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EDİTÖRDEN
Değerli Bilim İnsanları,
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi (READ), eğitim araştırmaları alanında uluslararası sahada,
disiplinler arası bir bakış açısı ve bilimsellik ölçütleri çerçevesinde hazırlanan akademik çalışmaların
ilgililerle buluşabileceği nitelikli ve kapsamlı bir yayın ağı oluşturarak evrensel bilgi birikimine katkıda
bulunmak amacıyla Haziran 2022’de ikinci sayısıyla okurlarıyla buluşmuştur.
Dergimizde, sınır tanımaksızın eğitim araştırmalarının bütün alt disiplinleriyle ilgili hazırlanmış tüm
nitelikli çalışmalar; gerekli ön inceleme, hakem incelemesi ve genel değerlendirme süreçlerinde kabul
gördükten sonra, Türkçe veya İngilizce dillerinde, altı ayda bir (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik
ortamda (www.rumelieducation.com) yayımlanmaktadır.
Bu sayımızda değerli çalışmalarıyla bizlerle olan kıymetli yazarlarımıza ve çalışmaların yayımlanması
sürecinde katkıda bulunan alan editörlerimiz ve hakemlerimize teşekkür eder, makalelerin ilgililerine
faydalı olmasını dileriz.
Son olarak, Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin bu yeni sayısında da gerek bilimsel katkıları
gerekse manevi destekleriyle yanımızda olan tüm değerli bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliriz.
İyi dileklerimizle…
READ Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear Scientists,
Rumeli Journal of Education Studies (READ) met with its readers in June 2022 with its second
issue in order to contribute to the universal knowledge by creating a qualified and comprehensive
publication network where academic studies prepared in the field of educational research in the
international field, within the framework of an interdisciplinary perspective and scientific criteria, can
meet with the interested parties.
In our journal, all qualified studies related to all sub-disciplines of educational research without borders;
It is published electronically (www.rumelieducation.com) every six months (in December and
June) in Turkish or English, after being accepted in the necessary preliminary review, peer review and
general evaluation processes.
In this issue, we would like to thank our esteemed authors who have been with us with their valuable
works, and our field editors and referees who contributed to the publication process of the studies, and
hope that the articles will be useful to those concerned.
Finally, in this new issue of the Rumeli Journal of Education Studies, we would like to thank all
the valuable scientists who stood by us with their scientific contributions and moral support.
With our best wishes…
READ Publication Editorial Team
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01. “Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi
Seyhan AYDOĞMUŞ1
Mehmet Ali AYDOĞMUŞ2
Zeynel Abidin BOZKURT3
APA: Kızılkaya, A. & Gündoğdu, K. (2021). “Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından
incelenmesi. Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2), 1-23. DOI: 10.53688/re.1

Öz
Hayatımızın her alanında teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. İlgi çekici, renkli, hızlı ve hareketli
bir dünya olan teknolojik araçlar çocukların ilgisini çekmektedir. Çocuklar küçük yaşlarda televizyon,
akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışmakta ve zaman geçirmektedirler. Çizgi
ve animasyonlar, çocuklarımızın en çok izleyerek zaman geçirdikleri görsel kaynaklardır. Bu
araştırmanın amacı Zootropolis animasyon filmi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programları
(2017) on kök değer açısından incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olan
doküman analizi incelemesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz
teknikleri birlikte kullanılmıştır. Film dakika dakika incelenmiş ve kök değerler tespit edilmiştir.
Sonuç olarak filmde tespit edilen değerler, MEB Öğretim Program’ındaki On Kök Değer olumlu ve
olumsuz şeklinde iki kategoride incelenmiş ve bu bulgulara göre frekansları hesaplanmıştır. Sıra ile
olumlu frekans değerleri “Sevgi (21)”, “Yardımseverlik (17)”, “Dürüstlük(15)”, “Dostluk (12)”,
“Sorumluluk (9)”, “Dostluk (11)”, “Özdenetim (9)”, “Adalet (6)” değerlerinin sırayla takip ettiği
görülmektedir. Bu sıraya eşit olan “Sabır” ve “Saygı” (5) değerleri yer almaktadır. “Vatanseverlik”
değerlerine ise filmin genelinde yer verildiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Teknoloji, Karakter ve Değerler Eğitimi, Çizgi Film, Zootropolis Animasyon
Filmi.

An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values
Abstract
Technological developments occur in every aspect of our lives. Technological tools, which is an
interesting, colorful, fast and active world, attract the attention of children. Children meet and spend
time with technological devices such as television, smart phone, tablet and computer at a young age.
Cartoons and animations are the visual resources that our children spend most of their time watching.
The aim of this research is to examine the Zootropolis animated film Ministry of National Education
(MEB) Curriculum (2017) in terms of ten root values. In the research, document analysis, which is
suitable for the qualitative research method, was used. Content and descriptive analysis techniques
were used together in the analysis of the data. The film was examined minute by minute and the root
1

2
3
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values were determined. As a result, the values determined in the movie were examined in two
categories as positive and negative, the Ten Root Values in the Ministry of Education Curriculum,
and their frequencies were calculated according to these findings. Positive frequency values are
respectively “Love (21)”, “Helpfulness (17)”, “Honesty(15)”, “Friendship (12)”, “Responsibility (9)”,
“Friendship (11)”, “Self-control ( 9)”, “Justice (6)” values are seen to follow in order. Equal to this
order are the values of “Patience” and “Respect” (5). It is seen that the values of "patriotism" are
included throughout the film.
Keywords: Technology, Character and Values Education, Cartoon, Zootropolis Animated Film.

1. Giriş
Çocuğa olumlu davranışların ilk kazandırıldığı yer ailedir. Aile toplumun çekirdeği ve temelidir
(Ağdemir,1991). İlk eğitim ailede başlar. Sosyal çevre ile etkileşime girmeden önce çocuk ailede rol
model olarak fertlerden birini kendine seçer. Aileler çocuğa olumlu rol model olmalıdır, toplumsal
değerleri kazandırarak toplumda mutlu, saygın, başarılı, güvenilir olması için çaba sarf etmelidir. Ayrıca
aileler rol model olma dışında çocuklarına akademik eğitim ile birlikte; inançlarını, ibadetlerini, kişiliği
güçlendirmeyi ve olumlu davranışları sergilemeyi öğretmelidir. Ayrıca çevre faktörleri gözlemlemeli,
kazandırılmak istenen davranışların toplumun değerleri ile bağdaşmalıdır. Toplumların ayakta
kalabilmesinde, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, oldukça önemli
bir yere sahiptir (Beldağ, 2012). Sosyal çevresinden etkilenmeden önce aile ortamıyla karakterin
oluşumu başlar. Aile de saygı, sorumluluk, arkadaşlık, hoşgörü ve adalet gibi değerleri kazanan çocuklar
gelişimine de olumlu katkı sağlar. Sosyal çevre, akran, okul, teknoloji ile olumlu ya da olumsuz değerleri
kendine seçebilir. Ailede başlayan değerler eğitimi okul ortamında da devam etmelidir. Okul içinde ve
dışında yaşadıkları olaylarla gösterdikleri tepkiyle sahip olduğu değerler hakkında bilgi verir.
Günümüzde istenmeyen davranış kalıplarının artmaya başlamasıyla öğrencilere değer kazandırma
işinin rastlantıya bırakılmaması, okul programlarında planlı etkinliklerle yer alması gerektiği görüşü
yaygın biçimde kabul görmektedir (Ediger, 1998). Değer kazandırmaya yönelik çalışmalar da rehber
görevinde olmak gerekir. Eğitim kurumları olan okullarda öğrencilerin akademik yönden gelişiminin
sağlanmaya çalışılması ile birlikte öğrencilere ders içi ve ders dışı etkinliklerle çeşitli değerlerin
kazandırılması büyük bir önem taşımaktadır (Deveci ve Ay, 2009).
0-6 yaş okulöncesi dönem olarak çocuğun hayatındaki gelişimin hızlı olduğu dönemlerden biridir.
Çocuğun doğumdan büyümedeki ilk yıllarında sevgi görmesi güven ortamını destekler. Anne ve babayla
kurduğu iletişimle karakterinin temeli atılır. Karakter eğitimi ilk olarak etik değerlerin çocuğa yaşayarak
öğretilmesiyle başlar. Çocukların kendilerini ve yaşamı çok iyi tanıyabilmeleri için, iyi eğitilmeleri
gerekir. Anne ve baba olarak büyümekte olan çocuğa güven, saygı ve sevgi ile yaklaşılması ne kadar
önemliyse çevre koşulları uyum sağlayabilecek şekilde yetişmesi oldukça önemlidir. Ancak teknolojiyle
tanışmaya başlayan çocuklar uyaranlara maruz kalmaya başlar. Doğumları itibariyle teknolojiye maruz
kalan çocuklar öncelikle ailelerin seçici olması gerekmektedir. Okul ortamın da ise öğretmenlere önemli
görevler düşmektedir. Evde veya okulda karakter ve değer eğitimine katkısı olan içerikler seçilmelidir.
İzletilebilecek filmlerden olan, birçok ödüle sahip “Zootropolis” animasyon filmi de araştırmamıza konu
olmuştur.
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Karakter ve değer kavramlarının tanımı
Karakter bütün olarak davranışın yanında düşünce ve duyguyu da kapsar. İyi bir karakter eğitiminde
çocuklar, hangi etik değerleri hangi davranışlarla gerçekleştirmesi gerektiğini ve bunların ortaya
çıkarabileceği sonuçları öğrenme becerisine sahiptir. “Çocuk, dünyaya gerekli tüm bilgi ve becerilerle
gelmez. Zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal gelişme ve olgunlaşma sürecinde, çocuğa yeni deneyimler
edineceği öğrenme olanakları sağlamak, çocuğun gelecekteki başarısı için önemlidir” (Ünal, 2000).
Karakterler doğuştan getirilen mizaç ve yaşadığı çevre ile şekillenir. Tüm bilgileri yaşantı yoluyla
edinilemez. Bu bilgiler bildiklerinin pek azını oluşturur. Karakterin oluşumunda, insanın bulunduğu
sosyal çevresi, milli ve manevi değerleri, ahlak kuralları rol oynar (Seyyar 2007, 552).
Karakter gelişiminde çocukların etkilendiği dönemler vardır. Çocukluk döneminde aileden etkilenir,
okul döneminde akranları, öğretmenleri etkilidir. Yaşam boyu devam eden bir süreçtir ama en önemli
dönem çocukluk dönemidir. Çocukluk dönemi de ailede yaşanan döneme denk gelir. Ailedeki eğitimin
daha çok yaşantıyla oluşurken, eğitim kurumlarında ise hem akran ve arkadaşlarının yaşantılarından
hem edebi metin ya da izletilen bir film de bilgi edinmesini sağlar. Karakter eğitiminde belirli zaman ve
yer yoktur. Her zaman, her yerde verilebilir. Örneğin çocuk büyürken, çevre-arkadaşları ve teknolojik
araçlarla etkilenmektedir. Küçük yaştan itibaren artık nerdeyse her evde bulunan televizyon, bilgisayar,
tablet, akıllı telefon gibi maruz kalınan uyaranlarla çocuğun karakter gelişimini etkilemektedir.
Değer kavramı Türk Dil Kurumu (TDK, 2022) online sözlüğünde “Bir ulusun sahip olduğu sosyal,
kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak ifade
etmiştir. “Değer, bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır” (Güngör, 1993).
Değerler toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. İyi-kötü, doğru-yanlış, sevap-günah gibi bizleri
yönlendiren birçok değer vardır. İnsani değerler, insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı ve onun
kişiliğini geliştirerek, mükemmelliğe erişmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle toplumsal değer
insani değerlerle şekillenir. İnsani değerler toplumun devamın sağlamak için nesillere aktarılmalıdır.
Farklı değerlere sahip olan toplumlar sevgi, saygı, barış, huzur, adalet gibi soyut olan evrensel değerler
etrafında toplanır. Soyut olan değerlerin kazandırılmasında diğer ders ve konularda kullandığımız tüm
yöntemleri kullanabiliriz. Soyut olan değerlerin kazandırılmasında eğitsel oyun, Web 2.0 araçları,
işbirliğine dayalı çalışmaları, örnek olay incelemesi ve drama yöntemleri kullanılarak etkili bir şekilde
öğretilebilir.
Teknolojinin gelişmesiyle televizyon, bilgisayar, tablet, telefon gibi araçlar evlerde yerini almıştır.
Teknoloji sayesinde erken yaşlarda çocuklara değerin öğretilmesinde çizgi ve animasyon filmlerinden
yararlana bilinir. Bu sebeple teknolojiyle erken tanışan çocuklar için animasyon ve çizgi filmler çocuğun
yaşamında önemli bir yere sahip olmaktadır. Hızlı bir şekilde ilerleyen teknoloji ile çocukları televizyon
gibi kitle iletişim araçlarından uzak tutmak zorlaşmıştır. Olumlu gelişme dışında teknolojiyi olumsuz
olarak da kullanan ailelerin yemek yedirmek için videolar izletmesi, oyun oynamak yerine vakit geçirsin
diye tablet, telefon vermesi medya kültürüne maruz kalmaktadır. Ailelerin bu konuda duyarlı olup,
karakterine olumlu katkı sağlayacak programlar, animasyon ve çizgi filmler tercih etmelidir.
Kök değerler
Değer, arzu edilebilen şey, olaylarla ilgili insan tutumu demektir (Aydın, 2010). İstenilen davranış
biçimlerini, hayattaki inançlarını, davranışlara yol gösteren değerlerde insanlar sosyal varlık olmasına
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neden olur. Bu nedenlerden dolayı bir arada yaşamaya gereksinimi duyarlar. Bu da bir arada sorunsuz
devam ettirmelerini eğitim, siyasal, toplumsal, kültürel ve ahlaki bir takım amaçları ve kurallarla
sağlanır. Eğitimin önemli amaçlarından biri de belli değerlerin öneminin öğrencilere kavratılması ve
yaşatılmasıdır. Bu yolda eğitim kurumları ve öğretmenler öğrencilere rol model ve rehberlik yaparak
elde ederler. 18 Temmuz 2017 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Müfredatta Yenileme
ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine” başlıklı bildirisinde değerler eğitimine yönelik on kök değerden
söz edilmiştir. Bu değerler: “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk,
vatanseverlik, yardımseverlik” olarak belirtilmiştir (Topal, 2019). Hem alanyazın incelendiğinde hem de
TDK’ a göre kök değerlerin farklı tanımlarıyla karşılaşılmaktadır.
Sevgi
“İnsanı karşılık beklemeden yakın ilgi, dostluk, şefkat, bağlılık göstermeye yönelten ve fedakârlıkları
göze aldıracak kadar güçlü olabilen duygudur” (TDK, 2022). Anne-baba, kardeş, evlat, kitap, hayvan,
vatan, millet sevgisi farklı sevgi değer alanında görülebilir.
Saygı
“Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli,
ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram şeklinde tanımlanmaktadır” (TDK,
2022). İnsanlara, hayvanlara, aileye, kurallara, doğaya, yaşlılara vb. saygı değerlerinden bahsedilebilir.
Dostluk
“Dost olma durumu, dostça davranış olarak tanımlanmaktadır” (TDK, 2022). “Dostluk sevgi, saygı,
fedakârlık, dayanışma, güven, dürüstlük, paylaşma gibi birçok değere birden yer veren zengin bir
kavramdır” (Demir, 2019). Dostluk samimi, yakın arkadaşlıktır.
Yardımseverlik
“Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever anlamına gelirken yardımseverlik, yardımsever olma durumu
olarak tanımlanmaktadır” (TDK, 2022). "İhtiyacı olana, hiçbir karşılık ya da kişisel fayda gözetmeksizin
gönüllü olarak maddi ya da manevi destekte bulunma durumudur" (Oktay, 2019, s. 171).
Sorumluluk
“Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi,
sorum, mesuliyet alması anlamındadır” (TDK, 2022).
"Bireyin toplumda etkin işlev görebilmesi, yaşının gerektirdiği öğrenme ve eğitim etkinliklerini
gerçekleştirebilmesi için oldukça önemli bir kavram" (İkiz, Totan ve Karaca, 2013, s. 24) olan
sorumluluk, canlıların hayatlarını daha rahat sürdürmek için üstlendikleri vazifelerdir. Bir görevi
üstlenip yerine getirme, ödevleri yapması, aile içinde verilen görevleri zamanında yapması olarak değer
karşımıza çıkabilir. Sorumluluk bilincinde çocuğun olmasında ailenin de etkisi vardır. Zaman zaman
aileler çocuğun yapabileceği sorumluluklar verilmelidir.

Adres
Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe
ve Sosyal Bilimler Bölümü, Tütrkçe Eğitimi ABD
Cevizli, Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE 34865
e-posta: editor@rumelide.com
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

Address
Rumeli Journal of Education Studies
İstanbul Medeniyet University, Faculty of Education Sciences, Dep. of
Turkish and Social Sciences Education, Turkish Education Program
Cevizli, Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE 34865
e-mail: editor@rumelide.com,
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616

Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022.2 (Haziran)/ 5
“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi / S. Aydoğmuş & M. A. Aydoğmuş & Z. A. Bozkurt

