇİOĞLU* 

ÖZET 
Benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kav-
ramını onaylamasından doğan beğeni durumudur. Kendini eleştirebilme ya da 
kendini tümden olumlu bulma gibi özellikleri yansıtır. Bu çalışmada çocuk 
gelişimi alanında lisans birinci sınıfta öğrenim görmeye başlayan öğrenciler-
deki benlik saygısı durumunun farklı özelliklere göre incelenmesi amacıyla 
tanımlayıcı araştırma türünde yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturmaktadır (N=50). Katılımcılar 18–22 
yaş arasındaki 49’u kız ve 1’i erkek öğrencilerden oluşmuştur. Araştırmadaki 
veriler, 1965 yılında Rosenberg tarafından geliştirilen Rosenberg Benlik 
Saygısı (RBSÖ) ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçekten alınan puanın 
yükselmesi, benlik saygısı düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. 5-6 
puan düşük düzeyde benlik saygısı,  2-4 puan orta düzeyde benlik saygısı ve 
0-1 puan arası ise yüksek düzeyde benlik saygısı olarak değerlendirilmiştir. 
Veriler frekans ve yüzdelik oranlarıyla değerlendirilmiştir. 

Çalışma grubunun %52’si kendini en az diğer insanlar kadar değerli bulduğu-
nu; %54’ü bazı olumlu özelliklerinin olduğunu düşündüklerini; %50’si diğer 
insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler yapabildiğine inandığını; 
%60’ı kendine karşı olumlu tutum içinde olduğunu; %60’ı genel olarak ken-
dinden memnun olduğunu belirtmektedir. Bu nitelikler çocuk gelişiminde 
öğrenim gören lisans öğrencilerinin benlik saygısı konusunda olumlu duygu-
lar içerisinde oldukları şeklinde değerlendirilebilir. Ancak çalışma grubunun 
%10’u kendisiyle gurur duyacak fazla bir şey bulamadıklarını; %18’i kendine 
daha fazla saygı duymayı istediğini; %14’ü kesinlikle kendinin işe yaramadı-
ğını düşündüğünü; %18’i kendisinin hiç yeterli bir insan olmadığını ve %10’u 
genelde kendini başarısız bir kişi olarak gördüğünü belirtmektedir. 

Yapılan bazı çalışmalarda (Bozanoğlu, 2005; Güngör, 1989; Haktanır ve ark., 
1998; Otacıoğlu, 2009; Sever ve ark., 1993) insanlara güvenme ile benlik 
saygısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmaktadır. Ayrıca, lisans 
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öğrencilerinin benlik saygı düzeylerini araştırıldığı bazı araştırmalarda cinsi-
yet farklılığının benlik saygı düzeyini etkilemediği saptanmıştır.  

Bu çalışmanın sonraki boyutunda lise düzeyinde çocuk gelişimi öğrenimi 
gören öğrencilerle lisans düzeyinde çocuk gelişimi öğrenimi görenlerin karşı-
laştırılmasının yapılması hedeflenmektedir. Çalışma sonunda eğitim müfreda-
tında çocuk gelişimi öğrencilerine benlik saygısının artırılmasına ilişkin özel 
eğitimlerin verilmesi ve araştırmanın daha büyük örneklem gruplarına karşı-
laştırmalı olarak yapılması yönünde öneriler sunulmuştur.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN  
KARDEŞ KISKANÇLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Elçin Sena KONDURACI* 

ÖZET 
Aile ortamında kardeşlerin birbirleri ile olan ilişkileri, onların gelişimleri 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kardeş kıskançlığı konusuna dikkat çekilme-
sine ve bu konuda bilgi içeren pek çok çalışma yapılmasına karşın, ülkemizde 
üniversite öğrencilerinin konuyla ilgili görüşlerine yer veren bir çalışma bu-
lunamamıştır. Bu nedenle bu çalışmada üniversite döneminde kardeş kıskanç-
lığına nasıl bakıldığı, nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini 
belirlemek ve üniversite öğrencilerinin bu konuda farkındalık düzeylerini 
arttırmak amacıyla planlanmıştır. 

Araştırma betimsel türdedir. Çalışma grubunu KTO Karatay Üniversitesi’nde 
farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmuştur 
(N=158). Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu 
sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama formunda yaş, 
cinsiyet, öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul, öğrenim gördüğü bölüm, sınıf, 
anne-baba eğitim durumu, anne-baba mesleği, kaç kardeş olduğu, üvey kardeş 
durumu, kardeşler arasında doğum sırası, üniversiteye başlamadan önce evde 
kimlerle birlikte yaşadığı, herhangi bir nedenle kardeşleriyle 1 yıldan uzun bir 
süreyle ayrı yaşama durumu, kardeşler arasında yaşça büyük/küçük olma ve 
cinsiyete göre zarar verici davranışların olup olmadığı, kardeşini kıskanıp 
kıskanmadığı, kıskanma nedenleri, bu durumda annenin ve babanın tutumu 
gibi faktörler ele alınmıştır. Elde edilen veriler yüzdelikler halinde değerlen-
dirilmiştir. 

Araştırmaya farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinden, 
çalışmaya katılmayı kabul edenler dâhil edilmiştir. Çalışma grubunun 
%18,7’si 18 yaş, % 34,7’si 19 yaş, %26,7’si 20 yaş, %12’si 21 yaş ve %8’i 22 
yaşındadır. Katılımcıların %58’i kız, %42’si erkektir. Katılımcıların %63,3’ü 
kardeşini kıskandığını hiç hatırlamadığını, %28’i ise ara sıra kardeşini kıs-
kandığını belirtmiştir. %62,7’si kardeş kıskançlığının çok fazla olması duru-
munda doktora başvurulması gerektiğine inanmaktadır. Anne ve babalarının 
genel tutumuyla ilgili olarak %9,3’ü otoriter, %13,6’sı hoşgörülü, %80’i ise 
demokratik bir tutum içerisinde olduklarını belirtmiştir. %58,4’ü de 2-4 ya-
şındaki çocukların daha çok kıskançlık davranışı gösterdiğini ifade etmekte-
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dir. %21’i ise her yaşta kardeşin kıskanılabileceğini belirtmiştir. %53,3’ü ilk 
çocuğun, %26’sı ortanca, %14’ü ise en küçük çocuğun daha fazla kıskandığı-
nı düşünmektedir. Yaş, bölüm, anne eğitim, baba eğitim durumu, kardeş 
sayısı gibi bazı sosyo-demografik özelliklere göre kıskançlıkla ilişkili cevap-
lar için regresyon analizi yapılmıştır. Yaş ve bölüm bazında kardeş kıskançlı-
ğı davranışlarını sık gösterenler arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>0,5). 
Ancak ilk doğan çocuklar, babası üniversite mezunu olanlar ve tek çocuk 
olanlar ile kardeş kıskançlığı davranışlarını sık gösterenler arasında anlamlı 
bir fark ortaya konmuştur (p<0,5). 
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ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE  
DEĞERLER EĞİTİMİ FARKINDALIĞI 

Beyza AKCA* 

ÖZET 
Değerler, normlar ve ahlak kavramları hem zihinlerde çağrıştırdıklarıyla, hem 
de eğitim alanı için oluşturdukları anlamlarıyla giderek önem kazanan ve tüm 
dünyada tartışılan kavramlardır. Özellikle değerler eğitiminin okulla ilişkisi-
nin sorgulandığı bir zeminde, okulda değerler eğitiminin verilip verilmemesi 
gerektiği, eğitimin amaçlarının neler olduğu, toplumun temel değerlerinin 
neler olduğu, ortak değerlerin neyi ifade ettiği ve okulda değerler eğitiminin 
nasıl yapılacağı soruları, henüz kesin yanıtlarını bulabilmiş değildir. Eğitim, 
yalnızca akılcı bilginin ve teknik becerinin geliştirildiği bir alan değil, aynı 
zamanda kültürel değerlerin, ahlaki tutum ve davranışların aktarıldığı bir araç 
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Eğitimin her ülke ve her toplum için önemi 
yalnızca bilgi kazandırma amacından değil; beceri, alışkanlık ve değer kazan-
dırması amacından da kaynaklanmaktadır.   

Bu araştırmanın amacı geleceğin çocuk gelişimcilerinin alt yapısını oluşturacak 
olan Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin, eğitim alacak olan çocuklar için 
geliştirilmiş değerler eğitimi programının çocukların sosyal beceri, psiko-sosyal 
gelişim ve sosyal problem çözme becerilerine etkilerinin farkındalığını incele-
mek amacıyla öğrencilere farkındalıklarına yönelik tutum ölçeği ile öntest 
olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir analiz anket veri formunu doldurmaları 
istenmiştir. Ayrıca çalışmamızın devamında da bir son test uygulanacaktır ve 
değerlerin aktarımı ile eğitiminin okullarla ilişkisi üzerinde durulacak, daha 
sonra Türkiye'de değerler eğitiminin okullarda ne şekilde ve hangi amaçlar 
doğrultusunda uygulandığı sorusu irdelenecektir.  Araştırmanın örneklemini 
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma deneme model-
lerinden yarı deneysel modelde planlanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere bir 
dönem boyunca alacakları değerler eğitimi dersine başlangıç yapmadan, şimdi-
ye kadar ki eğitim sürecindeki algılarında oluşan değerler eğitimi ile ilgili far-
kındalıklarını ölçmek amacıyla, bir veri formu oluşturulup değerlendirmeye 
alınmıştır. Araştırmada, Demografik Veri Formu ve Değerler Eğitimi Progra-
mını Değerlendirme Farkındalık Veri Formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15 
programında analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda deney grubunun ön test 
ölçüm sonuçlarına göre de değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Değerler, Okullar, Türkiye’de değerler eğitimi 
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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI  

Yrd. Doç. Dr. Havva Nüket İŞİTEN*, Semra Sezer YAĞCI* 

ÖZET 
Üniversite öğrencileri arasında depresyon, en sık görülen psikolojik, sosyal ve 
akademik işlevsellik alanlarında ciddi düzeyde bozulmalara yol açan ve geli-
şim dönemlerinin getirmiş olduğu sorunların aşılmasını engelleyen ruhsal 
bozukluklardan birisidir. Ergenlerde depresyon yaygınlığı % 9,4 olduğu, 
yaşam boyu yaygınlığın ise % 15-20 arasında değiştiği bilinmektedir. Bu 
çalışmanın amacı Üsküdar Üniversitesinde Ergoterapi, Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği, Sosyal Hizmet bölümlerinde eğitim gören katılımcıların depresif 
belirti düzeyleri ve depresif belirti düzeylere etki eden değişkenlerin belir-
lenmesi amaçlanmıştır. 2015-2016 döneminde bu bölümlerde eğitim gören 
230 öğrenciye tam sayım yapılarak anket çalışması uygulandı. Uygulanan 
anketlerin geçerlilik ve güvenirliliği Beck Depresyon ile SCL-90 ölçekleri 
kullanılarak ilk önce Alpha analizi ardından Faktör Analizi yapılmıştır. Ça-
lışmalar sırasında 14 adet anketin geçersiz olduğu tespit edilip çalışmadan 
çıkartılmıştır. Bu sonuçlara göre 216 adet geçerli anket ile çalışma bulguları 
ortaya konmuştur. Çıkan sonuçlar Bağımsız ikili Gruplar için t testi ve 3 ve 
üstü grupları için varyans analizine tabi tutuldu.  

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Kaygı, Depresif belirtiler 
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ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 

Hande MİDİLLİCİ*, İsmihan FİLİZ*, Ferda ERTUĞRUL* 

ÖZET 
Gücün, kuvvetin ve otoritenin kötüye kullanımı olan şiddet, çocukların be-
densel ve sosyal gelişimlerini etkileyen en önemli etmenlerin başında gelmek-
tedir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 19. maddesi ve Çocuk Hakları 
Komitesi’nin çalışmaları uyarınca, Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet 
Araştırması’nın (UNVAC) amaçları çerçevesinde çocuğa karşı şiddet “çocuk 
istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç ilişkileri 
bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili 
veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü mua-
meleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkâr davranışı, ticari veya başka 
amaçlı sömürüyü kapsar.” şeklinde tanımlanır.  

Çocuğa yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olabildiği gibi 
ihmal ve sömürü şeklinde de görülebilmektedir. Çocuklar şiddetin bu farklı 
boyutlarıyla aile ortamında, eğitim ortamında, kurumlarda, sokaklarda ve 
yakın çevresinde karşılaşabilmektedir. 

Şiddetin altında yatan nedenler arasında biyolojik sebepler olabileceği gibi 
öğrenme ile ilgili nedenler, toplumsal nedenler, kişiler arasında etkileşim ile 
ilgili nedenler ile şiddetin bir eğitim aracı olarak kullanılması da yer almaktadır. 

Çocuğa yönelik şiddetin, günümüzde büyük bir hızla arttığı ve çocuğun geli-
şimini olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır. Şiddete uğrayan çocuklar 
için yapılan düzenlemeler, çalışmalar ve caydırıcı niteliği olmayan kanunlar 
ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Gördüğü şiddeti oyuncaklarına, arkadaşları-
na ve çevresindeki her şeye uygulamaya başlayan çocuğun,  gelişimi olumsuz 
yönde etkilenecek ve ileride geri dönülemeyen bir şiddet eğilimine yönelme-
sine de sebep olabilecektir.  

Çocuğa şiddetin engellenmesi için ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda bilgi 
sahibi olması şarttır. Bunu sağlamak için toplumumuzun en küçük birimi olan 
ailenin korunması, mevcut yasal düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi, 
okullarda rehberlik hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve tüm bu ge-
rekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır. Bunların yanı 
sıra çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun tüm bireylerinde 
farkındalık kazandırmakta önemli bir rolü olan çocuk gelişimcilerin görev 
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alması gerektiği düşüncesinden hareketle, bu çalışmada çocuğa yönelik şiddet 
ile ilgili bilgi verilmesi ve önlemler alınması için önerilerde bulunmak amaç-
lanmıştır. 

Çocuk Gelişimciler olarak çocuğa yönelik şiddetin engellenebilmesi için 
öncelikle konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bu düşünceden 
hareketle bu çalışmada çocuğa yönelik şiddet ile ilgili bilgi verilmesi amaç-
lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuğa yönelik şiddet, Şiddet, Çocuk hakları 
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HER BAŞLANGIÇ BİR YENİLİK! 

Elif Nur DOĞAN* 

ÖZET 
Yapılan araştırmada; Önlisans ve Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri-
nin birbirlerine bakış açısını öğrenmek ve mezuniyet sonrasında çalışma 
alanlarına dair bilgilendirme ve farkındalık kazandırma hedeflendi. Bu amaç 
doğrultusunda İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki Önlisans ve Lisans 
öğrencileriyle anket çalışması yapılacak ve bakış açıları öğrenilecektir. Araş-
tırma kapsamında 2 anket hazırlanmaktadır. İlk anket, Lisans Çocuk Gelişimi 
öğrencilerine uygulanacaktır. Bu ankette, Önlisans Çocuk Gelişimi öğrencile-
rinin çalışma alanları, ünvanları, lisans çocuk gelişimi ile arasındaki farklılık-
lar gibi sorular yer alacaktır. İkinci anket ise, Önlisans Çocuk Gelişimi öğren-
cilerine uygulanacak olup, birinci anketteki sorulara benzer sorular yer ala-
caktır. Anketler, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi hocalarının desteğiyle hazırlanmaktadır. 
Araştırma örneklemi, İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki 1. ve 2. 
sınıf 158 Lisans Çocuk Gelişimi öğrencisine ve 1. sınıf 120 Önlisans Çocuk 
Gelişimi öğrencisine uygulanacak ve değerlendirilecektir. Araştırma sonu-
cunda elde edilen, iki bölümün birbirine bakış açısı, iş tanımlarının bilinip 
bilinmediği ve çalışma alanları hakkındaki düşünceler detaylı olarak paylaşı-
lacaktır. Araştırma sonuçları ve bu konuda yapılan diğer araştırmalar da pay-
laşıldıktan sonra Önlisans ve Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin iş 
tanımları ve çalışma alanları konularında doğru bilgi paylaşılacaktır. Ek ola-
rak, günümüzde çok önemli yeri olan ve merkezinde çocuğun bulunduğu bu 
iki bölümün birbiriyle nasıl çalışabileceği, destek verebileceği ve paralel 
çalışma sonunda sonuçlarda ne gibi değişikliklerin olacağı konusunda da 
kısaca bilgi verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk gelişimi, Önlisans çocuk gelişimi bölümü, Lisans 
çocuk gelişimi bölümü, Önlisans ve lisans çocuk gelişimi bölümü farkı 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGI DÜZEYİ İLE 
İLİŞKİLİ BAZI DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ  

Meryem ŞENTÜRK*, Semra SEZER YAĞCI*, Gülden TOPÇU* 

ÖZET 
Bu çalışma da; Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı 
değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.18-20 yaş ve 21 yaş üstü 100 üni-
versite öğrencisi üzerinde yapılan bu araştırmada; “Rosenberg Benlik Saygı 
Değeri Ölçeği  (BSÖ)” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi 
Formu” kullanarak toplanmıştır. Katılımcıların demografik değişkenlere göre 
dağılımı; yaş, cinsiyet, mezun olduğu lise türü, okuduğu okul, sağlık güven-
cesi, çalışma durumu, gelir durumu, aile tipi gibi bazı değişkenler baz alın-
mıştır. Normal dağılım gösteren cinsiyet ve okul türü değişkenleri için; ilişki-
siz grup t testi, çarpık dağılım gösteren mezun olunan lise türü, çalışma du-
rumu ve aile tipi değişkenleri için ise; non-parametrik Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerine göre benlik saygılarının 
değişip değişmediğini belirlemek için yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına 
göre; yaş, okul türü ve aile tipi değişkenler incelendiğinde, istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılaşmalar olduğu görülmüştür. Mezun olunan lise türü 
ve çalışma durumlarına göre ise; benlik saygılarında anlamlı bir değişim 
olmadığını göstermektedir  

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Benlik saygısı, Yaş, Okul türü, 
Aile tipi 
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ADIM ADIM RİSK: ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE AİLENİN ROLÜ 

