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Ö N S Ö Z 
 

Yeryüzünün en değerli varlığı insandır. Ġnsanın çevresindeki değiĢmelere uyum 

sağlaması, bazen de etkide bulunması onun kaçınılmaz özelliğidir. Arzu edilen huzur ve 

mutluluğu baĢarı ve geliĢmeyi gerçekleĢtirmede olumsuzlukları gidermede belli yeterliliğe 

ulaĢmada eğitimin önemi büyüktür (Çağlayan, 2003, s. 59). 

Okul öncesi eğitim, doğumdan, ilköğretimin baĢlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını 

içine alan; bu yaĢ çocuklarının bireysel özelliklerine ve geliĢimsel düzeylerine uygun zengin 

uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan; onların tüm geliĢimlerini toplumun kültürel değerleri ve 

özellikleri doğrultusunda, en iyi biçimde yönlendiren bir eğitim sürecidir (Oğuzkan ve Oral,  

1997, s. 2). 

Okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-6 yaĢlar insan yaĢamının ileriye dönük etkileri 

yönünden en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönemdeki yaĢantılar yaĢamın daha sonraki 

yıllarında hayatı kolaylaĢtırabileceği gibi,  yaĢamın ileriki yıllarındaki bazı sorunların da 

temelini oluĢturabilir. Zengin uyaranlarla dolu bir erken çocukluk eğitimi,  sağlıklı ve mutlu 

çocukluk ve gençlik devresi için iyi bir hazırlık ve alt yapı oluĢturacaktır (Oktay,1999, s.45). 

AraĢtırmalar, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların, daha sosyal, daha 

bağımsız, daha güvenli, dili kullanabilme ve anlayabilme, problem çözme, anlama, kavrama, 

dikkat, düĢünme, akıl yürütme, el-göz koordinasyonu sağlama, ayırt etme, genelleme ve 

mekânsal olayları kavrama bakımından daha baĢarılı olduklarını göstermektedir. Okul öncesi 

eğitim, çocuğun daha iyi bir bakım görmesi için olduğu kadar, daha zengin bir çevrede 

mevcut zekâ potansiyeli ve öğrenme yeteneğinin geliĢtirilmesi açısından da önemlidir (Oktay, 

1993, ss. 176-180).  

Bu eğitimin verilmesindeki temel öğeler “okul” ve “öğretmen” „dir. Çocuğun okul 

öncesi eğitim kurumunu sevmesi, çocukta sorumluluk duygusunun geliĢmesinin yanı sıra, 

benimseyeceği değer yargıları, tutumları açısından da öğretmenin rolü büyüktür (Yavuzer, 

1994, s. 166). Öğretmen, eğitim sektörü ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve 

teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik ve 

mesleki formasyonu gerektiren profesyonel statüdeki bir kiĢidir (Alkan, 1998, s. 12). 

Atatürk “ Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” derken öğretmenlerin eğitim 

sürecindeki önemini vurgulamıĢtır.  

Eğitim sisteminin baĢarısı öğretmenlerin sahip oldukları özellikler ile yakından 

iliĢkilidir. Etkili öğretmenler genel kültür açısından yeterli, alanlarında gerekli bilgi ve 

becerilere sahip ve ayrıca öğretmenlik meslek bilgi ve becerisi ile de donanmıĢ öğretmenler 
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olarak kabul edilmektedir (EriĢen ve ġen, 2002, s. 114). Eğitimin temeli okul öncesi eğitim 

olduğu için, çocuğa okulu ilk sevdirecek kiĢiler de okul öncesi eğitim öğretmenleridir.   Bu 

nedenle okul öncesi eğitim öğretmenleri; çocukları sevmeli, onlarla birlikte olmaktan 

mutluluk duymalı, sabırlı, yapıcı, yaratıcı, yetenekli, sorumluluklarının bilincinde, neĢeli ve 

güler yüzlü olmalı, çocukların bakıĢ açısından çevreyi ve dünyayı algılama çabası içinde 

olmalıdır. En önemlisi de çocuklara dostça davranıp, onlarla iyi bir Ģekilde sözlü iletiĢim 

kurabilmeli, onların duygu ve düĢüncelerine değer vermelidir (Güler, 1994, ss. 8-9). 

Ġnsan iliĢkileri toplumsal yaĢamın ana öğesini oluĢturmaktadır. Bir topluluk içinde 

yaĢayan bireylerin birbirleri ile iletiĢim kurmamaları olanaksızdır. Sağlıklı iletiĢimin temel 

koĢulları empati, saygı ve saydamlıktır. 

Empati, kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ 

açısıyla bakması, o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve 

bu durumu ona iletmesi sürecidir (Dökmen, 2002, s. 135). 