Dürüstlük
“Doğruluk anlamına gelmektedir” (TDK, 2022). Doğru sözlü olmak, yalan söylememek, kimseyi
kandırmamak, erdemli olmak gibi değer karşımıza çıkmaktadır.
Sabır
“Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme anlamına gelmektedir” (TDK, 2022). Değer
karşımıza süreç ne kadar uzun olursa olsun isteniyorsa, sonuç olumlu da olsa olumsuz da olsa beklemeyi
bilmek gerekir.
Öz denetim
Kişinin kendini kontrol etmesi, otokontrol demektir. “Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin
tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması” şeklinde tanımlar
(TDK, 2022). Duyan, Gülden ve Gelbal (2012, s. 19) ise öz denetimi, "kişinin kendisi ve dünya arasında
daha iyi, daha ideal bir uyuma sahip olması için kendini değiştirme ve uyarlama kapasitesi" olarak ifade
ederler.
Adalet
“Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk olarak geçen adalet ya da adil olma,
kimseye haksızlık etmemektir” (TDK, 2022). Adalet değeri huzuru sağlayan en önemli değerlerdendir.
Adalet değeri çizgi ve animasyon filmlerinde sık kullanılması gereken değerlerdendir. Yapılan her işte
adil olmaya özen gösterilmelidir.
Vatanseverlik
“Yurtseverlik” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2022). “Vatanseverlik, insanların, kendisinden başlayarak
ailesine, çevresine, mesleğine bağlı olmak; çalıştığı kurumu, ülkesini, vatandaşlarını korumak; doğaya
sahip çıkmak şeklinde tanımlar” (Yıldırım, 2006). Değer, ülkesini korumak, topluma yararlı birey
olmak, verilen görevi ve işini eksiksiz yerine getirmek, vatanına ve milletine yararlı bir birey olmak
olarak karşımıza çıkabilir.
Çizgi ve animasyon filmlerinin tanımı
“Çizgi film, çizilerek hazırlanan resimlerin, hareketsiz cisimlerin arka arkaya filme çekilmesiyle oluşan
ve figürlerin hareket ettiği izlenimi veren canlandırılması ile hazırlanmasıdır” (TDK, 2022). 1000’i geçen
simge ile oluşturulan çizgi filmler de çocukların gerekli gereksiz zihinleri doldurmaktadır. Ancak olumlu
değerleri kazandırırken olumsuz değerlerinde içeriklerde olması muhtemeldir.
Animasyon “hareketlendirme” olarak tanımlanan, kelime anlamı olarak ise hareketsiz nesne ya da ayrı
ayrı çizilmiş resimlerin gösterim sırasında canlıymış gibi belli tekniklerle hareket kazandırılarak filme
aktarımı anlamına gelmektedir (Özön 1981, s. 49). Değer soyut kavramlardan oluşan bir yapıdır. Bu
nedenle değer eğitiminin verilememesi ve bunun ölçülmesi zordur (Tahiroğlu, Aktepe, 2014,s.340).
Değer kavramlarının soyut olması sebebiyle çocuklara kazandırılabilecek değerlerin animasyon ya da
çizgi filmlerle verilebilmesi önemlidir. Televizyon yayınlarını en fazla izleyen gruplardan biri olan
çocuklar için hazırlanan programlar, çocukları pasif ve bağımlı yapmakta, dolayısıyla sunulan içerikten
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de en fazla etkilenen kesim haline getirmektedir (Araboğa, 2018). Etkilenmesinin en önemli sebepleri
arasında kendiyle özdeşleştirmesi, hayal dünyasında karakterle yaşamasıdır. Hayal dünyasında
kurguladığı karakterle eğlenebilir, maceralarına kapılabilir, hayali yolculuklar yapabilir. Gerçekçi bir
biçimde sunulamayan filmlerde davranış boyutunda etkilenmektedir. İzletilebilecek animasyon ya da
filmlerin öncelikle ailelerin denetiminden geçmelidir. Çocuğun yaşına, yaşamına, seviyesine uygun
filmlerin tercih edilmesi ailenin kontrolünde olmalıdır. İçeriklerin çocuğun yaşına, toplumun
değerlerine uygun olarak hazırlanması karakter gelişimi için önemlidir.
1.4. Çizgi ve animasyon filmlerin karakter ve değerler eğitimi açısından kullanımı
Toplumsal değerlerin ve evrensel değerlerin çizgi filmler yoluyla çocuklara doğru aktarılması, mesajların
doğru algılanmasının sağlanması, yetiştirilmek istenen insan modeliyle alakalıdır. Bu doğrultuda MEB
(2010) insan yetiştirme düzeninde değerler eğitiminin amacını, “öğrencileri, iyi insan, iyi vatandaş
olmalarını sağlayacak; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren, bilgi beceri değer, tutum ve davranışlarla donatmak” şeklinde tarif etmiştir. Bu tanımın
gerçekleşmesinde önemli rolü olan çizgi filmlerin devlet tarafından desteklenen TRT Çocuk kanalında
yer bulması ise devletin, kültürel aktarımda bireyin, toplumun ve çevrenin özgün yapısını korumaya
dönük içerikleri desteklediği şeklinde yorumlanabilir.
Özel kanallarda gösterilen değer aktarımına önem veren animasyonlar da bulunmaktadır. Bunlardan
biri olan Kral Şakir çizgi filmidir. Ay ve Yangil (2021) Kral Şakir çizgi filmin 156 bölümü on kök değer
ekseninde incelediklerinde, en sık yardımseverlik (f=427); en az saygı (f=10) kök değerine tespit
etmişlerdir. Araştırmaya konu olan on kök değerin tümü, çizgi filmde yer almıştır. TRT Çocuk kanalında
yayınlanan çizgi film Rafadan Tayfa izlenen bölümlerinde 2015 Hayat Bilgisi Programı’nda yer alan
değerlerin hemen hepsine yer verildiğini göstermektedir. En çok yer verilen değerlerin sırasıyla
“Yardımseverlik”, “Dayanışma” ve “Bilimsellik” olduğu buna karşın en az yer alan değerlerin ise
“Adalet”, “Dürüstlük”, “Misafirperverlik”, “Hoşgörü” ve “Estetik” olduğu belirlenmiştir (Sadioğlu, Ö.,
Turan, M., Deveci Dikmen, N., Yılmaz, M. & Özkan Muhtar, Y. (2018)).
Öğrenciler günlük yaşam içinde televizyon, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla yoğun bir
mesajla karşılaşırlar (Deveci ve Çengelci, 2008). Mesajların iletilmesinde animasyon ve filmler aracı
olarak kullanılmaktadır. İzletilecek filmlerde ailelerin ve okulların seçici olması gerekmektedir.
Karakter ve değerler eğitimini olumlu etkileyecek filmlerin seçilmesi, çocuğun değer eğitimini olumlu
katkılar sağlamaktadır. Ancak teknolojik gelişimle birlikte sektörün kar amacıyla ürettiği çizgi filmler
içeriğin çeşitli olmasına sebep olmaktadır. Olumlu veya olumsuz birçok film bulunmakta, çocukların
yaşına, toplumsal değerlerin yer aldığı, çocuk için rol model olabilecek programlar seçmek karakter
gelişimini olumlu etkilemektedir.
Bu araştırmada, kitle iletişim araçlarında gösterilen Zootropolis çizgi filminde milli ve evrensel
değerlerden hangilerine yer verildiği ve değerlerin yer alma sıklıklarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Araştırmanın önemi
Masal, hikâye gibi edebi ürünlerin çocuğun yaşamında önemli bir yer edinirken, görsel çizimlerin ve
renkli ekran olan televizyon ve tabletteki daha kolay ulaşıp izleyebildikleri çizgi film ve animasyonlar yer
almaya başlamıştır. Her animasyon ve çizgi filmin çocuğa verilmek istenen mesaj da yeterli
olmamaktadır. Ailelerin bu süreçte ön izleme yapmaları, izleme süreleri takip etmeleri, seçilen filmin
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olumlu değerler içermesi, olumsuz etkilenecek filmleri tercih etmemeleri gerekmektedir. Önemli olan
televizyonun doğru ve bilinçli bir biçimde kullanılmasıdır (Büyükbaykal, 2012). Kişilik ve karakter
gelişimini etkileyen bu filmler de doğru model olması farklı toplumsal değerleri içermesi oldukça
önemlidir.
Araştırmanın amacı
Araştırmanın temel amacı “Zootropolis” animasyon filmini içerdiği değerlerin MEB kök değerler
listesine göre incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda filmde yer alan değerlerin tespit edilmesi
için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
Zootropolis animasyon filminde yer alan değerler MEB kök değerler listesi ile örtüşmekte midir?
Zootropolis filminde hangi kök değerler ne sıklıkta yer almaktadır?
2. Yöntem
2.1. Araştırma yöntemi
Araştırmada detaylı bir inceleme yapmak için nitel araştırma yöntemlerden birisi olan doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi araştırılması amaçlanan olgu ya da olaylar
hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı ve görsel materyallerin analizini kapsayan bir veri toplama
yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.217). Verilerin analizinde kalıpları, temaları, önyargıları ve
anlamları tespit etmek amacıyla belirli bir materyalin dikkatlice, ayrıntılı ve sistematik olarak
incelenmesi ve yorumlanması olarak tanımlanan içerik analizi (Berg and Lune, 2015) ile verilerin
önceden belirlenen temalara göre özetlendiği ve alıntılara sık sık yer verildiği betimsel analiz
yönteminden yararlanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
2.2. Filmin künyesi
Filmin Orijinal Adı: Zootropolis Filmin Türkçe Versiyonu: Hayvanlar Şehri
Tür: Üç boyutlu, bilgisayar animasyonu, gizem, suç, komedi filmi.
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Yapım Yılı: 2016
Metraj: Uzun metrajlı film
Filmin Süresi: 108 dakika
Yönetmenler: Rich Moore, Byron Howard
Senaristler : Jared Bush, Phil Johnston
Beste ve müzikler: Michael Giacchino
Oyuncular: Bill Hader, Amy Poehler, Lewis Black, Richard Kind, Diane Lane,
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Yapım: Walt Disney Pictures
Yetişkinlik Düzeyi 7+
Ana Karakterler: Judy Hopps, Nick Wilde, Şef Bogo, Bellwether, Clawhauser,
Bonnie Hopps, Stu Hopps, Yax, Belediye Başkanı Lionheart
2.3. Aldığı ödüller
En İyi Animasyon Filmi Oscar'ı (2017)
Film Eleştirmenleri En İyi Animasyon Ödülü (2016)
Altın Küre En İyi Animasyon Film Ödülü (2017)
En İyi Uzun Metrajlı Animasyon Annie Ödülü (2017)
Annie Award for Voice Acting in a Feature Production (2017)
Amerikan Yapımcılar Birliği Uzun Metrajlı Animasyon Filmi Dalında Yılın Yapımcısı Ödülü (2017)
New York Film Critics Circle Award for Best Animated Film (2016)
Annie Award for Outstanding Individual Achievement for Directing in an Animated Feature Production
(2017)
Annie Award for Outstanding Achievement for Storyboarding in a Feature Production (2017)
Annie Award for Outstanding Writing in an Animated Feature Production (2017)
Annie Award for Outstanding Achievement for Character Design in a Feature Production (2017)
Satellite Gençler İçin En İyi DVD Ödülü (2017)
Kids’ Choice Award for Favorite Frenemies (2017)
Kids' Choice Award Colombia for Favorite Movie (2016)
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2.4. Filmin karakterleri

Judy Hopps

Asistan Bellwether

Tilki Nick Wilde

Başkan Lionheart

Bonnie ve Stu Hopps

Şef Bogo

(Judy’nin anne ve babası)

Bay Otterton

Clawhauser

Bayan Otterton

Dev Baba
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Fru Fru
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2.5 Filmin özeti
Filmimizin başkahramanı Judy isimli bir tavşandır. Judy küçüklüğünden beri polis olmak istemektedir.
Fakat Judy’nin anne ve babası kızlarının polis olmasını değil havuç yetiştiriciliğiyle uğraşmasını
istemektedir. Yine de ailesi Judy’i kırmayıp polis akademisinde başarılı da olamayacağını, tekrar evine
döneceğini düşündükleri için polis akademisine gitmesine izin verir. Polis akademisinde ise genelde hep
güçlü hayvanlar bulunmaktadır. Bir tavşanın, hele ki bayan bir tavşanın akademiyi bitirebileceğini, polis
olabileceğini düşünmemektedirler. Judy, akademi eğitiminde ilk başlarda oldukça zorlansa da yılmayıp
çalışarak bazen de zekasını da kullanarak polis akademisini 1.likle bitirir. Küçük olması, güçsüz
gözükmesi ve bir bayan olması gibi bütün ön yargıları rağmen akademiden başarıyla mezun olmayı
başarır ve sonunda çocukluğundan beri çok istediği polis olur.
İlk görev yeri, hayvanların insanlar gibi şehirler kurduğu, çalıştığı, sosyalleştiği, çöl bölgesi, kutup
bölgesi, yağmur ormanları bölgesi gibi dünyadaki bütün hayvanların yaşayabildiği, yolları, köprüleri,
hızlı trenleri ve teknolojik ürünler gibi her şeyin olduğu, bütün hayvanların rahatça yaşayabildiği son
derece modern ve büyük bir şehir olan Zootropolis olur.
Görevine büyük heyecanla başlasa da amiri Şef Bogo tarafından önemsenmez ve kendisine araçlara fiş
kesmek için trafik görevi verilmesiyle heyecanı kırılır. Bu görevden kurtulup kendini kanıtlamak
istemektedir ve bu yüzdende bir kayıp hayvan vakasını zorla almıştır ama bu olayı 48 saatte çözmesi
gerekmektedir. Eğer görevi başaramaz ise polislikten istifa etmesini istemiştir amiri Şef Bogo.
Antlaşmayı kabul eden Judy işe koyulur. Trafik polisi görevi yaparken sokaklarda yıllardır dolandırıcılık
yapan ve şehirdeki herkesi tanıyan tilki Nick’i zorla ikna eder. Judy ve Nick’in birlikte olayı çözmek için
birçok maceraya atılır.
Judy ve Nick, kaybolan memeliler davasını araştırırken kaybolan bir su samuru olan Mr. Otterton
üzerinden iz sürerler. İlk önce düzenli gittiği bir dernekte her şeyi hatırlayan geyik Yax’tan bir aracın
plakasını alırlar. Plakayı sorgulamak için motorlu taşıtlarda çalışan tembel hayvan Şimşek’ten yardım
alırlar. Şimşek işleri o kadar yavaş yapar ki akşam olur ve Judy için 48 saat olan süresi iyice azalır.
Ondan aldıkları bilgiyle aracı bir otoparkta bulurlar. Araçta inceleme yaparken her tarafın vahşi pençe
izi olduğunu fark ederler. O sırada tilki Nick, aracın şehrin en büyük mafya liderine ait olduğunu anlar.
Fakat mafyanın elemanı olan iki büyük kutup ayısı onları yakalar ve mafya lideri Dev Baba’ya götürürler.
İsmi Dev Baba fakat kendisi küçük bir faredir. Dev Baba, kızının düğün gecesinde rahatsız edildiği için
çok sinirlenir ve onların buz kuyusuna atılması emrini verir. O sırada Dev Baba’nın kızı Fru Fru gelir.
Judy, Fru Fru’ya trafik polisiyken iyilik yapmıştır. Fru Fru da onun affedilmesini sağlar ve Dev Baba
küçük su samuru Mr. Otterton’a ne olduğunu anlatır. Mr. Otterton’un aracında vahşileştiğini ve
şoförüne saldırdığını söyler. Yağmur ormanlarında yaşayan şoförü Manches’in adresini verir. Judy ve
Nick yağmur ormanlarında Manches’i bulurlar ve konuşmak isterler. İlk başta her şey normalken birden
Manches vahşileşir ve onlara saldırmaya başlar. Judy ve Nick, onun elinden zorla kurtulurlar, onu
kelepçe ile bir direğe bağlarlar fakat kendileri de aşağılara düşerler ve sarmaşıklarda takılı kalırlar.
Polisler gelinceye kadar Gece Uluyanlar adlı gruba ait Gary ve Lary adlı iki kurt, vahşi Manches’i
kelepçelendiği direkten alıp kaçırırlar. Olay yerine gelen polis amiri Şef Bogo, Manches’in de
kaybolduğunu görünce Judy’ye inanmaz ve iyice sinirlenir. Onun hemen istifa etmesini ister. Fakat tilki
Nick itiraz eder ve koca polis teşkilatının haftalardır bulamadığı kayıp memeliler vakasını elinde hiç
imkan olmayan polis memuru Judy’nin bulmasının zor olduğunu ve daha 10 saatlerinin olduğunu
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söyleyerek araştırmaya devam edeceklerini söyleyerek oradan ayrılırlar. Araştırmaları için başkanın
asistanı koyun olan Bellwether’den yardım alırlar. Yollardaki kameralardan Gece Uluyanlar’ın nereye
gittiğini takip ederler ve şehrin dışındaki eski bir hastaneye ulaşırlar. İçeri girdiklerinde kayıp olan on
dört tane memelinin odalara kapatıldığını ve hepsinin vahşileştiklerini görürler. Kamera ile çekim
yaparken şehrin başkanı olan aslan Lionheart içeri girer. Başkanın kayıp vakaları bildiğini hatta onları
buraya getirip kapattığını kameraya çeken polis memuru Judy, videoyu amiri Şef Bogo’ya gönderir. Judy
sayesinde kayıp bütün memeliler bulunmuştur. Bu işin arkasındaki başkan da tutuklanarak hapse
atılmıştır. Fakat kayıp memelilerin hepsinin ortak özelliğinin yırtıcı olması kentte paniğe yol açmıştır.
Kritik görevlerden yırtıcılar alınmaya başlanmıştır. Judy ilk başlarda kendinden gurur duysa da
şehirdeki panik havasını ve mutsuzluğu görünce o da üzülmüştür.
Dinlenmek için köye anne ve babasının yanına gider. Oradayken anne ve babasının gece uluyanlar adlı
bir bitki yetiştirdiğini görür ve şaşırır. Bu bitkinin hayvanları delirttiğini ve vahşileştirdiğini anlatır
babası. Judy bunları duyunca aslında yırtıcı hayvanlara ve başkana tuzak kurulduğunu anlar. Tekrar
şehre döner ve tilki Nick’i bulur. Nick ona kırılmıştır çünkü kendisi de bir yırtıcıdır. Judy özür diler ve
gece uluyanları anlatır. Bu işin arkasındakileri bulmak için yola koyulurlar. Kullanılmayan eski bir
trenin içinde koyunların gece uluyanlar maddesini kullanarak kimyasal ilaç yaptığını ve bu ilacı silah
yardımıyla yırtıcı hayvanlara enjekte edildiğini görürler. Kanıtları alırlar ve kaçmaya çalışırlar.
Kaçarlarken bir müzeye girerler. Judy ve Nick’i. orada sıkıştırılırlar ve bir çukura düşerler. Oraya
olayların asıl sorumlusu ve hayvanların vahşileşmesine neden olan başkanın asistanı koyun olan
Bellwether gelir. Elinde ki silah ile tilki Nick’i vurur. Nick vahşileşmeye başlar ve Judy’ye saldırır.
Bellwether polisleri arar ve müzede vahşi bir tilkinin tavşana saldırdığını söyler. Judy bunu neden
yaptığını Bellwether’e sorar. O da amacının yırtıcılara tuzak kurarak, şehri yırtıcı olmayanların
yönetmesi ve kendisinin başkan olmak istemesi olduğunu itiraf eder. Judy, bunları başından beri
yanında taşıdığı hem kalem hem de kayıt cihazı olan plastik havuç ile kayıt altına alır. Başkan kendi
kendini ihbar etmiştir. Judy ve Nick, kaçarlarken aslında silahın içine kimyasal ilaç değil ona benzeyen
meyve koymuşlardır. Asistan Bellwether’e oyun oynamışlardır. O sırada müzeye gelen polisler ve amir
Şef Bogo kayıt cihazından her şeyi duyar ve Bellwether tutuklanır.
Judy sayesinde eski başkan aslan Lionheart’ın suçsuz olduğu, amacının şehri korumak olduğu anlaşılır.
Vahşileşen yırtıcılara ise panzehir bulunur ve tekrar eski sakin sağlıklı hallerine kavuşurlar. Başkan
Lionheart ve diğer yırtıcılarda şehirdeki eski görevlerine dönerler. Yine Judy sayesinde Zootropolis
şehrine tekrardan huzur, neşe ve mutluluk geri gelir.
Zootropolis filminde, izleyenlerine ön yargılarını kırmalarını, insanın isterse her şeyi yapabileceğinin,
imkansız denilen şeyleri yılmadan, tekrar tekrar deneyerek başarıya ulaşılabileceğinin mesajı
verilmektedir. Aynı zamanda kişilere veya olaylara aynı pencereden belli bir ön yargıyla bakılmaması
gerektiğini farklı bakış açıları ile bakılması gerektiğinin de önemi vurgulanmaktadır.
2.6. Veri toplama aracı
Araştırmada içerik analizi için doküman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Filmin 108 dakikasının
izlenmiş, dokümanlar içerik analiziyle incelenmiştir. İçerik analizi, MEB Öğretim Programında yer alan
değerleri “sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel
ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği
araştıran bilimsel bir yaklaşımdır” (Tavşancıl ve Aslan, 2001, s. 22). Doküman inceleme, tek başına veri
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toplama yöntemi olarak kullanılabileceği gibi farklı veri toplama yöntemleriyle bir arada da yer alabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2018:189,217).
Nitel verilerin toplanmasında filmin tüm sahnelerindeki değer kavramları içerik analizi ile incelenmiş
ve değerlendirmenin yapılmasında MEB 2017 yılında uygulamaya konulan “on kök değer”
kullanılmıştır. Buna göre MEB’in belirlediği 10 kök değer vardır. Bu değerler; adalet, dostluk, dürüstlük,
öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverliktir. Değerler filmin her bir
dakikasında, var yok durumları saptanarak olumlu ve olumsuz değerler tespit edilip, yorumlanmıştır.
Nitel bir araştırmanın geçerlik durumu, araştırmanın doğruluğunu konu edinirken; güvenirlik durumu
bilimsel bulguların tekrarlanabilirliğini ifade eder (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 89). Araştırmanın iç
geçerliliğini artırmak için de alan yazında yapılan çalışmalar taranmış, elde edilen bulgular, taranan
çalışmalar bulgularıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın dış geçerliliğini artırmak için
araştırmanın süreci ve süreçteki yollar, detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır.
2.7. Veri analizi
Verilerin analizinde temaları, yargıları, jest ve mimikleri ve kalıpları tespit etmek amacı ile belirlenmiş
materyalin ayrıntılı ve sistematik olarak dikkatlice, incelenmesi ve yorumlanması için içerik analizi
kullanılmıştır (Berg and Lune. 2015). Zootropolis filminin içerik analizi incelemesinde, MEB Öğretim
Programı (MEB, 2017), de yer alan on kök değer oluşturulmuştur. Araştırmada yapılan analizler MEB
Kök Değerler’ de yer alan bu on değer “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerlerin frekans sıklığının bulunması için filmin tüm
sahneleri değerlendirilerek veriler listelenmiştir. Listeleme aşağıdaki aşamalara uygun yapılmıştır;
- Film, araştırmacı tarafından izlenmiştir. Olumlu değer ifade eden ve olumsuz örnek sunan cümleler
tespit edilmiş ve yazılı hale getirilmiştir.
- Yazılı dökümler içerisinde, olumlu ve olumsuz değeri karşılayan ya da birden fazla değere vurgu yapan
ifadeler tek tek sayılmış; ilgili veriler sınıflandırılmıştır. Aynı cümle, farklı değerleri de kapsıyorsa ayrı
ayrı sayılarak ilgili kök değerlerin altına ilave edilmiştir.
- Araştırmanın güvenirliğini arttırıp somut veriler sunmak için film birçok kere izlenip on kök değer,
ayrı ayrı bir değer ifadesiyle örneklendirilmiş ve listelenmiştir.
- Çizgi film 108 dakikadır. Film birçok kere izlenip yer alan kök değerlerin sayıları hesaplanmış. Tablo
1’de yer verilmiştir.
3. Bulgular ve yorum
3.1. Zootropolis animasyon filmindeki kök değerlere ilişkin bulgular ve yorumlar
Araştırmada elde edilen bulgular araştırmanın ana amacı çerçevesinde filmde yer alan on kök değerler;
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: MEB öğretim programındaki on kök değere göre Zootropolis filmi
Değerler İfadeleri