 Pınar BAŞ*, Hatice Nur TEBER*, Yrd. Doç. Dr. Davut İBRAHİMOĞLU* 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı; sokakta çalışan çocukları her türlü ihmal ve istismardan 
kurtarmak, yasal dayanaklarla birlikte toplumsal açıdan korunmalarını ve 
geleceğe hazırlanmalarını maksadıyla ailenin rolü ve eğitiminin önemini 
irdelemektir. Çocuğu sokağa iten nedenler arasında en başta aile onunla bir-
likte gelen sebepler ekonomik yoksunluk, işsizlik, çocuğun para kazanarak 
aile bütçesine katkıda bulunması, denetlenmeyen oyun salonlarının çekiciliği, 
bireylerin sokaklardaki çocuklara merhamet ve yardımseverlik duygusu altın-
da verdikleri para ve eşyanın etkisi çocukların sokak çocuğu olmasına aday 
sebeplerden sadece birkaç tanesidir. Her çocuk korunmasız ve savunmasızdır. 
Sokakta çalışan maruz kaldığı, içinde bulundukları şartlar tehlikeli, ağır ve 
ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik, aileyi, toplumu bilinçlendirmeli, 
çocukların mevcut durumlarının ile beklentilerinin belirlenmesi büyük önem 
kazanmaktadır. Sokakta çalışan çocuklar ailelerinin yanında kalmakta, gün-
düz sokakta çalışıp akşam evlerine dönmektedirler. Ancak sokakta çalışma 
koşullarının onların psikososyal gelişimlerini ve eğitim durumlarını olumsuz 
yönde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle sokakta çalışan çocuklara yönelik 
hizmet verecek merkezlerin açılacağının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu 
merkezlerde sokakta çalışan çocukların psikososyal gelişimlerini ve eğitimini 
destekleyen faaliyetler arttırılmalıdır. Bu çalışmada İstanbul ilinde faaliyetle-
rini sürdüren, sokakta çalışan çocuklara ve ailelerine hizmet veren kurum ve 
kuruluşların destek çalışmaları pedagojik dikkatlere uygun çözüm önerileri 
sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Risk altındaki çocuklar, Ailenin rolü, Çocuk işçiliği 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN  
STRESLE BAŞA ÇIKMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Kübra KOÇBAYINDIRAN*, Merve SEVİNÇ*, Sinem ECEK* 

ÖZET 
Bu araştırmada, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin stresle başa çıkma 
yöntemlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştır-
mada çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 
2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören, çocuk gelişimi bölümü ve 
hemşirelik bölümü birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 
191 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, araştırmacılar tarafından araştırma-
nın hazırlanmış olan “Genel Bilgi Formu” ve Türküm (1999) tarafından geliş-
tirilen “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” kullanılmıştır. Genel Bilgi Formunda 
öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular bulunmakta-
dır.  Folkman ve Lazarus’un modellerine dayalı olarak beşli Likert tipinde 
olan “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” (SBÖ) ise, Türküm (1999) tarafından geliş-
tirilmiştir. Ölçek; Kaçınma Alt Ölçeği (8 madde),  Problem Odaklı Başa 
Çıkma Alt Ölçeği (8 madde),  Sosyal Destek Alt Ölçeği  (7 madde)’den 
oluşmaktadır. Sorular beşli likert sistemi ile değerlendirilmektedir 
(5=Tamamen uygun, 1=Hiç uygun değil). Değerlendirmeler, 10-15 dakika 
sürmüş,  araştırmadan elde edilen sonuçlar bilimsel amaçlar dışında kesinlikle 
kullanılmamış, istenildiği takdirde uygulama yapılan kurum ile paylaşılmıştır. 
Elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılacak ve analizler 
bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Stresle başa çıkma 
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ÇOCUKLAR DA YEMEK YAPAR 

İrem EKEMEN*, İrem KÜÇÜK*, Nuşe Nur YILDIZ*, Gülnaz POLAT*, Güllü GÜYEN* 

ÖZET 
Bireylerin çocukluk dönemindeki yaşantıları onların tüm gelişim alanları 
üzerinde yaşamları boyunca iz bırakacak etkiler yaratmaktadır. Çocukluk 
döneminde gelişim alanları doğru şekilde ve tüm yönleriyle desteklenmelidir. 
Bu çalışmada, bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal ve özbakım becerilerine 
yönelik olarak tüm alanlarını destekleyen özel bir atölye oluşturulmuştur. 
Atölyede oyun köşesi, sanat köşesi, kütüphane, drama köşesi ve çocuk mutfa-
ğı bulundurarak; fiziksel, sosyal, bilişsel ve dil gelişim alanları desteklenmek-
tedir. Bunun yanı sıra aileleri ile keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlan-
maktadır. Çocukların gelebilecekleri en üst seviyeye ulaşmaları hedeflenmek-
tedir. Atölyenin benzer atölye ya da uygulama alanlarından temel farkı, sağ-
lıklı ve beslenme problemi yaşayan çocuklara yönelik sağlıklı yemek yeme 
fırsatı sunmasıdır. Çocuklar da yemek yapacaklar, aileleriyle birlikte ya da 
kendileri tüketebilecekler. Buraya gelen ve tanı almış/almamış tüm çocukların 
ailelerin onay vermeleri halinde aylık gelişimsel takipleri yapılacaktır. Atölye 
araştırmacılar tarafından özgün bir biçimde tasarlanmış, mimari proje ve 
menü hazırlanması aşamasında alan uzmanlarından destek alınmıştır. 

Bilindiği üzere, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) araştırmalarına göre, 
ülkemizde 542.000 çocuk tip 1 diyabet hastası, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
araştırmalarına göre 67.683 çölyak hastası bunun yanı sıra her 10 çocuktan 
biri laktoz intoleransı hastasıdır. Planlanan bu atölyede belirtilen bu hastalık-
lardan yola çıkılarak bir restoran tasarlanılmış olup, ilgili hastalıklar dikkate 
alınarak uygun menüler oluşturulmuştur. Bu sayede çocukların gelişim alan-
ları desteklenirken sağlık problemlerine uygun beslenme olanağı da sunulma-
sı amaçlanmıştır. Her ay sonunda düzenlenmesi planlanan aile eğitimi prog-
ramı ile amacın sadece atölye bünyesinde kalmayıp aile iş birliği içerisinde 
gerçekleşmesi hedef alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gelişim destekleme, Beslenme, Çocuk atölyesi 
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ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI VE ÖNLEYİCİ PROGRAMLAR 

Melisa AKKÖSE* 

ÖZET 
Çocuk istismarı çocuğun sorumluluk ve güven duygusunu azaltan çocuğa 
ruhsal ve bedensel bozukluk yaratan güven duygusunu engelleyen bir süreçtir. 
Son yıllarda çocuk cinsel istismarı oldukça artırmakta buda hem çocuğa hem 
de çevresine ve gelecekteki yaşantısına zarar vermektedir. Bu sorun evrensel 
bir sorundur. Medyanın da bu sorunu oldukça olumsuz bir şekilde aksettirme-
si bu konuda herkesin fikir geliştirmesine yol açmıştır. Çocuk cinsel istismarı 
diğer istismarlardan farklı olarak çocukta kalıcı hasar bırakan bir sorundur. 
Bu davranışa yönelen insanlar daha çok psikolojik yönden zayıf ve ruhsal 
bozukluğu olan kişilerdir. Her düzey ve toplumda görülen bu istismarı önle-
mek çocuklarımızın geleceği için ve onlardan sonraki neslin ruhsal ve beden-
sel güvenliği için önemlidir. Bu güvenliği sağlamak amacıyla programlar 
düzenlenmelidir. Kendisine yapılanı anlatmaktan çekinen çocuğa yardım 
etmek ve onu anlamak gerekmektedir. Cinsel istismara maruz kalan çocukla-
rın yaşa göre dağılımları incelendiğinde;%30'unun 2-5, %40'ının 6-10, 
%30'unun 11 - 17 yaş grubunda olduğunu görülmekte. Bir başka deyişle 
olguların %70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismara maruz kalan 
çocuklarda kız/erkek oranı%3'tür. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı 
birbirine yakın bulunmuştur. İstismarcıların %96'sı erkek,%80'i de çocuğun 
tanıdığı birisidir. Gizli tutulan bu olay açığa vurulmalı ve çocuklara gelişimle-
ri sürecinde öz güven duygusu kazandırılmalı buna bağlı olarak çocuk tanın-
malıdır. Konuyu daha derinlemesine inceleyerek bu konuyla ilgili sorunlara 
ışık tutulmalıdır. Çocuğun yaşadığı travmaya bağlı olarak yaşadığı ortam 
ekonomik kültürü araştırılmalı ona göre önlemler alınmalı, buna bağlı olarak 
koruyucu tedbirler oluşturulmalıdır. Cinsel istismarın önlenmesi konusunda 
medya ve televizyonla kampanyalar yapılabilir; kamuoyu bu konuda aydınla-
tılabilir; çocuk ve ergenlerin kolayca ulaşabilecekleri broşür, CD ve videoka-
seti gibi görsel ve işitsel materyaller çoğaltılabilir. Cinsel istismar konusu; 
rehberlik, hayat bilgisi ya da vatandaşlık gibi derslerde öğretilebilir. Çocukla-
ra ulaşılmayı kolaylaştırmak için “Alo Yardım” hatları açılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İstismar, Önleme, Toplum 
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CEZAEVİNDE ANNELERİYLE BİRLİKTE KALAN ÇOCUKLARIN 
GELİŞİMİ İÇİN DEZAVANTAJLI ORTAMLARININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ 

Seda UĞUR*, Derya ÇETİN*, Tuğçe KELMENDİ*, Kübra KAPTANER*, Ece AYDIN*,  

Rabia AKSOY*, Emine ÖZKARA* 

ÖZET 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesine göre “Ailesiz ve yeterli des-
tekten yoksun çocuklara özel bakım sağlamak, toplum ve kamu makam-
larının ödevidir.”, “Çocuk, eğitimle aynı amaçlara yönelik oyun ve eğ-
lenme konusunda tüm olanaklarla donatılır; toplum ve kamu makamları 
çocuğun bu haktan yararlanma olanaklarını arttırmaya çaba gösterir.”, 
“Çocuk her durumda korunma ve yardımdan ilk yararlanacaklar ara-
sındadır.” 

Çocuğun anne, baba ve kardeşleri ile aynı ortamda bulunması ve zenginleşti-
rilmiş çevre ortamının sunulması asıl olandır. Maalesef birçok çocuk,  hakları 
olan bu ortama sahip olamamakta, gelişimleri, potansiyelleri ciddi hasarlar 
almaktadır. Dezavantajlı ortamda büyümek zorunda kalan çocuklardan hapis-
hane de anneleri ile kalan 0-6 yaş çocukları için bazı çalışmalar çeşitli komis-
yonlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmaya çalışmakta fakat 
gelişimin en önemli basamaklarının yaşandığı bu dönemlerde çocuklar fazla-
sıyla zarar görmektedir. Bu projeyle, siyasilerin bu koşullarda yaşamak zo-
runda kalan çocukların yüksek yararını ortaya koyacak koşulları sağlayana 
kadar, dezavantajlı ortamlarını mümkün olduğunca, çocukların gelişim dö-
nemlerini de göz önünde bulundurarak hazırlanan oyun ve eğitim ortamları ile 
azaltmak yaralanan dünyalarına umutlarını kaybetmeden küçük pencereler 
açabilmektir. Hazırlanan projede her çocuğun annesi ile kalabileceği ayrı bir 
oda, gündüz zamanını diğer çocuklarla, gönüllü eğitmenlerle ya da annesi ile 
geçirebileceği kapalı oyun–eğitim alanı, açık alan mekânı ve materyalleri 
hazırlanmıştır. Özellikle 0-3 yaş dönemindeki bebeklerin anneleri ile özel 
zaman geçireceği, güvenli bağlanma ortamının yaşanmasını sağlayacak anne-
bebek odası, çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunacak, yaşadığı olumsuz 
hayatın etkilerini oyunun teröpatik yönü ile dışa vurmasını sağlayacak, hapis-
hanedeki diğer çocuklarla ve gönüllü/kadrolu öğretmenlerle düzenli zaman 
geçirebileceği iç ve dış mekân oyun/eğitim alanı tasarlanmıştır. Yemekhane 
alanı gelişim ölçütlerinin paralelinde düzenlenip her çocuğun uygun bir şekil-
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de faydalanabileceği ortak alandır. Oyuncakların ve malzemelerin seçiminde 
özellikle doğal malzemeler olmasına ve 0-3 yaş dönemi çocuklarının tüm 
gelişim alanlarına hitap etmesine dikkat edilmiştir. Bu üç alan için maliyet 
ayrı ayrı hesaplanmıştır ki, projenin devamında görüşülecek hapishanelerin 
olanaklarına projenin fiziksel uyumu ve sponsor olacak kişi ve kurumların 
bağış yapacakları alan için seçme olanakları olsun. 

Anahtar Kelimeler: Hapishane, Çocuk gelişimi, Oyun, Anne, Bebek 
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TOPLUMDA ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI KONUSUNDA 
FARKINDALIK YARATMAK  

Bilgenur AYDIN*, Şeyda KESKİN*, Zeliha Dilan ATA* 

ÖZET 
Okul öncesi dönem, çocuğun 0-6 yaş dönemini kapsar. Bu dönemde, çocuğun 
kişiliğinin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların 
kazanılması ve geliştirilmesi açısından ileriki yıllara olan etkisi nedeniyle, 
yaşamın en kritik dönemlerinden biri olarak görülmektedir. Dünyada her yıl 
milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel ve duygusal zorbalığa hedef veya şahit 
olarak maruz kalmaktadır. Çocuğa kötü muamele kurbanların fiziksel ve 
ruhsal sağlığı ve gelişimi üzerinde ömür boyu süren ciddi bir sorundur. Bu 
araştırma: ihmal ve istismarın çeşitlerini irdelemek, çocuk ihmal ve istismarı-
nın çocuklar üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve toplumda bu konuda bir 
farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular 
ihmal ve istismarın çocuğun duygusal, fiziksel, cinsel ve eğitimsel gelişimle-
rini tehdit ettiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada, bu konuda yazılmış 
çeşitli basılı kaynaklardan derleme yapılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Çocuk, İhmal, İstismar 
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ÇOCUĞUN ÇEVRE EĞİTİMİ VE MÜZELER 

Seda ŞAHİN*, Cansu YATMAZ* 

ÖZET 
Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, 
çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların 
yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, 
çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması, çevre sorunlarının 
çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde bütün dünyada 
çocuklarda çevre eğitimi programlarının geliştirilmesi konusunda uluslararası 
bir fikir birliği oluştu. Çevre eğitimi duyarlılık, farkındalık, anlayış, eleştirel 
düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişimini destekler. Müzeler değerli 
eserleri saklamak ve halka sunma amacı taşır ve bilim ve sanat açısından bu 
eserleri işleyerek, hem günümüze hem de geleceğimizi aydınlatmaya yarayan 
kurumlardır.  Müzelerde çocukların fikirlerine, umutlarına, ilgilerine ve düş-
lerine dikkat edildiğinde çocukların yaşamlarının, bilgilerinin ve yetenekleri-
nin en önemli yönleri ortaya çıkarılmış olacaktır. Müze ortamındaki öğrenme; 
estetik değerlendirme duygusu, güdü ve ilgi artışı, eleştirel standartların olu-
şumu, kişisel kimliğin gelişimi gibi öğeler içerir. Çocuklar için birçok uyaran 
vardır.  Müze temelli öğrenme kısa süreli ünitelerde ortaya çıkar; meraka, 
içsel güdüye, seçime ve kontrole dayanır. 1899’da Brooklyn’de çocuk müze-
sinin kurulmasıyla çocuk müzeleri hareketi başladı. Bu kapsamda bildiride 
sanat müzeleri, botanik bahçeleri, kültür tarihi müzeleri, çağdaş gelişmeler 
incelenecektir. Çocuk müzeleri hareketi de günümüzde gelişimi devam et-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre eğitimi, Müzeler 
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ANNENİN SESİYLE KAŞIKLA 

Beyza ÜSTAL*, Merve YANIK*, Meryem Sinem ERGİN*, Tuğba SARI*,  

Özlem YILMAZ*, Esmanur KARAYEL* 

ÖZET 
Projede gelişimsel olarak son derece önemli bir dönem olan bebeklik dönemin-
de (6 ay-4 yaş) bu dönemin temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme davranışı 
ele alınmıştır. Anne babalar ve bebeğin bakımında sorumlu kişilerin yaşadığı 
güçlüklerin başında bebeklere yemek yedirme gelmektedir. Bu sebeple onlara 
özel bir kaşık tasarlanmıştır. Projede, bebeğin annesiyle arasında etkili iletişim 
kurmasını sağlamak, yemek yemeği sevdirmek ve bebeğin televizyon, tablet ya 
da cep telefonu ile birlikte yemek yemesini engellemektir.  

Projenin Özellikleri: 
Tasarlanan mama kaşığının özellikleri: Bebek yemeği ağzına aldığında çukur 
haznenin boşalmasıyla bebeğin sosyal iletişim becerilerini olumlu yönde etkilemesi 
için bebeğe ‘’aferin’’ şeklinde ses çıkararak tepki vermektedir. Bu uyarı aracılığıyla 
hem bebeğin olumlu davranışı pekiştirilecek hem de yeniden pekiştireç almak 
amacıyla mamasından bir kaşık daha almak isteyecektir. Mama kaşığında kayıt 
düğmesi, reset düğmesi (anne sesini beğenmediğinde silip yeniden yükleyebilecek) 
ve yemeği çocuk/bebek ağzına aldığında annenin basabileceği bir düğme bulun-
maktadır. Bu düğme sayesinde bebek yemeği ağzına aldığında anne o düğmeye 
basarak kaşıktan ses gelmesini sağlayacaktır. Kaşıktan yemek çocuğun / bebeğin 
ağzına ya da başka bir yere döküldüğünde anne düğmeye basmayacağı için ses 
çıkmayacaktır. Bu durumda kaşık olumsuz bir pekiştireç haline gelmeyecektir. 
Ayrıca bebeğin annesinin de sesinin kaydedilmesi hedeflenmiştir. Kaşık mekaniz-
ması pil ile çalışmakta olup, pil kısmı kaşığın sap kısmındaki haznede bulunmakta-
dır. Yıkama kolaylığı sağlanması amacıyla kaşığın sapının ve ağız kısmının yıka-
nıp takılabilmesine dikkat edilmiştir. Kaşık bebeğin de kendi başına kolaylıkla 
kavrayıp tutabileceği nitelikte bir ergonomiye sahiptir. Projemiz hazırlanırken 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü hocalarının görüşleri dikkate alınmıştır. Bebeklerin 
yaşa göre yemesi gereken porsiyonlar göz önünde bulundurularak kaşığa istenilen 
ölçek ve boyutta kaşık takma olanağı sağlanmıştır. Bu kaşığı alanların çocuklarında 
ciddi bir yemek yeme sorunu varsa bu soruna yönelik ilk önce bir uzmandan kendi 
çocuklarına yönelik beslenme porsiyonları çizelgesi alınması önerilmektedir. Ayrı-
ca kaşığın yanında yaşa yönelik hazırlanan sağlıklı ve dengeli beslenme porsiyon-
larının/ölçütlerinin bulunduğu bir kılavuz verilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Bebek, Kaşık, Davranış pekiştirme  
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ÇOCUK EĞİTİMİ VE GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN  
BİR ÇOCUK AKADEMİSİNİN OLUŞTURULMASI 

Beyzanur ÖZTEMEL*, Firuze BOSTANCIOĞLU*, Safiyenur TORUN*, Havva ŞİT*, 

Sümeyye İrem FİRİDİN*, Nazan ÇETİN*, Elif Meryem SUKUŞU* 

ÖZET 
Çocukların eğitilmesi ve gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi top-
lumsal gelişmeninde en önemli ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada, özellikle okul öncesi çocukların eğitimlerinin ve gelişimlerini 
destekleyecek araştırmaları yapmak, öğrenmeyi teşvik etmek, çocukların 
farklı gelişim alanlarını öne çıkartmak ve bilimsel yöntemlerin bu kapsamda 
uygulanmasını sağlamak amacı ile bir çocuk akademisinin kurulmasına yöne-
lik bir çerçeve model önerilmektedir. Akademinin tasarlanmasında 
High/Scope, Reggio Emilia ve Montessori yaklaşımlarından yararlanılmıştır. 
Önerilen çocuk akademisi çerçeve modeli ile genel olarak;   

 Çocukları eğitimsel ve gelişimsel yönden desteklerken, aynı zaman-
da yaparak yaşayarak öğrenmeleri sonucunda çocukların otonom, 
özgüvenli, sorumluluk sahibi, işbirlikçi, paylaşmayı ve dayanışmayı 
bilen yaratıcı becerilerini paylaşabilen bir birey olarak yetişmesini 
sağlamak 

 Çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırarak ve gizil yeteneklerini görü-
nür kılmak amaçlanmaktadır.  