Empati, çocukluktan itibaren baĢlayan geliĢim sürecinde baĢkasının rolünü alabilme 

becerileri ile geliĢir. Çocukların duygularını anlama, kabul, bilgi verme öğretmenlerin 

iletiĢime geçmesiyle ve çocuğa empatik yaklaĢımları ile mümkündür. AnlaĢıldığını hisseden 

birey rahatlar, huzur duyar, kendisini olduğu gibi ortaya koyar (Dökmen,2002, s.136). 

Böylece toplumumuzda kendine güvenen, yapıcı, yaratıcı bireyler yetiĢmiĢ olur. 

Bu araĢtırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin empatik 

eğilimleri; mesleki kıdem, cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayısı, medeni durum, 

çalıĢtıkları kurum (Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ), sahip oldukları çocuk sayısı, mesleği isteyerek 

seçip seçmeme, mesleği sevip sevmeme, tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimi 

değiĢkenleri açısından incelenmiĢtir.  

Konu ile ilgili bilgileri vererek merakımı uyandıran, beni teĢvik eden, araĢtırmanın her 

aĢamasında zamanını, rehberliğini, yardımını esirgemeyen tez danıĢman hocam Sayın Yrd. 

Doç Dr. Aysel ÇAĞDAġ ‟a, araĢtırmanın baĢında zamanını esirgemeyip bana önerilerde 

bulunan Sayın Prof. Dr. Üstün DÖKMEN ‟e, çalıĢmamı destekleyen Sayın hocam Prof. Dr. 

Ramazan ARI ‟ya, araĢtırma süresince istatistiksel analizlerle ilgili katkılarını esirgemeyen 

Sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman TOZLUCA ‟ya, araĢtırma sırasında uyguladığım 

ölçek ve bilgi formuna içtenlikle cevap veren okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlere ve çalıĢmalarım boyunca benden desteklerini esirgemeyen Anneme ve EĢime 

sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 

 

KONYA, 2008            Esma ÇELĠK  
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BÖLÜM I 

 

GĠRĠġ 

Problem 

 

Tarih boyunca tüm toplumlar yaĢamını sürdürmek ve diğer toplumlarla her alanda 

rekabeti sağlamak için çağın gerektirdiği eğitim anlayıĢı içinde bireylerini eğitim öğretim 

sürecine tabi tutmak zorunda kalmıĢlardır. 21. yüzyılda ülkemizde de Ģüphesiz bu amaç 

güdülmekte ve eğitimin tüm kademelerinde bu amacın yansımaları doğal olarak kendini 

göstermektedir.  

Ġnsanlığın çağlar boyu tartıĢmasız anlaĢtığı, belki de tek konu, çocukların toplumun 

geleceği olduğu gerçeğidir. Ġnsan, eğer bencilliğin karanlığına gömülmemiĢse; sevgisini en 

sakınmasızca çocuklara vermiĢ, en güzel düĢleri onlar için kurmuĢ, yaĢanası bir dünya 

yaratmayı çocuklar için istemiĢtir (Yavuzer, 1992, s. 13). 

Çocuk çağdaĢ uygarlığın yükselen değerleri arasında yer almakta ve insanın 

doğasından gelen sonsuzluk bilincinin bir ürünü olarak, kiĢilerin ve toplumların geleceğini 

temsil etmektedir. Onun içindir ki günümüzde, çocuğa gösterilen ilgi, sevgi ve güven bir 

geliĢmiĢlik ölçütü olarak kabul edilmektedir (Kılıç, 2005, s. 1). 

Eğitim, yeni kuĢakların, toplum yaĢayıĢında yerlerini almak için hazırlanırken, 

gereken bilgi, beceri ve anlayıĢlar elde etmelerine ve kiĢiliklerini geliĢtirmelerine yardım 

etmek etkinliğidir (Oğuzkan, 1993, s. 46). Eğitim kiĢiye istendik davranıĢlar kazandırma 

sürecidir (Senemoğlu ve diğerleri, 2000, s. 2). 

Eğitimin amacı, kiĢileri yaĢadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaĢ dünyanın 

uyumlu bir üyesi haline getirerek, onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak; 

bireylerin, toplum ve dünyadaki değiĢme ve geliĢmelere ayak uydurabilecek ve katkıda 

bulunabilecek bir biçimde yetiĢtirilmelerini sağlamaktır (Ulcay, 1993,s.1; Dilaver, 1996, 

s.119). 