Olumlu Örnek

Olumsuz Örnek

Toplam

Adalet

6

4

10

Dostluk

11

4

15

Dürüstlük

15

3

18

Öz Denetim

9

2

11

Sabır

5

Saygı

5

1

6

Sevgi

21

5

26

Sorumluluk

12

1

13

Vatanseverlik

1

Yardımseverlik

21

5

1
5

26

Filmde tespit edilen değerler, MEB Öğretim Program’ındaki On Kök Değer olumlu ve olumsuz şeklinde
iki kategoride incelenmiş ve bu bulgulara göre frekansları hesaplanmıştır. Tablo 1 incelendiğinde,
Zootropolis isimli filmde MEB öğretim Programı’nda yer verilen on kök değerlerin birçoğunun olumlu
ya da olumsuz örneklerle yer aldığı, olumsuz örneklerin, özür dileme ile sevgi ve şefkat göstererek
olumlu bir davranışa çevrildiği görülmektedir.
Tabloda sevgi değerinin en yüksek frekansa (f=21) sahip olduğu, onu yardımseverlik değerinin (f=17)
takip ettiği, üçüncü sırada ise dürüstlük (f=15) değerlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Yine bu değerleri
dördüncü sırası ile sorumluluk (f=12), beşinci sırada özdenetim (f=9), altıncı sıra ile adalet (f=6)
değerlerinin takip ettiği görülmektedir. Bu sırayı eşit frekansa sahip olan sabır ve saygı (f=5) değerleri
yer almaktadır. Vatanseverlik değerlerine ise filmin genelinde yer verildiği görülmektedir. ‘‘Zootropolis’’
filmi barındırdığı değerler açısından ve Judy’nin kendine güvenmesi, toplumun yapamazsın baskısına
boyun eğmemesi, önyargıyı yıkmaya çalışması, ayrımcılığı iyi niyet ve hoşgörüyle nasıl yıkılacağını
gösteren, hem çocuklar hem büyükler için izlemeye değer bir animasyon film olarak görülmektedir.
MEB Öğretim Program’ındaki “On Kök Değer” e Göre Zootropolis Filmi ilişkin söylem ve davranışlara
örnek olan alıntılar aşağıda verilmiştir.
Sevgi değeri
Zootropolis Animasyon filminin genel çoğunluğunda sevgi değeri vurgulanmıştır. Sevgi değeri ile
örnekler şöyledir:
Judy’nin ailesinin tren istasyonunda Judy’yi uğurlarken annesinin “Seninle gurur duyuyoruz” demesi
(08.15).
Judy’nin tren garında trene binmesine rağmen tekrar geri dönüp “Sizi çok özleyeceğim” deyip anne
babasına sarılması (09.35).
Çocuk rolündeki minik file kendi parasıyla dondurma alması ve onu mutlu etmesi (21.40).
Fru Fru’ya “Saçına bayıldım” deyip sevecen davranması (30.30).
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Nick’in çocukluğunu anlattığı sahnede Judy’nin üzülmesi ve ona destek olması (59.20).
Judy’nin gece uluyanları çözmesi ve sonra ailesine ve arkadaşı Gidion Grey’e sevgisini söylemesi
(01.19.27).
Judy, arkadaşı Nick’ten özür dilemesi ve barışıp birbirlerine sarılmaları (01.27.37).
Sansarın, Dev Baba’nın adamları tarafından suya atılacağı sahnede Fru Fru’nun çocuğunun ismini Judy
koyacağını söylemesi ve Judy’nin verdiği tepki (01.23.02).
Başkan yardımcısı Belwether’in “Seninle gurur duyuyoruz, harika bir iş çıkardın demesi” (01.28.48).
Bay Otterman’ın iyileşmesi ve Bayan Otterman’ın mutlu olup ona sarılıp Judy’ye teşekkür etmesi
(01.33.22).
Saygı değeri
Filmde hayvanlarının birbirlerine karşı saygılı olma durumu genel olarak hep ele alınmıştır.
Şef Bogo, Judy’nin akademiyi 1. bitirmesine rağmen basit görev verip, o da mesleğine saygı duyup görevi
layıkıyla yapması (16.08-17.48).
Kemirgen hayvanların bölgesine giren Judy’nin onların yaşam alanlarına zarar vermemeye çalışıp, saygı
göstermesi (29.50).
Nick'in konuştuğu sahnede tembel hayvan da olsa saygı duyulması gerektiğini herkesin ne isterse
olabileceğini belirtmesi (41.30).
Judy’nin Polis Akademisi konuşmasında “Fil de olsanız tilki de olsanız dünyayı iyi bir yer yapmak için,
deneyin” demesi bütün hayvanlara ayrım yapmadan eşit davranarak, saygı göstermesi (01.34.18).
Vatanseverlik değeri
Vatanseverlik değerleri genel olarak film içinde hissettirilmiştir. Zorlukla mücadele eden Judy’nin
topluma faydalı olmak için elinden gelen bütün çabayı göstererek mesleğini yapması. Tüm zorlukların
ve olumsuzlukların üstesinden gelmekte ve hayal ettiği mesleğe ulaşmak için çaba
göstermektedir. (Filmin genelinde vatanseverlik değeri bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.)
Sorumluluk değeri
Film içinde Judy ve görevli hayvanlar verilen görevleri yapmaya çalışmaları, sorumluluk değerinin
olduğunu gösterir.
Judy’nin, ilk iş günü saatin alarmını 05.30’a kurması, erkenden kalkıp hızlıca hazırlanması (13.19).
Şef Bogo’nun görev yerlerini açıklarken Judy’ye park görevi vermesi, Judy itiraz etse de görevini layıkıyla
yerine getirmesi (16.06 ).
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Şef Bogo’nun zor bir görevi Judy’ye vermesine rağmen Judy’nin mutlu olması, zor görevden kaçmaması,
verilen görevin sorumluluğunu aldığını gösterir (33.54).
Judy’nin tehlikeli görevler karşısında kendisi için riskli de olsa sorumluluk alması, hayvanların
saklandığı yere girmesi (01.06.02)
Judy’nin gece uluyanların bitki olduğunu çözmesi ile apar topar şehre dönüp hayvanlara yardımcı
olmaya çalışması (01.19.32).
Judy’nin, trendeki kanıtları emniyete ulaştırmak için sorumluluk alması (01.25.38).
Sabır değeri
Judy’nin polis akademisindeki zorluklar karşısında yılmadan sabretmesi ve başarması (6.00-7.50).
Judy’nin, kıyafetsiz hayvanların yanına girmek istememesi fakat görevi gereği sabretmesi (38.44).
Tilki Nick ve Tavşan Judy'nin motorlu taşıtlarda plaka sorgulatmak için tembel hayvanların yavaşlığı
karşılığında sabretmesi (41.10 - 44.30).
Yardımseverlik değeri
İlk sahnede Judy’nin, tilki Gidion Grey’den arkadaşlarının biletleri geri almaya çalışması (04.37).
Judy’nin, dondurma alamayan Nick’e dondurma almasına yardım etmesi, hatta kendi parasını vererek
dondurma alması (20.50).
Judy’nin, dükkanı soyulan domuza yardım etmesi (28.50).
Judy’nin, Fru Fru’ya büyük bir donat maketi çarpacakken hızlıca koşup donatı tutup Fru Fru’yu
kurtarması (30.28)
Jaguarın vahşileşmesi ile ondan korkup kaçtıkları sahnede Judy ve Nick'in, jaguardan kurtulmak için
birbirine yardım etmesi (54.53).
Geyik Yax’ın, Judy’ye su samuru Bay Otterton’u bulmakta yardımcı olması, hatırladığı her şeyi Nick’e
söylemesi (38.10-39.50).
Başkan Yardımcısı Belwether’in Judy’ye trafik kameralarından suçluyu bulması için yardım etmesi
(01.01.50).
Gidion Grey ve Judy’nin ailesinin gece uluyanlar hakkında Judy’ye yardım etmeleri ve olayı çözmelerini
sağlamaları (01.19.10).
Gece uyuyanları çalan ve koyunlara götüren sansarı konuşturmak için Dev Baba’nın Judy’ye ve Nick’e
yardım etmesi (01.22.47).
Yaralanan Judy’ye Nick’in yardım etmesi ve Judy’yi bırakıp gitmemesi (01.29.19).
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Judy ve Nick’in müzede Başkan Yardımcısı Belwether’i yakalatmak için oyun oynamaları ve birbirlerine
yardım etmeleri (01.32.15).
Adalet değeri
Judy, diğer araçlara park cezası yazarken kendi polis aracının da süreyi geçirdiğini fark etmesi ve
kendine de ceza yazması. Kanunlar karşısında kendisi de ceza alacak olsa bile adil olduğunu gösteriyor
(17.48).
Başkan Lionheart’ın suçlu olduğu şüphesiyle tutuklanması herkese eşit ve adil davranıldığını gösteriyor
(01.09.15).
Suç işleyen ve olayları organize eden Başkan Yardımcısı Belwether’in tutuklanması adaletin işlediğini
ve suç işleyen kim olursa olsun cezasını çekeceğini gösteriyor (01.32.45).
Judy’nin, polis akademisinde son konuşmasında “Dünya’yı daha iyi bir yer yapmayı deneyin” demesi
(01.34.18).
Polis departmanında son görevlendirme esnasında Şef Bogo’nun kimseyi ayırmadan eşit görev
dağıtması (01.35.05)
İşini iyi yapan Tilki Nick’inde polis olarak göreve başlaması (01.34.55).
Dostluk değeri
Gideon Grey ile Judy’nin karşı karşıya kaldığı sahnede Judy’nin “Arkadaşlarımın biletlerinin geri ver”
diye seslenmesi, arkadaşlarına sahip çıkması (04.36).
Nick ve Judy’nin Jaguar Manches’i sorgulamaya gittiklerinde, Jaguarın vahşileşmesi ve onlara
saldırması sonucu birbirlerine yardımcı olmaları. Şef Bogo’nun ithamlarına karşılık birbirlerini
savunmaları dostluk değeri için iyi bir örnektir (51.25).
Fru Fru’nun, Judy ve Nick’in suya atılacakken önceden kendine yaptıkları iyiliği hatırlaması ve onları
suya atılmaktan kurtarıp düğününe davet etmesi (50.15).
Judy’nin, Nick’e ses kayıt cihazını vermesi ve onu ortağı olarak görmek istemesi (01.10.17).
Judy’nin, gece uyuyanları çözmesi ile ona kızgın ve kırılmış olan arkadaşı Nick’in yanına gitmesi, ondan
özür dilemesi, kendini affettirmeye çalışması (01.21.15).
Judy, Nick’in kanıtları kurtardığı sahnede “Harikasın” deyip onunla çak yapmaları (01.28.18).
Ulusal müzede yaralanan Judy’yi, Nick’in bırakıp gitmemesi ve onu taşıyıp güvenli bir yere götürmesi
(01.29.19).
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Dürüstlük değeri
Judy, araçlara park cezası yazarken kendi polis aracının da süreyi geçirdiğini fark edip kendine ceza
yazması (17.48).
Şef Bogo'nun basın önünde olayları Judy’nin çözdüğünü açıklaması ve sahneye davet etmesi (01.10.30)
Şef Bogo'nun, Judy’ye iyi bir polis olduğunu söylemesi ve” Dünya’nın senin gibi iyi polislere ihtiyacı
var’ demesi (01.16.30).
Tilki Gideon Grey’in küçükken Judy’ye yaptığı davranışın hatalı olduğunu söylemesi ve Judy’den özür
dilemesi (01.18.30)
Eski başkan Lionheart’ın haber sunucusu ile konuşmasında “O hayvanları hapse atmak hata mıydı,
evet hataydı. Basit olarak doğru insan için yanlış şeyi yapmak durumu oldu” demesi (01.32.57).
Öz denetim değeri
Küçük tavşan Judy’nin tiyatro oyununda söylediği “Herkes ne isterse olabilir” (03.06).
Polis Akademisi'ndeki hocalarının Judy’ye, akademiyi bitiremeyeceğini, bırakması gerektiğini
söylemelerine rağmen yılmaması, kendine inanması ve polis akademisini 1.’lik ile bitirmesi (06.50).
Trafik polisi olmasına rağmen Judy’nin kendine de ceza vermesi işini iyi yaptığını gösterir (17.48).
Şef Bogo'nun, polis memuru Judy’ye süre kısıtlamalı zor bir görev vermesine rağmen Judy’nin mutlu
olması, görevden kaçmaması ve işini severek yapması (33.54).
Judy’nin, mafya babası karşısında bile yalan söylemeyip polis olduğunu söylemesi, ne pahasına olursa
olsun vakayı araştıracağını söylemesi (49.35).
Judy’nin, Şef Bogo ile birlikte Başkan Yardımcısı Belwether ile konuşurken, işini iyi yapmadığını
düşünmesi ve dünyayı iyi bir yer yapamadığını düşünmesinden dolayı istifa etmesi (01.16.40).
Eski başkan Lionheart’ın sunucu ile konuşmasında “O hayvanları hapse atmak hata mıydı, evet
hataydı. Basit olarak doğru insan için yanlış şeyi yapmak durumu oldu” demesi (01.32.57).
Olumsuz örnekler
Film içinde adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik değerleri
ile ilgili olumsuz durumlar ile karşılaşılmıştır. Ama sahne ve konuşmalarla olumluya çevrilmiştir.
Adil olmama
Şef Bogo’nun görev dağılımı esnasında, tavşanı küçük bir hayvan olarak görmesi, yetersiz ve başarısız
olacağını düşünmesinden dolayı basit görev vermesi (18.30).
Dondurmacı filin, Nick’e dondurma satmak istememesi ve “İstemediğimize servis yapmama hakkımız
vardır” demesi adil olmadığını gösterir (19.35).
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Şef Bogo'nun, tavşan Judy’yi işten atmak için çok zor bir görev vermesi ve süre koyması adil olmadığını
gösterir (33.54).
Nick ile Judy’nin teleferikte konuştukları sahnede, Nick’in çocukluğunu anlatması ona küçükken tilki
olmasından dolayı adil davranmamaları ve izci yapmamaları hayvanlar arasında adaletli
davranılmadığını gösterir (59.18).
Judy’nin basın açıklaması sırasında vahşileşen 14 hayvanın yırtıcı olduğunu söylemesi ve bütün
yırtıcıların aynı olabileceğini söyleyip hepsini suçlaması. (01.11.40).
Polis binasına girişte, bir yırtıcının, hayvanları karşılamasının doğru olmayacağına karar verip geri
hizmete çekmeleri, hayvanlar arasında eşit ve adil davranılmadığını gösterir (01.15.21).
Dürüst olmama
Nick'in dondurmayı küçük çocuğu için değil ticaret için alması, polis memuru Judy’ye yalan söylemesi,
dondurma çubuklarına kızılçam demesi, haksız para kazanması ve devletten vergi kaçırması dürüst
olmadığını gösterir (20.38-23.50).
Judy’nin ailesi ile telefon görüşmesinde mutsuz olmasına rağmen mutluymuş gibi davranması (27.15).
Nick ile Judy’nin teleferikte konuştukları sahnede, Nick’in çocukluğunu anlatması ona küçükken tilki
olmasından dolayı adil davranmamaları ve izci yapmamaları Nick’e dürüst davranmadıklarını gösterir
(59.18).
Başkan Lionheart’ın vahşileşenlerin yırtıcı olmasından dolayı kendi başkanlığını korumak için bunu
halkından saklaması dürüst olmadığını gösteriyor (01.07.35).
Saygı göstermeme
Judy’nin komşuları gürültü yapmaları, özür dilememeleri Judy’ye saygı göstermemeleri (13.21).
Nick’in polis memuru Judy’yi küçük görmesi ve polis olarak değil de park görevlisi olarak görmesi,
Judy’nin mesleğine saygı duymadığını gösterir (35.02).
Şef Bogo’nun Judy ile konuşurken “Bir tilkiye mi inanacağım yani” demesi hayvanlar arasında
ayrımcılık yaptığına ve tilkiye saygı duymadığını gösterir (56.25).
Sorumsuz davranma
Başka Lionheart’ın vahşileşen hayvanları bilmesine rağmen halkına söylememesi ve onları gizli şekilde
hapsetmesi görevini sorumsuzca kullandığını gösterir (01.07.32).
Başkan yardımcısı Belwether’in olayları başından beri planlaması, başkanı devirip kendi başkan olmak
istemesi ve bunu yaparken kanunsuzca davranıp gücünü ve konumunu kullanması, halkı paniğe
sokması ve görevi kötüye kullanması sorumsuzca davrandığını gösterir (1.29.09).
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Dostça davranmama
Küçük Tavşan Judy’i Gideon Grey’den biletleri almayı çalışırken Gideon Grey’in ona hakaret etmesi ve
Judy’nin yüzüne pençe atması (05.10).
Judy’nin bir konuşmasında arkadaşı Nick'in de bir yırtıcı olduğunu unutup bütün yırtıcıların
vahşileşebileceği ile ilgili konuşması ve dostu Nick’i bu konuşmasından dolayı üzmesi (01.11.40).
Sevgisiz davranma
Gideon Grey’in Judy ile alay etmesi ve tavşanların asla polis olamayacağını söylemesi. Judy’nin ise ona
“Geri kafalı” demesi (02.45).
Şef Bogo’nun, polis departmanında görev dağılımı esnasında aralarına yeni katılanları açıklarken
Judy’yi umursamayıp “Umrumda değil” demesi (15.25)
Judy ve Nick’in birbirini aşağılaması ve birbirine sevgisizce davranmaları (25.30).
Judy, hırsız sansarı yakalamasına rağmen Şef Bogo’nun gözüne girememesi ve Şef Bogo’nun ona kızması
(31.27).
Şef Bogo’nun, görev dağılımı esnasında aralarına yeni katılanları açıklarken tilkiyi umursamayıp “Kimin
umrunda” demesi (01.34.57).
Yardımsever olmama
Eşi kaybolan zor durumdaki Bayan Ottertan’a polis amiri Şef Bogo’nun yardımcı olmak istememesi
(31.38).
Olumsuz özdenetim
Bayan Ottertan’a yardımcı olmak isteyen polis memuru Judy’ye amiri Şef Bogo’nun kızması ve onu işten
kovması (32.50).
Şehrin başkanı Lionheart’ın başkanlığı kaybetmemek adına, sırf kendi çıkarları için kaybolan ve
vahşileşen yırtıcıları halka ve basına açıklamayıp onları saklaması ve rehin tutması görevini doğru
kullanmadığını gösterir (01.09.05).
Başkan yardımcısı Belwether, başkan olup şehri yönetmek için yırtıcıları vahşileştirmekte, halkta
huzursuzluğa ve paniğe yol açmaktadır. Bunları yaptırma amacı tamamen kendi çıkarları içindir.
Konumunu ve görevini kötüye kullanmış olması özdenetim değeri için olumsuz bir örnektir (01.31.30).
4. Sonuç ve öneriler
Film, çizgi ve animasyon filmi olarak nitel yönleriyle incelenerek, bulgular değerlendirilmiştir. İstendik
değerlerin yoğun kullanıldığı görülmektedir. Aynı değerin sık sık kullanılması ile pekişip kazanılmasına
özen gösterilmiştir. On kök değer eğitimi açısından başarılı bir yapım olduğu söz edilebilir. On kök
değerde en çok sevgi, yardımseverlik, dürüstlük, sorumluluk, dostluk, ön planda yer alırken, özdenetim,
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adalet, sabır, saygı, değerleri olumlu olarak tespit edilmiştir. Bununla beraber sabır, dostluk ve
vatanseverlik değerler hariç, diğer değerlerle ilgili olumsuz örnekler saptanmış ama film içeriğinde
olumluya dönüştürülmüştür.
Film de Judy’nin tavşan olmasından dolayı yapamazsın, başaramazsın denilmesine rağmen pes
etmeden çalışması, istediği mesleğe ulaşması özdenetim ve sabır değerinin yansıtılması açısından çok
etkileyicidir. Öğrenilmiş ve kabul edilmiş durumlar kabul etmeyip, çalışması, çabalaması çocuklarda iyi
bir etki bırakabilir. Ayrıca tavşan ve tilki karakterlerinin çok iyi arkadaş olması, birbirlerine yardımcı
olmaları sevgi ve dostluk değerleri için güzel bir örnektir. Tavşan kaçan ve tilki kovalayan hayvan
olmasının tersine filmde işlenen konu iki farklı karakterin arkadaş, dost olabileceğini göstermesi sevgi
değeri için güzel bir örnektir. Judy gibi hırslı bir karakterin akademiyi 1.likle bitirmesine rağmen
otopark görevi verilmesi ve Judy’nin bu görevi de özenle yapması sorumluluk, adalet ve dürüstlük değeri
için örnek gösterilebilir.
Alanyazın çalışmalarında değer aktarım ile ilgili makalelere ulaşılmıştır. Çalışmamıza örnek olabilecek
çalışmalardan Beldağ ve Yarar Kaptan (2017), “Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin İnceleme”
de animasyon filmde Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan 20 değerden 16 tanesine değinildiği
tespit edilmiştir. Saygı (11), duyarlılık (9), dürüstlük ve sevgi (6) değerlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Yine bu değerleri sırası ile yardımseverlik (5), adil olma, dayanışma, hoşgörü, sorumluluk, temizlik,
çalışkanlık, estetik, misafirperverlik, özgürlük, barış ve sağlıklı olmaya önem verme değerlerinin takip
ettiği görülmektedir. Vatanseverlik, bilimsellik, bağımsızlık ve aile birliğine önem verme değerlerine
rastlanmaması ise dikkat çekmektedir. Görüldüğü gibi, alanyazında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan
bu sonuçlar araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir. Albayrak ve Kartal (2020) tarafından yapılan
“Kung Fu Panda 3” değerler eğitimi bağlamında film inceleme çalışmasın da saygı değeri başta olmak
üzere sırasıyla sevgi, birlik beraberlik, küçükleri koruma, iyilik, vefa değerleri gözlemlenmiştir.
Görüldüğü gibi bu çalışmada da araştırmaya benzer şekilde sevgi değeri vurgulanmıştır.
Şentürk ve Keskin (2019) tarafından TRT Çocuk Kanalı’nda yayınlanmakta olan Rafadan Tayfa çizgi
filmi milli ve evrensel değerler açısından incelenmiş, filmde tüm değerlere (10 kök değer) yer verildiği
görülmüştür. Yardımseverlik ve sevgi gibi evrensel değerlere çizgi filmde daha fazla yer verilmiştir.
Adalet (8), sorumluluk (8) ve sabır (9) değerleri gözlemlenmiştir.
Kıymaz ve Altay (2021) “Behiç Ak’ın Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” adlı çocuk romanı üzerine
kök değerler açısından incelemede öne çıkan değer sevgidir. İncelemede yazarın en çok üzerinde
durduğu değerdir. Bahsedilen değerlerin hemen hemen tamamında sevgi unsurlarına rastlanmaktadır.
Bu da alanyazın incelemesini destekler niteliktedir.
Ay ve Yangil (2021) “Kral Şakir Çizgi Filmi” değerler eğitimi incelemesinde 156 bölümü on kök değer
ekseninde incelenmiştir. En sık yardımseverlik (427); en az saygı (10) kök değerine rastlanmıştır.
Araştırmaya konu olan on kök değerin tümü, çizgi filmde yer almıştır. Kral Şakir çizgi filminin birinci
sezonunda en sık rastlanılan kök değer yardımseverlik (68); ez az rastlanılan kök değer vatanseverlik (1)
olmuştur. Benzer değerlerden yola çıkarak kıyasladığımızda, yardımseverlik ve sevgi çalışmamızda da
en sık rastlanan kök değerdir. Farklı olarak saygı ve sabır bu araştırmanın aksine çalışmamızda,
ortalamanın altında kalan değerler arasındadır.
Bulut (2021) “Ayla Kutlu’nun Merhaba Sevgi Çocuk Romanı” değerler eğitimi ve on kök değer açısından
incelemesinde 166 sayfadan oluşan eserde birbirinden farklı 42 değer tespit edilmiştir. Bunlardan en
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fazla rastlanılanı sevgi (53) değeri olmuştur. Bunu dürüstlük (43), yardımseverlik (24), sorumluluk (24),
saygı (22), merhamet (20), bilme/ öğrenme isteği (19), iyilik (16), nezaket (14), fedakârlık (11), kararlılık
(11) ve dostluk (10) değerleri takip etmiştir. Bu çalışmada da bu araştırmaya benzer şekilde sevgi değeri
vurgulanmıştır.
Hakkoymaz (2021) “Günümüz Yerli Yapım Animasyon Filmlerinde Yer Alan Kök Değerlerin İncelemesi”
(Rafadan Tayfa-Göbekli Tepe, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Bulmaca Kulesi-Dev Kuşun Gizemi, Rafadan
Tayda-Dehliz Macerası, Doru, Canım Kardeşim Benim Uzaylılar Mı Gelmiş? Nane ile Limon Kayıp
Zaman Yolcusu) filmlerinde yardımseverlik değerinden sonra en çok vurgulanan ve ön plana çıkarılan
değerler sırasıyla dostluk, sevgi, dürüstlük, saygı, sorumluluk ve sabır değerleridir. İki çalışmanın değer
sınıflamaları farklılık gösterse de ortak değerler üzerinden karşılaştırmaya gidildiğinde sevgi,
yardımseverlik, dürüstlük kök değerleri çalışmamızda en sık ve vatanseverlik en az rastlanan değerler
arasında kendine yer bulmaktadır.
Alan yazın taramalarında görüldüğü üzere en çok rastlanılan kök değerin sevgi olduğu görülmektedir.
Bu yönüyle alan yazındaki diğer araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Filmler de birçok olumlu
değerin verilmesiyle bu ve benzer filmler okullarda çocuklara izletilebilir.
4.1. Öneriler
Çocuklar bebekliklerinden itibaren televizyon ile tanışmakta, renkli uyaranları olmasından dolayı da
dikkatini çekmektedir. Küçük çocuklar ekrandaki görselin hareketine, renklerini dikkati çekerken büyük
çocuklar da içerik ilgi çeker. Çocuk için çizgi film ve animasyonlar yaşamında önemli bir yere sahiptir.
Doğru ve etkili kullanılması ile değerlerin soyut kavram olmasından dolayı, çocuklara izletilmesi istenen
çizgi ve animasyon filmler, değerlerin kavratılması açısından önemlidir. Bu sayede çocukların değerin
anlayıp kavramasına, hem değerin benimsemesine hem çocuğun kişiliğin gelişiminde olumlu ilerleme
sağlayacaktır. Filmi izlerken kendini karakterin bir parçası olarak görecek, eğlenerek öğrenecek,
yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ebeveynlerin doğru ve gelişimlerine katkı sağlayacak
eğitsel yönü yüksek film tercih etmelidir. Birlikte izleyecekleri film de önce içerik kontrolü yapılmalı,
izlerken doğru davranışlar çocuğun anlaması sağlanmalıdır. Olumsuz örnek olabilecek davranış ile
karşılaşılırsa olaylar hakkında açıklama yaparak çocuğun doğru anlamasına destek olacaktır. Ama her
çizgi ve animasyon film çocuğun gelişiminde olumlu katkı sağlamayabilir. Bunun için öncelikle;