Türkiye’de benzeri nitelikte yapılan çalışmalar incelenmiş mevcut uygulama-
ları iyileştirecek ve ilave katma değer üretecek şekilde akademi tasarımı 
gerçekleştirilmiştir.  Yapılan tasarımda fiziksel mekânın sade, doğal, rahat ve 
çocukların etkin öğrenmesini en etkili şekilde destekleyecek olmasına özen 
gösterilmiştir. Çocuk gelişmesine yönelik olarak daha önce gerçekleştirilen 
araştırmalar uygun fiziki ve sosyal çevrede yetişen çocukların gelişimleri 
daha hızlı ve daha başarılı olduklarını göstermektedir.  Bu bilimsel gerçek 
doğrultusunda fiziksel ve sosyal ortamın çocukların öğrenmesini geliştirecek 
şekilde tasarlanması çalışmaları da akademinin tasarlanmasında öncelikli 
bileşenlerinden görülmektedir. Önerilen akademi bünyesinde farklı kuramları 
kullanarak çocukların bilişsel sosyal ve motor gelişimlerini destekleyecek ve 
çocukların gelişim kapasitelerini en üst düzeye çıkaracak yöntemlerin uygu-
lanması da diğer önemli bir bileşendir.  Bu kuramsal yaklaşımın yaparak ya 
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da yaşayarak öğrenme felsefesi ile birleştirilmesi neticesinde çocuk gelişimi-
ne önemli oranda katkı üretileceği değerlendirilmektedir. Çocukların gelişme-
si için uygulanacak olan yöntemlerin ve yaklaşımların etkisini artırmak amacı 
ile akademi bünyesinde aile eğitimlerinin de düzenlenmesine, aile fertlerinin 
çocuk gelişimine katkısının sağlanmasına yönelik çalışmalar da düşünülmüş-
tür. Özellikle anne-bebek yüzme programlarının uygulanması, aile fertlerinin 
katılımı ile birlikte çeşitli gelişim testlerinin uygulanması gibi çalışmalar bu 
kapsamda örnek olarak verilebilir. Benzeri şekilde kaynaştırma öğrencilerinin 
de akademiden faydalanacağı da düşünülerek ilgili çerçeve model bu kap-
samda da genişletilecek şekilde tasarlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk akademisi, Çocuk gelişimi, Okul öncesi öğren-
me, Yaşayarak öğrenme 
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ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAK  

Ayşen YALIN* 

ÖZET 
Oyun, hayatın her döneminde var olan bir etkinliktir. Oyunların şekli, özellik-
leri, oyun malzemeleri, çağdan çağa kültürden kültüre değişse de çocuğun 
bulunduğu her yerde oyun bulunmaktadır ve oyunun değişmeyen evrensel bir 
özellik taşıdığı görülmektedir. Özellikle çocuklar için oyun hayatın ilk yılla-
rında çevrelerini tanımaları ve dünyayı anlamlandırmaları, sevgi, kıskançlık, 
mutluluk gibi duyguları ifade edebilmeleri için kullandıkları en etkili yoldur. 
Oyun oynamak okul öncesi dönemdeki çocuklar için temel ihtiyaçlardan bir 
tanesidir. Çocukların, gelişimsel yönden sağlıklı olabilmesi için beslenme, 
uyku vb. gereksinimleri kadar oyuna da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu temel 
ihtiyacın karşılanmaması veya sınırlandırılması, toplumun çekirdeğini oluştu-
ran çocukların sağlıksız bir şekilde gelişmelerine neden olur. Oyunun çocu-
ğun bedensel, sosyal ve bilişsel yeteneklerini geliştirmede, ruhsal durumunu 
anlamada, kişiliğinin olumlu yönde geliştirilmesinde etkin bir işlevi bulun-
maktadır. Eğer çocuk oyun oynamaz ise fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal 
yönden gelişimini tam olarak sağlayamaz. Bu nedenle oyun ihtiyacını karşıla-
yamayan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ifade edile-
mez. Günümüzde çocukların oyun yoluyla öğrendiği ve geliştiği, öğrenmenin 
ilerlemesi için oyun ortamlarını düzenlemenin yetişkinlerin temel sorumlu-
lukları arasında yer aldığı çocuk eğitiminde benimsenen temel ilkelerdendir. 
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenler ve ev ortamında ebeveynler 
oyunu etkin bir şekilde kullanarak, çocuğun bütün gelişim alanlarına aktif 
katkı sağlayabilir. Çünkü oyun, çocuğun gelişimi için bir ilaç gibidir. Çocuk 
gerekli ortam ve malzemeyi bulduğunda bedeniyle, hareketleriyle, duyuları, 
duyguları algılaması ve anlatımıyla her zaman yeni bir şeyler üretmeye yö-
nelmektedir. Çünkü oyun çocuğun yaratma ortamıdır. Çocuk yalnız büyük-
lerden öğrendiğini ve gördüğünü oyuna aktarmakla kalmaz kendi yetenekleri-
ni de bunlara katarak yeni şeyler yaratır. Oyun öğretmenlere, anne babalara 
çocukların gizli yeteneklerini keşfetme imkânı sağlamaktadır. Çocuğun geli-
şim basamaklarında ilerlemesiyle birlikte oyun ve oyuncakları da değişim 
gösterir. Çocuktan sorumlu olan kişiler çocuğun bu gelişimini dikkatlice takip 
etmeli ve değerlendirebilmelidir. Oyuncakların çocuğun yaşına uygun olması, 
birden çok gelişim alanını geliştirebilmesi, yaratıcılığını güçlendirmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca oyuncakların hijyen ve güvenlik açısından çocuğa uygun 
olması da önemli bir husustur. Bu çalışmada ele alınan konu başlıkları şu 
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şekildedir: Oyun ve oyuncak nedir, oyunu sınıflamak, oyuncak seçimi, oyu-
nun çocuğa verdikleri, oyuncak sağlığı, oyuncağa çocuk anne ve öğretmen 
bakış açısı, televizyon ve çocuk.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun, Oyuncak, Televizyon 
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ÇOCUK VE BABA ETKİLEŞİMİ 

Elif Nur GÜRKAN*, Feyza KUTLU*  

ÖZET 
Aile içindeki rollerin dengeli dağılımı ve çocuk için uygun rol model olunması 
çocukların ileriki yaşlarda sergileyecekleri tutum ve davranışları belirlemektedir. 
Çocuğun babasıyla kuracağı doğru ilişkiler zekâ gelişimini ve akademik başarısını 
olumlu yönde etkilemektedir. Bu durumun özellikle erkek çocuklarında etkili 
olduğu ve babasız büyüyen erkek çocuklarının bilişsel becerilerinin etkilendiği 
görülmektedir. Baba yoksunluğu yaşayan erkek çocuklarının sözel becerileri 
matematik becerilerine oranla daha çok gelişmektedir. Babanın çocuğuyla kurdu-
ğu yakın ilişkinin çocuğun kişilik gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu, güzel 
bağ kurabilen çocukların sosyal açıdan daha özgüvenli ve lider özellikli oldukları 
görülmektedir.  Cinsel rol gelişiminde babanın rolü yadsınamaz bir gerçektir. 
Babaların çocukların kendi cinslerine uygun davranıp davranmamalarına anneler-
den daha fazla dikkat ettikleri görülmektedir. Kız çocuklar babalarıyla kurdukları 
ilişkiler yoluyla karşı cinse özgü davranışların neler olduğunu öğrenmektedirler. 
Babanın desteği ve kabulü, kadınsı davranışı geliştirmekte aynı zamanda erkeksi 
ve yetkin bir baba ile etkileşimde bulunma kız çocuk için karşı cinsle ilişkisine 
yansıtabileceği temel bir deneyim olmaktadır. Babanın tutumu benlik gelişimini 
de etkilemekte, babaları tarafından reddedilen, ihmal edilen çocuklar daha olum-
suz bir benlik kavramına sahip olmaktadırlar. Babanın yanlış tutumu uyum ve 
davranış problemlerine neden olabilmektedir. 

Babanın doğumdan itibaren anne kadar çocuğuyla vakit geçirmesi, fiziksel 
temas kurması, bakımına katkısı çocuğun farkındalığını artırıcı etkide bulun-
maktadır. Babanın dış dünyayı temsil eden görüntüsü çocuğun bireyselleşme-
sine, iç kontrol mekanizmalarını kullanmayı öğrenmesine ve dış dünya ile 
daha rahat iletişim kurmasına olanak verici nitelikte olmaktadır. Özellikle 
babaların çocuklarıyla gireceği diyaloglarda onların özgüvenini sarsıcı nite-
lendirmelerden kaçınmaları gerekmektedir. Çocukların fiziksel özellikleri ve 
duygusal zayıflıklarıyla ilgili olumsuz eleştiriler telafisi zor olan güven prob-
lemlerinin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. 

Babanın çocuğuyla kurduğu doyurucu ilişki, verdiği tepkiler, tutumlar ve 
davranışlar analitik düşünce yapısını, sözel becerilerini ve bunlara bağlı ola-
rak akademik başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Bunu gibi birçok alan-
da etki oluşturan baba rolü çocuğun hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu 
yüzden bizler çocuğun gelişiminde babanın rolü konulu bildirimizi sunmak ve 
bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Baba-çocuk, Etkileşim, Gelişim   
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STEM ALANINDA KIZ ÇOCUKLARININ DESTEKLENMESİ 
ÜZERİNE YAZILAN MAKALELERİN İNCELENMESİ 

Melike KANDEMİR* 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) 
eğitimi alanında kız çocuklarının desteklenmesi ile ilgili yapılan makaleleri 
sistematik olarak değerlendirmektir. Bu çalışmada, akademik araştırma maka-
leleri incelenmiştir. Doküman analizi kullanılan araştırmanın evrenini 
EBSCO veri tabanına kayıtlı uluslararası dergilerde yayınlanmış, farklı ülke-
lerde Kız Çocukları ve STEM eğitimi konusunda yapılmış İngilizce makaleler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2010-2016 yılları arasında 
“STEM Eğitiminde Karşılaşılan Engeller”, “Kız Çocuklarının STEM Eğiti-
mini Destekleme Yolları” anahtar sözcükleriyle ulaşılabilen, tam metni bulu-
nan toplam 15 makale oluşturmaktadır. Sonuç ve öneriler kısımları incelenen 
makalelerde kız çocuklarının STEM alanında desteklenmesine ilişkin şu 
yöntemlerin etkinliği araştırılmış ve yaygınlaştırılması önerilmiştir: Kız ço-
cuklarını STEM alanında desteklemek için küçük yaşlardan itibaren STEM 
eğitimi verilerek STEM konuları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlama, 
gelecekte bu alanda meslek sahibi olabileceklerini anlatma, STEM çalışmala-
rının hem kızlar hem erkekler tarafından yapılabileceği fikrini aşılama, bu 
alanda örnek olabilecek rol modeller yaratma, eğitim ortamlarını bu amaç 
doğrultusunda düzenleme ve mentor programları oluşturma. Ayrıca, incele-
nen makaleler benzer bir şekilde şu sebeplerden dolayı kız çocuklarının 
STEM alanında desteklenmesi gerektiğini söylemektedir: STEM alanına yeni 
bakış açıları getirme, STEM işgücünü geliştirme, ekonomiyi destekleme, 
kadın ve erkek arasındaki iş hayatına katılımı eşit bir şekilde dengeleme, 
önyargıları ortadan kaldırma, kadınlara STEM eğitimi ve iş gücü alanında yer 
almaları için pozitif mesaj verme ve STEM alanında daha fazla kadın rol 
model yaratma.  

Anahtar Sözcükler: STEM eğitimi, STEM eğitimi ve kız çocukları, STEM 
eğitiminde kız çocuklarını destekleme 
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

Emrullah Can YAVUZ* 

ÖZET 

Erken çocukluk yılları insan gelişimi açısından en önemli dönemdir. Bu dö-
nemde çocuklar deneyimleriyle, keşfetme ve merak arzularıyla dünyayı tanır 
ve anlamlandırırlar. Erken çocukluk döneminde gelişimin desteklenmesi, 
olumsuz çevre koşularının ortadan kaldırılması, uygun öğrenme ortamlarının 
sağlanması çocukların keşif ve gözlemler yaparak deneyimlerini gerçekleş-
tirmesi yaşamın ileriki yılları için temel oluşturmaktadır. Çocukların ilk öğ-
renme deneyimlerini gerçekleştirdikleri yer aile ortamıdır. Erken çocukluk 
dönemini kazanımlarının olumlu bir şekilde elde edilmesi ve çocukların sağ-
lıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlamaları, içinde yetiştikleri aile ortamı ve 
ailenin çocuğun gelişimindeki farkındalığı ile paralellik göstermektedir. Er-
ken çocuklukta ortaya çıkabilecek gelişimsel gerilikler, duyusal sorunlar ve 
yetersizliklerin fark edilmesinde ailenin gelişimle ilgili bilgi ve tecrübelerinin 
önemi, ailelerin çocukların gelişim özellikleriyle ilgili farkındalıklarının 
çocukların desteklenmesinde ve erken müdahale uygulamalarına başlanarak 
olumsuz sonuçların önüne geçilmesindeki rolü önemlidir. Erken çocukluk 
döneminin bu derece önemli olması ve ailenin bu dönemde çocukla olan 
etkileşiminin gelişimi önemli derecede etkilemesi aile eğitiminin önemini ve 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde 
aile eğitimi, ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilinçlenmesinin 
önemi ve gerekliliği üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Aile eğitimi, Erken müdahale 
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EKSİK AİLEDE YETİŞEN ÇOCUKLARIN CİNSEL KİMLİK 
KAZANIMLARININ İNCELENMESİ  

“2015-2016 AKADEMİK DÖNEMİ DERLEMESİ” 

Nevin KAVLAK*, Merve GİRGİN* 

ÖZET 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; herhangi bir nedenle anne veya babası bulun-
mayan çocukların cinsel kimlik kazanımlarının incelenmesi, ailelerde ve 
çocuk gelişimcilerde bu konuda farkındalık yaratılmasıdır. 

Materyal ve Yöntem: Bu çalışma kapsamında, eksik ailenin çocukların 
cinsel kimlik kazanım süreçlerinde karşılaştıkları problemleri konu alan bir 
derleme yapılmıştır. Eksik aile; ölüm, boşanma, ayrı yaşama gibi nedenlerle 
anne veya babadan birinin ya da her ikisinin bulunmadığı ailedir (Timur, 
1968). Okul öncesi dönemdeki çocuklar karşı cinsteki oyun arkadaşlarının, 
kendininkinden farklı bir bedene sahip olduğunu keşfettiklerinden bundan 
oldukça etkilenirler. Bu nedenle bu gerçeği gözleyerek, dokunarak ya da soru 
sorarak incelemek isterler (Acer, D., Artan, İ., 2000). Üç ila altı yaş arasında-
ki bu yıllarda kız çocuklar büyüdüklerinde babaları ile erkek çocuklar ise 
büyüdüklerinde anneleri ile evleneceklerini söylerler. Eğer çocuğa sorduğu 
sorular yüzünden kızılır, cezalandırılır ya da ayıplanırsa çocukta suçluluk 
duyguları oluşur ve cinselliğe karşı olumlu bir tavır geliştiremez. Anne ve 
baba çocuğun bu sorularına onun anlayabileceği düzeyde basit ve kısa yanıt-
lar verirse çocuk sağlıklı bir cinsiyet kimliği oluşturacaktır (Başal, 2007; 
Gander ve Gardiner, 2010; Özuslu, 2005). Bu dönemden sağlıklı bir şekilde 
çıkmış olan kız çocuğunun annesini benimseyerek onunla özdeşim kurması, 
erkek çocuğunun da babasını benimseyerek cinsel rol kimliklerini kazanmış 
olması beklenir (Haktanır, 2005). Dolayısıyla eksik ailede model alınacak 
anne, baba veya her ikisinin de bulunmaması çocuğun cinsel kimlik kazanı-
mını olumsuz etkileyebilmektedir. 

Sonuç: Bu çalışmanın konusu kapsamındaki çeşitli araştırmalar incelenecek 
ve oluşturulan derleme üzerinden sunum yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel gelişim, Özdeşim kurma, Cinsel kimlik, Eksik aile 
  

                                                 
*  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 



II. Bölüm: Poster Bildiri Özetleri 

 

97 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YARATICI DRAMANIN SOSYAL VE 
DUYGUSAL GELİŞİME KATKILARI 

Özge ARKAN* 

ÖZET 
Drama, “doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yarar-
lanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, 
eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeni-
den düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden 
geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması” olarak 
tanımlanmaktadır. Drama türleri; Psikodrama, eğitici drama ve yaratıcı drama 
olmak üzere üçe ayrılır. 

Drama, bireylerin kendilerinde var olan yaratıcılıklarının gelişimini destekle-
mekte, hayal güçlerini geliştirmekte, gelişimsel özelliklerine ilişkin beceriler 
kazandırarak çok yönlü gelişim göstermelerine olanak vermektedir.  

Yaratıcı drama; Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla 
düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinlikleridir. 
Oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı 
tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme süreci olarak da 
adlandırılır. 