Sunulacak çizgi ve animasyon filmlerin çocuk gelişimciler tarafından hangi olumlu ve
olumsuz değerleri içerdiği, sonra aileler de seçici davranıp şiddet içeren, sürekli tüketmeye
özen gösteren içeriklerden uzak durup, karar vermelidir.
Çocuğun izlediği filmlerde kendilerine rol model seçmesi, hem sosyal hem kişisel
gelişimini etkilemesi sebebiyle okul öncesi dönemi de kapsayacak şekilde seçimler
yapılmalıdır.
Aileler ve öğretmenler bu konuda içerik olarak duyarlı olmalıdır.
‘Değer’ eğitiminin bilinçli şekilde uygulanabilmesi için medya doğru kullanılıp, çocukta
farkındalık oluşturulmalıdır.
Okullarda izletilecek çizgi film ve animasyonların öğretmen kontrolünden geçmeli, medya
okuryazarlığı hakkında öğretmenlere ve velilere bilgilendirme yapılmalıdır.
Akademik yayınlarla öğretmen ve veliler desteklenmelidir.
Öğretmen yetiştirme fakültelerinde değerler eğitimi ile ilgili uygulamalar programlara
konulabilir.
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02. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile
okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi1
Güliz ŞAHİN2
Tuğçe DEMİR3
Ömer KÜMÜŞ4
Nilgün KEPENEK5
APA: Buğdaylı, E. (2021). Nietzsche, Socrates ve Platon’un akıl-erdem özdeşliğine yönelik eleştirileri
ve bu eleştirilerin eğitim felsefesi açısından değerlendirilmesi. Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi,
(1), 24-39. DOI: 10.53688/re.3.

Öz
Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik
tutumları arasındaki ilişkinin yordanmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020
eğitim öğretim yılında Balıkesir ili merkez ilçelerinde bulunan dört ilkokuldan, kolay örnekleme
yöntemi ile seçilen ve gönüllü katılım sağlayan 604 ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum ve arkadaşları (2008) tarafından
geliştirilen “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Susar-Kırmızı (2006) tarafından
geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve ilgili alan yazın taraması yapılarak düzenlenen kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. İlişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma yönteminin
kullanıldığı bu araştırmada, elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya
katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek seviyede, bilgisayar oyun bağımlılığı
düzeyinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. İlkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin
bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek
amacıyla yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonucunda öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları
puanlar arasında ters yönlü doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. Araştırma alt problemleri arasında
yer almamasına rağmen kişisel bilgi formu desteğiyle elde edilen bulgulara bakıldığında kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık
düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde, erkek öğrencilerin kız
öğrencilere göre bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu ve kız öğrencilerin okumaya
yönelik tutum düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
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öğrencileri.

Investigation of the relationship between computer game addiction and
attitudes towards reading of primary school fourth-grade students
Abstract
This research aims to predict the relationship between fourth-grade primary school students'
computer game addiction and their attitudes towards reading. The sample of the research consists of
604 fourth-grade students from four primary schools in the central districts of Balıkesir province in
the 2019-2020 academic year, who were selected by an easy sampling method and participated
voluntarily. In the research, "Computer Game Addiction Scale for Children" developed by Horzum et
al. (2008), "Attitude towards Reading Scale" developed by Susar-Kırmizi (2006), and a personal
information form prepared by scanning the relevant literature were used as data collection tools. The
correlational research method, one of the relational screening models, was used in this study. The
analysis of the obtained data was carried out using the SPSS 22.0 package program and the level of
significance was taken as .05. As a result of the research, it was seen that the students participating
in the study had a high level of attitude towards reading and a low level of computer game addiction.
As a result of the Spearman Correlation Analysis conducted to determine the level of relationship
between students' computer game addiction and their attitudes towards reading, it is seen that there
is an inverse linear relationship between the scores of the students from both scales. Although it was
not among the sub-problems of the research, when the findings obtained with the support of the
personal information form were examined, it was found that the level of attitude towards the reading
of female students was higher than that of male students. Considering the gender variable, the
relationship between students' computer game addiction levels and their attitudes towards reading
was also examined. Accordingly, it is seen that male students have higher levels of computer game
addiction than female students, and female students' attitudes towards reading are higher than male
students.
Keywords: attitude towards reading, computer game addiction, primary school, fourth grade
students.

Giriş
İçinde bulunduğumuz çağın bir gereksinimi olarak her geçen gün teknoloji gelişmekte, bu durum insan
yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra beraberinde kimi sorunları da gün yüzüne çıkarmaktadır.
Bireylerde rastlanan bu sorunlardan biri de başta telefon olmak üzere bilinçsizce kullanılan internet ve
bilgisayar kullanımıdır. 2019 yılında yayımlanan “Dijital Oyun Bağımlılık Çalıştay Raporu”nda ifade
edildiği gibi eğlenceden eğitime, sağlıktan ulaşıma, üretimden tüketime birçok alanda teknoloji etkisini
göstermektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019, s.7). Teknolojinin bilinçsiz ve aşırı kullanımının, okul
çağındaki bireylerin sosyal ve akademik yaşamını etkilediği bilinmektedir (Cengizhan, 2005).
Türkiye’de bir oyun ajansı olarak faaliyet gösteren Gaming in Turkey’in hazırlamış olduğu “Türkiye
Oyun Sektörü 2021 Raporu” verilerine göre 70.000.000+ kişi internet kullanıcısı, 62.000.000+ kişi ise
aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Aynı ajansın 2020 yılında hazırlamış olduğu raporun verileri göz
önüne alındığında internet kullanıcı sayısı 4. 945.000+, aktif sosyal medya kullanıcısı ise 7.000.000+
kişi artış göstermiştir (Gaming in Turkey, 2022).
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Araştırma verilerinin de gösterdiği üzere gelişen teknolojiyle birlikte okul öncesi dönemden başlayarak
her yaş grubundaki bireyin teknolojiye erişimi kolaylaşmıştır. Oral ve Arabacıoğlu (2019, s.45)
“teknolojinin kullanıldığı bir ailede büyüyen Z kuşağı, diğer kuşakların ilk kez kullandıkları araç ve
teknolojiler ile oyun oynayarak büyümektedir” ifadesiyle aslında “çocuğun işi olan oyun”un biçim
değiştirdiğini ve Z kuşağının, dijital oyun oynayarak büyüdüğünü ifade etmektedir. COVID 19 salgını
nedeniyle 11 Mart 2020’de, Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir (World Health Organization,
2020). Ülkemizde de aynı tarihte ilk vaka görülmüş, 16 Mart 2020 itibariyle ilkokul, ortaokul ve liseler
bir hafta süre ile önce tatil ilan edilmiş, ardından 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de uzaktan eğitim
sürecine başlanmıştır. Erol ve Erol’un (2020) pandemi sürecinde ilkokul öğrencileri hakkında velilerin
görüşlerini aldıkları araştırma bulgularına göre ebeveynler, akranlarıyla sosyal ortamda vakit
geçiremeyen çocuklarının sıkılmamaları, evde davranış problemleri yaratmamaları için ders saatleri
dışında da dijital araçları çocuklarına daha çok verme eğiliminde olmuşlardır. Bu eğilim sonucunda ise
dijital araçları çocuklarının elinden almak istediklerinde çocukların daha çok vakit geçirmek istedikleri,
ebeveynlerini bunun için ikna etmeye çalıştıkları ve saldırgan davranışlar sergiledikleri ebeveynler
tarafından ifade edilmiştir. Okul türü öğrenme ortamının yerini evin alması ve öğrencilerin eğitim
faaliyetleri için dijital araçları kullanmaya başlamalarıyla birlikte, özellikle teknoloji ve internete erişimi
olan bireylerin ilgi alanlarından birini de dijital oyunlar oluşturmuştur.
Valve Corporaiton tarafından geliştirilen Steam’in 2021 yılı değerlendirmesinde en yüksek eş zamanlı
kullanıcı sayısının 27,4 milyon olması dikkat çekerken günlük aktif kullanıcı sayısı 69 milyon olarak
verilmiştir. Satın alınan toplam oyun 2020 yılına kıyasla %27’lik bir artış göstermiştir. Steam’de
oyuncular 2020 yılına kıyasla %21’lik bir artışla, 2021 yılında 4,3 milyon senelik oyun süresine denk
gelen 38 milyar saat geçirmiştir. 2021 yılında Steam’de her ay ilk defa bir şey satın alan kullanıcı sayısı,
2020 yılında ilk defa bir şey satın alan kullanıcı büyümesiyle neredeyse aynı olarak 2,6 milyona
ulaşmıştır (Steam, 2021; 2022).
Teknolojiyle erken yaşta tanışan ve etkin biçimde kullanan çocukların bilgisayar, akıllı telefon ya da
tablet aracılığıyla ekran üzerinden oynadığı çevrimiçi ve çevrimdışı oyunların çocuğun gelişimine
sağladığı olumlu katkıların yanı sıra kimi olumsuzlukları da beraberinde getirdiği bilinmektedir. Bu
olumsuz durumlardan biri ise “oyun bağımlılığı” olarak ifade edilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019,
s.7). Bağımlılık, Türk Dil Kurumu’nun (2005, s. 177) tanımına göre “bağımlı olma durumu, tabiiyet”
biçiminde ifade edilir. Bilgisayar oyun bağımlılığının tanımı ise Horzum (2011, s. 58) tarafından
“oyuncunun bir oyunu bırakamaması, sürekli olarak oyunu düşünmesi ve sürekli oyunla ilgilenmesi”
olarak ifade edilmiştir. Sunulan raporlar ve araştırma verileri (Steam, 2021; Gaming in Turkey 2021;
Erol ve Erol, 2020) pandemi sürecinin bağımlılık boyutunu arttıran etkilerini de ortaya çıkartmıştır.
Yurtiçinde bu alanda yapılan alan yazın araştırmasında 6-12 (Biçer, 2020), 7-18 (Onguner, 2020), 8-12
(Gülbeyaz, 2021; Kayhan Aygün, 2021; Taş ve Güneş, 2018; Yılmaz, 2020), 9-12 (Çelik, 2021; Elmacıgil,
2021; Gökalp, 2021; Nayın Arıca, 2021), 9-15 (Çevik, 2021), 10-14 (Atak, 2020), 11-17 (Gürsu, 2021), 1218 (Yağcı, 2020) ve adolesan dönemini (Aksoy, 2018; Cabir, 2019; Önder, 2019) kapsayan çalışmaların
yapıldığı görülmektedir. Sadece ilkokul öğrencileriyle yapılan bilgisayar oyun bağımlılığı ile ilgili
çalışmaların ise bağımlılık düzeylerini çeşitli değişkenlerle inceleyen (Çelik, 2021; Dündar vd. 2012;
Erboy, 2010; Horzum vd. 2008; Horzum, 2011; İçen, 2018; Oral ve Arabacıoğlu, 2019; Şahin ve Tuğrul,
2012), bilgisayar oyun tercihleri ve alışkanlıklarını inceleyen (İnal ve Çağıltay, 2005; Şahin-Öztürk,
2019), aile ve anne ilişkileri açısından ele alan (Karacaoğlu, 2019; Sayıcı, 2019), dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu açısından ele alan (Bekar, 2018; Yılmaz, 2020); psikolojik, davranış ve
beslenme bozukluklarıyla ilişkisini inceleyen (Koçakoğlu, 2019; Kök-Eren ve Örsal, 2018; Sallayıcı,
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2019; Ulum, 2016; Söylemez, 2021) ve öğrencilerin akademik başarılarıyla arasındaki ilişkiyi inceleyen
(Medikoğlu, 2018) çalışmalara da rastlanmıştır.
Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” (PISA),
“Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması” (TIMSS), “Uluslararası Okuma Becerilerinde
Gelişim Araştırması” (PIRLS) sonuçlarına bakıldığında anadilde okumanın, okuduğunu anlamanın ve
yorumlamanın başarıyı arttıran en temel etken olduğu görülmektedir (MEB, 2020a; 2020b). Yılmaz
(2015) yaptığı çalışmada okuduğunu anlama problemi olmayan öğrencilerin sosyal bilgiler, Türkçe,
matematik ile fen ve teknoloji derslerinde başarılı oldukları sonucuna ulaşmıştır. Kızgın ve Baştuğ
(2020) ise yaptıkları çalışmada ilkokul dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
okuduklarını anlama puanlarının genel akademik başarılarını pozitif yönde etkilediğini belirlemişlerdir.
Türkiye’nin TIMSS 2019 uygulamasında matematik ve fen alanlarındaki ortalama başarısı, TIMSS
değerlendirmesinin 500 puan olarak belirlediği ölçek orta noktasının altında ya da ölçek orta noktası
seviyelerindedir (MEB, 2020b). Türkiye, “Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme
Kuruluşu”nun (IEA) yaptığı PIRLS uygulamasına 154 ilköğretim okulunda dördüncü sınıf seviyesinde
öğrenim gören 5390 öğrenci ile sadece 2001 yılında katılım sağlanmıştır. Bu uygulama sonuçları, her
ülke için evde çocuk kitabı sayısının artması ile öğrencilerin başarısının arttığı ve velilerin okuma
sürelerinin artması ile öğrencilerin de okuma puanının arttığı yönündedir (Demirel ve Yağmur, 2017).
2020 yılında ülkemizde yedinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 1850 öğrenciyle elektronik ortamda
gerçekleştirilen “Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı” çalışmasının sonuçlarına bakıldığında ise kız
öğrencilerin dört temel dil becerisinden aldıkları puanların, erkek öğrencilerin aldıkları puanlardan
daha yüksek olduğu görülmüştür (MEB, 2020a). Diğer bir sonuç ise anne-baba eğitim seviyesi arttıkça
öğrencilerin dört temel dil becerisinden aldıkları puanların da arttığı yönündedir (MEB, 2020c). PISA,
TIMSS ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarının ve ulusal Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı sonuçlarının
verdiği ortak mesaj aile ve ev ortamının kitap okuma alışkanlığını, kitap okuma alışkanlığının
okuduğunu anlamayı, okuduğunu anlamanın ise akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği yönündedir.
Birey için öğrenmenin en kolay yolu okumadır. Eğitim sürecinde kazandırılması önemli bir yere sahip
olan okuma becerisi, sürekli geliştirilmesi gereken bir beceri alanıdır (Kayıpmaz, 2011).
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde okuryazarlık oranı 15 yaş ve üzeri için %95,91’dir
(MEB, 2020b). Bu yüksek bir oran olmakla birlikte okuryazarlığı sadece okuyabilme becerisi olarak
algılamak da hata olacaktır. Okuryazarlık; okuma, okuduğunu anlama, yeni edinilen bilgileri analitik ve
eleştirel düşünme, etkili konuşma ve yazma, pratik bilgi edinme becerilerini kapsamalıdır (Mete, 2020).
21. yy. becerilerinden “öğrenmeyi öğrenme” becerisi için en temel etken okumadır. İçinde
bulunduğumuz bilgi çağında hızla gelişen bilim ve teknoloji insan yaşamında da sürekli bir gelişimi ve
ilerlemeyi gerekli kılar. Bu da ancak okuma ile mümkündür. Ancak okuma eyleminin verimliliği,
okumaya yönelik olumlu tutum geliştirerek sağlanmaktadır. Genel anlamda tutum “bir olaya, duruma,
eyleme, kavrama veya kişiye karşı öğrenme yoluyla geliştirilmiş olumlu veya olumsuz tepkide bulunma
eğilimi” olarak tanımlanabilir (Şahin, 2019, s. 915). “Okuma tutumu ise öğrencinin okuma isteği
duymasına veya okumaktan uzaklaşmasına neden olan duygular” olarak tanımlanmaktadır (Alexander
ve Filler’den akt. Şahin, 2019, s. 915). Bireylerin okuma başarısını, okumaya yönelik tutumlarının
etkilediği düşünülebilir. Eğer okumaya yönelik olumlu tutum söz konusu ise bireyler daha çok okur ve
okuma becerisinin gelişme düzeyi de artar. Bu sebeple asıl önemli olan bireylere okuma becerisi
kazandırmak değil bireyin okumayı sevmesini ve okumayı sürekli hale getirmesini sağlayabilmektir.
Tutumlar sonradan öğrenildiği ve değiştirilebilir olduğu için okumaya yönelik tutum da değiştirilebilir
(Gül, 2008). Bireyleri okumaya yönlendiren durumlar ilgi, merak ve içsel nedenler olabileceği gibi dışsal
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nedenler yani çevre, aile vb. de olabilmektedir (Yıldız ve Akyol, 2011). Bu sebeple öncelikle aile
yaşantısında ardından da eğitim öğretim sürecinde bireyin okumaya ilişkin olumlu tutum geliştirmesi
sağlanmalıdır.
Uluslararası ve ulusal alanda yapılan dört beceride Türkçe dil sınavı ve TIMSS sınavlarının sonuçları
incelenip karşılaştırıldığında araştırmaların birbirleri ile tutarlı olduğu görülür. Araştırma raporları
(MEB, 2020a; 2020b) ise ülkemiz öğrencilerinin okuduğunu anlamada oldukça zayıf kaldığını
göstermektedir. Ebeveyn eğitim düzeyinin artması ve sahip olunan kitap sayısı okumaya yönelik tutumu
olumlu yönde etkilemektedir (Şahin, 2022). Bu sebeple ailelere ve sonrasında öğretmenlere büyük
sorumluluk düştüğü unutulmamalıdır. Teknolojinin gelişmesi ve uzaktan eğitim sürecinin
yaygınlaşması sebebiyle dijital araçlara erişim kolaylaşmış böylelikle ekran kullanımı yaşamın
vazgeçilmezi haline gelmiştir. İletişim araçları, bilgiye ulaşma konusunda kitaplara nazaran ulaşım
kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlamaktadır (Bulut ve Susar Kırmızı, 2021). Bu durum da ekrandan
okumayı daha cazip hale getirmiştir. Ak’ın (2019) ekrandan okumanın ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin okuma becerisi ve okumaya yönelik tutumlarını incelediği araştırmasında deney grubu
öğrencilerinin ekrandan okumaya yönelik tutumlarında olumsuz düşüş olduğu ama kâğıttan okumaya
yönelik tutumlarında ise düşüş olmadığı, ekran okuma çalışmalarını düzenli ve sürekli yapmalarının
kâğıttan okuduğunu anlamaya olumlu, ekrandan okuduğunu anlamaya olumsuz yansıdığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bulut ve Susar Kırmızı’nın (2021) yapmış olduğu araştırmada ise ilkokul dördüncü sınıf
öğrencilerinin ekrandan okumaya yönelik olarak ortalamanın üzerinde olumlu tutumlara sahip olduğu
belirlenmiştir. Yurtiçinde yapılan alan yazın araştırmasında okumaya yönelik tutum veya okuduğunu
anlama düzeyleri ile ilgili çalışmaların genellikle ilkokul öğrencilerini kapsayan çeşitli yaş gruplarıyla (711 yaş aralığı) yapıldığı görülmektedir (Ak, 2019; Başaran ve Ateş, 2009; Bulut ve Susar Kırmızı, 2021;
Boz ve Ulusoy, 2020; Çalışkan, 2019; Çilesiz, 2020; Deveci, 2019; Erdoğan ve Demir, 2016; Kanmaz,
2012; Kayıpmaz, 2011; Karadoğan, 2020; Kuşdemir, 2019; Leylek, 2018; Sirem ve Baş, 2021; SusarKırmızı, 2006; Şahin, 2022; Uysal Dede, 2019; Yavuz, 2019; Yeşilbağ, 2019; Yılmaz ve Ertem, 2020). Bu
çalışmalarda okumaya yönelik tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlerle olan ilişkisini inceleyen (Başaran
ve Ateş, 2009; Boz ve Ulusoy, 2020; Kuşdemir, 2019; Yılmaz ve Ertem, 2020), özetleme stratejisine
etkisini inceleyen (Susar Kırmızı, 2006), probleme dayalı öğrenme ile olan etkisini inceleyen (Kayıpmaz,
2011), çeşitli demografik değişkenler açısından ele alan (Erdoğan ve Demir, 2016), dijital hikayelerin
okumaya yönelik tutum düzeyleri arasındaki ilişkiyi ele alan (Leylek, 2018), ekrandan okumanın
okumaya yönelik tutumlarına olan etkisini inceleyen (Bulut ve Susar Kırmızı, 2021; Ak, 2019)
çalışmalara rastlanmıştır.
Bu araştırma ise teknolojinin insan yaşamındaki yeri ve önemine dikkat çekerken aynı zamanda
çocukların yaşam evreninde kapladığı değişimi ve yüzyılın gerekliliklerini yerine getirebilmenin temeli
olan okumayı ele almayı amaçladığı için önemlidir. Bu nedenle de araştırma iki bileşen üzerinde
odaklanmış ve bu doğrultuda tamamlanmıştır. İçinde bulunduğumuz çağ, çocukları teknolojinin
bilinçsiz kullanımı neticesinde araştırmanın birinci bileşeni olan bilgisayar oyun bağımlılığına, ikinci
bileşeni ise öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının belirlenmesine yöneltmiştir. Çünkü bu bileşen
21. yüzyıl beceri alanlarından biri olan eleştirel okuryazar olabilme ve okuma kültürü edinme sürecinin
temelini oluşturmaktadır. Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun
bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin yordanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda yanıt aranan araştırma soruları; “1. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya
yönelik tutumları ne düzeydedir?, 2. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ne
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düzeydedir?, 3. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” biçimindedir.
Yöntem
Araştırmada ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Korelasyonel araştırma yönteminde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki incelenmektedir
(Fraenkel ve Wallen, 2000). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ve
okumaya yönelik tutum düzeyleri değişkenlerine müdahale edilmeden, değişkenler arasındaki ilişkilerin
açığa çıkarılması, neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etme ve çalışmanın daha üst düzey araştırmalara
ipuçları sağlaması amaçlandığı için bu yöntem tercih edilmiştir (Büyüköztürk vd. 2018, s.191,192).
Örneklem
Araştırmanın evrenini Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Altıeylül ve Karesi merkez ilçelerinde
öğrenim gören ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 20192020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Altıeylül ve Karesi ilçelerine bağlı dört ilkokuldan, kolay
örnekleme yöntemi ile seçilen 307’si kız, 298’si erkek olmak üzere toplam 605 öğrenci oluşturmaktadır.
Gerekli araştırma izinlerinin alınmasının ardından örneklem grubunda yer alan 605 öğrenciye ölçekler
ve kişisel bilgi formu araştırmacılar tarafından uygulanmış, tamamından cevap alınmış, ancak 1 kişiden
alınan ölçekler eksik işaretlendiği için 1 kişi analiz süreci dışında bırakılarak veri analizleri 604 öğrenci
verileri üzerinden tamamlanmıştır.
Veri toplama araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum vd. (2008) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin
Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve Susar-Kırmızı (2006) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Aynı zamanda ilgili alan yazın (Kurtbeyoğlu, 2018) taraması yapılarak
düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu”na son şekli verilerek örneklem grubuna ilişkin bilgiler elde edilmeye
çalışılmıştır.
Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği
Çocukların bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin belirlenmesinde Horzum vd. (2008) tarafından
geliştirilen ölçeğin orijinal formu 21 olumlu maddeden oluşmaktadır. Bilgisayarda Oyun Oynamaktan
Vazgeçememe ve Engellendiğinde Rahatsız Olma (10 madde), Bilgisayar Oyununu Hayalinde Yaşatma
ve Gerçek Hayatıyla İlişkilendirme (4 madde), Bilgisayar Oyunu Oynamaktan Dolayı Görevleri Aksatma
(3 madde) ve Bilgisayar Oyunu Oynamayı Başka Etkinliklere Tercih Etme (4 madde) olmak üzere dört
alt boyuttan oluşmakta ve ölçekten elde edilen puanlarla bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi elde
edilmektedir. Ölçekte yer alan maddeler ile ilgili görüşlere ulaşmak için 5’li likert tipi dereceleme
kullanılmıştır. Bu dereceleme Her zaman (5), Sık Sık (4), Bazen (3), Nadiren (2) ve Hiçbir zaman (1)
şeklinde oluşturulmuştur. Horzum vd. (2008) tarafından yapılan ölçeğin geçerlik güvenirlik
çalışmasında iç tutarlılık katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin kullanıldığı diğer çalışmalarda ise
iç tutarlılık katsayısı, Erboy (2010) için .88; Bekar (2018) için .85; Taş ve Güneş (2018) için .88 olarak
hesaplanmıştır.
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Okumaya yönelik tutum ölçeği
Okumaya yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesinde Susar-Kırmızı’nın (2006) ilköğretim 4. sınıf
Türkçe öğretiminde çoklu zekâ kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme
stratejileri ve çoklu zekâ alanları üzerindeki etkilerini araştırdığı doktora çalışmasında kendi geliştirmiş
olduğu Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Okumaya İlişkin Öğrenciden Kaynaklanan
Tutumlar (5 madde), Okumanın Bireysel Gelişime Etkileri (8 madde), Okumaya Yönelik Duyuşsal Bakış
(5 madde), Okuma Alışkanlığı Geliştirme (7 madde), Okuma Alışkanlığına İlişkin Kişisel Tercihler (4
madde) ve Sosyal İlişkilerin Okuma Alışkanlığına Etkileri (3 madde) olmak üzere altı alt boyuttan
oluşmakta ve ölçekten elde edilen puanlarla okumaya yönelik tutum düzeyi belirlenmektedir. Söz
konusu ölçek 32 maddeden (olumlu-olumsuz) oluşan beşli likert türünde bir ölçektir. Olumlu maddeler
için puanlamaya Tamamen Uygun (5) seçeneğinden başlanarak Hiç Uygun Değil (1) seçeneği
doğrultusunda 5, 4, 3, 2, 1 biçiminde puanlanmış, olumsuz ifadelerin maddeleri ise ters doğrultuda 1, 2,
3, 4, 5 biçiminde kodlanmış ve puanlanmıştır. Susar-Kırmızı (2006) tarafından yapılan ölçeğin geçerlik
güvenirlik çalışmasında ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .79 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin kullanıldığı
diğer çalışmalarda ise iç tutarlılık katsayısı Susar-Kırmızı (2008) ve Akkaya (2011) için .79 olarak
hesaplanmıştır.
Kişisel bilgi formu
Kişisel bilgi formu hazırlanırken Kurtbeyoğlu (2018) tarafından hazırlanan form gözden geçirilerek
araştırmanın amacı doğrultusunda düzenlenmiş ve demografik özelliklere ilişkin bazı maddeler
eklenerek son şekli verilmiştir. Açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların yer aldığı kişisel bilgi formu 20
maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler arasında cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu ve
mesleği, ailenin aylık toplam geliri, kişiye ait oda ve kitaplık durumu, kitap okuma sıklığı, anne- babanın
okuma alışkanlığı, evde internet erişimi olup olmaması, öğrencinin kendine ait teknolojik alete sahip
olup olmaması ve bunları kullanım amaçları, bu cihazları haftada kaç saat oyun amaçlı kullandıkları gibi
maddelere yer verilmiştir.
Verilerin analizi
Öncelikle araştırma verilerinin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi için shapiro-wilk testi
gerçekleştirilmiştir. Ardından faktör analizleri için temel bileşenler analizi kullanılmış ve ölçme
araçlarının güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. “Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ile “Okumaya
Yönelik Tutum Ölçeği”nden elde edilen sonuçlar arasındaki ilişkinin testi için de spearman korelasyon
katsayısı kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırma kapsamında sırasıyla veri toplama
amacıyla kullanılan ölçeklerin faktör analizleri ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her iki
ölçeğe ilişkin faktör yapısının elde edilmesinde faktör analizi yöntemlerinden en yaygın olarak
kullanılan temel bileşenler analizi kullanılmıştır (Kalaycı, 2010, s.321).
“Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” (Horzum vd., 2008) dik (varimax) döndürme
sonuçlarının ardı ardına yapılan 3 faktör analizi ile incelenmesi sonucunda madde 8, 18 ve 21 faktör
altında gerekli madde sayısını sağlamadığı için; madde 5, 13, 14 ve 19 ise faktör yükleri arası fark 0,10’un
altında kaldığı için ölçekten çıkarılmıştır. Böylelikle ölçekten 7 madde çıkarılarak araştırma sonuçları
analiz edilmiştir. Bu doğrultuda “Bilgisayarda Oyun Oynamaktan Vazgeçememe ve Engellendiğinde
Rahatsız Olma” ve “Bilgisayar Oyununu Hayalinde Yaşatma ve Gerçek Hayatıyla İlişkilendirme”
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faktörleri altında yer alan maddeler faktör 1 altında toplanarak “Oyununu Bırakamama ve Oyunu
Hayatla İlişkilendirme” biçiminde ifade edilmiştir. “Bilgisayar Oyunu Oynamaktan Dolayı Görevlerini
Aksatma” ve “Bilgisayar Oyunu Oynamayı Başka Etkinliklere Tercih Etme” faktörleri altında yer alan
maddeler ise faktör 2 altında toplanmış ve “Oyundan Dolayı Görevini Aksatma ve Oyunu Başka
Etkinliklere Tercih Etme” biçiminde ifade edilmiştir. Birinci faktör toplam varyansın %29,089’unu,
ikinci faktör toplam varyansın %23,164’ünü açıklamaktadır. İki faktör ise toplam varyansın
%52,253’ünü açıklamaktadır. Bu araştırmada yer alan çalışma grubu için kullanılan “Çocuklar İçin
Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”nin iç tutarlılık katsayısı .90’dır. Ölçeğin 2 faktörünün cronbach
alpha katsayıları ise 1.faktör için .88, 2.faktör için .77 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, ölçeğin yüksek
güvenilirlikte olduğunu ve oyun bağımlılığını açıkladığını göstermektedir.
“Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” dik (varimax) döndürme işlemi sonucunda da faktörler altında
toplanan maddelerin Susar-Kırmızı (2006) tarafından gerçekleştirilen geçerlik çalışmalarıyla aynı
sonuçları karşıladığı görülmektedir. Birinci faktör toplam varyansın %14,55’ini, ikinci faktör toplam
varyansın %12,70’ini, üçüncü faktör toplam varyansın %10,09’unu, dördüncü faktör toplam varyansın
%9,56’sını, beşinci faktör toplam varyansın %8,48’ini, altıncı faktör ise toplam varyansın %6,74’ünü
açıklamaktadır. Altı faktör ise toplam varyansın %62,12’sini açıklamaktadır. Araştırmada yer alan
çalışma grubu için kullanılan “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” nin iç tutarlılık katsayısı ise .85’tir.
Ölçeğin 6 faktörünün, cronbach alpha katsayıları ise 1. faktör için .71; 2.faktör için .82; 3.faktör için .85;
4.faktör için .77; 5.faktör için .77; 6. faktör için de .86 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler de kullanılan
ölçeklerin yüksek güvenilirlikte olduğunu ve okumaya yönelik tutumu açıkladığını göstermektedir.
Bulgular
Bu bölümde verilerin analizinden elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde sunulmuştur.
Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Beşli likert ölçeklerde
ortalamalar 1.00-2.33 (düşük); 2.34-3.67 (orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak üzere üç kesimde
incelenebilmektedir. Buna göre Tablo 1’de öğrencilerin okumaya ilişkin öğrenciden kaynaklanan
tutumlar alt boyut düzeyinin 3,81±0,91 ortalama ile yüksek seviyede, okumanın bireysel gelişime etkileri
alt boyut düzeyinin 4,48±0,69 ortalama ile yüksek seviyede, okumaya yönelik duyuşsal bakış alt
düzeyinin 4,3±0,89 ortalama ile yüksek seviyede, okuma alışkanlığı geliştirme alt boyut düzeyinin
3,66±0,92 ortalama ile orta seviyede, okuma alışkanlığına ilişkin kişisel tercihler alt boyut düzeyinin
1,7±0,85 ortalama ile düşük seviyede, sosyal ilişkilerin okuma alışkanlığına etkileri alt boyut düzeyinin
3,28±0,98 ortalama ile orta seviyede ve okumaya yönelik tutum düzeyinin 3,99±0,64 ortalama ile
yüksek seviyede olduğu görülmektedir.
Tablo 1. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutum düzeyleri
x̄

ss

Min

Maks

Okumaya ilişkin öğrenciden kaynaklanan tutumlar

3,81

0,91

1

5

Okumanın bireysel gelişime etkileri

4,48

0,69

1

5

Okumaya yönelik duyuşsal bakış

4,3

0,89

1

5

Okuma alışkanlığı geliştirme

3,66

0,92

1

5

Okuma alışkanlığına ilişkin kişisel tercihler

1,7

0,85

1

5

Sosyal ilişkilerin okuma alışkanlığına etkileri

3,28

0,98

1

5

Okumaya yönelik tutum ölçeği

3,99

0,64

1

5
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Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre öğrencilerin
“Oyunu bırakamama ve oyunu hayatla ilişkilendirme” alt boyutu düzeyinin 2,07±0,9 ortalama ile düşük
seviyede, “Oyundan dolayı görevini aksatma ve oyunu başka etkinliklere tercih etme” alt boyut düzeyinin
1,5±0,77 ortalama ile düşük seviyede ve “bilgisayar oyun bağımlılığı” düzeylerinin 1,91±0,81 ortalama
ile düşük seviyede olduğu görülmektedir. Beşli likert ölçeklerde ortalamalar 1.00-2.33 (düşük); 2.343.67 (orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak üzere üç kesimde incelenebilmektedir.
Tablo 2. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyleri
Oyunu bırakamama ve oyunu hayatla ilişkilendirme
Oyundan dolayı görevlerini aksatma ve oyunu başka etkinliklere tercih etme
Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği

x̄

ss

Min

Maks

2,07

0,9

1

5

1,5

0,77

1

5

1,91

0,81

1

5

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin
bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla
Spearman korelasyon analizi yapılmış ve araştırmaya ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3’te
de görüldüğü üzere öğrencilerin okumaya yönelik tutum ölçeğinden ve bilgisayar oyun bağımlılığı
ölçeğinden aldıkları puanlar arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki mevcuttur. Bir diğer ifade ile
öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeğinden ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar
azaldıkça, okumaya yönelik tutum ölçeğinden ve ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar artmaktadır
denilebilir.
Tablo 3. Ölçekler arası korelasyon katsayıları
Oyunu Bırakamama ve
Oyunu Hayatla
İlişkilendirme

Oyundan Dolayı Görevlerini
Aksatma ve Oyunu Başka
Etkinliklere Tercih Etme

Çocuklar İçin
Bilgisayar Oyun
Bağımlılığı Ölçeği

Okumaya İlişkin
Öğrenciden
Kaynaklanan Tutumlar

-0,354**

-0,310**

-0,372**

Okumanın Bireysel
Gelişime Etkileri

-0,283**

-0,318**

-0,310**

Okumaya Yönelik
Duyuşsal Bakış

-0,379**

-0,320**

-0,397**

Okuma Alışkanlığı
Geliştirme

-0,336**

-0,273**

-0,346**

Okuma Alışkanlığına
İlişkin Kişisel Tercihler

-0,296**

-0,256**

-0,307**

Sosyal İlişkilerin
Okuma Alışkanlığına
Etkileri

-0,223**

-0,182**

-0,226**

Okumaya Yönelik
Tutum Ölçeği

-0,424**

-0,380**

-0,446**

Spearman korelasyon katsayısı, **0,001 anlamlılık düzeyi
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Sonuç, tartışma ve öneriler
Araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik
tutumları arasındaki ilişkinin yordanması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde
araştırmaya katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek seviyede olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ölçek alt boyutlarına bakıldığında ise öğrencilerin okumaya yönelik kendilerinden kaynaklı
tutumların, okumanın bireysel gelişimlerine olan etkilerinin ve okumaya yönelik öğrencilerin duyuşsal
bakış düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, okuma alışkanlığı geliştirme düzeylerinin ve öğrencilerin
sosyal ilişkilerinin okuma alışkanlığına etkilerinin orta düzeyde olduğu, okuma alışkanlığına ilişkin
olarak öğrencilerin kişisel tercihlerinin ise düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Alan yazın araştırması
yapıldığında öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
araştırmaların sayısının özellikle son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir (Ak, 2019; Başaran ve Ateş,
2009; Bulut ve Susar Kırmızı, 2021; Boz ve Ulusoy, 2020; Çalışkan, 2019; Çilesiz, 2020; Deveci, 2019;
Erdoğan ve Demir, 2016; Kanmaz, 2012; Kayıpmaz, 2011; Karadoğan, 2020; Kuşdemir, 2019; Leylek,
2018; Sirem ve Baş, 2021; Susar-Kırmızı, 2006; Şahin, 2022; Uysal Dede, 2019; Yavuz, 2019; Yeşilbağ,
2019; Yılmaz ve Ertem, 2020). Teknolojinin hayatımızda büyük bir yere sahip olmasına rağmen
teknoloji ve okumaya yönelik tutum arasındaki ilişki için yapılan araştırmaların ekrandan okumaya
yönelik tutumun (Ak, 2019; Bulut ve Susar Kırmızı, 2021) araştırılmasıyla sınırlı kaldığı görülmektedir.
Öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığına ilişkin düzeyleri incelendiğinde ölçek alt boyutlarından
oyunu bırakamama ve oyunu hayatla ilişkilendirme düzeyinin, oyundan dolayı görevini aksatma ve
oyunu başka etkinliklere tercih etme düzeyinin ve bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyinin düşük seviyede
olduğu görülmektedir. İlkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı
ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla yapılan Spearman
korelasyon analizi sonucunda öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları puanlar arasında ters yönlü doğrusal
ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma alt problemleri arasında yer almamasına rağmen kişisel bilgi formu
desteğiyle elde edilen bulgulara baktığımızda ise cinsiyet değişkeni açısından kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre okumaya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Alan
yazın incelendiğinde Çiftçi ve Temizyürek’in (2008), Biçer ve Duruhan’ın (2014), Ceran vd.’nin (2015)
ve Katrancı’nın (2015) bulguları ile benzerlik gösteren ve okuduğunu anlama ile okumaya yönelik
motivasyon düzeyleri açısından kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yüksek düzeyde olduğu sonucuna
rastlamak mümkündür. Bu bulgulardan farklı olarak Başaran’ın (2014) yapmış olduğu araştırmada kız
öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında okuduğunu anlama düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık
görülmemektedir.
Ayrıca yine cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile
okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre
bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu ve kız öğrencilerin okumaya yönelik tutum
düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ulaşılan bulgular
doğrultusunda öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu
saptanmıştır. Bu bulgu doğrultusunda alan yazında benzer sonuca ulaşılan çalışmalar görmek de
mümkündür. Şahin ve Tuğrul’un (2012) ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmada da
bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi puanlarının düşük düzeyde olduğu görülür. Dolayısıyla sonuçlar, bu
araştırmada yer alan bulguları destekler niteliktedir. Bilgisayar oyun bağımlılığı ile ilgili alan yazında
yer alan araştırmalar incelendiğinde yalnızca öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyleri üzerine
çalışmalar yapılmadığı, bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin farklı yaş grubu ve cinsiyet arasındaki
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ilişkinin incelendiği (Erboy ve Vural, 2010; Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014; Horzum, 2011; Şahin ve
Tuğrul, 2012) ve ailelerin gelir düzeyi veya eğitim durumu (Horzum, 2011) gibi çeşitli değişkenler ile
bağlantılı olarak değerlendirildiği çalışmaların yapıldığı da görülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgular göz önüne alındığında ilerleyen çalışmalara yönelik bazı önerilerde
bulunulmuştur. Uzaktan eğitim sürecinin ilkokul düzeyinde de yaşamımızda yer almaya başlaması
üzerine öğretmenlerin öğretim sürecini teknolojik aletler aracılığıyla gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu
nedenle teknolojik aletleri etkin biçimde kullanmaya başlayan öğretmenlerin derslerine eğitsel dijital
oyunları entegre etmeleri önerilmektedir. Yapılan bu araştırma, COVID-19 pandemisinin hemen
öncesinde gerçekleştirilmiştir. Arada geçen süre zarfında teknolojik aletlere erişimi olan öğrenciler
uzaktan eğitim süreciyle beraber tablet, telefon ve bilgisayar gibi teknolojik araçları etkin bir şekilde
kullanmaya başlamıştır. Öğrencilerin hem ders hem de ders zamanı dışında kullandıkları teknolojik
aletler aracılığıyla bilgisayar oyun bağımlılıkları düzeylerinin artış gösterip göstermediğine dair yeni
araştırmalar yapılması, söz konusu kullanımın öğrencilerdeki okumaya yönelik tutumları ve
okuduklarını anlama düzeylerini ne ölçüde etkilediğine dair yeni araştırmalar yapılmasının önemli
olduğu düşünülmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), çocuklar için çocukların anlama
düzeylerini geliştirecek, düş dünyalarını zenginleştirecek interaktif oyunların da yer aldığı TRT Çocuk
Kitaplık adlı uygulamayı geliştirmiştir. Uygulamayı farklı platformlardan indirmek ve çevrimiçiçevrimdışı kullanmak mümkündür. Oyunlaştırmanın okuma kültürü edinme sürecine desteği ve oyun
elementlerinin kullanılmasıyla motivasyonun artacağı düşünüldüğünde üniversite ve MEB’e bağlı ARGE birimlerine medya ve iletişim kanallarının verileriyle desteklenebilecek TRT Çocuk Kitaplık benzeri
uygulamaların geliştirilmesi ve kullanıma sunulması da öneriler arasında sunulmuştur.
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03. Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri1
Mehmet Selim ALPASLAN2
APA: Bozkurt, Z. A. (2021). Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Rumeli
Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1), 40-55. DOI: 10.53688/re.1.