Drama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Çeşitli 
etkinliklerin özelliğine göre tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve 
yaratan çocuk, sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal 
iletişime etkisi olmayan drama etkinliği yok denebilir.  Çocuklar, yaratıcı 
drama etkinlikleri sayesinde duygularını serbestçe ortaya koyma imkânı bu-
lurlar. Olumlu veya olumsuz duygularını rahatça yaşadıkları için içsel gergin-
likten kurtulmaktadırlar. Drama, grup etkileşimini arttırdığından, çocuğun 
duygularını başkaları ile paylaşmasına, başkalarının duygularını anlamasına 
yardımcı olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı özellikle erken çocukluk döne-
minde, dramanın duygusal gelişime çok önemli katkıları vardır. 

Bu çalışmada yaratıcı dramanın tanımından yola çıkarak okul öncesi dönem-
de yaratıcı dramanın sosyal ve duygusal gelişime katkılarını inceleyen çalış-
malar gözden geçirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Drama, Yaratıcı drama, Okul öncesi dönem çocukları, 
Duygusal ve sosyal gelişim.   
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DUYGULARINI YÖNETME 
BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Tuba DEĞERLİ*, Tansu EYDEMİR*, Merve ERER* 

ÖZET 
İnsanlarla ilişkileri yönünden öğretmenlik, diğer mesleklerden farklı olarak 
geniş bir insan kesimiyle ilişki ve etkileşim içinde yerine getirilen bir meslek-
tir. Öğretmenlik sadece okul ve sınıf ortamında öğrencilerle değil, okul dışın-
da veliler ve toplumla da iç içe olan bir meslektir. Öğretmenin, akademik 
eğitim sürecinde edindiği mesleki bilgilerini kendi kişilik özellikleri ile bü-
tünleştirip kullanması gerekir. Okul öncesi öğretmeni okul öncesi eğitiminin 
en önemli parçasıdır ve her geçen gün okul öncesi öğretmeninden beklenti 
artmaktadır. Bu beklentileri gerçekleştirmede kendini tanıyan, duygularını 
anlayabilen, kendini ve ilişkilerini yönlendirebilen, kişiler arası etkileşimle-
rinde empati kurabilen, kendini motive eden bir öğretmen daha başarılı ola-
caktır ve öğretmenin verdiği eğitim kalıcı olacaktır. Bu noktadan hareketle 
araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin duygularını düzenleme becerilerinin 
bazı değişkenlere (yaş, öğrenim durumu, mesleki kıdem ve sınıf mevcudu) 
göre incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmada genel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemine, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 
Afyonkarahisar İl Merkezindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul 
öncesi eğitim kurumları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 
okullarda görev yapan 138 okul öncesi öğretmeni dâhil edilmiştir. Araştırma-
da veri toplama amacıyla, Genel Bilgi Formu ve Çeçen (2006) tarafından 
geliştirilen “Duygularını Yönetme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştır-
mada Shapiro-Wilk Testi sonucunda, iki değişkenli karşılaştırmalarda non-
parametrik ölçümlerden Mann Whitney U Testi, ikiden fazla gruplu karşılaş-
tırmalarda ise non-parametrik ölçümlerden Kruskall-Wallis H Testi kullanıl-
mıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin Duygularını Yö-
netme Becerileri Ölçeği’nden aldıkları puanların yaşa, öğrenim durumuna, 
mesleki kıdemine, sınıf mevcuduna ve hizmet içi eğitime katılma durumuna 
göre farklılık göstermediği belirlenmiştir (p<.05). 

Anahtar sözcükler: Okul öncesi eğitim, Okul öncesi öğretmeni, Duygularını 
yönetme becerileri 
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İDEAL EĞİTİM NEDİR? 

Seçil SİNANOĞLU*, Öznur KELEŞ*, Cafer KELEŞ* 

ÖZET 
Eğitim, Güncel Türkçe Sözlükte: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayı-
şında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmele-
rine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya 
dolaylı yardım etme, terbiye olarak açıklanmıştır. BTST/Eğitim Terimleri 
Sözlüğünde ise eğitim; Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davra-
nımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi olarak 
tanımlanmıştır.  

Bu tanımlamalarda eğitim toplumdaki her bireye etki eden ve aynı tepkiyi 
bekleyen bir tutuma sahiptir. Bu durum toplumların kendi gelecekleri için 
uygun, tek tip vatandaşlar yetiştirme isteklerinin bir sonucu olarak görülebilir. 
Birçok devlet uyguladığı modern kitle eğitimi ile ideal yurttaş yetiştirir.  

Geleneksel öğretimde matematik, tarih, fen bilimleri vb. dersleri bütüncül 
olarak ele alınmaz ve bu disiplinler için edinilmiş bazı bilgiler diğerlerinden 
daha önemlidir. Bilgilerin önemliliği eğitimin hedeflerine göre belirlenir. Bu 
bilgileri öğrenen çocuklar başarılı, öğrenemeyenler ise başarısız olarak nite-
lendirilir. Bu sistemde bireye uygun kimlik kavramı, toplumsal bağlamda 
işlev görmesi ve kabul edilmesi olarak tanımlanır. 

Oysa her çocuğun ihtiyaçları ve yetenekleri, alacağı eğitimin temel amaçlarını 
oluşturur ve çocuk için değerli bilgiyi tanımlar. Her bireyin topluma ya da 
devlete ait olmadan önce kendi kendine sahip olması gerekir. Bu gereklilik 
alternatif eğitimlerin çıkış noktası olmuştur. 

Alternatif eğitimde çocuk; eğitimin uygulandığı nesneler değil, eğitim süre-
cinde karar alan, uygulayan, tercihlerinin sonuçlarını yaşayarak öğrenen 
eğitimin temel öznesidir. Toplum için öğrenen bir çocuk yerine yaratıcı bir 
çocuk eğitmek hedeflenir. Alternatif eğitim metotlarında eğitimcilerin, çocuk-
ların biricik ve kıyaslanamaz olduklarının farkında olmaları çok önemlidir. 
Francisco Ferrer alternatif eğitim süreçleri için: “Özel bir amaca yönelik 
eğitim yapmadığımıza göre çocuğun kapasitesini ya da kapasitesizliğini belir-
leyemeyiz.” ifadesini kullanmıştır. 

Alternatif eğitim metotlarını milli eğitim de uygulayan ülkelerin başında 
gelen Finlandiya örneğinde görüldüğü üzere, çocuğun mutluluğunu hedef-
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leyen sistemler daha başarılı eğitim vermektedir. Bu bulgular doğrultu-
sunda hazırlanan sunum da; alternatif eğitim metotları ile modern kitle 
eğitiminin, örnekler ve araştırmalarla kıyaslanması hedeflenmiştir. Çocu-
ğun yüksek yararı için en ideal eğitimin neleri kapsadığı üzerinde durula-
caktır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif eğitim, Modern kitle eğitimi, Çocuk   
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMSEL 
DEĞERLENDİRME VE ÇOCUK GELİŞİMCİNİN ÖNEMİ 

Seher DÜNDAR*, Hatice ÖZKAN* 

ÖZET 
Gelişimsel değerlendirme; konuşma ve dil gelişimi, sosyal gelişim ve bilişsel 
gelişim alanlarında çocuğun içinde bulunduğu yaşta bağımsız olarak yapması 
beklenen becerilerin ölçülmesidir. Son 20 yılda beyin gelişimi üzerine yapıl-
makta olan çalışmalar, ilk üç yaştaki beyin gelişiminin diğer dönemlerden 
daha hızlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle gelişimsel tarama küçük 
yaşlardan itibaren uygulanmalıdır. Değerlendirmede çocuğun kronolojik 
takvim yaşı dikkate alınarak gereksinimlerine dayalı standart ve informal 
değerlendirme aracı kullanılarak çocuğun gelişim profili çıkartılmakta, aileye 
bilgi verilmekte, gelişimine yönelik bilgi sunulmaktadır. UNİCEF verilerine 
göre Türkiye’de 5 yaş altı çocukların % 16’sında gelişimsel sorun vardır. Bu 
gelişimsel sorunların erken dönemde fark edilmesi Çocuk Gelişimcilerin 
Gelişim Destek/Çocuk Gelişimi Ünitelerinde yaptığı gelişimsel tarama çalış-
maları ile yetersizliği olan çocukları ilgili birimlere yönlendirip tanı almaları-
nı sağlayarak erken müdahaleye büyük katkı sağlamaktadır. Çocuk gelişimci-
ler 0-18 yaş çocuklara bütün gelişim alanlarını değerlendirme, destekleme, 
gelişimsel sapmayı önleme ve gelişimsel sapma gösteren gelişimi çocuklara 
gelişimi destekleyici program hazırlama hizmeti sunmaktadır. Çocuklarda 
gelişimin izlenmesi normalden sapmaların erken tanınabilmesi için gelişimsel 
tarama testlerinin düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Çocuk doktorla-
rı tarafından kullanılan klinik muayene ve gözlem yoluyla gelişimsel gecik-
melerin sadece %30’u yakalanabilirken bu sürece doğru bir gelişim tarama 
testi eklendiğinde bu oran % 70-80’e ulaşmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın yaptığı bir çalış-
mada “Sağlam çocuğun biyopsikososyal gelişim özelliklerini bilme, çocuğu 
sürekli izleyebilme ve aileye danışmanlık verebilme” gibi konularda eğiticile-
rin %60’ı, uzmanlık öğrencilerinin %79’u eğitim programlarını yetersiz ola-
rak değerlendirmişlerdir. Yapılan çalışmada görülen bu yetersizlik ülkemizde 
çocuk gelişimcinin yeterince tanınmadığı düşünülmektedir. Çocuk gelişimci-
ler bebeklik ve erken çocukluk döneminde bilimsel olarak geçerli gelişimsel 
değerlendirme yönteminin yaygınlaştırılması ve gelişimsel yetersizliği olan 
çocukların tanı-tedaviye yönlendirme aşamasında büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirmenin önemi 
ve erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolü vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel değerlendirme, Tarama, Erken müdahale 
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OKULÖNCESİ KURUMUNA GİDEN ÇOCUKLARIN 
EBEVEYNLERİNİN “OKUL” VE “ÖĞRETMEN” 

KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 

Fatih AYDOĞDU*, Meryem AKPINAR*, Nidanur İRİCE*,  

Beyzanur POLAT*, Ayşenur AKALIN* 

ÖZET 
Okulöncesi kurumları çocukların sistemli ilk eğitim kurumlarını oluşturmak-
tadır. Bu dönemde ailelerin okul ve öğretmene karşı geliştirdikleri tutum ve 
düşünceler, hem çocuklarının okulöncesi dönemdeki gelişimleri hem de ileri-
ki dönemlerde çocuklarının eğitim-öğretim faaliyetlerine dâhil olmaları açı-
sından önem arz etmektedir. Araştırma, çocuğu okulöncesi kurumuna devam 
eden ebeveynlerin okul ve öğretmen kavramlarına ilişkin geliştirdikleri meta-
forları incelemek amacıyla yapılmıştır.  Çalışma grubu, Erzincan merkezinde 
bulunan okulöncesi kurumlarından tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 
2 anaokulundaki çocukların ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri 
toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda katılımcılara, “okul 
…….benzer; çünkü……..” ve “öğretmen …….benzer; çünkü……..”  tamam-
lamaları istenmiş ve çocuklarının devam ettikleri okul ve öğretmenleri ile 
ilgili sorunları ile ilgili sorular yöneltilmiştir.   

Araştırma bulgularında ebeveynlerin karnelerle ilgili görüşleri konusunda 
önemli bulgulara ulaşılmış ve konu ile ilgili olanlara önemli mesajlar veril-
miştir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Okulöncesi öğretmeni,  Metafor 
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YGS SINAVINA GİREN ERGENLERİN SINAV KAYGILARININ 
ERGEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 

Fatih AYDOĞDU*, Beyzanur POLAT*, Ayşenur AKALIN*,  

Meryem AKPINAR*, Nidanur İRİCE* 

ÖZET  
Yükseköğretime Geçiş Sınavları,  gençlerin belirli alanlardaki yeterliliklerinin 
belirlenerek yeterliliklerine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşmelerine 
olanak sağlayan sınavlardır.  Bu sınavlar gençlere meslek edindirmede ilk 
basamağı oluşturması açısından önemlidir. Sınavlarda gençlerin yeterlilikleri-
ni ortaya koymalarında yapılacak en önemli düzenlemelerden birisi kaygının 
en üst düzeyde olduğu sınav süresince rahat bir ortamda sınava girmelerini 
sağlamaktır.  

Araştırmada, Yükseköğretime Geçiş Sınavına giren öğrencilerin sınav süre-
since sınav kaygılarını etkileyen durumların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla 13 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen YGS sınavı bitiminde tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile belirlenen 4 okulda sınava giren öğrencilerden aynı 
yolla seçilen ve gönüllülük esasına göre belirlenen 60 ergen araştırmaya dâhil 
edilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandı-
rılmış görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formunda, “Sınav kaygınızı 
etkileyen fiziki ortamdan kaynaklı sorunlar nelerdir?”, “Sınav kaygınız etki-
leyen gözetmenlerden kaynaklı sorunlar nelerdir?”, “Sınav kaygınızı etkile-
yen sınava giren diğer ergenlerden kaynaklı sorunlar nelerdir?”, “Sınav süre-
since kaygınız etkileyen diğer sorunlar nelerdir?” ve “Sınav kaygısını azalt-
mak için ne gibi uygulamalara yer verilmelidir?” şeklinde sorular yer almıştır. 
Araştırmada betimsel analiz yapılmıştır. 

Araştırma bulgularında, ergenlerin sınav kaygılarını etkileyen fiziki ortam-
dan, gözetmenlerden ve sınava girenlerden kaynaklı sorunlar ve sınav kaygı-
sını azaltmak için neler yapılması gerektiği konusunda önemli bulgulara 
ulaşılmıştır. Sonuçlar bildiri tam metininde paylaşılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Ergen, Sınav, Kaygı 
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
ÇOCUKLARIN TANILANMASI KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Fatih AYDOĞDU*, Ayşenur AKALIN*, Beyzanur POLAT*,  

Nidanur İRİCE*, Meryem AKPINAR* 

ÖZET 
Araştırma, okulöncesi öğretmenlerinin sınıflarında bulunan tanı konulmamış 
engelli olduğu düşünülen çocukların tanılanması konusunda görüşlerini de-
ğerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu, Erzincan merkezinde 
bulunan tüm okulöncesi kurumları ile diğer kademelere bağlı anasınıflarında 
görev yapan okulöncesi öğretmenlerden oluşmaktadır.  Araştırmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, açık uçlu sorular-
dan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 
formunda; “Sınıfınızda tanısı konulmuş özel gereksinimli olan çocuk var 
mı?”, “Tanısı konulmuş özel gereksinimli çocuk varsa engel türü nedir?”, 
“Özel gereksinimli olduğunu düşündüğünüz fakat tanısı konulmamış çocuk 
var mı?” ve “Tanısı konulmamış fakat engelli olduğunu düşündüğünüz çocuk 
ya da çocukların engel türü nedir?”, “Tanısı konulmamış fakat engelli oldu-
ğunu düşündüğünüz çocuğun sergilemiş olduğu davranışlar nelerdir?”, “En-
gelli olduğunu düşündüğünüz çocuklarla karşılaştığınızda tanısının konulması 
için neler yapıyorsunuz?” ve “Engelli olduğunu düşündüğünüz çocukların 
tanılanması konusunda önerileriniz nelerdir?” şeklinde sorular yer almaktadır.  

Araştırma bulgularında öğretmenlerin çocukların engelli olup olmadığının 
tanılanması konusundaki görüş ve önerileri konusunda önemli bulgulara 
ulaşılmış ve konu ile ilgili olanlara önemli mesajlar verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi öğretmeni, Özel gereksinimli çocuk, Tanı 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA DAVRANIŞ 
PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ 

Mesure SÜRÜCÜ*, Aycan DUMAN*, Merve UÇAR*, Ayşe KUNDAKÇI*,  

Ufuk GEÇECİ*, Sibel ATLI* 

ÖZET 
Bireyin sahip olduğu özellikler ile çevresi arasında dengeli ilişki kuramaması 
durumunda duygusal ve davranışsal problemlerden bahsedilebilir. Erken Ço-
cukluk döneminde görülen davranışsal problemler çocuğun yaşı, cinsiyeti, 
doğum sırası, ebeveynlerin sosyo-ekonomik durumu, ailedeki stres, şiddet vb. 
kritik değişkenlerle ilişkilendirilebilir. Hırçınlık, saldırganlık, inatçılık, yalan, 
çalma gibi davranışlar davranış problemleri olarak değerlendirilebilir. Bu çalış-
ma okul öncesi kurumlarına devam eden ve sınıf öğretmeni tarafından davranış 
problemleri gösterdiği düşünülen çocukların davranışlarını incelenmeyi amaç-
lamaktadır.  Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum incele-
mesidir.  Verilerin toplanmasında gözlem yöntemi kullanılmıştır. Gözlem türü 
olarak anekdot kayıtlarıyla yapılandırılmamış doğal gözlem kullanılmıştır. 
Betimsel analiz tekniğine göre veriler analiz edilmiştir. Araştırmada veriler 
Van’da bulunan dört farklı anaokuluna devam eden dört öğrenciyle yapılmıştır. 
Her öğrenci bir hafta aralıklarla 7 kez gözlenmiştir. Çalışma grubu saldırganlık 
(n=2), inat ve tırnak yeme davranışı gösteren öğrencilerden oluşmaktadır.  
Araştırmanın sonucunda saldırganlık davranışı gösteren öğrencilerde şiddet 
başta olmak üzere kurallara uymama, dikkat problemi, benmerkezlik, paylaş-
mama ve aşırı hareketlilik davranışlarının eşlik ettiği belirlenmiştir.  İnat davra-
nışı gösteren çocuk; arkadaşlarıyla uyumsuzluk, dikkat problemi kurallara 
uymama davranışlarını sergilediği tespit edilmiştir.  Tırnak yeme davranışını 
gösteren çocuğun sabırsız ve içine kapanık olduğu aynı zamanda, boş kaldığın-
da, sıkıldığında ve sorumluluk verileceğini düşündüğünde tırnak yeme davranı-
şının arttığı gözlemlenmiştir. Duygusal ve davranışsal problemlerle ilgili ele 
aldığımız dört gözlem sonucuna göre özellikle saldırganlık ve inat davranışları-
nın sosyal uyum ve grup çalışmalarında çocuğun yanı sıra eğitimci ve gruptaki 
diğer çocukların da performans ve çalışma düzenlerini olumsuz etkilediği sonu-
cuna varılmıştır. Tırnak yeme davranışının ortaya çıktığı durumlar tespit edile-
rek öğrencinin kaygı düzeyinin dengelenmesi sosyal-duygusal gelişim açısından 
önemli çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Bu davranışların incelenmesine 
yönelik veriler sadece sınıf boyutunda değil aynı zamanda ailelerle yapılması 
daha fazla bilgiye ulaşılabilmesini sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Davranış problemi, Okul öncesi, Aile  
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ANASINIFINA DEVAM EDEN 4-6 YAŞ ÇOCUKLARI OLAN 
AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ümmü Gülsüm PEKGÖZ*, Hilal ÖNDERCİ* 