Öz
Bu araştırmada okul yöneticilerinin okullarda örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin alınması
amaçlanmıştır. Belirlenen araştırma konusuna uygun olarak pozitivist felsefenin bilimde kurduğu
egemenliğe karşı bir yaklaşım olan fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan okullarda görev yapan
okul yöneticileri oluşturmuştur. Belirlenen okullarda, görev süreleri 10 ile 18 yıl arasında değişen, beş
ilkokul, üç ortaokul ve iki lise olmak üzere toplamda on okul müdürüne örgüt kültürüne yönelik
araştırma kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Mülakatlardan elde edilen verilerin analizinde;
bütünü algılayabilmek amacıyla tüm veriler birer defa okunmuştur. Fenomene yönelik algıyı ortaya
çıkarmak amacıyla da tüm veriler bir kez daha okunmuştur. Ardından anlamlı birimler oluşturulmuş
ve bu anlamlı birimler dönüştürülerek psikolojik anlamları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra her
yönetici için bir profil oluşturulmuş ve anlamlı birimlerin sentezi yapılarak fenomenin yapısı ortaya
çıkarılmıştır. Bulgular kısmı da bu doğrultuda şekillenmiştir. Elde edilen bulgulardan, yöneticilerin
çoğunluğunun örgüt kültürünü kuruma ait değerler olarak gördüğü, yöneticilerin doğru geliştirilmiş
bir örgüt kültürünün yönetime olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğü, informal iletişimin
yönetime etkisinin hem olumlu hem de olumsuz yönler içerebileceğinin düşünüldüğü ve örgüt
kültürünün oluşumunda örgüt içi etkilerden etkili iletişimin, örgüt dışı etkilerden ise kurumun
bulunduğu bölgenin kültürü ile örgüt kültürünün etkileşiminin ağırlıklı olarak katkısı olduğunu
beyan ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma, okul yöneticilerinin örgüt kültürüne yönelik
görüşlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda gerekli
önerilerin sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Örgüt kültürü, okul, eğitim, okul yöneticisi

Opinions of school administrators on the organizational culture of schools
Abstract
In this study, it is aimed to get the opinions of school administrators about organizational culture in
schools. In accordance with the determined research topic, the phenomenology research method,
which is an approach against the dominance of positivist philosophy in science, was used. The study
group of the research consisted of school administrators working in schools in Ankara in the 20132014 academic year. Within the scope of the research on organizational culture, interview forms were
applied to a total of ten school administrators, five of whom work in primary school, three in middle
school and two in high school, whose terms of office vary between 10 and 18 years in the selected
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schools. In the analysis of the data obtained from the interviews, all data were read once in order to
perceive the whole. In order to reveal the perception towards the phenomenon, all data were read
once again. Then, meaningful units were formed, and their psychological meanings were revealed by
transforming these meaningful units. Then, a profile was created for each school administrator and
the structure of the phenomenon was revealed by synthesizing meaningful units. The findings section
is also shaped in this direction. The results, depending on the statements of the school administrators,
are as follows; Most administrators see organizational culture as values belonging to the organization.
Administrators think that a properly developed organizational culture will make positive
contributions to the administrators. It is thought that the effect of informal communication on school
management can include both positive and negative aspects. In the formation of organizational
culture, it is thought that effective communication from the internal factors, and as the external effect
the interaction of the culture of the region where the institution is located, and the organizational
culture mainly contribute. The research is essential in terms of determining and evaluating school
administrators' views on organizational culture and presenting necessary suggestions in line with the
results to be obtained.
Keywords: Organization culture, school, education, school administrator

Giriş
Örgüt kültürü, bireylerin, grupların ve ekiplerin birbirleriyle etkileşim kurma ve örgütsel hedeflere ulaşmak
için iş birliği yapma şeklini etkileyen değerler, normlar, davranış standartları ve paylaşılan beklentiler dizisi
olarak tanımlamaktadır (Niemann ve Kotzé, 2006: 609-624). Örgütün norm ve değerleri, örgüte bağlı olan
herkes üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Normların görünmez olduğu, ancak kuruluşların çalışanlarının
performansının ve karlılığının artırılması isteniyorsa, ilk bakılması gereken yerlerin normlar olduğu
düşünülmektedir (Bitsani, 2013: 48-58). Örgüt kültürü çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bir organizasyonun
geleneksel giyim tarzı, dili, davranışı, inançları, değerleri, varsayımları, statü ve otorite sembolleri, mitler,
törenler ve ritüeller de dahil olmak üzere çok çeşitli sosyal fenomenleri ifade etmektedir. Bunların tümü, bir
organizasyonun karakterini ve normlarını tanımlamaya yardımcı olmaktadır (Scott vd., 2003: 923-945).
Burada kullanıldığı anlamıyla kültür; idealize edilmiş bir sistem olarak anlaşılabilir çünkü bir sistem değerler,
biçimsel kurallar, bilgi, inançlar ve ifade biçimleri tarafından temsil edilen anlam türlerine odaklanmaktadır
(Patrick, 2010: 67-72).

Güçlü örgüt kültürü, örgütsel performansı artırmak için hayati öneme sahiptir. Güçlü örgüt kültürü,
örgütün gelecekteki iş yönünü hizalamada önemli bir rol oynamaktadır. Güçlü bir örgüt kültüründe
örgüt üyeleri, örgüte yönelik ortak görüşlere sahiptir ve örgütsel değerlerle tutarlıdır. Güçlü örgüt
kültürlerin, örgütsel değerlerin ve hedeflerin kuruluş genelinde paylaşılmasını teşvik etmekte ve bu
değerlerin yeni çalışanlara hızlı bir şekilde aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. Güçlü bir örgüt kültürü,
örgütün çalışanlarını motive etmek için de kritik bir öneme sahiptir. Motive olmuş çalışan, kurumsal
hedeflere ulaşmak ve kurumsal performansı artırmak için temel itici güçtür. Motive olmuş çalışanlar
günlük görevlerini yerine getirmek için zamanlarını verimli kullanırlar (Pathiranage vd., 2020: 522544). Örgüt kültürü zayıfsa, örgüt üyelerinin farklı değer ve inançlara sahip olması nedeniyle örgütün
varlığı risk altındadır ve yönetimin önceliklerine aykırı bir şekilde çalışabilirler (Eaton ve Kilby, 2015:
4-7). Bir örgütün iyileştirilmesi, yalnızca örgütün eylemlerinin genel kültürünün anlaşılmasını değil,
aynı zamanda kültürün örgütsel performans üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de
gerektirmektedir (Efeoğlu ve Ulum, 2017: 39-56).
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Örgüt kültürü, kurucuların inançları ve varsayımları ve örgüt üyelerinin öğrenme deneyimleri gibi çeşitli
kaynaklardan türetilebilir. Örgütün kurucuları, örgütleri için yeni bir kültür oluşturmanın birincil kaynağı
olarak görülmektedir. Kurucular, kuruluşun ilk aşamalarında strateji ve yönü belirleme ve tanıtma fırsatına
sahip olduklarından, kuruluşun kültürü üzerinde önemli bir etki yapabilmektedirler (Andish vd., 2013: 11261130). Öğrenme deneyimi, sosyal eğilimlerden ve iş ortamının dinamiklerinden türetilen bir başka örgüt
kültürü kaynağıdır (Nguyen ve Aoyama, 2014: 108-122). Uyum veya etkili bir organizasyon kültürü, güven,
açıklık, iletişim, girdi alan ve astlar tarafından desteklenen liderlik, iş bağımsızlığı ve bilgi alışverişinde
yansıtılır. Bu nedenle çalışanlar örgütün belirlediği hedeflere ulaşmada örgütün uygun şekilde yönetilen
çalışanları olmalıdır (Soares vd., 2021: 19-32).

1.1. Liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi
Örgüt kültürü ve liderlik tarzı, bir örgütün kurulması için gerekli olan iki ana direğidir. Örgüt kültürü,
hedeflenen eğitim, koçluk, rol modelleme, ödüllendirme, işe alma, seçme ve terfi ve diğer mekanizmalar
aracılığıyla iletilir ve teşvik edilir. Bu süreçte liderler, temel değerleri vurgulayarak ve grup bağlılığını
artırarak, çalışanların yeniliğe arzu edilen bağlılığını oluştururlar ve örgütsel semboller, işaretler ve
sloganlar ile diğer araçları kullanarak yenilik için uygun ortamı sağlarlar ve çalışanları hedeflerin
peşinden gitmeye teşvik ederler (Hosseini vd., 2020: 279-288).
İdeal bir lider, çalışanların iş performansını iyileştirebilmesi için iyi bir liderlik stiline sahip olmalıdır.
Bir liderin grup üyelerinin faaliyetlerini etkilemede, yönlendirmede ve üyelerin amaçlarını ve örgütsel
hedeflerini koordine etmede liderlik tarzına dikkat etmesi gerekir ki her ikisine de ulaşılabilsin. İyi bir
liderlik tarzı, astlarına iş motivasyonu sağlayabilecek bir liderlik tarzıdır. İnsan kaynakları, özellikle
diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında, bir organizasyon veya şirkette önemli bir role sahiptir. İnsanların
sahip olduğu potansiyel sayesinde, kuruluşlar belirlenen hedeflere ulaşmada başarı elde edebilirler.
Dolayısıyla insan kaynağının örgütlerde hedeflere ulaşmada başarı için belirleyici bir faktör olduğu
söylenebilir. Örgüt kültürü, bir şirkette geçerli olan bir kalıp, normlar, inançlar ve değerlerdir. Bu
kalıplar, normlar, inançlar ve değerler, bir şirketteki insan kaynaklarının veya çalışanların eylemlerini
veya davranışlarını etkileyebilir, böylece bir kuruluşta veya şirkette çalışanların iş performansı üzerinde
etkileri olabilir (Megawaty vd., 2021: 59-65).
Kültürü birçok faktör etkilese de, örgüt kültürleri öncelikle liderlerini yansıtır. Liderler, stratejileri,
uygulamaları, değerleri, liderlik tarzları ve örnekleri aracılığıyla kültürü etkiler. Liderlerin kültür
üzerindeki etkisi özellikle üst düzeyde kendini göstermektedir. Ancak, liderlerin de sağlıksız kültürler
oluşturabileceğine dikkat edilmelidir. Etkisiz bir lider, arzu edilen kültüre uygun olmayan bir lider veya
hatta bir organizasyonun kültürünü etkileyen kötü kararlar veren iyi bir lider inşa edilmesi on yıllar alan
bir kültürü yıkabilir veya zarar verebilir (Warrick, 2017: 395-404). Etkili liderlik ve duyarlı bir
organizasyon kültürü, insani hizmet kuruluşlarının artan hesap verebilirlik ve verimliliğin mevcut
yönetim bağlamında hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Örgüt kültürü, örgütsel etkinlik ve
işleyişin merkezi olarak kabul edilir ve liderler, kültürü yönettikleri örgütlerinde oluşturmada kilit
oyunculardır. Destekleyici bir kültür, ilham verici bir liderlik ve güven, personelin yetkilendirilmesi ve
motivasyonu için ön koşullar olarak önerilmekte ve nihayetinde kurumsal performansın iyileşmesine
yol açmaktadır (Vito, 2020: 1-8).
Kültür ve liderlik arasındaki bağlantı en açık şekilde organizasyon kültürlerinde ve mikro kültürlerde
görülür. Kültür, liderler tarafından oluşturulur, dayatılır, evrilir ve nihayetinde manipüle edilir. Aynı
zamanda, grup olgunluğuyla birlikte kültür, gelecekte ne tür bir liderliğin kabul edilebilir olacağını nihai
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olarak belirleme noktasına kadar grup üyelerini sınırlandırır, dengeler ve yapı ve anlam sağlar. Belirli
bir kültürün unsurları işlevsiz hale gelirse, liderler kendi kültürlerini aşmak ve zorunlu yönetilen kültür
değişim programları ile normal dönüşüm süreçlerini hızlandırmak zorundadır. Bu dinamik kültür
oluşturma ve yönetim süreçleri liderliğin özüdür ve liderliğin ve kültürün aynı madalyonun iki yüzü
olduğunun fark edilmesini sağlar (Schein, 2010: 3).
1.2. Okullarda örgüt kültürü
Küreselleşen dünyanın sosyal değişimleri, okul örgütlerinin kendilerini bu değişen, talepkar ve zorlu
sisteme uyarlamaları gerektiren daha fazla yeterlilik ve zorluk içermektedir. Bu nedenle okul
örgütlerinin yenilik yapma kapasitesine sahip olması, bu kapasitenin kurumsallaşması, kültürlerinin bir
parçası olması ve kolektif bir çabaya dönüşmesi gerekmektedir. Başarıya ulaşmayı hedefleyen ve bunu
daha iyi eğitimsel sonuçlar elde etmek olarak anlayan bir okulun anahtarı yenilikçi çözümler aramak,
uygulamalarını değiştirmek, ister pedagojik ister örgütsel olsun bunları doğrudan ve dolaylı olarak daha
büyük ve daha iyi sonuçlar üreten uygulamalara dönüştürmektir. Bu, yalnızca bireysel kararlar değil,
bir topluluk duygusuyla birlikte kolektif çabalar ve taahhütler de gerektirmektedir (Riveras-León ve
Tomàs-Folch, 2020: 21-37).
Bütün okulların güçlü ya da zayıf, işlevsel ya da işlevsel olmayan kültürel unsurları vardır. Okul kültürü, kayıt
altına alınmamış, aktarılmış normlar, değerler, inançlar, gelenekler ve örgütsel üyeler tarafından kullanılan
mitsel anlam kalıpları bütünü olarak tanımlanır. Örgüt kültürü, okulun etkililiğini ve başarısını belirlemede
anahtar bir role sahiptir (Negis-Isik ve Gursel, 2013: 221-228). Okul kültürü, okul yöneticilerinin,
öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatlarını ve etkileşim içinde oldukları çevreleri anlamlandırmalarına da
yardımcı olarak, okuldaki paydaşların duygu ve düşüncelerini etkiler ve şekillendirir. Bu yönüyle okul

kültürü, üyeler arasında örgütsel katılım ve koordinasyon sağlamanın etkili bir yoludur. Ayrıca okul
kültürü, sağlıklı etkileşim kurmaya yardımcı olan iş birliğine dayalı bir ortam oluşturan, hem bilgi olarak
bir ürün hem de sürekli yenilenen ve benimsenen bir süreçtir. Daha kapsamlı bir ifadeyle okul kültürü,
öğretimle ilgili faaliyetler üzerinde etkili olan ve okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler tarafından
okuldaki sorunları çözmek için ortaya konan normlar olarak görülmektedir. Okul kültürü, sadece eğitim
faaliyetlerini değil, aynı zamanda okulda iyileştirmeye yönelik yapısal değişikliklerin verimliliğini
etkileme, temel değerleri tanımlama, bağlılık oluşturma, günlük davranışların odağını netleştirme,
neyin önemli ve değerli olduğu konusuna dikkat çekme, motivasyonu artırma ve okul etkinliğini artırma
açısından da ayrı bir öneme sahiptir (Karada ve Öztekin, 2018: 4075).
Okul kültürü fikri, esas olarak bireylerin beklentilerini karşılamak ve okul içinde olumlu bir kültür
oluşturmak için, 1980'lerden sonra eğitim firmalarında şirket kültürü fikrinin kapsamlı karakterini
tanımlamak için kullanılmıştır. Okul kültürü, okulun algısını ve özellikle öğrenciler ve öğretmenler
olmak üzere farklı paydaşların davranış kalıplarını belirleyen en önemli faktördür. Farklı liderlik
tarzları, farklı örgüt kültürü gelişimleri ile bağlantılıdır. Araştırmalar okul yöneticileri aracılığıyla
belirlenen liderlik davranışının, çalışanların örgütsel bağlılığını güçlendirdiğini ve destekleyici bir örgüt
kültürü aracılığıyla iş yaşamı kalitesini de artırdığını göstermiştir. Okul yöneticisi aracılığıyla gösterilen
liderlik örgüt kültürünün oluşmasında ve şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Kızıloğlu, 2021:
832-834).
Okul kültürü yapıları ile okul performans seviyeleri arasında önemli ölçüde pozitif ilişkiler
bulunmaktadır. Akademik yayın, öğrenci desteği, güven ve saygı, paylaşılan sorumluluk, yansıtıcı
diyalog ve örgütsel öğrenme gibi kültürel unsurlarla güçlü bir şekilde donatılmış okulların,
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benzerlerinden daha yüksek düzeyde okul performansı sergilediği görülmektedir. Daha da önemlisi,
güçlü bir kültüre sahip okullar ile okul düzeyinde başarıda sürekli iyileştirme arasında açık bir bağlantı
bulunmaktadır. Yani, kültürel unsurlar, akademik başarı ile ölçülen sürdürülebilir okul gelişimi için
kritik öneme sahiptir. Düşük performanslı okulların bile, özellikle bu kültürel unsurlarla güçlü bir
şekilde donatıldıklarında, akademik başarının gelişimini sürdürebilme imkânı bulunmaktadır. Bu, okul
kültürünün okul performansı üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olmadığını göstermektedir (Lee ve
Louis,2019: 84-96).
Okul örgüt kültürünü anlamanın bir yolu da okul örgüt kültürüne kategoriler yoluyla yaklaşmaktır.
Kavramsal bölünme kriterleri, örgüt kültürü kavramına dayanmaktadır ve okulun dış ortamına uyum
sağlama ve iç sorunları ele alma sürecini içermektedir. Bu nedenle okul örgüt kültürünü kategorize
edebilmek için dış çevreye yönelik davranışsal boyut aktif ve pasif olarak, iç sorunları çözme süreci ise
esneklik ve katılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca okul örgüt kültürü; inovasyon kültür, rasyonel
kültür, grup kültürü ve hiyerarşi kültürü olarak ayrılmıştır. İnovasyon kültürü, dış çevredeki
değişikliklere yanıt olarak hevesle ve keşfedici bir şekilde fikirler ve eğitim programları geliştirerek yeni
öğretim yöntemlerini uygulamayı amaçlamaktadır. Rasyonel kültür, dış çevredeki değişikliklere aktif
olarak yanıt verir, okul operasyonlarında eğitim hedeflerine ulaşılmasını vurgular ve başarı veya
başarısızlığın sonuçlarını dikkate alır, ancak problem çözmede katılık gösterir. Grup kültürü, dış çevreyi
değiştirmede pasiftir ancak karşılıklı ekip çalışması veya iş birliğini vurgular ve problem çözme
sürecinde esneklik gösterir. Hiyerarşi kültürü dış ortamda pasiftir ve okulun işleyişi usul ve
yönetmeliklere göre müdür veya müdür yardımcısı yönetiminde yürütülür (Lee, 2020: 206-217).
1.3. Okullarda örgüt kültürü ve okul yöneticisi ilişkisi
Okul ortamında başarı ruhunun uyandırılmasında, üreticiliği teşvik eden bir örgüt kültürünün
oluşturulmasında ve amansız bir rekabet anlayışının yerleştirilmesinde okul yöneticisinin hayati bir rolü

vardır (Maryati vd., 2020: 127-139). Okulun kültürünü belirli bir yönde teşvik etmek ve geliştirmek
yöneticilerin rolüdür. Etkileri, okulun vizyonunu ifade eden eylemler ve eylemlerle olduğu kadar
yönetim tarzları, öne sürülen değerler ve semboller aracılığıyla da gerçekleşmektedir. Örgüt kültürü
kavramı, okul ortamında önemli bir liderlik aracı haline gelebilir. Grup için bir istikrar kaynağı olsa da,
özellikle sadece işlerin nasıl yapıldığını değil, aynı zamanda grubun bağlı olduğu inanç ve değerleri de
sorgulayanlar için değişime karşı direncin altında da yatabilir. Okulun kültürünü hesaba katmayan
herhangi bir yenilik girişimi, direnme veya basitçe göz ardı edilme riskini taşımaktadır. (Deblois vd.
1994: 1-13).
Okul gelişiminin içsel kapasitesini karakterize etmek için iki boyut ifade edilmektedir. Birincisi, bireyci
bir kültürün aksine işbirlikçi okul kültürünün varlığıdır. İkincisi, iç ve dış hesap verebilirlik arasında bir
süreklilik olup, ilki okul gelişimine daha elverişlidir. İç hesap verebilirlik, öğretmenlerin akran bağlılığı
olarak deneyimledikleri karşılıklı bir mesleki sorumluluk duygusu iken, dış hesap verebilirlik, dış veya
hiyerarşik baskıların ve teşviklerin gelişmenin motive edicisi olarak aynı şekilde hareket ettiği
varsayılmaktadır (Harris ve Chapman, 2004: 417-431). Kurumsal açıdan bir okul, öğretmenlerin ve
müdürün pedagojik yeterlilikleri arttığında, öğretim bireysel olmaktan toplu faaliyete geçtiğinde ve okul,
sınıf uygulamalarının iyileştirilmesini desteklemek için örgütsel kaynaklarını sıraladığında gelişir.
Bunun gerçekleşmesi için en başarılı okul liderleri tarafından üstlenilen ve okul geliştirme aşamasına
göre farklı kalıplara sahip olan belirli bir uygulama repertuarı olacaktır. Okul liderliği, öğrencilerin
öğrenmesini dört farklı yoldan etkilemektedir. Bunlar; rasyonel, duygular, organizasyonel ve ailedir.
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Başarılı okul liderleri, öğrenci başarısını yalnızca öğretimsel liderlikleriyle değil, aynı zamanda alternatif
ve daha dolaylı kanallarla da geliştirmektedir (Bellei vd., 2016: 275-292).
Okul müdürünün liderliği, bir kişinin okuldaki çeşitli bileşenleri etkileme, harekete geçirme,
güçlendirme yeteneğidir, elbette yönetim ve liderliğin bilgi ve anlayışının yanı sıra kendisine yüklenen
görev ve sorumluluklarla da ilgilidir. Bu süreçte müdürler, öğretmenler, idari personel ve öğrenciler
arasında dinamik bir kalite etkileşimi vardır. Bu da göstermektedir ki bir okulun amaçlarına
ulaşmasında ve vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesindeki başarısı okul yöneticisinin yönetme
kabiliyetinde ve liderliğinde yatmaktadır (Minayarni vd., 2021: 4963-4966). Eğitimde etkili liderliğe
genellikle öğrencilerin başarısı perspektifinden yaklaşılır. Bununla birlikte, müdürler, örneğin
öğretmenler üzerindeki etkileri yoluyla, öğrencilerin başarısı üzerinde genellikle dolaylı bir etkiye
sahiptir. Etkili okul liderleri, müfredat ve öğretim gibi okulların temel süreçlerine odaklanır. Buna ilave
olarak etkili iletişim ve iyi ilişkilerin sürdürülmesi için çaba gösterirler. Etkili iletişim okulun örgüt
iklimi ve örgüt kültürünü şekillendirmeye ve okul misyonunu tanımlama ve sürdürmeye katkıda
bulunur (Daniëls vd., 2019: 110-125).
Bu çalışmada okulların örgüt kültürüne yönelik, okul yöneticilerinin görüşleri ortaya konarak, onların
okul kültürüne nasıl etki ettiği konusu ele alınmıştır. Araştırma, okul yöneticilerinin örgüt kültürüne
yönelik görüşlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda gerekli
önerilerin sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmada okul kavramı yerine örgüt ya da
eğitim örgütü, okul müdürü kavramı yerine örgüt yöneticisi, okul yöneticisi ya da örgüt lideri, okul
kültürü yerine de örgüt kültürü kavramları kullanılmıştır.
A. Yöntem
Bu bölümde çalışma grubu, veri toplama aracının hazırlanması ve uygulanması, veri toplama aracı
yoluyla elde edilen verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu araştırmada okul
yöneticilerinin, okulların örgüt kültürüne yönelik görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma
yöntemi ile yapılan bu çalışma, seçilen yöntemin özelliği olarak yaşanılanları anlama, anlamlandırma
ve yorumlar geliştirmeye uygun bir yöntem türüdür (Karataş, 2015: 62-80).
2.1. Araştırma modeli
Bu araştırmada okul yöneticilerinin okulların örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin alınması
amaçlanmıştır. Belirlenen araştırma konusuna uygun olarak fenomenoloji yöntemi seçilmiştir.
Fenomenoloji, pozitivist felsefenin bilimde kurduğu egemenliğe karşı bir yaklaşım olarak doğmuştur.
Edmund Husserl’in kurucusu ve temsilcisi olduğu bu yaklaşım, gerçekliğe ulaşmanın saf bir bilinçle
mümkün olduğunu savunmaktadır. Fenomenolojinin amacı da bilinç ve bilincin yönelmiş olduğu
fenomenin özünün incelenmesidir (Kale, 2009: 375). Fenomenolojik araştırmanın temelinde kişinin
öznel tecrübeleri ve olaylara yüklediği anlam önem kazanmaktadır. Fenomenolojik araştırma yaklaşımı,
bireyin içinde yaşadığı çevreyi anlamasında kişisel algı, inanç, tutum, eğilim, his ve duygulara değer
vererek bunların kişinin bireysel evrenini oluşturduğunu ifade etmektedir (Akturan ve Esen, 2008: 8398).
2.2. Çalışma grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Ankara ilinde bulunan okullarda
görev yapan okul yöneticileri oluşturmuştur. Belirlenen okullarda görev yapan 10 okul müdürüne örgüt
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kültürüne yönelik araştırma kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Yöneticiler araştırma etiği
çerçevesinde Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 ve Y10 kodları ile kodlanmıştır. Katılımcıların beşi ilkokul
yöneticisi, üçü ortaokul yöneticisi, ikisi ise lise yöneticisidir. Yöneticilerin altısının kıdemi 10-12 yıl
arasında, ikisinin kıdemi 13-15 yıl diğer iki yöneticinin kıdemi ise 16-18 yıl arasındadır.
2.3. Verilerin toplanması
Araştırma amacına yönelik verileri elde etmek amacıyla gerçekleştirilen mülakatlar, kullanılan açık uçlu
görüşme sorularıyla, okul yöneticilerinin okulların örgüt kültürüne yönelik uygulamaları tespit edilmesi
amaçlanarak yürütülmüştür. Katılımcıları düşüncelerini belirtecekleri yazılı bir form hazırlanmış ve
bunları doldurmaları sağlanmıştır. Araştırma verilerini oluşturan görüşme formları bütüncül bir
yaklaşım doğrultusunda okunarak analiz edilmiş, elde edilen temel bulgular doğrultusunda
katılımcılarla ikinci bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu görüşmede, önceki görüşmede
anlaşılmayan noktalara açıklık getirilmiştir. Ayrıca katılımcılar ikinci görüşmede, araştırmacının tespit
ettiği temel bulguları doğrulamışlardır. Bundan sonra verilerin analiz süreci gerçekleştirilmiştir.
Yöneticilere görüşme formlarını doldurmaları için bir gün süre verilmiştir.
2.4. Verilerin analizi
Analiz sürecinde Giorgi’nin geliştirdiği betimleyici fenomenolojik metodunun analiz yöntemi takip
edilmiştir (Giorgi, 1997: 237-260). Bütünü algılayabilmek amacıyla tüm veriler birer defa okunmuştur.
Fenomene yönelik algıyı ortaya çıkarmak amacıyla tüm veriler bir kez daha okunmuştur. Ardından
anlamlı birimler oluşturulmuş ve bu anlamlı birimler dönüştürülerek psikolojik anlamları ortaya
çıkarılmıştır. Daha sonra her yönetici için bir profil oluşturulmuş ve anlamlı birimlerin sentezi yapılarak
fenomenin yapısı ortaya çıkarılmıştır. Bulgular kısmı da bu doğrultuda şekillenmiştir.
Fenomenolojik yöntemde iki temel yaklaşım bulunmaktadır: Varoluşsal fenomenoloji ve betimleyici
fenomenoloji. Varoluşsal fenomenoloji, Heideggar tarafından sınırları çizilmiş, olanın doğası ve
ilişkilerini temel alan yaklaşımdır. Husserl tarafından ortaya koyulmuş olan betimleyici fenomenolojik
yaklaşımda tecrübe edilen fenomene ilişkin özün tanımlanması amaçlanmıştır (Akturan ve Esen, 2008:
83-98). Elde edilen bulgularına analizinde kullanılan ve Giorgi (Giorgi ve Giorgi 2003: 25-50)
tarafından geliştirilen betimleyici analiz süreci dört aşamadan oluşmaktadır:


Bütünü kavrayabilmek için verilerin okunması,



Katılımcıların açıklamalarının anlamlı birimlere bölünmesi,



Anlamlı birimlerin dönüştürülmesi,



Dönüştürülmüş anlamlı birimlerin sentezlenerek fenomenin yapısının ve özünün ortaya
çıkarılması.

3. Bulgular ve yorumlar
Bu bölümde Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 10
okul yöneticisine yöneltilen görüşme soruları sonucunda elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuş ve
yorumlanmıştır.
3.1. Örgüt kültürünün tanımına ilişkin görüşler
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Bu bölümde yöneticilere göre örgüt kültürünün tanımını belirlemek amacıyla “Sizce kültür nedir?
Lütfen tanımlayınız. Okul kültürü size neyi çağrıştırıyor? Örgüt kültürü/kurum kültürü denince aklınıza
neler gelir? Okulunuzdaki/kurumunuzdaki örgüt kültürünü nasıl tanımlarsınız? Örnekle açıklayabilir
misiniz?” soruları sorulmuş ve elde edilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
Tablo 1. Örgüt kültürünün tanımına ilişkin yöneticilerin cevapları
Tanımlar

Frekans (f)

Kuruma Ait Değerler

6

(Y1,Y3,Y5,Y6,Y7,Y9)

Ortak Tutum ve Eylemler

4

(Y1,Y3,Y4,Y8)

Benimsenmiş Kurallar

3 (Y2,Y7,Y10)

Zamanla Kazanılmış Alışkanlıklar

2

(Y4,Y5)

Maddi ve Manevi İlişkiler

2

(Y6,Y9)

Tablo 1’de görüldüğü gibi; katılımcılardan altısı örgüt kültürünün tanımını kuruma ait değerler olarak
ifade etmiştir. Yöneticilerden dördü örgüt kültürünü ortak tutum ve eylemler olarak tanımlamıştır. Üç
yönetici ise örgüt kültürünü benimsenmiş kurallar şeklinde ifade etmiştir. Sadece iki yönetici örgüt
kültürünü zamanla kazanılmış alışkanlıklar olarak yorumlarken iki farklı yönetici ise maddi ve manevi
ilişkileri örgüt kültürü olarak ifade etmiştir. Bir katılımcı bu konuyla ilgili “Örgüt kültürü bir örgütün
çalışanları ve paydaşları tarafından benimsenen değerler bütünüdür.” şeklinde düşüncesini ifade
etmiştir. Bir yönetici de “Okulun kurulduğu günden bugüne gelen ortak tutum ve eylemleridir” şeklinde
görüş bildirmiştir.
Örgüt kültürü, bir örgütün üyelerinin çalışma ortamı olarak algıladıkları normlardır ve bu normlar,
üyelerin nasıl davrandığını ve kurumsal hedeflere ulaşmak için nasıl uyum sağladığını etkiler. Örgüt
kültürü, örgüt üyelerinin birbirleriyle ve diğer paydaşlarla etkileşim kurma şeklidir (Schneider vd., 2013:
361-388). Örgüt kültürü temelde kuruluşların kurucularının inançları, değerleri ve varsayımları,
organizasyonları geliştikçe grup üyelerinin öğrenme deneyimleri ve yeni üyeler ve yeni liderler
tarafından getirilen yeni inançlar, değerler ve varsayımlar olmak üzere üç kaynaktan ortaya çıkmaktadır
(Schein, 2010: 219). Takım çalışması, ortak bir organizasyonel hedefe ulaşmada önemli bir faktördür.
Etkili organizasyon kültürü, bir takım çalışması duygusu geliştirmek için paylaşılan değerleri ve ortak
amacı içermektedir (Flamholtz ve Randle, 2012: 76-94).
Literatürde örgüt kültürüne ait tanımlar incelendiğinde, örgüt kültürü için birçok farklı tanım
önerilmesiyle birlikte, çoğunlukla araştırmacılar bunun çalışanlar arasında paylaşılan bir değerler,
inançlar ve davranışlar sistemine atıfta bulunduğu konusunda hemfikirdir (Belias vd., 2015: 314-323).
Araştırmaya katılan yöneticilerin verdiği cevapların çoğunluğu ve yaptıkları yorumlarda da bu tanım ile
uyumludur.
3.2. Örgüt kültürünün yönetime katkısına ilişkin görüşler
Bu bölümde yöneticilere göre örgüt kültürünün yönetime katkısını belirlemek amacıyla
“Okulunuzdaki/kurumunuzdaki örgüt kültürünün yönetime katkısı nelerdir? Örnekle açıklayabilir
misiniz?” sorusu sorulmuş ve verilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
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Tablo 2. Örgüt kültürünün yönetime katkısına ilişkin yöneticilerin cevapları
Görüşler

Frekans (f)

Yönetimsel işleri kolaylaştırır.

6

(Y2,Y4,Y5,Y7,Y9,Y10)

Olumlu yönetici-öğretmen ilişkisi oluşturur.

4

(Y1,Y4,Y8,Y9)

Yöneticilere güveni artırır.

4

(Y4,Y5)

Yönetimsel başarıya ulaştırır.

3 (Y3,Y6,Y7)

Problemlerin çözümünü kolaylaştırır.

2

Görev dağılımını kolaylaştırır.

1 (Y10)

(Y2,Y4)

Tablo 2’de görüldüğü gibi; yöneticilerden altısı örgüt kültürünün yönetime katkısı konusunda örgüt
kültürünün yönetimsel işleri kolaylaştırdığı düşüncesini savunmuştur. Dört yönetici ise örgüt
kültürünün olumlu yönetici-öğretmen ilişkisi oluşturacağını ifade etmiştir. Yine dört yönetici de örgüt
kültürünün çalışanlar tarafından yöneticiye güveni artıracağını ifade etmiştir. Yöneticilerin üçü ise
örgüt kültürünün yönetimsel başarıyı artıracağını savunmuştur. Sadece bir yönetici ise örgüt
kültürünün çalışanlara görev dağılımını kolaylaştıracağını ifade etmiştir. Bir yönetici bu konu hakkında
“Örgüt kültürü öncelikle yönetimin elinin güçlenmesini ve yapacağı iş ve eylemlerde kolaylık görmesini
sağlar” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir.
Örgüt kültürünün zengin bir değerler, varsayımlar, inançlar ve davranışlar dizisi olması ve bunların toplu
olarak değişiminin çalışanları ve performansı etkilemesi nedeniyle bir örgüt kültürü ne kadar güçlüyse,
örgütteki liderler ve çalışanlar tarafından sergilenen tutum ve davranışlar üzerindeki etkisi de o kadar büyük

olmaktadır (Al-Ali vd., 2017: 723-739). Örgütsel performans, yönetimde temel kavramlardan biri olarak
kabul edilir ve yönetimin görevlerinin çoğu bu anlayışa göre oluşturulur (Nikpour, 2017: 65-72).
Bir organizasyonda kültür çok önemlidir ve organizasyonun çalışılacak mutlu ve sağlıklı bir yer olup
olmamasında büyük rol oynar. Birçok yönetici kültürün önemini kabul ederken, çok azı kültürün
gelişiminde sahip oldukları rol ve sorumlulukların farkındadır (Kane‐Urrabazo, 2006: 188-194).
Berberoğlu, (1990: 153-161) örgüt kültürünün bireylerin davranışlarını yönlendirmede etkili bir güç
olduğunu ve yeterli örgütsel kültüre sahip olunması durumunda yönetsel etkinlik konusunda da yararlı
olabileceğini ifade etmiştir. Araştırmada bu konuda görüşü alınan yöneticiler de, yönetimsel işlerin
kolaylaşması ve çalışanlar ile iyi ilişkiler kurulmasında sağladığı katkılar nedeniyle örgüt kültürünün
yönetsel etkinlikte faydalı olduğu konusunda hem fikir olmuşlardır.
3.3. İnformal iletişimin yönetime faydaları ve zararlarına ilişkin görüşler
Yöneticilere göre informal iletişimin yönetime faydası ve zararını belirlemek amacıyla
“Okulunuzdaki/kurumunuzdaki informal iletişime ilginiz ve tepkiniz nasıldır? Açıklayabilir misiniz?
Okulunuzdaki/kurumunuzdaki informal iletişimden yönetim alanında yararlanıyor musunuz? Bu
ilişkilerin yönetime faydasına veya zararına yönelik örnek verebilir misiniz?” soruları sorulmuş ve
verilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
Tablo 3. İnformal iletişimin yönetime faydaları ve zararlarına ilişkin yöneticilerin cevapları
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Faydalarına Yönelik Görüşler

Frekans (f)

Yönetimin kararlarına saygı

5 (Y3,Y4,Y7,Y8,Y10)

Zor görevlerde anlayış

4

(Y1,Y3,Y5,Y7)

Başarıyı artırır

3

(Y2,Y6,Y9)

Karşılıklı dayanışma sağlar

2

(Y5,Y8)

Zararlarına Yönelik Görüşler

Frekans (f)

Menfaate dayalı beklentiler

3

(Y6,Y8,Y10)

Suiistimal yaratır

3

(Y4,Y5,Y7)

Profesyonelliği yok eder

2

(Y2,Y4)

Küslük-kırgınlık oluşturur

1 (Y1)

Tablo 3’te görüldüğü gibi; informal iletişimin yönetime faydalarına yönelik olarak yöneticilerden beşi
informal iletişimin yönetim kararlarına saygıyı artırdığını ifade etmiştir. Dört yönetici ise informal
iletişimin yönetimin tanımladığı zorlu görevlere karşılık çalışanların anlayış göstermesine olanak
tanıdığını ifade etmiştir. İki yönetici ise informal iletişimin yönetimle çalışanlar arasında karşılıklı
dayanışma sağladığını belirtmiştir. İnformal iletişimin zararlarına yönelik görüş bildiren
katılımcılardan üçü informal iletişimin menfaate dayalı beklentiler oluşturduğunu ifade etmiştir. Yine
üç yönetici de informal iletişimin suiistimallere sebep olabileceğini belirtmiştir. Yöneticilerden biri (Y1)
ise informal iletişimin küslük ve kırgınlıklara sebep olabileceğini ve bu durumun yönetimi olumsuz
etkileyeceğini belirtmiştir.
Bu konu hakkında Y5 kodlu yönetici “İnformal iletişim de formal iletişim kadar önemlidir. Her şeyi
mevzuat, kural ve kaidelerle çözemezsiniz. Örneğin, “öğretmenin beğenmeyeceği bir programı
öğretmene verirken bu programın iyi olmadığının farkında olduğunuzu, ancak kendisinden anlayış
beklediğinizi söylemeniz gibi” şeklinde düşüncesini belirtmiştir.
Örgütsel iletişim; örgütün dış çevresiyle kurduğu iletişim olan örgüt dışı iletişim ve örgüt çalışanlarıyla
gerçekleştirilen örgüt içi iletişim şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İletişimin örgüt içi kısmı formal iletişim ve
informal iletişim olmak üzere iki türden oluşmaktadır. Örgüt içi iletişimin önemini fark eden örgütler, örgüt
içinde iletişimi güçlendirmek için yeni yöntemler geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, örgüt içi iletişimde informal
iletişimin bazı durumlarda formal iletişimden daha geçerli ve etkili olduğu görülmüş ve bu sebeple informal
iletişim sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, üst düzeyde yer alan birçok yöneticinin örgüt içinde
gerçekleşen informal iletişimin zaman kaybına neden olduğunu ve örgüt içinde informal iletişimin
gerçekleştiği yolların çoğunlukla söylenti ve dedikoduları yaydığını düşündüklerini göstermiştir (Bektaş ve
Erdem, 2015: 125-139). İnformal iletişim, insanların birbirini tanıması ve sevmesi, ortak bir bağlam ve bakış

açısı oluşturma ve grup çalışmasında planlama ve koordinasyonu desteklemenin bir yoludur. Bu bakış
açısına göre, informal iletişim, faaliyetleri koordine etmenin yolları olarak kurallar ve hiyerarşiler
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ortadan kaldırıldığında geriye kalan iletişimdir. Daha olumlu olarak, informal iletişim kendiliğinden,
etkileşimli ve zengin bir iletişimdir (Kraut vd., 1990: 145-199).
Himmetoğlu ve arkadaşları (2020: 45-72) tarafından okul yöneticilerinin okul içi iletişimde formal ve
informal iletişim yöntemlerine bakış açılarını ortaya çıkarma amaçlı çalışmada, yöneticilerin her iki
iletişi türünü de tercih etmekle birlikte informal iletişime daha sıcak baktıkları sonucuna ulaşılmıştır.
İnformal iletişimin tercih edilmesinde; motivasyonu artırmak kararlara katılımı sağlamak, kişilerin
görüşlerini daha özgür ifade etmelerini sağlamak, başarıyı artırmak, okul üyelerinin sosyalleşmesini
olanak sunmak, okul kültürünü güçlendirmek, güven inşa etmek, ve öngörü sağlamak hususlarındaki
faydaları okul yöneticileri tarafından vurgulanmıştır. Formal iletişimin ise; yasallık sağlaması, açıkça
tanımlanmış görev ve rol tanımlarına izin vermesi ve zamanın etkin kullanılmasına yardımcı olması
nedeniyle okul yöneticileri tarafından tercih edildiği görülmüştür.
Bu araştırma kapsamında görüşü alınan yöneticiler, informal iletişimin örgüt içindeki etkileri
konusunda çoğunlukla olumlu katkılar sağlayacağı yönünde fikir bildirmişlerdir. Diğer taraftan, daha
düşük oranda da olsa, informal iletişimin sebep olabileceği olumsuzlukları da ifade etmişlerdir. Yönetici
görüşlerinden elde edilen bulgular ile örgütlerde informal iletişime yönelik literatürden elde edilen
bilgilerin uyumlu olduğu görülmüştür.
3.4. Örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi ve örgüt dışı çevrenin etkilerine ilişkin
görüşler
Yöneticilere göre örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi ve örgüt dışı çevrenin etkilerini belirlemek
amacıyla “Örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi çevrenin etkileri nelerdir? Örneklerle açıklayabilir
misiniz? Örgüt kültürünün oluşumunda örgüt dışı çevrenin etkileri nelerdir? Örneklerle açıklayabilir
misiniz?” soruları sorulmuş ve verilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
Tablo 4. Örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi ve örgüt dışı çevrenin etkilerine ilişkin yöneticilerin cevapları
Örgüt İçi Etkiler