ÖZET 
Anne ve babanın çocuk üzerindeki etkileri birbirinden farklıdır. Anne, çocuk-
la biyolojik ve psikolojik olarak derin bir ilişki içindedir. Anne çocuğun ya-
şamında ilk doğduğu andan itibaren çocuğun ilk bakıcısı, ilk koruyucusu, ilk 
ilişki kurduğu, ilk güvendiği ve sevgi aldığı kişidir. Çocuğun başkasına karşı 
gösterdiği tutum ve davranışlar, annesi ile kurduğu ilk ilişki biçimine göre 
şekillenmektedir. Anne, çocuk için içinde yaşanılan dünyanın yorumlanma-
sında ve toplumun temsil edilmesinde ilk örnektir. Çocuğun çevresindeki eşya 
ve olaylarla kurduğu ilişki biçimi, annesi tarafından gösterilen ilişki biçimine 
göre oluşur ve biçimlenir. Çocuk, dünyayı annesinin açıkladığı biçimde algı-
lar ve onun tepkileri ile tanır ve öğrenir (Dizman ve Gürsoy, 2004).  Bu du-
rumda ailelerin çocukları sevme tutumları önem kazanmaktadır. Bu çalışma, 
aile işlevlerinin çocuk sevme tutumlarına olan etkisini belirlemek amacı ile 
yapılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, anasınıfına devam eden 4-6 yaş çocukları olan ailele-
rin, aile işlevlerinin,  çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. 
Araştırma ailelerin aile işlevlerinin çocuk sevme (öğrenciler) düzeylerini ne 
derece  etkilediğini birlikte ve tek tek ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştır-
manın çalışma grubunu 2016-2017 Konya ili Selçuklu ilçesinde anaokuluna 
devam eden 4-6 yaş çocukları olan 200 aile oluşturmuştur. Araştırmanın 
sonucunda ailelerin aile işlevleriyle çocuk sevme düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak ailelerin 
demografik bilgilerini elde etmek amacıyla kişisel bilgi formu, aile işlevlerini 
ölçmek amacı ile Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), ailelerin çocuklarını 
sevme düzeylerini ölçmek amacıyla ise Barnett Çocuk Sevme Ölçeği kulla-
nılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Çocuk sevme, Aile işlevleri, Aile 

 

 

                                                 
*  Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 



II. Bölüm: Poster Bildiri Özetleri 

 

107 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ORFF ÖĞRETİSİ UYGULAMALARI: 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULU ÖRNEĞİ 

Nida TİMURKAAN*, Büşra KESER*, Burçak MUTLU* 

ÖZET 
Okul öncesi eğitim programları istendik davranış değişiklikleri oluşturmak 
amacıyla planlanır. Çocuklara; bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerini 
olumlu yönde etkilemek için erken yaşlarda nitelikli bir okul öncesi eğitim 
verilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin içerisinde müzik etkinlikleri önemli bir 
yer tutar. Müzik etkinlikleri, çocukların sanatsal becerilerini, ritim algılarını, 
müzikal yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı oldukları kadar; içinde 
barındırdığı dans faaliyetleri ve elementer enstrüman kullanımları ile fiziksel 
becerilerini de olumlu yönde etkiler. Bu anlamda besteci ve eğitimci Carl 
Orff’un (1895-1982) öğretisi, çocuklar ile yapılan müzik etkinliklerine farklı 
bir bakış açısı sunar. Doğaçlama ve yaratıcılık, Orff Öğretisi’nin merkezini 
oluşturmaktadır. Orff öğretisi içinde yer alan etkinlikler, çocukların yaratıcılı-
ğını geliştirmeyi amaçlar. Orff öğretisi, doğaçlama danslar, ritmik enstrüman-
lar ve sesler ile yapılan doğaçlamalar, müzikal dramatizasyonlar ile çocukla-
rın hızlı düşünmelerine ve karar verebilmelerine katkı sağlar. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye'de ve Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan 
Doğramcı Uygulama Anaokulu’nda Orff Öğretisi uygulama örneklerini ince-
lemek ve Orff Öğretisi hakkında bilgi vermektir.   

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Orff öğretisi, Okul öncesi eğitimde 
müzik 
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MONTESSORI YÖNTEMİNDE TODDLER MATERYALLERİ 

Büşra EROL*, Betül TACİROĞLU*, Büşra KAYA* 

ÖZET 
Bu araştırma, Montessori’nin yeni yürümeye başlayan ve 36 aylık çocuklara 
okul öncesi eğitim hizmeti veren toddler çocuk çevresinde bulunan materyal-
lerin tanıtımını yapmayı amaçlamaktadır. Maria Montessori, çocuk eğitimin-
de duyuların hassaslaştırılması üzerinde önemle durmuştur ve araştırmaların-
da duyuların hassaslaştırılmasının çocuğun beyin gelişimiyle doğrudan ilişkili 
olduğunu vurgulamıştır. Bu doğrultuda araştırmada, toddler çevresinde bulu-
nan duyu materyallerinden örneklere ve görsel ögelere yer verilmiştir. Araş-
tırma Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygu-
lama Anaokulu’nda yer alan toddler sınıfının incelenmesi ile gerçekleştiril-
miştir. Araştırmada Montessori’nin toddler materyallerinin yeni yürümeye 
başlayan ve 36 aylık çocuklara hizmet veren anaokullarında kullanılmasına 
ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, Montessori yöntemi, Toddler 
materyalleri  
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“RENGİNİ KAT SEVGİNİ ÇOĞALT PROJESİ”  
BİR TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI  

(Van ili Gevaş ilçesi 
Yemişlik köyü anasınıfının yeniden oluşturulması) 

Raziye HAKLI*, Çiçek AYTONĞ*, Evin GÜLCAN*, Kübra ÖZGÜL*,  

Melike TAN* , Süleyman ÇELİK*,  Sümeyye ÇIKMAN*, Eren KEVE*,  

Zeynep UÇKAN*, Nurşen OSMANOĞLU* 

ÖZET 
Bu çalışma topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, Okul Öncesi 
Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, eğitim koşulları yetersiz olan bir okul 
öncesi eğitim kurumunun eğitsel ortamını çağdaş eğitim seviyesine yükseltme 
amacı ile yaptıkları bir çalışmadır. Bu çalışmada eylem araştırması yöntemi 
kullanılmıştır. Eylem araştırması yöntemi ile on haftalık çalışma sonucunda, 
Van’ın Gevaş ilçesi Yemişlik köyü İlköğretim Okulu bünyesindeki anasınıfı, 
okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yeniden oluşturuldu. 
Gerekli materyaller çalışmayı yürüten öğrenciler tarafından toplandı. Çalışma 
sonunda eğitsel ortamı, fiziki koşulları, yetersiz olan anasınıflarının destek-
lenmesi ve üniversite öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının eğitimde fırsat 
eşitliği ilkesine dikkatlerinin çekilmesi, duyarlılıklarının artırılmasının gerekli 
olduğu kararına varıldı. Projenin; okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 
çocuklara, Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan üniversite öğrencileri-
ne olumlu katkı sağladığı sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Eğitsel ortam, Fırsat eşitliği 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN  
TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARININ  

ANNELERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 

Büşra AYDIN*, Nurcan Beyza ÖZTÜRKOĞLU*, Nursema ÖZİL*, Betül DELEN*,  

Gülsevil GÖNÜLAÇAR* 

ÖZET 
Toplumun vazgeçilmez parçası haline gelen televizyonun çocukların davra-
nışları üzerindeki etkisi göz ardı edilemez (Güral ve Önder, 2015). Televiz-
yonun toplum tarafından sıkça kullanılmasının çocuk davranışları üzerindeki 
etkisi son yıllarda sıkça tartışılmaktadır. Doğru ve yeterli bir biçimde kulla-
nıldığında birçok olumlu yönü olan televizyonun bilinçsizce kullanımı çocuk-
lar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Çocuklar televizyonu dün-
yayı tanımak ve anlamak için kullanmaktadırlar. Özellikle okul öncesi dö-
nemdeki çocukların meraklı olmaları ve çevrelerinde gördüklerinden kolayca 
etkilenebilmelerinden dolayı televizyondan duydukları ve gördükleri şeyleri 
doğru ya da yanlış ayırt etmeksizin taklit etmektedirler (Ergin ve Birol, 2000).  
Bu anlamda çocuklara doğru ve bilinçli televizyon izleme alışkanlığı kazan-
dırmada onlarla en fazla vakit geçiren ve rol model olan annelerin önemi 
büyüktür. Bu çalışma okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin, çocukları-
nın televizyon izleme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini ve bu alışkanlıkları 
karşısında nasıl davrandıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 50 anne 
oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemine göre yapılan çalışmada nitel araş-
tırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama yöntemi olan görüşme kullanılmış-
tır. Bu doğrultuda araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tara-
fından hazırlanan kişisel bilgi formu ve ilgili alan yazın incelenerek ve uzman 
görüşü alınarak oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış-
tır. Görüşme formunda annelerin çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları 
karşısında nasıl davrandıkları hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik 
sorular bulunmaktadır. Annelerle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmede araş-
tırmacılardan biri görüşmeyi yönetirken diğeri veri kaybını önlemek amacıyla 
yazılı olarak not almıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde betimsel 
ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analiz süreci devam ettiğin-
den bulgulara daha sonra yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Televizyon kullanımı, Anne 
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SINIFLARDA HAZIR MATERYALLERE SON - MONTESSORI  

İrem SAVCI* 

ÖZET 
Montessori eğitimi, çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluş-
turması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocu-
ğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, 
bireye özgü adil bir eğitimdir. Montessori eğitiminde oyun ortamı çok önem-
lidir, çünkü çocuklar oyunu sadece vakit geçirmek ya da eğlenmek için oy-
namaz, aynı zamanda dünyayı ve yaşadıkları çevreyi keşfederler. Montessori 
materyalleri çocuğa dünyayı keşfetmek için fırsatlar sunar. Materyal seçimi-
nin doğal olması, evdeki malzemelerin kullanılması çok önemlidir. Çalışma 
kapsamında doğal bir sınıf ortamı oluşturuldu. Projenin hedefi, sınıflarda 
hazır materyaller kullanmayarak zor koşullarda, çocuklara doğal ürünlerle 
çalışma fırsatı sunmak ve Şırnak ilinde Montessori eğitimini tamamen kendi 
imkânlarımız ile uygulamaktır.  

Giriş: Montessori materyalleri, basitten zora, somuttan soyu-ta aşamalı bir 
biçimde düzenlenmiş ve çocuğun hata kont-rolü yapmasına olanak sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Montessori Eğitim yaklaşımında sınıflarda farklı yaş 
gruplarından çocuklar bulunmaktadır. Farklı yaş gruplarındaki çocukların bir 
arada olmaları onların toplumsal gelişmelerine yardımcı olmaktadır. Projenin 
hedefi, sınıflarda hazır materyaller kullanmayarak maddi ve manevi tamamen 
kendi imkânlarımız ile bir Montessori sınıfı kurmak, çocuklara doğal ürünler-
le çalışma fırsatı sunmak ve Şırnak ilinde Montessori eğitimini uygulamaktır.  

Materyal ve yöntem: Montessori eğitimi, Şırnak ilinde bölge şartları olarak 
dezavantajlı 30 çocuk üzerinde uygulanmıştır. 30 öğrenci ile yapılan çalışma 
da Gözlem tekniği kullanılmıştır.  

Bulgular ve tartışma: Montessori materyalleri çocuklara tanıtılmadan önce 
kazanım–göstergeler not edildi. Materyaller ile çalışıldıktan sonra tekrar 
gözlem tekniği kullanıldı. Bu eğitim sistemi ile çalışılan çocuklar ile çalışıl-
mayan çocuklar arasındaki farklar belirlendi.  

Sonuç ve öneriler: Montessori yaklaşımı günümüzde hala geçerliliğini 
korumakta ve birçok okul öncesi eğitim kurumunda Montessori yaklaşı-
mından yararlanılmaktadır. Önemli olan bu eğitim sisteminin dezavantajlı 
bölgelerde bulunan okullarda yaygınlaştırılmasıdır. Montessori eğitiminin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Özellikle dezavantajlı 
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bölgelerde bulunan çocuklar için alternatif çalışmalar yapılabilir. Okul 
öncesi eğitime yönelik Montessori uygulamalarını içeren teorik kitaplar, 
uygulamaya yönelik kitaplar hazırlanabilir. Okul öncesi eğitim kurumların-
da uygulanan programlara ek olarak Montessori eğitimi de uygulanarak 
programlar zenginleştirilebilir. 

Anahtar kelime: Çocuk, Montessori, Oyun   
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OKUL ÖNCESİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ  

Büşra TÜRKEL* 

ÖZET 
Son yüzyılda artan fosil yakıt kullanımındaki artış, atmosfere salınan sera 
gazındaki fazlalık, ormanların hızla tahrip olması, tarımdaki yanlış uygulama-
lar gibi insani etkilerle çevre sorunlarında artış meydana gelmiştir. Özellikle 
1900’lerin sonunda ozon tabakasının delinmesi, 2000’li yıllardan itibaren de 
küresel ısınma gibi çevre sorunları en çok dikkati çekenler olmuştur. İçinde 
bulunduğumuz dönem, insanın çevreyi en çok kirlettiği, çevre üzerinde en 
olumsuz etkileri bıraktığı zaman dilimidir. Bunun nedenleri arasında hızlı 
nüfusun artışı, bilim ve teknolojide elde edilen ilerleme sonucu oluşan çevre 
kirlilikleri, kontrolsüz kentleşme, sanayileşme gibi nedenler sayılabilir. Tüm 
bu etmenler çevre eğitimine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Çevre sorunlarının 
artışına paralel olarak çevre eğitimi kavramı da 1970’lerden itibaren sıklıkla 
ifade edilmeye başlanmıştır.  

Eğitimin genelinde olduğu üzere çevre eğitiminde de en temel yaşlar okul 
öncesi dönemine aittir. Okul öncesi eğitimde çocuklara çevreye yönelik ka-
zandırılan duyarlı tutumlar ve sorumluluk bilinci diğer yaşlarda da devam 
edebilir.  Bu nedenle okul öncesi eğitim içerisinde çevreyi tanıma, çevreyi 
koruma ve güzelleştirme kavramları kazandırılması amaçlanan davranışlar, 
beceriler, kavramlar ve bilgiler açısından önem taşımaktadır.  Çocukların 
çevre ile etkileşimlerini arttıracak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlaya-
cak çevre eğitimi uygulamaları kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir. Bu çalış-
mada, okul öncesi dönemde çevre eğitimi konusu üzerinde durulacak ve 
alanda çocuklar ile çalışan meslek elemanlarına çeşitli öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Okulöncesi, Çevre, Eğitim 

   

                                                 
*  Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği 

Anabilim Dalı 
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BAĞLANMA KURAMI EKSENİNDE  
KLİNİK SOSYAL HİZMETİ UYGULAMALARI 

Gizem SOYLU*, Merve Deniz PAK*, Aqsa KHALİD* 

ÖZET 
Sosyal hizmet uzmanları çocuk refahı alanında sevgi evleri, çocuk yuvaları, 
yetiştirme yurtları, çocuk hastaneleri, kreşler ve anaokulları gibi kurumlarda 
çalışabilmektedir. Pratik çalışmanın temelinde olan teorik çerçeve de çeşitli 
bilimlerle eklektik olarak birleşmektedir. Çocuk hizmetleri alanında çalışan 
sosyal hizmet uzmanlarının üzerinde çalıştıkları teorilerden biri de bağlanma 
kuramıdır. Bu çalışmanın amacı, bağlanma kuramı çerçevesinde yapılan 
klinik sosyal hizmet uygulamalarını ortaya koymaktır. 

Çalışma tarama araştırması olup veriler ulusal ve uluslararası literatürün 
“bağlanma kuramı”, “sosyal hizmet ve bağlanma” ve “çocuk ve bağlanma” 
anahtar kelimeleriyle Türkçe ve İngilizce taranmasıyla elde edilmiştir. Ulaşı-
lan tüm çalışmalar evreni oluşturmuş, örneklem seçimi yapılmamıştır. Bağ-
lanma kuramı kapsamında bilgilerle çocuk refahı alanındaki sosyal hizmet 
uygulamaları gözden geçirilmiştir. 

Klinik sosyal hizmet uygulamalarında bağlanma kuramı; kurum bakımına 
alınan veya bu kapsamda farklı bakım modellerinden faydalanan çocukların 
fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal gereksinimlerinin sağlanmasında ve 
çocukların güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmelerinde koruyucu-önleyici 
çalışmalarda kullanılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürü-
tülen “Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesi” kapsamında korunmaya 
muhtaç çocukların aile yanında desteklenmesi, koruyucu aile yanına yerleşti-
rilmesi, yerleştirme öncesi çocuğun ve ailesinin hazırlanması, çocuğun öz 
ailesiyle olan bağlarının güçlendirilmesi, evlat edinme öncesi, sırası ve sonra-
sında çocuğun uyumunu kolaylaştıran güvenli aile içi ilişkilerin yapılandırıl-
masında bağlanma kuramının önemli bir yeri vardır. Korunmaya muhtaç 
çocukların koruma kararlarının kaldırılmasının ardından verilen hizmetlerde 
çocuğun dış çevresiyle olan bağlarının güçlenmesinde, sağlıklı ve güvenli 
ilişkiler kurabilmesinde, benlik saygısı ile özgüvenin desteklenmesinde ve 
güvenli bir bağlanma temeli oluşmasında klinik sosyal hizmet uygulamaları 
öne çıkmaktadır (Özbesler, 2015; Sayar, 2004). 

                                                 
*  Yüksek Lisans Öğrencisi, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet ABD 
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Bağlanma kuramının özellikle çocuklara yönelik mesleki uygulamalarda, 
politikaların geliştirilmesinde ve klinik odaklı sosyal hizmet müdahalelerinde 
kullanılması verilen hizmetlerin kalitesini artırmada ve çocukların sağlıklı 
gelişmelerinde etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Klinik sosyal hizmet, Sosyal hizmet müda-
halesi 
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MOBİL BAĞIMLILIK: ÇOCUKLARDA İNTERNET 
KULLANIMININ GELİŞİME OLUMSUZ ETKİLERİ  

Merve Deniz PAK*, Abdulbaki ARTIK** 

ÖZET 
Modern yaşamda vazgeçilmez hale gelen internet kullanımı, çocukların haya-
tına bilgisayarların, tabletlerin ve cep telefonlarının kullanımıyla girmiştir. 
İnternet kullanımının çeşitli alanlarda yararları olduğu bilinse de çocuklarda 
gelişimsel yönden olumsuz etkileri bulunmaktadır (Bargh & McKenna, 
2004). Bu çalışmanın amacı çocuklarda internet kullanımının gelişime yöne-
lik olumsuz etkilerinin ortaya konulmasıdır.  

Çalışma tarama araştırması olup veriler ulusal ve uluslararası literatürün 
“çocuk ve internet”, “çocuk ve bilgisayar” ve “çocuklarda internet bağımlılı-
ğı” anahtar kelimeleriyle Türkçe ve İngilizce taranmasıyla elde edilmiştir 

Ulaşılan tüm çalışmalar evreni oluşturmuş, örneklem seçimi yapılmamıştır.  

Veriler, çocukların internet kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumların fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal yönlerini içerecek şekilde 
oluşturulan formlara kaydedilerek analiz edilmiştir. 

Fiziksel yönden; görme bozuklukları, dil gelişiminde gerilik, duruş ve iskelet 
sorunları, radyasyona maruz kalma ve obezite görülebilmektedir. Bilişsel 
yönden; özellikle okul öncesi dönemde sanal dünyaya sığınma ve gerçekler-
den kopma gibi sorunlar ve problem çözme ile analiz yeteneklerinin gerilediği 
belirlenmiştir (Tuncer, 2000). Psikolojik yönden; internet bağımlısı olma, içe 
kapanma, şiddet ve pornografi gibi istismar edici ögelere maruz kalma gibi 
durumlar ortaya çıkabilmektedir (Ybarra & Mitchell, 2005). Sosyal yönden 
ise çocukların ailesi veya arkadaşlarıyla zaman geçirmek yerine internette 
uzun zaman harcadığı ve bu durumun arkadaş edinememe sorununa yol açtığı 
ortaya konmaktadır (Mazalin & Moore, 2004).  

Çocuklarda internet kullanımının gelişime yönelik olumsuz etkilerinin en aza 
indirilebilmesi için internet kullanımında ebeveyn denetiminin mutlaka sağ-
lanması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İnternet, Çocuk gelişimi  

                                                 
*  Yüksek Lisans Öğrencisi, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet ABD 
**  Dr. Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD 
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ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ OKUYAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN 
ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARININ 

BELİRLENMESİ  

Vahdet BAĞATIR* 

ÖZET 
Amaç: Bu çalışma, çocuk gelişimi bölümü okuyan erkek öğrencilerin çocuk 
gelişimi mesleğine olan bakış açılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. Yöntem: Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada içerik analizi kul-
lanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Karabük Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi çocuk gelişimi bölümünde okuyan 1., 2. ve 3. Sınıf öğrenci-
lerinden çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 12 erkek öğrenci 
oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazır-
lanan üç soruluk bir görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu öğrenci-
lerin sosyo-demografik özelliklerini ve çocuk gelişimi mesleğine bakış açıla-
rını belirleyen sorulardan oluşmaktadır. Bulgular: Araştırmada erkek öğren-
cilerin sosyo-demografik özellikleriyle çocuk gelişimi mesleğine ilişkin bazı 
görüşleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Çocuk gelişimi bölümün-
de erkeklerden çok kadınların daha iyi olabileceği düşüncesinin erkek öğren-
cilerde hâkim olduğu görülmüştür. Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusun-
da erkek öğrencilerin çocuk gelişimi mesleğinin içine girdikçe ısındıkları 
fakat mezun olduktan sonra direk çocuklarla değil, yönetici konumunda ça-
lışmak istedikleri sonucuna rastlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, Meslek, Erkek öğrenciler 

  
  

                                                 
*  Karabük Üniversitesi 
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POPÜLER KÜLTÜRÜN AİLE YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Hilal Sultan AKÇAOĞLU*, Hatice MERTOĞLU*, Seyran ACAR* 

ÖZET 
Toplumun en küçük birimi olan aile ve insanların; bireysel, toplu yaşamlarını 
anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar, adetler 
sistemi olan kültür arasında yadsınamayacak bir bağ vardır. Her ailenin inan-
dığı, devam ettirdiği inançları ve gelenekleri toplumsal modernleşme ile 
yerini belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel 
öğelere; popüler kültüre bırakmıştır. Popüler kültür gelenekçi yaklaşımın yanı 
sıra daha ilgi çekici ve hızla değişen bir yapıdadır. İnsanlar da bu hızlı deği-
şime ayak uydurmaya çalışmaktadır. Aile yaşamında ise popüler kültürün aile 
tip örüntülerine, yaşa ve topluma ayak uydurma çabasına göre değişmekle 
birlikte çocuklar yeni değişen ve gelişen dünyaya yeterli imkân sağlandığın-
da, popüler kültürün etkisini yaşamlarında göstermektedirler.  

Bu çalışmada popüler kültürün aile yaşamı üzerindeki etkisini öğrenmek 
amaçlanmıştır. Bu etkiyi belirlemek için ise 20-40 ve 41-60 yaş aralığındaki 
gelirleri orta düzeyde olan beşer aile ile yarı yapılandırılmış sorularla yüz 
yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırma esnasında günlük yaşamda-
ki değişken alışkanlıkların; davranış biçimleri, müzikal eserler, kitaplar, kıya-
fetler, sosyal paylaşım ağlarının kullanımı, yemek kültürü, teknolojik aletler 
ve kullanımının biçimsel anlamda farklılaşması ve yaygınlaşmasını farklı yaş 
aralığındaki anne, baba ve çocuk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Popüler 
kültürün etki düzeyi değerlendirildikten sonra ise olumlu ve olumsuz etkileri 
maddeler haline getirilerek önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Popüler kültür, Aile, Tüketim kültürü, Modernleşme 
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BİR MUTFAK ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ: KİRPİ KURABİYE 

Sebahattin DOĞRU* 

ÖZET 
Okul öncesi eğitimin ana hedefi çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve 
sosyal becerilerini geliştirmek, onların sosyalleşme sürecini hızlandırmak ve 
bu yolla ilköğretime hazırlamaktır. Çocukların farklı alanlardaki gelişimleri-
nin desteklenerek, okula hazır bulunuşluklarının sağlanması okul öncesi eği-
tim kurumlarında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle vasıtasıyla mümkün 
olabilecektir. Bu etkinlikler; matematik etkinliği, drama etkinliği, okuma 
yazmaya hazırlık etkinliği, sanat etkinliği, Türkçe etkinliği, oyun etkinliği, 
müzik etkinliği, hareket etkinliği, alan gezileri ve fen etkinliği olarak sırala-
nabilir.  

Fen etkinliği çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem-
lemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Do-
ğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, keşifler ve icatlar yapma,  ko-
leksiyon yapma, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, doğal ve doğal 
olmayan materyalleri inceleme, mutfak çalışmaları gibi etkinlikler fen eğitimi 
kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinliklerdendir.  

Mutfak çalışmaları da fen etkinliği kapsamında kullanılmaktadır. Mutfak 
çalışmaları ile çocuklar hazırlayacakları besinlerle ilgili olarak kullanabile-
cekleri malzemeleri ve materyalleri tanıma, parçalara ayırma, birleştirme, 
yıkama, bir ürün oluşturma fırsatı bulurken, bu çerçevede planlama yapma, 
süreci aşamalandırma, uygulama, süreci sonlandırma ve sonuçları değerlen-
dirme becerileri kazanabilirler. Bunun yanı sıra besin gruplarını tanıma, sağ-
lıklı beslenme ve besin hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında 
bilgi sahibi olma fırsatı bulurlar. Besinlerin sunuluş şekli de estetik duygusu-
nun geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada 
örnek bir mutfak etkinliğinin Türkçe etkinliği ile bütünleştirilerek aşamalan-
dırılması, uygulanması ve sürecin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç-
la Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1’e devam eden 36-72 aylık 
çocuklarla gerçekleştirilen bir hikâye etkinliği sonrasında “KİRPİ 
KURABİYE” yapımı ve ardından anlatılan hikâyenin çocuklarla canlandırma 
süreci gerçekleştirilmiş, etkinlik süreci fotoğraflanarak her aşama hakkında 
bilgi verilmiş, etkinlik sürecinin çocukların gelişimine katkılarına ilişkin 
gözlemlere yer verilmiştir.  

                                                 
*  Ankara Üniversitesi 
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Çalışma sonucunda çocuklar mutfak aletlerini tanımış, hamuru yoğurmayı, 
ölçü birimlerini kullanmayı, olası tehlikeli durumları yaparak yaşayarak öğ-
renmişlerdir. Yaptıkları yiyecekleri pişirerek, pişirme sırasında yiyeceklerinin 
renginin ve yapısının değiştiğini görmüşlerdir. Çalışma sonunda çocukların 
keyifle katıldıkları ve pek çok şey öğrendikleri gözlenen mutfak etkinlikleri-
nin yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Fen etkinliği, Mutfak çalışmaları 
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE  
ERKEN ÇOCUKLUK 

Remzi AYDIN*, Hatice BEKİR** 

ÖZET 

Çocuk gelişimcilerin toplumsal değişimin çocuklar için yarattığı fırsatları 
etkili kullanmaları veya bu değişimin neden olduğu riskleri karşı önlem alma-
ları önemlidir. Bu önem doğrultusunda çalışmada, toplumsal değişim ve 
gelişim sonucu ortaya çıkan tüketim ve çocuk, iki/çok dilli çocuklar,  mev-
simlik tarım işçisi çocuklar, ele alınarak toplumsal değişimin çocuk üzerinde-
ki etkileri ile Türk toplumunda köy, kentsel ve kent ailelerindeki çocuk algıla-
rı üzerinde durulması amaçlanmıştır. Literatür taraması niteliğinde olan bu 
çalışmada ilgili alan yazın incelenmiştir. Araştırma sonucunda, toplumsal 
değişimin erken çocukluk dönemindeki çocuklar için yarattığı olumlu fırsatla-
rı etkili kullanmaya veya bu değişimin neden olduğu risklere karşı önlem 
almaya yönelik öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Toplumsal değişme süreci, Erken çocukluk, 
Çocuk 

 
  

                                                 
*  Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi 

A.B.D 
**  Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi 

A.B.D. ve D.A. Aile Danışmanlığı A.B.D 
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ÇOCUĞUN DÜNYASINDAN SAVAŞ 

Seçil SİNANOĞLU*, İrem İDMAN*, Öznur KELEŞ* 

ÖZET 
Savaş, devletlerin kendi varlıklarını koruma ya da kendilerini üstün kılma 
adına diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele olarak tanım-
lanabilir. Doğanın tamamı gözlendiğinde savaşın birçok boyutta var olduğu 
saptanır. Doğadaki savaş bir gücün karşı gücü kendisine tehlike olmaktan 
çıkardığı zamana kadar sürer. Sonrasında savaşın tarafları ve etkilenen yapılar 
eski yaşamlarını sürdürür ve tekrar doğal üretim süreci başlar. İnsanların 
varoluş mücadelelerinde ise kendileri için tehdit olmayan yapılar dahi büyük 
hasar ve kayıplara uğrar. Bu yapıların en başında sivil toplum ve doğa vardır. 
Devletin çıkar çatışmalarından haberdar olmayan kitleler ve bu kitleleri oluş-
turan tek tek bireyler, tikel olarak birbirini yok etme çalışan iki gücün arasın-
daki çatışmadan doğrudan etkilenir. 

Savaş esnasında karşı güç için tehdit oluşturmadığı halde, çocuklar savaşın 
birincil mağdurdur. Dünyayı yeni tanımaya başlayan bir çocuğun şiddeti en 
derin şekilde yaşaması, yetişkinlik dönemi için ciddi sorunlar teşkil eder. 
Toplumun temel öğesi olan bireyin çocukluktan getirdiği travmalar çeşitli 
alanlarda etki eder. Savaş ile yetişen çocukların oluşturacağı toplumlar ve 
barış içince yaşayan çocukların oluşturacağı toplumlar; sosyal ve kültürel 
açıdan ciddi farklılık gösterir. Savaşın yaşamlarındaki varlığı ve etkisi ile 
savaşı normal gören toplumlar sadece savaş esnasında değil;  günlük hayatla-
rında, sanatta, sporda vb. de diğer ülkeleri geçme isteğine ve önyargısına 
sahiptir. Güvenlik ve barış, uğruna milletin titreyeceği bir isimden daha çok 
arzu edilmelidir (Joel Spring, 1975). Özgür Eğitim (Ayşen Ekmekçi, Mehmet 
Celep Çev. Ed.), Okul Eğitiminin Radikal Eleştirisi(s.16). İstanbul: Ayrıntı).  

Bu fikirden yola çıkarak araştırma; çocukluk yıllarında savaş deneyimi olan 
yetişkinlerin, savaşın hayatlarına olan etkisi bireysel görüşmeler ile savaş 
mağduru çocukların ise resim analizi tekniği ile sosyal ve psikolojik olarak 
kendilerini ve toplumu nasıl tanımladıklarını saptamayı hedeflemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Savaş, Çocuk, Resim analizi 
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Nurullah DİLEK* 

ÖZET 
Şiddet kişi tarafından bilinçli olarak karşıdaki kişiye ya da kişilere, kurum ya 
da kuruluşlara hatta diğer varlıklara fiziksel, sözlü, psikolojik ya da işaretler 
yardımı ile uygulanan kişi ya da kişilerin, kurum ya da kuruluşların hatta 
canlı diğer varlıkların yaşam, özgürlük, irade, istek, hak ve sağlıklarına zarar 
verici hal ve hareketlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Çıkar elde etmek, 
üstünlük sağlamak, hâkimiyet kurmak, istenilen hal ve hareketlerin elde edil-
mesini sağlamak, saygınlık kazanmak, kısacası maddi ve manevi çıkar ve 
menfaatlerin elde edilmesini sağlamak amaçları ile yapılmaktadır.  

Son yıllarda Türkiye’de kadına ve çocuğa yönelik şiddetin oldukça arttığı 
dikkat çekmekle birlikte şiddet oranları sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
artış göstermektedir. Şiddet aile içinde, toplumda kişilerarasında ev, okul gibi 
alanlarda sıklıkla görülmektedir. Aile içinde çocuğa yönelik şiddet; fiziksel, 
duygusal, sözel, ekonomik ve cinsel şiddet gibi kavramları ortaya çıkarmak-
tadır. Çocuğa yönelik gerçekleştirilen şiddetin ağırlıklı olarak çocuğun yakın-
ları tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Aile içerisindeki şiddet çocu-
ğun gelişim alanlarını olumsuz etkilemektedir. Aile ortamında şiddet yaşayan 
ya da şiddete tanık olan çocuklarda düşük benlik saygısı, korku, kaygı bozuk-
lukları ile depresyon görülme sıklığında artış olduğu ifade edilmektedir. Ayrı-
ca şiddetin çocuğun akademik becerisini de olumsuz etkilediği belirtilmekte-
dir. Şiddet gören çocuğun utanç, korku, güvensiz, saldırganlık duyguları 
göstermesine neden olduğu birçok akademik çalışma tarafından sunulmakta-
dır. Bireysel farklılıklarından dolayı çocuklar bu duygu ve davranışları uzun 
ya da kısa vadede gösterebilmektedir. Akademik çalışmalar şiddet gören 
çocukların kendine olan öz güvenini, yaşama isteğini, sağlığını, akademik 
becerilerini, arkadaş edinme ve sosyal faaliyetlere katılma durumlarını olum-
suz etkilediğini vurgulamaktadır. Çocuğun aile içinde şiddet görmesi ile 
sonraki yıllarda kendi ailesine şiddet uygulaması arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu belirtilmektedir. 

Bu çalışmada çocuğa yönelik şiddet türleri, şiddetin çocuğun gelişim alanları-
na etkileri, şiddetin önlenmesine yönelik kurum, kuruluşlara, aile ve eğitimci-
lere öneriler sunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Aile içi şiddet, Şiddetin etkileri, Şiddetin önlenmesi 
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİNE 
ETKİSİ 

Mehtap MORKAN*, Mine KARA*, Yasemin BÜYÜK* 

 

ÖZET 
KONU: Aile içinde yaşanan şiddetten tüm aile fertleri olumsuz etkilenirken 
bu şiddetten en çok da çocuklar etkilenmektedir. Çocuklar hem aile içinde 
şiddete maruz kaldıkları için, hem de annelerinin şiddete maruz kaldığını 
gördükleri için bu şiddetten etkilenirler. Çocuklar kendileri fiziksel şiddete 
maruz kalmasalar bile annelerinin maruz kaldığı şiddete şahit oldukları için 
ağır bir duygusal şiddete maruz kalmaktadırlar.  

KAPSAM: Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet: Birleşmiş Milletler Kadına 
Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddet, ‘’ister 
kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psi-
kolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir ey-
lem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bırakma ‘’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aile içinde Çocu-
ğa Yönelik Şiddet: Aile içinde çocuğa yönelik şiddet tanımı çeşitli alt başlık-
lardan oluşmaktadır. Literatürde şiddetin, ihmal ve istismar kavramları ile 
aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetin 
Çocuk Üzerindeki Etkileri: Aile içinde kadına yönelik şiddete şahit olan 
çocuklarda duygusal, fiziksel, gelişimsel pek çok sorun ortaya çıkabilmekte-
dir. Araştırmalar cinsiyete dayalı şiddetin çocuklar üzerinde ölüme ve gelişme 
geriliğine varan olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Ailede Kadına 
Yönelik Şiddetin Çocukların Yaşam Kalitesi Açısından Ele Alınması: Tüm 
bu sağlık sorunları DSÖ' nün yaşam kalitesi açısından ele alındığında şiddet 
mağdurunun yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Yaşam kalitesi düşük 
bir annenin çocuğunun yaşam kalitesini yükseltmek için herhangi bir gücü ve 
becerisi olamayacaktır. 

ÖNERİLER: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet bir insan hakkı ihlali olduğu 
için bunun önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde temel insan 
hakları kuralları çerçevesinde önleyici çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 Toplumun sosyal refah düzeyini yükseltmeyi amaçlayan programlar 
oluşturulması gerekmektedir.  
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 Ailelerin ve bireylerin kendilerinden kaynaklanan sorunlarının ye-
rinde tespit edilip çözülebilmesi için yaygın bir sağlık ve sosyal 
hizmet ağına ihtiyaç vardır. 