Frekans (f)

Etkili İletişim Oluşması

5 (Y2, Y3,Y6,Y8,Y10)

Olumlu Etkileşim Sağlanması

4

(Y1,Y4,Y6,Y9)

Değer Normları Oluşması

4

(Y3,Y5,Y7,Y9)

Bütünleşme, Kenetlenme Sağlanması

2

(Y2,Y8)

Başarıyı Artırma

2

(Y4,Y7)

Örgüt Dışı Etkiler

Frekans (f)

Bölgenin Kurumu Sahiplenmesi

4

Bölgenin Sahip Olduğu Kültürle Etkileşim

3 (Y1,Y4,Y6)

Desteklenme

2
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İlgiden Kaynaklı Özenli Çalışmalar

2

(Y7,Y9)

Tablo 4’te görüldüğü gibi; Araştırmaya katılan yöneticilerden beşi örgüt kültürünün oluşumunda örgüt
içi etkilere yönelik etkili iletişime değinmiştir. Dört yönetici örgüt ikliminin oluşumunda olumlu
etkileşim sağlanmasını örgüt içi etki olarak ifade etmiştir. Yine dört yönetici örgüt içi etkilerden biri
olarak değer normlarının oluşmasından bahsetmiştir. İki yönetici de örgüt içi desteklenme ve
kenetlenme oluşmasını örgüt içi bir etki olarak ifade etmiştir. Örgüt kültürünün oluşmasında örgüt dışı
etkilere yönelik olarak katılımcılardan dördü bölgenin kurumu sahiplenmesine değinmiştir. Üç yönetici
ise bölgenin kültürü ile örgüt kültürünün etkileşimi sayesinde örgüt kültürünün oluşumuna örgüt dışı
bir katkıyı ifade etmiştir. İki yönetici ise örgüt dışı desteklenmenin örgüt kültürü oluşumuna katkısını
belirtmiştir. Yine iki yönetici de örgüt dışı çevrenin örgüte ilgisinin çalışanları özenli çalışmalar yapmaya
sevk ettiğini ifade etmiştir.
Y2 kodlu katılımcı bu konuyla ilgili olarak “Örgüt içi kavramından kastımız eğer öğretmen-yönetici
diyaloğu ise kesinlikle katkılarından bahsedebiliriz. Veli ve öğrenci rollerini de bu katkıya eklersek okul
olarak büyük avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz. Örneğin günlük hayatta karşılaştığımız bir veli ile
öğrencisi hakkında çok rahat ve güçlü bir iletişim kurabilmekteyiz.” şeklinde görüş bildirmiştir. Bu konu
hakkında Y1 kodlu yönetici “Örgütler toplumda tek başına uzun süre ömürlerini devam ettiremezler.
İçinde yaşadıkları çevreyle birlikte yaşamak zorundadırlar. Bulundukları toplumdan kendilerini
soyutlayan örgütlerin yaşama şansı yoktur. Bu yüzden örgüt kültürüyle toplumsal kültürün birbirinden
kopuk olmaması gerekir.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir.
Örgüt kültürünün oluşumu üç ayrı katman ile açıklanmaktadır. İlk katmanı gözlemlenebilir nesneler
oluşturmaktadır ve en çok erişime açık olan kısımdır. Normlar ve değerler ise İkinci katmanda yer almaktadır.
Üçüncü katmanı ise varsayımlar oluşturmaktadır. Örgütsel kültürün özünü oluşturan varsayımlar, örgüt
kültürünün gözlemlenmesi en zor olan ve soyut öğesidir. Bu katman örgüt içinde yer alan bireylerin işlevsel
sorunlar ve çözümlerine yönelik algılarının nedenlerini içermektedir. Örgüt kültürü, örgütün kuruluşunda
yer alan kurucuların içinde bulundukları sosyal kültür, sahip oldukları tecrübeler ve görüşlere dayanan inanç,
düşünce ve varsayımları ile örgüt içindeki bireyler arasındaki etkileşimlerinin sentezinden meydana
gelmektedir (Kök ve Özcan, 2012: 112-131). Örgüt kültürünün oluşumunda kurucularla birlikte çalışanlarında
da etkisi vardır. Örgüt çalışanları bulundukları ortamda kendilerine özgü değer ve normları içeren bir örgütsel
kültür oluştururlar. Bu sebeple örgüt kültürünün oluşması ve gelişmesi çalışanların toplu yaşamasının da bir
neticesidir (Güçlü, 2003: 61-85).

Bu araştırmada yer alan yöneticiler, okulda örgüt kültürünün oluşumunda iç etken olarak örgüt içi
iletişim, etkileşim ve sahip olunan norm ve değerlerin, dış ekten olarak ise kurumun bulunduğu bölgenin
kültüründen etkilenmesinin ağırlıklı olarak örgüt kültürünün oluşumunda etkili faktörler olduğunu
düşünmektedirler.
4. Sonuçlar ve öneriler
Okul yöneticilerinin, okullardaki örgüt kültürü algılarını tespit etmeye yönelik yapılmış olan bu
çalışmada elde edilen genel sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
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Yöneticilerin çoğunluğunun örgüt kültürünü kuruma ait değerler olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca, Örgüt kültürü okul yöneticileri tarafından, ortak tutum ve eylemler, benimsenmiş kurallar, zamanla
kazanılmış alışkanlıklar, maddi ve manevi ilişkiler olarak da algılandığı tespit edilmiştir.

Yöneticilerin, örgüt kültürünün yönetime katkısı konusunda; örgüt kültürünün yönetimsel işleri
kolaylaştıracağını, olumlu yönetici-öğretmen ilişkisi oluşturacağını, çalışanlar tarafından yöneticiye
güveni artıracağını, yönetimsel başarıyı artıracağını ve çalışanlar arasında görev dağılımını
kolaylaştıracağını düşündükleri tespit edilmiştir.
İnformal iletişimin yönetime faydalarına yönelik elde edilen bulgular, informal iletişimin yönetimin
kararlarına saygıyı artırdığı, yönetimin tanımladığı zorlu görevlere karşılık çalışanların anlayış
göstermesini sağladığı ve yönetimle çalışanlar arasında karşılıklı dayanışma sağladığı sonuçlarına
ulaşılmıştır. İnformal iletişimin zararlarına yönelik elde edilen bulgulara göre ise; informal iletişimin
menfaate dayalı beklentiler oluşturabileceği, suiistimallere, küslük ve kırgınlıklara sebep olabileceği ve
bu durumun yönetimi olumsuz etkileyebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Araştırmada yer alan yöneticilerin çoğunluğu, örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi etkilerden etkili
iletişimin katkısının ağırlık olarak etkili olduğunu dile getirmiştir. Örgüt kültürünün oluşmasında örgüt dışı
etkilere yönelik olarak elde edilen bulgulara göre ise kurumun bulunduğu bölgenin kültürü ile örgüt
kültürünün etkileşiminin diğer dış etkenlere göre daha fazla etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

4.1. Öneriler
Yapılan mülakatlar neticesinde oluşan görüş ve bakış açılarının okul yöneticilerinin genelinin fikirlerini
yansıtma oranının artırılması için, araştırma kapsamında görüşlerine başvurulmuş olan okul yöneticisi
sayılarının arttırılması faydalı olacaktır.
Oluşturulan çalışma grubunun çalışma ortamları ve yöneticilik süreleri homojen dağılıma sahip olursa
okul seviyelerine ve okul yöneticilerinin sahip oldukları tecrübe farklılığına göre örgüt kültürü
algılarının değişiminin anlaşılmasının kolaylaşacağı düşünülmektedir.
Çalışma grubu veya gruplarına dahil edilen okul yöneticilerinin demografik özellikleri tespit edilmeli ve
demografik özelliklere göre okullardaki örgüt kültürü algıları arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı
tespit edilmelidir.
Okul yöneticisi olarak görüşleri alınan okul müdürlerine ilave olarak ayrı bir çalışma grubu içinde okul
müdür yardımcılarının ve mesleki okullarda bölüm yöneticilerinin okullarda örgüt kültürüne ait
algılarını tespit etmeye yönelik bir çalışma yapılabilir.
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Neslihan YÜCELŞEN1
Dijitalleşme, son yıllarda tüm çalışma alanları için
ortak bir araştırma konusu olmuştur. Dünyadaki tüm
değişimlerden doğrudan etkilenen eğitim de bilgi
teknolojisi ve iletişimle birlikte bu alanların başında
gelmektedir.
Dijital yerliler olarak ifade edilen, bilgisayar ve
internet kullanımının yaygın olduğu zaman içinde
doğmuş ve büyümüş yeni neslin eğitimle ilgili
gereksinmeleri önceki nesillerden farklıdır. Bu
yüzden eğitimde dijitalleşme sürecine ayak uydurma
konusunda üretilen yayınların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Temel dil becerilerinin dijital
ortamlarda kazandırılması, uzaktan eğitim, yapay
zekâ, yeni nesil öğrenen profilleri gibi çeşitli konulara
odaklanan Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi de bu
yayınlardan biridir.
Kitap, editörlüğünü Fatma Susar Kırmızı’nın
üstlendiği çok yazarlı bir kaynaktır. 11 bölümden
oluşan kitabın bölümleri sırasıyla Firdevs Güneş, Şahin Kapıkıran, Fatma Susar Kırmızı ve Cenan İşçi,
Nevin Akkaya, Sayım Aktay, Sabri Sidekli ve Esra Çetin Altıntaş, Süleyman Erkam Sulak ve Ömer
Kemiksiz, Bilge Bağcı Ayrancı ve Üzeyir Süğümlü, Ruhan Karadağ, İbrahim Halil Yurdakal ve Ahmet
Altuğ tarafından yazılmıştır.
Dijital Dönüşümde Dijital Okuryazarlık başlıklı ilk bölümde dijitalleşmenin eğitime etkileri tartışılmış,
21.yüzyıl becerileri ve Avrupa Birliğince sıralanan Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Beceriler içinde dil
becerileri ve dijitalleşmenin konumundan söz edilmiştir. Dijital okuryazarlık kavramı, “dijital” ve
“okuryazarlık” kavramları ayrı ayrı tartışılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Bölüm yazarının vardığı
noktada yalnızca çevrim içi okumanın dijital okuryazarlığı karşılamadığı; dijital araçlar kullanarak
bilgiye ulaşmanın, bilgiyi anlamanın, değerlendirmenin, yeni bilgi üretmenin ve dijital ortamda
paylaşmanın da tanımın içinde olduğu anlaşılabilmektedir.
İlk bölümün ilerleyen kısımlarında dijital okuryazarlığın temel özelliklerinin, bileşenlerinin,
boyutlarının, ana ilkelerinin ve temel becerilerinin sınırları çizilmiştir. Dijital okuryazarlığın doğru
anlaşılması ve eğitim öğretim içinde kullanılması için öne sürülen yaklaşımlar ile ülkemizdeki
uygulamalar aktarılarak bölüm sonlandırılmıştır. Ülkemizde eğitim alanında dünyadaki gelişmelerin
1

Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe
Eğitimi ABD (İstanbul, Türkiye), neslihan.yucelsen@medeniyet.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1914-662X [Tanıtma,
kayıt tarihi: 01.04.2022-kabul tarihi: 20.05.2022; Doi Number :http://dx.doi.org/10.53688/re.13]
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takip edilmeye çalışıldığı ve dijital okuryazarlığın öğretim programlarındaki temel beceriler arasında yer
aldığı bu bölümden çıkarılabilecek bir sonuçtur.
Kitabın ikinci bölümü Z Kuşağı ve Eğitimde Dijital Dönüşüm başlığını taşımaktadır. Bu bölümde önce
20. yüzyılın başından günümüze değin geçen sürede dünyaya gelmiş insanların doğum tarihleri temel
alınarak adlandırılan kuşakların özelliklerine değinilmiştir. Son kuşak olan Z kuşağının teknoloji ve
sosyal medyayla kurduğu sıkı bağ tartışıldıktan sonra Covid-19 salgınının eğitim üzerindeki etkileri
üzerinde durulmuştur. Dijitalleşen eğitimin bilgiyi kısa sürede alma eğilimi gösteren Z kuşağı için
oldukça uygun olduğu, bununla birlikte onların öğretmenleri olan X kuşağının geleneksel eğitim
anlayışını değiştirmek zorunda kalışının zorlayıcı olduğu aktarılmıştır. Bölüm yazarının alanyazından
derlediği bilgilere göre Z kuşağının öğrenme biçiminin önceki kuşaklardan farklı olmasının nedeni beyin
yapılarındaki farklılıktır. Görsel öğrenme açısından çok gelişmiş olan beyinleri işitsel öğrenmeyi tercih
etmemekte ve görerek öğrenmeyi yeğlemektedir. Bölümün ilerleyen kısımlarında ters yüz öğrenme
modeli, eğitimde sosyal medya kullanımı, Türkçe öğretiminde dijital teknoloji kullanımı gibi konularda
bilgi verilmiştir.
Kitabın üçüncü bölümü Covid-19 Salgınının Türkçe Dersinde Dijital Dönüşüme Etkisi’dir. Bölümün ilk
sayfalarında Covid-19 salgının ortaya çıkışı ve eğitimin aksamasına neden oluşu üzerinde durulmuştur.
Ardından yeni bir kavram olmamakla birlikte salgın krizi sırasında ön plana çıkan uzaktan eğitimin
tarihi, farklı ülkelerdeki değişim süreciyle birlikte anlatılmıştır. Kavram olarak kullanımının 1892’de
başladığı, Türkiye’de ilk olarak 1927 senesinde bir fikir olarak tartışılsa da 1956’ya dek uzaktan eğitim
uygulaması olmadığı bu bölümde verilen bilgiler arasındadır.
Türkçe Eğitiminde Yapay Zekâ’da yapay zekâ kavramının tarihçesi ve eğitimde kullanımı üzerinde
durulmuştur. Yapay zekânın öğrenci kayıtlanma sürecinden ölçme değerlendirmeye kadar eğitimin
hemen her basamağında kullanılabileceğinin altı çizilmiştir. Bölümde Türkçe eğitimi ile yapay zekâ
arasındaki ilişki daha çok dil işleme ve çeviri programları üzerinde durularak kurulmuştur. Salgın
sürecinde ilk ve ortaöğretim kademelerinde kullanımı en üst noktaya ulaşan Eğitim Bilişim Ağı da
bölümde üzerinde durulan konular arasındadır.
Türkçe Öğretiminde Dijital Teknoloji Kullanımı, kitabın beşinci bölümüdür. Bu bölümde öğretmenlerin
sahip olması gereken pedagojik teknolojik alan bilgisi üzerinde durulduktan sonra Türkçe eğitiminde
kullanılabilecek web 2.0 araçları örneklendirilmiştir. Seçilen araçlar, ödev sistemi, video platformu,
dijital pano, dijital değerlendirme gibi başlıklar altında tanıtılmış ve kullanım amaçları açıklanmıştır.
Kitabın bir sonraki bölümü olan Dijital Ortamda Zihinsel Sözlüğün Geliştirilmesi, dil ve beyin ilişkisi
hakkında yapılan araştırmalarda ulaşılan kelime öğretimiyle ilgili verilerin aktarımıyla başlamaktadır.
Ardından kelime hazinesi geliştirme yöntem ve teknikleri sıralanmıştır. Bölümün ilerleyen kısımlarında
kelime öğretimini destekleyen internet sayfaları ve uygulamalardan örnekler verilmiştir.
Yeni neslin doğumuyla kendini içinde bulduğu teknolojik dünya, doğallıkla, okul çağına gelene dek
tanıştığı akıllı cihazların da etkisiyle geleneksel anlamda okuma, yazma, dinleme ve konuşmanın
ötesinde eğilimler göstermesinin yolunu açmıştır. Bu durum temel alınarak kitabın sonraki dört
bölümünde dil becerilerinin dijital ortamda kazandırılması ve geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.
Kalem kâğıt yerine bilgisayar kullanarak yazı üretme olarak tanımlanabilecek dijital yazmanın türleri ve
dijital ortamların tanıtıldığı altıncı bölümde yazma edimi bir süreç olarak ele alınmış ve öncesi, sırası ve
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sonrasında kullanılabilecek dijital uygulamalar örneklendirilmiştir. Sonraki bölüm olan Dijital
Okuma’da değişen yazma alışkanlıklarının okuma üzerinde de etkili olduğu vurgulanmıştır. Okuma
kavramının geçirdiği dönüşüm kitabın dönüşüm süreciyle bağ kurularak ele alınmış, el yazması kitaptan
e-kitaba uzanan zaman, yaşanılan önemli gelişmelere değinilerek aktarılmıştır. Bölümün ilerleyen
kısımlarında dijital okumanın ilişkili olduğu okuryazarlık türleri sıralanmıştır. Çoklu okuryazarlık,
bilişim okuryazarlığı, medya okuryazarlığı bunlardan birkaçıdır. Bu bölümde Türkçe alanyazında dijital
okuma konulu çalışmalardan da söz edilmiş, Türkçe Dersi Öğretim Programında dijital okumaya 3.sınıf
itibarıyla her sınıf kademesinde yer verildiği aktarılmıştır.
Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital Ortam ve Araçlar, kitabın dokuzuncu bölümüdür.
Bölümde dinleme eğitiminde kullanılabilecek ortam ve araçlar tanıtılmıştır. Radyo, podcast yayınları,
kasetçalar ve ses bantları, videolar, CD-rom ve DVD-romlar, dijital öyküler ve elektronik kitaplar ayrı
ayrı başlıklandırılmış ve eğitimde kullanımları örneklendirilmiştir. Bölüm, dijital metinleri dinlemede
öğrenci ve öğretmen rollerinin tartışılmasıyla sonlandırılmıştır.
Dijital Konuşma, kitabın en ayrıntılı ve hacimli bölümüdür. Konuşma eğitiminden söz edilmeden önce
çağın eğitim anlayışından, bu çağda hedeflenen öğrenen profilinden, Z kuşağının özelliklerinden,
eğitimde dijital dönüşümün gerekliliğinden ve bu dönüşümün gerçekleşmesinin bağlı olduğu
değişkenlerden bahsedilmiştir. Dijital konuşmanın fiziksel, zihinsel ve araçsal unsurları açıklamalı
olarak sıralanmıştır. Bölümün son kısımlarında dijital konuşmanın zaman, mekân, hız, maliyet gibi
açılardan yararları olmasına karşın altyapı eksikliği, güvenlik sorunu, jest ve mimikler ile beden dilini
yeteri kadar kullanamama gibi sınırlılıkları da olabileceği belirtilmiştir. Bölüm, dijital konuşma
araçlarının tanıtılmasının ardından sonlandırılmıştır.
Kitabın son bölümü Dijital Öyküleme’dir. Dijital öykü oluşturmanın son yıllarda Türkçe eğitimi
alanında yapılan teknoloji konulu çalışmalar içinde ilk sırada yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Bölümde önce geleneksel öykü tanımlanmış, sonra dijital öyküleme ile ilgili kuramsal bilgilere yer
verilmiştir. Bölümdeki en ilgi çekici kısım dijital öykü oluşturma araçlarının tanıtıldığı başlıktır. Bu
başlık altında eğitim alanında sıklıkla kullanılan PowerPoint, Prezi gibi uygulamaların yanında
PowToon, Story Jumper gibi siteler de tanıtılmıştır.
İncelenen kitap, içinde bulunduğumuz çağın öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
hazırlanmış olması ve içinde dijital eğitimle ilgili uygulama önerilerinin yer alması yönleriyle hem
öğretmen yetiştirmeye hem de Türkçe eğitimi literatürüne katkı sağlayan bir kaynaktır. Temel dil
becerilerini konu alan lisans ve lisansüstü derslerinin içeriklerini zenginleştirmek amacıyla kitaptan
faydalanılabilir ve öğrencilere sunulacak okuma listelerinde kitaba yer verilebilir.
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