 Ülkemizdeki aile içi şiddetin en önemli nedenlerinden biri olan sos-
yal öğrenme neticesinde oluşan şiddet kısırdöngüsünün kırılabilmesi 
için ciddi bir eğitim desteği verilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Ailede içinde kadına ve çocuğa yönelik şiddet, Yaşam 
kalitesi, Çocuğun yaşam kalitesi 
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KORUMA ALTINDA BULUNAN BİR ÇOCUĞA DAİR  
DURUM ÇALIŞMASI 

Safiye ŞAHİN* 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, koruma altında bulunan bir çocuktaki problem davra-
nışların incelenmesidir. Araştırmanın analiz birimi,  erken çocukluktan itiba-
ren koruma altında olan sekiz yaşında ortopedik engelli, üriner sistem rahat-
sızlığı sebebiyle katater kullanılan kimsesiz bir kız çocuğudur. Araştırma 
modeli, örnek olay tarama modelidir. Verilerin toplanması, çocuğun öğretme-
ni, bakımını ve gelişim takibini üstlenenler ile yapılan görüşmeler ve çocuğa 
gönüllü yakınlık gösteren araştırmacının gözlemleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Veri analizi, elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile oluşmuştur.  Buna 
göre çocukta ölçücü amaçlı yalan söyleme, çevresine karşı acımasızlık, evlat 
edinilme isteğini dile getirme, gönüllü yakınlık gösteren kişiye maddi beklen-
tilerini dile getirme ile bu kişinin varlığını çevresindekilere karşı kullanma, 
gerçek dışı şeyler anlatma, bilerek altını kirletme, okul ve öğretmenden nefret 
ettiğini söyleme, kabalık ve emir ifadesi kullanarak bağırma davranışları 
görülmüştür. Bunun yanında okuma akıcılığının, liderlik ve girişkenlik bece-
rilerinin yaşıtlarına göre ilerde olduğu belirtilmiştir. Çalışma, korunmaya 
muhtaç çocuklarda görülen problem davranışlara ilişkin araştırmalara vaka 
incelemesi olması bakımından ek olabilecektir. Bu çocukların gelecekten 
beklentilerini göstermesi ve koruyucu ailelikte karşılaşılma ihtimali bulunan 
zorluklar hakkında bilgilendirmesi açısından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Korunmaya muhtaç çocuklar, Çocuk refahı,  Problem 
davranışlar 
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ÇOCUKLARDA YAŞANAN  
CİNSEL İSTİSMAR PROBLEMİNİ ÖNLEMEYE VE  

AİLE BİLİNCİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 

Emine SARGIN* 

ÖZET 
Cinsel istismar, bağımlı ve gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocukların yetişkinler 
tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için güç, tehdit ya da kan-
dırma yolu ile kullanılmasıdır. Cinsel istismar gerek dünyada gerekse ülkemizde 
son yıllarda sıklıkla görülen, çok eski zamanlardan beri yaşanan evrensel bir 
problemdir. Bu durum toplumlarda sık rastlanan bir durum olmasına karşın genel-
likle gizli kalmakta ve ortaya çıkmasında endişeler yaşanan durum olarak karşı-
mıza çıkmaktadır Çocuklarda yaşanan cinsel istismar problemi tanıdıklarının 
suiistimali sonucu ya da yabancı biri tarafından gerçekleşmektedir. Toplumlarda 
bu problemi azaltma-önleme çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli tedbirler alına-
rak toplum bilincini yükseltmek gerekmektedir. 
Cinsel istismar probleminde ilk önce çocuğun ve ergenin, aile ya da profes-
yonel kişilerce bilinçlendirilmesi, çocukta ve ergende vücut hakları konusun-
da eğitimler alması ve herhangi bir ortamda bu duruma yakın bir problemle 
karşılaşma esnasında ne yapacağına dair, nasıl hareket etmesi gerektiğine dair 
bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu problem ortaya çıkmadan, yaşanmadan önce 
herkes bilinç sahibi olmalıdır. Ülkemizde her ne kadar sıklıkla bu durum 
yaşansa da yaşanmasa da anne-babalar cinsel eğitim konusunda çekingen ve 
yetersiz düzeydedir. Ebeveynlerin bilinçlendirilmesi daha duyarlı ve tedbirli 
olmaya yönelik tavırlar sergilemesine etmen olmasıyla birlikte ailelerin bu 
bilinçli davranışları çocuklarının bu problemden daha uzakta yaşamalarını 
sağlayacaktır. Çocukların ve ergenlerin vücut benliği ve kişilik hakları hak-
kında edindiği her bilgi onların bu duruma karşı nasıl bir savunma içerisinde 
olacağını belirlemesinde yardımcı olmaktadır. 
Her anlamda daha sağlıklı ve bilinçli bir kuşak için ihmal ve istismar konularına 
toplumsal hayatta geniş bir boyutta yaklaşılmalı, bu konuda stratejiler belirlenip 
bu problem dâhilinde anne-baba-çocuk bilgilendirmeli, kitle iletişim araçlarıyla bu 
konuda toplum bilincinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmalı ve Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yöntemler izlenmelidir. 
Yapılan bu çalışmada farklı yaş grubu çocuklarda yaşanan cinsel istismar 
problemini önlemeye, azaltmaya ve aile bilincini arttırmaya yönelik öneriler 
eşliğinde anlatımda bulunmak amaçlanmakta ve betimlemesi yapılmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Çocuk, Cinsel istismar, Aile bilinçlendirilmesi
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ÇOCUKLUK ÇAĞI İHMAL VE İSTİSMARINDA  
ÖNLEME ÇALIŞMALARI 

Gizem ASLAN*, Sevgi ARSLAN* 

ÖZET  
Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını "Bir yetişkin tarafından bilerek ya da 
bilmeyerek yapılan ve çocuğun sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişi-
mini olumsuz yönde etkileyen davranışlar" olarak tanımlamaktadır. "Çocuk 
ihmali" ise, başta anne ve baba olmak üzere, bakmakla yükümlü kimseler ve 
diğer yetişkinlerin, çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve 
sevgi gibi temel gereksinimlerini ihmal etmeleri sonucu, çocuğun bedensel, 
duygusal, ahlaksal ya da sosyal gelişiminin engellenmesi olarak tanımlan-
maktadır. Çocuğun cinsel istismarı, dünyanın bütün ülkelerinde yaşanan bir 
çocuk hakları ihlalidir. Konuyla ilgili farkındalık arttıkça, uluslararası, bölge-
sel ve ulusal düzeyde çalışmalar ve işbirlikleri de artmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin19, 34 ve 35. maddeleri uyarınca taraf 
devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel istismara karşı koruma 
güvencesi verirler. Bu amaçla; özellikle çocukların yasa dışı veya psikolojik 
olarak zararlı herhangi bir cinsel etkinliğe özendirilmelerini veya zorlanmala-
rını, ticari amaçlı cinsel sömürüde kullanılmalarını, cinsel istismarla ilgili 
işitsel veya görsel materyallerde kullanılmalarını önlemek amacıyla her türlü 
tedbiri almakla yükümlüdürler. Türkiye; Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, Çocuk 
Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi ile İlgili Ek Protokol’ü, 
CEDAW’I, Palermo Protokolü’nü, İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni, Sanal Ortamda İşlenen Suçlara İlişkin Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi’ni imzalamış ve onaylamıştır.  

Bu çalışmanın amacı, imzalanan uluslararası sözleşmeler ve protokoller son-
rasında Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarı konusunda çalışmalar yürüten 
sivil toplum örgütlerinden Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuğa Karşı Şiddeti 
Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile 
Mücadele Ağı, Uluslararası Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme Derneği, 
Çocuk İstismarını Önleme Derneğinin yapısı, işleyişi ve yürüttüğü çalışmala-
rın araştırılması ve incelenmesidir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk hakları, Çocuk ihmali ve istismarı, Önleme ça-
lışmaları, Sivil toplum kuruluşları  
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 ÇOCUK İSTİSMARI EKONOMİK İSTİSMAR 

Gökçe HAFIZOĞLU*, Sümeyye BALCI* 

ÖZET 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her 
insan çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuk, duyarlı ve bağımlı bir varlıktır. 
Dolayısıyla toplumun çocuğun ve kendinin gelişimi için çocuğun yetişmesi, 
bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaksal gelişimi ile ilgili önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Çocuğun psiko-sosyal, kültürel ve biyolojik gelişi-
minin sağlanması sağlıklı kuşakların oluşumunun ana koşuludur. Her çocuk 
yaşının rolünü yaşamalıdır ilkesi çocuk gelişiminin en temel ilkesidir.  

Çocuk istismarı, 0-18 yaş dilimi içinde bulunan çocuk ve gence bakmakla 
yükümlü olan kişilerin, kurumların, kaza dışında bilerek ya da bilmeden, 
eksik, hatalı, kötü, olumsuz davranmaları veya çocuğa gelebilecek zararı 
engellememeleri sonucu oluşan durumlardır. Çocuk istismarı çoğunlukla 
standartların altında evlerde yaşayan, düşük gelir düzeyine sahip, çocuk fazla-
lığı olan ailelerde yaşanmaktadır ancak; ekonomik düzeyi orta ve yüksek 
ailelerde de çocuk istismarı görülmektedir. 

Çocuk istismarı; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ekono-
mik istismar ve ihmal olmak üzere gruplanarak incelenmektedir. 

Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücret-
li işgücü olarak çalışması ve çalıştırılması “Ekonomik İstismar” olarak adlan-
dırılır. Çocukların zor işlerde çalışması sonucunda ruhsal dengesinde ve kişi-
lik yapısında onarılmaz problemler çıkabilmektedir. Çocukların çalıştırılması, 
çocuk işgücünün istismarı, sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar soru-
nu günümüzde çözüm bekleyen sorunlardan biridir.  

Çocukların sokakta bulunmalarının ve ekonomik istismara maruz kalmaları-
nın nedenleri, bu konuda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler bu derleme 
makalesinin konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Ekonomik istismar, Çalışan çocuk 
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ÜLKEMİZDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE 
ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK GELİŞİMCİ OLMAK 

Damla ŞEVİK VURAL* 

ÖZET 
Uyuşturucu madde, sakinleştirici ve/veya uyarıcı etkileri olan, kişide kullanı-
mına bağlı daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk 
belirtileri gösteren maddelerdir. Uyuşturucu bağımlılığı ise, yasal veya yasa-
dışı bir maddenin tüm olumsuzluklarına rağmen kullanılmaya devam edilme-
sidir. Uyuşturucu kullanımı, tüm ülkelerin önlenebilir halk sağlığı sorunların-
dan biridir. Uyuşturucu bağımlılığı kronik beyin hastalığı olarak değerlendiri-
lebilmektedir. Uyuşturucu kullanımı aynı zamanda kamusal, sosyal, hukuki 
ve idari yönleri de olan bir sorundur. Uyuşturucu ile mücadelede yaşanılan 
coğrafyaya uygun olarak hazırlanmış etkin politikaların geliştirilmesiyle, 
uyuşturucu ile tanışmamış kişiler, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamın-
da yaşamsal becerilerini koruyabilmeleri sağlanabilmektedir. Uyuşturucu 
kullanımı olan bireyde oluşabilecek biyopsikososyal riskler sadece kendisini 
değil çevresindeki bireyleri de etkiler. Bu sebeple uyuşturucu konusunda arzla 
mücadelenin yanı sıra taleple mücadele edilmesi gerekmektedir. Toplum, 
okul, aile, birey gibi mikro ve makro yapılarda uygulanacak koruyucu ve 
önleyici çalışmalar büyük önem taşımaktadır.  

Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları 2014/19 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile revize edilmiştir. Bu kapsamda tedavi modelleri geliştirilmiş ve 
talep ile mücadele konusunun üzerinde durulmuştur. Koruyucu önleyici çalış-
maların önemi bir kez daha görülmüştür. Belirtilen bu noktada çocuk gelişimci 
olarak uyuşturucu kullanan çocuklar ve ergenler ile ailelerine yönelik çalışmala-
rın neresinde olmamız gerekir, bu konuda neler yapabiliriz ve şuan bahsi geçen 
çalışmaların neresindeyiz sorularının cevabı tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Çocuk, Tedbir 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ: ŞEKER, SEROTONİN VE  
DOPAMİN İLİŞKİSİ 

Hatice ÇOLAK*, Betül ÇALIŞKAN* 

ÖZET 
Beslenme yaşamın her döneminde önemli olmakla birlikte, büyüme ve geliş-
me sürecinin çok hızlı olduğu bebeklik ve çocukluk döneminde ayrı bir önem 
taşımaktadır. Şeker; fruktoz, glikoz, laktoz, sükroz gibi basit yapıdaki kar-
bonhidratlar için kullanılan genel bir isimdir. Çay şekeri olarak da bilinen 
sükroz, şeker kamışı, şeker pancarı gibi kaynaklardan elde edilmektedir ve 
üretim aşamasında tat verici veya koruyucu amaçlı olarak yaygın şekilde 
besinlere eklenmektedir. Şeker beyinde serotonin ve dopamin reseptörlerini 
etkilemektedir.  Hipotalamasun beslenme düzenleme merkezi, besin alımı ve 
iştah kontrolünün beyin yolaklarıyla ilgili olduğu gösterilmiştir. Çalışmalar, 
beyin aktivitesindeki değişiklikler üzerine fruktozun da uyuşturucuya benzer 
şekilde besinlere verilen cevabın bozulduğunu göstermiştir. Mezolimbik 
dopamin sistemi, ödül etkilerini pekiştirmede ve uyuşturucu bağımlılığı ve 
yeme bozuklukları gibi durumlarda rol almaktadır. Dopamin, beynin ödüllen-
dirme yolaklarında ve tatlı tadın ödüllendirmesinde birincil nörotranmitterler-
dendir. Çünkü tatlı tadı, dopamin döngüsünün doğal uyaranıdır. Şekerli besin-
ler dopamin miktarını arttırdıkça dopamin reseptörü daha az yanıt vermeye 
başladığı, farelerin daha fazla şeker ve yağa ihtiyacı olduğu ve bunun da daha 
fazla yemek yemeye neden olduğu bulunmuştur. Serotonin, anoreksojenik 
sinyal olarak rol alır ve besin alımını inhibe ederek doygunluğu sağlar. Besin 
alımı ise hem ekstrasellüler düzeydeki serotonini hem de beyindeki serotonin 
yolaklarını artırmaktadır.  Bu etkileri ile serotoninin iştah baskılamada rol 
aldığı düşünülmektedir. Bir çalışmada uzun süre yüksek şekerli diyet tüketi-
minin hipotalamustaki serotonin metabolizmasını azalttığı ve ratlarda hiperfa-
ji geliştiği rapor edilmiştir. Okul öncesi çocuklarda yapılan bir çalışmada 
şekerden gelen enerjileri toplam enerjinin %25’inden fazla olanlarda diğer 
besin alımlarının azaldığı bulunmuştur. Ülkemiz genelinde yapılan bir çalış-
ma sonucunda çocukların şeker içeren gazlı içecekleri %11.5, diyet veya 
enerjisi azaltılmış kolalı içecekleri %3.6 ve şeker, şekerleme, bar, gofret ve 
çikolatayı %25.4 oranında her gün tükettiği belirtilmiştir. Bu bağlamda ço-
cuklarda şeker ve şekerli besinlerin tüketiminin azaltılması ve buna yönelik 
öneriler geliştirilerek özellikle yetişkinlik çağı kronik hastalıklarının önlen-
mesi açısından değerlendirilmesi ve basit şekerin beyne etkilerini tam olarak 
açıklayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Şeker tüketimi, Serotonin, Dopamin, Obezite 
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TELEVİZYONUN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNE ETKİLERİ 

Betül ÇALIŞKAN*, Hatice ÇOLAK* 

ÖZET 
Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinle-
rin kullanılması olarak tanımlanmıştır. Çocuk gelişimi çocukların hayatın 
erken dönemlerindeki fiziksel, mental ve sosyal gelişimini kapsamakta ve 
beslenme, sağlık, zihinsel gelişim ve çocukların sosyal iletişimleri için gerekli 
tüm girişimleri içermektedir. Televizyon günümüzde geniş kitlelere ulaşabi-
len bir iletişim aracıdır. Yetişkinlere göre çocuklar televizyondan daha çok 
etkilenmektedirler ve bu yaş, gelişim, ailesel ve çevresel faktörler, izlenen 
program ve televizyon karşısında geçirilen süre gibi nedenlerden kaynaklan-
maktadır. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre hafta içi çocukların %31’i 
televizyon karşısında en az 4 saatini geçirmekte, bu oran hafta sonu %71,7’ye 
çıkmaktadır. Fiziksel etkiler: Uzun süre televizyon karşısında geçirilen süreye 
bağlı olarak hareket azlığı, yatma saatlerinin geçliği, uyku problemi, yorgun-
luk ve eklem rahatsızlıkları görülmektedir. Obezite:  Televizyon başında 
geçirilen sürenin artması; enerji alımı ve harcanmasında dengesizliğe dolayı-
sıyla obezite olarak adlandırılan bir sağlık sorununa neden olmaktadır. Son 
10-20 yılda oluşan obezitenin endüstrinin gelişimine bağlı fiziksel inaktivite 
ve yoğun kalorili yiyecek alımına bağlı olduğu varsayılmaktadır. Yapılan bir 
çalışmada yüksek kalorili ve düşük lifli yiyeceklerin %52 oranında tüketilme-
si bu veriyi desteklemektedir. Televizyon karşısında normalden daha fazla 
enerji alınması ve besin değeri düşük yiyeceklerin tercih edilmesi de sağlıksız 
beslenme davranışlarına yol açmaktadır. Bu davranışların gelişmesinde gıda 
reklamlarının payı büyüktür. Yapılan bir çalışmada öğrencilerin, reklamını 
izledikten sonra en çok satın aldıkları yiyecek türlerinin ilk sıralarda çikolata, 
cips, kek ve şeker ile fast food; içecek türlerinin ise kolalı içecekler ve hazır 
meyve suları olduğu görülmüştür Bu etkiler göz önüne alındığında ve üstüne 
televizyon karşısında geçirilen sürenin çokluğu eklendiğinde obezite kaçınıl-
maz bir hal almaktadır. Bir araştırmaya göre çocukların en azından %13,6’ 
sının öğle yemeği ya da  %17,1’inin akşam yemeğini televizyon karşısında 
yedikleri bulunmuştur. Obez çocukların normal ağırlıktaki çocuklara göre 
televizyon karşısında daha çok yemek yedikleri bulunmuştur (%31 obez-%9 
normal ağırlıktaki çocuklar).   

SONUÇ: Çocukların televizyon izleme durumlarını ve ebeveynlerin bu ko-
nudaki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptayarak, ebeveynlere etkili bilgi ve 
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danışmanlık sağlamak, çocuk sağlığı profesyonellerinin görevlerindendir. 
Televizyon ve reklamların rol aldığı obezite sorununun önüne geçmek için 
bazı ülkelerde de uygulanan çocuk televizyonlarında besin reklamlarının 
yasaklanması ya da sağlıklı beslenme politikalarının daha uygulanılır hale 
getirilmesi öneri olarak sunulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Televizyon, Obezite, Reklam 
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ONLINE ÇOCUK YETİŞTİRMEK  

Beyza TOPRAK*, Sena ARMUTLU* 

ÖZET 

Günümüzde bilgiye kolay ve hızlı erişim olanağı sağlayan internet, ailelerin 
bilgi edinmek için en çok kullandıkları araç haline gelmiştir. Bu konuyla ilgili 
TÜİK 2015 Hane Halkı Bilişim Teknoloji Kullanımı Araştırmasına göre; 
İnternet kullanımının %55,9 olduğu belirtilmektedir. Türkiye genelinde inter-
net erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2015 yılı Nisan ayında %69,5’dir. 
İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında 
internet kullanan bireylerin %70,2 online haber, gazete ya da dergi okuma, 
%66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama olduğu belirtilmektedir. İnterneti hemen 
her gün veya haftada en az bir defa kullanan bireylerin oluşturduğu düzenli 
İnternet kullanıcı oranı 2015 yılının ilk üç ayında %94,2’dir. Bunlara ek ola-
rak, 2004 ile 2015 verileri karşılaştırıldığında sağlık konusunda bilgi edinme-
ye yönelik internet kullanım oranı %36,0’dan %66,3 çıkmıştır. Günümüzde, 
anne babaların çocuklarının gelişimleri hakkında bilgi edinebilecekleri basılı 
ve görsel kaynaklar sürekli olarak artmaktadır. Bu kaynaklardan erişilebilirli-
ği en kolay, en hızlı ve en maliyeti düşük kaynak internet erişimi web siteleri-
dir. Ebeveynler, web sitelerdeki bilgilerin yeterliliğini ve güvenilirliğini sor-
gulanmadan çocuklarını yetiştirme sürecinde kaynak olarak kullanabilmekte-
dirler. Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken kullandık-
ları kaynak web sitelerinin yapı ve içerik olarak bir “ÇOCUK GELİŞİMCİ” 
bakış açısıyla incelenmesidir. Araştırmanın evreni, anne babalara yönelik 
olarak hazırlanan Türkçe web siteleri oluşmaktadır. Türkçe web siteleri için-
den erişilebilen otuzu incelenmiş, aralarından org (sivil toplum kuruluşu), gov 
(resmi kurum) uzantılı olanlar ile çeşitli sebeplerle erişimi güç olan siteler 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Geriye kalan on bir Türkçe web sitesi üze-
rinden değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın ön hazırlıkları ve sitelerin 
değerlendirilmesi süreçleri, Kasım 2015- Mart 2016 tarihleri arasında gerçek-
leştirilmiştir. Araştırma nitel yöntemle, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
kriterler listesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılarca ebeveynlere 
yönelik olarak, bir web sitesinde bulunması gerektiğini düşünülen başlıklar ve 
içerikler oluşturulmuştur. Kriterler yapı ve içerik olarak iki başlık altında 
düzenlenmiştir. İçerik kriterlerinde, Ebeveyn İlişkisi, Ebeveyn Cinsel İlişki, 
Üremeye yardımcı yöntem ve teknikler, Gebelik Döneminde Sağlık ve Bilgi-
ler, Doğum İle İlgili Bilgiler, Beslenme, Baba Olmak, Anne Olmak, vb. Yapı 
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kriterlerinde ise; Reklam, Güncellenme Sıklığı, Türkçe Yazım Kurallarına 
Uygunluk, Site İçinde Kullanılan Dil, Makalelerde Kaynak Gösterimi, 
vb.’dir. Bu kriterlere göre on web sitesi incelenmiş olup sunumda sonuçlar 
paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Web sitesi, Ebeveyn, Çocuk yetiştirme 
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6 AY-72 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA  
TABLET KULLANIMININ İNCELENMESİ 

Ayfer ŞENGÜL*, Elifnur ÇİNKILIÇ*, Ayşenur KAYAR* 

ÖZET 
Çocukların erken yaşta tablet kullanmaya başlamalarında öncelikle aile faktö-
rü etkili olup başta bilişsel gelişim olmak üzere tüm gelişim alanlarını olum-
suz yönde etkilediği düşünülmektedir. Günümüzde yaş farkı olmaksızın bi-
reylerin hayatında teknoloji önemli bir yer tutmaktadır. Planlanan bu çalışma 
ile ailelerin çocuklarına uyaran olarak verdikleri düşünülen tabletin çocuklar 
tarafından nasıl kullanıldığının araştırılması hedeflenmektedir. Araştırma 
verileri ailelerle yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma-
cılar tarafından oluşturulan “Tablet Kullanım Bilgi Formu” soru-cevap tekni-
ği kullanılarak doldurulmuştur. Bugüne kadar 100 aile ile görüşme yapılmış 
olup araştırma halen devam etmektedir. Elde edilen bulgular ve sonuçlar daha 
sonra paylaşılacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara ilinde yaşayan, kronolojik takvim 
yaşı 6 ay- 72 ay arasında çocuğa sahip olan ebeveynler oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan “Tablet Kullanım Bilgi 
Formu” kullanılmıştır. Ebeveynlerden birinin onamı alınarak yüz yüze gö-
rüşme tekniği ile sorular aile bireyine sorulup görüşleri kayıt formuna kayde-
dilmiştir. Elde edilen veriler yüzde değerlerle ifade edilecektir. Araştırma 
devam etmekte olup verilen cevaplar alt temalar oluşturularak yorumlanacak-
tır. Araştırma verilerinin halen toplanmakta olması nedeni ile araştırma so-
nuçları kongrede paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tablet, Teknoloji, Erken çocukluk, Etkileşim 

 

   

                                                 
*  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 



II. Bölüm: Poster Bildiri Özetleri 

 

137 

“BEN NESLİ” VE “BEN NESLİ”  
ÇOCUKLARININ İNTERNET İLE İLETİŞİMLERİ 

Tubanur ORAL* 

ÖZET 

1950-1960 yıllarda İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan ve yetişen “Bebek 
Patlaması” diye adlandırılan nesil kendilerinden ‘Benim yolculuğum.’, ‘Be-
nim gelişme ihtiyacım.’ ve ‘Benim tatmin edilmemiş potansiyelim.’ diye 
bahseder. Bu düşünceler sonucunda, “Bebek Patlaması Nesli” daha çok öz 
saygı üzerinde durmuş ve kendi çocuklarını yetiştirirken onların öz güvenle-
rini desteklemeyi hedeflemişlerdir. Bu durum daha sonraki X nesli olarak 
adlandırılan nesille doğru artış göstermiş; üniversitelerde yapılan araştırmalar 
da özgüvenin ve bireyin kendisi ile olan memnuniyetin arttığı gözlenmiştir. 
Bu öz güven artışı şimdiki nesil olan “Ben Nesli’nde, ‘Başkalarının ne düşün-
düğü önemli değil, önemli olan benim ne düşündüğüm ve algılama biçimim.’ 
düşüncesine çevrilmiştir. Bu durum “Ben Nesli’nde yalnızlaşmaya, ilişkilerin 
azalmasına sebep olmuştur. “Ben Nesli”, ‘Hiç kimse kendinden memnun 
olmadan başkasıyla mutlu olamaz.’ düşüncesiyle internet ve teknoloji ile 
ilişkisini artırmıştır. İnternetteyken yalnızdır, yalnız olmasa da hayalinde 
olduğu gibidir ve paylaştığı resimler ve paylaşımlarla kendini sanal ortamda 
kanıtlar. “Ben Nesli” çocukları ile aileleri arasındaki ilişki bireyselleşmeye ve 
bu sebeplerden ötürü karşılıklı konuşmamaya dönüşmüştür. Bu durum çocuk-
larda içe kapanıklığa ve ‘Ben değerliyim, benim düşünce ve kararlarıma saygı 
duyulması gerekir, yanlış ya da doğruluğu değerlendirilemez.’ düşüncesine 
neden olmuştur. Çocuklarıyla paylaşımı azalan aile çocuklarının problemleri-
ni fark edemez ve onları korumak da zorluk çeker. İnternetle diledikleri şeye 
ulaşabilen çocuklarda cinsellik, arkadaş edinme, duygusal yalnızlık gibi tehli-
kelerle karşı karşıya kalır. Aileler internet kullanımını yasaklayarak soruna 
çözüm bulmak isterler. Oysa çocukların internet kullanımından dolayı yaşa-
yabilecekleri problemleri anlatmak daha yararlı olabilir. “Ben Nesli” internet-
ten birçok bilgiye kısa sürede ulaşabiliyor. Henüz çok küçük yaşlarda çocuk-
lar internette cinsellikle ilgili doğru olmayan bilgilere ulaşabiliyor ya da savaş 
ve terör ile ilgili birçok görüntüye maruz kalabiliyor. Amerikalıların neden 
ortada kitle imha silahı olmamasına rağmen, Irak’a savaşmaya gittiklerini 
merak ediyor. Son yıllarda sürekli ‘Çocuklar çok hızlı büyüyor.’ ifadesini 
duyuyoruz. İnternette bu ve benzeri bilgilere kolay bir şekilde ulaşılabilmesi, 
ailelerin çocuklarını bilinçlendirme konusunda daha dikkatli olmalarının 
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gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bildiride nesillerin değişim sonucu gel-
diği “Ben Nesli”nin çocuklarına yönelik davranışları ve internetin günümüz 
çocuklar üzerindeki etkileri konuları çocuk gelişimi açısından irdelenecek ve 
anne babalara bazı öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Özgüven, Ben nesli, Çocuk 
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LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “ÇOCUK GELİŞİMİ 
BÖLÜMÜ” İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Pınar DEMİRKIRAN* 

ÖZET 

Üniversite sınavına giren birçok genç sınav öncesinde veya sonrasında tercih 
etmek istedikleri bölümler hakkında farklı öngörüleri bulunmaktadır. Fakat 
bu önemli karar öncesi kuşkusuz gençlerin gelecekteki mesleklerini seçerken 
gerçekten ne olmak istediklerini belirlemesi gerekmektedir. Öyle ki sırf popü-
ler olduğu için ya da aile ısrarı nedeniyle yapılan bir tercih, gençlerin ileride 
mutsuz ve mesleğinde başarısız kişiler olmasına neden olabilmektedir. Lise 
son sınıf öğrencilerin üniversite tercihi öncesi tüm bölümler hakkında yeterli 
bilgilerinin olmadığı düşünülmektedir. Üniversite ve bölüm tercihi bir genç 
için gelecek yaşamını planlamasında önemli adımlardan biridir. Dolayısıyla 
yanlış tercih gençlerin hayatı boyunca mesleğinde mutsuz insanlara dönüşme-
sine neden olabilmektedir. Planlanan bu araştırma ile lise son sınıfta okuyan 
gençlerin üniversite okumak için tercih edilebilecek bölümlerden biri olan 
“çocuk gelişimi bölümü” hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi hedeflen-
miştir. Araştırmanın örneklemini 75 kız 75 erkek toplam 150 öğrenci oluş-
turmaktadır. Araştırmaya gönüllü katılım esas alınmıştır. Çalışma kapsamında 
araştırmacı tarafından oluşturulan anket soru formu kullanılmıştır. Araştırma-
nın örneklem grubu ile çalışma halen devam etmekte olup araştırma sonuçları 
kongre günü sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencisi, Üniversite tercihi 
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ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDAKİ ÇOCUKLARLA  
MÜZE ETKİNLİKLERİ 

Elif ŞEYHAN*, Burcu İNSAL**, Caner BAKICI**, Furkan ALBAYRAK*,  

Ertuğrul YILMAZ*, Neşe TAŞ*, İ. Kerem TOMOR*, Okan EKİM** 

ÖZET 
EVREN VE ÖRNEKLEM: Müzeler, okul dışı eğitim uygulamalarında, 
sınıflardaki öğrenmeyi destekleyecek bir eğitim alanı oluşturması açısından, 
çocukların öğrenme kabiliyetleri üzerine oldukça etkilidir. Bu amaçla 10 
Haziran 2013 tarihinde açılmış olan Ankara Veteriner Anatomi Müzesi 
(AVAM); lisans öğrencileri için referans merkezi olmasının yanı sıra özellik-
le anaokulları ve kreşler ile ilköğretim okullarında eğitim gören gelişme ça-
ğındaki küçük yaş çocuklar için de interaktif bir eğitim merkezidir. Bünye-
sinde barındırdığı gerçek hayvanlara ait 500’ün üzerinde örnek ve her yıl 
sergilenmek üzere hazırlanan yeni örnekler ile devamlı olarak büyümekte 
olan müzemiz açıldığı günden bugüne 6000’i aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştır.  

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI: Yapılan müze gezisi ilk olarak yaş grubu-
na hitap edecek düzeylerde hazırlanmış Türkçe ve/veya İngilizce müze öncesi 
eğitim sunumları ile başlatılır. Ardından, konusunda eğitim almış üniversite 
öğrencileri tarafından yapılan müze içi rehberlik hizmeti ve bilimsel destek 
hizmetleri sayesinde müze, özellikle de çocuklar için kolay anlaşılabilir, ilgi 
çekici ve eğlenceli bir hale getirilmekte ve görsel-dokunsal-işitsel bir eğitim 
alanı olmaktadır. 

AMAÇ: Müzemizdeki sergi alanları canlının yaşam alanını yansıtacak şekil-
de dekore edildiğinden sergilenen örnekler, gelişim çağındaki çocuklara belki 
de ilk defa gördükleri hayvanlara ait örnekleri yakından inceleme ve hayalle-
rinde resmettiklerini gerçekle karşılaştırma imkânı vermeyi bunun yanında 
doğa ve hayvan sevgisini aşılmayı amaçlamıştır.  

VERİLERİN ANALİZİ: Müze gezisi rehber eşliğinde yapıldığından bu 
etkinlik çocukların rehberlik görevini yapan üniversite öğrencileriyle kendile-
rini daha rahat ve daha özgür ifade etmelerine ortam sağlayacak diyaloglar 
kurmalarına ve sosyal olarak da gelişmelerine katkıda bulunmaktadır.  

BULGULAR VE ÖNERİLER: Gelişim çağındaki çocuklar kendi fikirleri-
nin önemsendiği ve özgürce sorularına cevap bulabildikleri bu ortamda hay-
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van ve doğa sevgisiyle aşılanmış olurlar. Bu çalışmalarda hedef kitlemiz olan 
çocukların gelişimi her daim ön planda tutulmaktadır. Ziyaretçi sayısı giderek 
artmakta olan ve bunun yanında çeşitli bilim ve toplum projeleri, bilimsel 
çalışmalar ve bilimsel geziler de düzenlemekte olan müzemiz bilinç ve algı 
düzeyi yüksek öğrencilerin yetişmesine ve interaktif eğitime katkı sağlamaya 
devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Çocuk, Veteriner, Anatomi 
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İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARLA  
MÜZEDE EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI  

Berkay APTİOĞLU*, Burcu İNSAL**, Caner BAKICI**, İlker ÇEVİRGEN*,  

Mustafa ERSOY*, M. Sercan ŞENCAN*, Atakan BUNDUR*, Okan EKİM** 

 

ÖZET 
AMAÇ: Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların eğitiminde önceden 
belirlenen müfredatlar ile okullarda verilen eğitim, bireye yaşayarak öğ-
renme ve sosyalleşme fırsatı yaratıldığında ve hayal ettiği ürün, oyun, dra-
ma, atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklendiğinde güçlendirilir. Bu 
felsefeden yola çıkarak, çocukların okullarda aldıkları eğitim ile müzede 
edindikleri bilgi ve becerilerini, hayal güçleri ve istekleriyle birleştirerek 
veteriner fakültesi öğrencilerinden oluşan takım liderleriyle müze atölyele-
rinde ürüne dönüştürebilmeleri amaçlanmıştır.  

EVREN VE ÖRNEKLEM: İlk kurulduğu günden itibaren her yaştan bireye 
hizmet veren Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM) 4 adet sergi salonu 
ve 1 kapalı, 1 açık hava atölyesi ile çocukların ilgisini en üst seviyede çekebi-
lecek şekilde dekore edilmiştir. Bu atölye çalışmalarına, ilköğretim 4. sınıf 
ders müfredatında; “Canlı Vücudunun İşleyişi ve Sistemler” ile “Doğa ve 
Çevre” gibi eğitim konularını işlendiğinden 4. sınıfa giden 500 çocuğun ka-
tılması planlanmıştır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI: Belirtilen yaş grubundan etkinliklere ka-
tılmak üzere müzeye gelen ziyaretçilere Ankara Üniversitesi Veteriner Ana-
tomi Müzecilik Eğitimi Topluluğu’nda görevli olan ve ilgili yaş grubuna 
rehberlik ve liderlik yapabilecek eğitimleri almış öğrenciler eşlik eder. İlk 
olarak doğa ve hayvan sevgisi ile ilgili yapılan sunumun ardından yaklaşık 
500’den fazla gerçek hayvanlara ait örneklerin bulunduğu müze, rehberler 
eşliğinde eğlenceli ve ilgi çekici sunumlarla gezdirilir. Ardından çocuklar 4 
farklı atölye, laboratuvar ve drama çalışmasına katılırlar. Bunlardan ilki ço-
cukların gördükleri nesneleri duygu ve sezgileriyle birleştirdikleri “Resim 
Atölyesi” , bir diğeri ise “Hamurdan Nesneler Atölyesi’dir”. Çocukların ol-
dukça ilgisini çeken, küçük varlıkları mikroskopla daha yakından inceleme 
fırsatı buldukları diğer etkinlik “Mikrodünya Laboratuvarı’dır”. Son etkinlik 
ise “Ben bir Veteriner Hekimim” konulu drama çalışmasıdır. 
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VERİ ANALİZİ: Gezi boyunca çocuklar işitsel, görsel vb. duyusal algıları 
harekete geçirecek uygulamalarla desteklendiğinden çocuklar algıları açık, bir 
ürün elde edebilmenin mutluluğu ve birçok bilgi edinmiş olmanın kendilerine 
verdiği öz güven duygusuyla müzeden ayrılırlar.  

BULGULAR VE ÖNERİLER: Müze, okul dışında çocuklara özgür öğren-
me ve duysal algıları kullanma yeteneğini arttırma ayrıca bizzat atölye çalış-
maları ve etkinliklere katılma, araştırma ve keşfetme olanakları sunduğundan 
çocukların okulda edindikleri bilgileri yaşayarak öğrenmelerine ve pekiştir-
melerine imkân sağlamaktadır. Müzelerde yapılan bu etkinliklerin ve atölye 
çalışmalarının farklı yaş gruplarında da planlanması kendine güvenli ve öğ-
rendiğini uygulayabilen nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Çocuk, Atölye, Hayal gücü, Anatomi, Veteriner 

 

 
  