Eğitimin ilk basamağını oluĢturan "Okul Öncesi Eğitim", çocuğun doğduğu günden 

temel eğitime baĢladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki 

yaĢamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil 

geliĢimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kiĢiliğin Ģekillendiği ve çocuğun devamlı olarak 

değiĢtiği bir süreçtir (Ömeroğlu ve Yaflar, 2004, s. 77). 
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Okul öncesi eğitim, 0-72 ay arasında çocukların geliĢim düzeylerine ve bireysel 

özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönlerden geliĢmelerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri 

doğrusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü 

içinde yer alan bir eğitim sürecidir (Gürkan, 2004, s.4).  

Okul öncesi dönemde eğitimin amacı, çocuğu tüm geliĢim (zihinsel, duygusal, sosyal, 

fiziksel ve dil) alanlarında desteklemek, gelecek eğitim basamaklarına hazırlamak, kendini 

ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan, sosyal bir birey olarak yetiĢmesini 

sağlamaktır (Zembat, 1999, s. 49).  

Okul öncesi eğitimin temel amacı; çağdaĢ ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu 

ve düĢüncelerini özgürce ifade edebilen, giriĢimci, araĢtırmacı, özdenetimini sağlayabilen, 

kendi haklarına ve baĢkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanma becerisine ve 

kültürel değerlere sahip, sağlıklı kuĢaklar yetiĢtirmektir (Zembat ve diğerleri, 1995,              

ss. 111-112). 

Eğitim bir iletiĢim sürecidir. ĠletiĢimde bulunmaksızın eğitim yapmak imkânsızdır 

(Küçükahmet ve diğerleri, 2000,s. 32). Ġnsanları yeni yüzyıla hazırlamak, onlara sağlanacak 

eğitim imkânları ve onlarda geliĢtirilecek sağlıklı iletiĢim becerisi ile gerçekleĢebilir. 

Günümüzde toplumların çağdaĢ uygarlık düzeyine ulaĢabilmelerinin, eğitime verdikleri önem 

kadar iletiĢime de önem vermeleri ile mümkün olacağı söylenebilir (ÇağdaĢ, 1997, s. 18). 

ĠletiĢim; bir düĢüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol, baĢ hareketleri ve 

konuĢma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildiriĢim araç ve gereçlerinden 

yararlanarak bir kimseden baĢka bir kimseye iletimidir (Oğuzkan, 1984, s. 22). 

KarmaĢık bir canlı varlık olarak insan davranıĢlarının anlaĢılabilmesi, 

çözümlenebilmesi önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Ġyi bir iletiĢimin yolu artık insanı 

anlamaktan, beklentilerini karĢılayabilmekten ve empati kurmaktan geçmektedir (Kılıç, 2005, 

s. 2). 

ÇağdaĢ insanın temel sorunlarından biri, belki de en önemlisi baĢkaları tarafından iyi 

anlaĢılmamaktır. AnlaĢıldığını hisseden birey rahatlar, huzur duyar. ÇağdaĢ dünyanın getirdiği 

iletiĢim sorunlarına, yalnızlığa ve yabancılaĢmağa karĢı en etkili yol insanların birbirlerini 

anlamaya çalıĢmalarıdır. Bu anlamayı sağlayan en etkili yol ise kiĢinin kendisini 

karĢısındakinin yerine koyarak,  onun duygu ve düĢüncelerini anlamaya çalıĢarak, yani empati 

kurarak anlamasıdır. Günlük yaĢamın hemen her kesiminde empatik anlayıĢ, insanları 

birbirine yaklaĢtırma, iletiĢimi kolaylaĢtırma özelliğine sahiptir. Ġnsanlar, kendileriyle empati 

kurulduğunda, anlaĢıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Diğer insanlar 
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tarafından anlaĢılmak ve önem verilmek ise, kiĢiyi rahatlatır (Dökmen, 1988a, ss. 158-159; 

Okvuran, 1993, s. 8; Alisinaoğlu ve Köksal, 2000, s. 11; Dökmen, 2002, s. 136). 

Günümüzde empati, kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara 

onun bakıĢ açısıyla bakması, o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, 

hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir (Dökmen, 2002, s. 135). 

Empatik ilkelere dikkat edilerek kurulan iletiĢimin sağlıklı olacağı, empatik ilkelere 

uyulmaması sonucu oluĢan iletiĢimin ise sağlıklı olamayacağı ileri sürülebilir. Bu, belki 

sağlıklı iletiĢimin olmadığı ortamda empatiden, empatinin olmadığı ortamda sağlıklı 

iletiĢimden söz edilememesi anlamına da gelebilir. Empati ve iletiĢim kavramları gerçekten 

iliĢkili midir? Eğer «empati» ve «iletiĢim» kavramları arasında pozitif yönde bir iliĢkiden söz 

edilebilirse, empatik yönden geliĢmiĢ bir bireyin aynı zamanda kiĢiler arası iletiĢimde de 

baĢarılı, empatik yönü zayıf bir bireyin kiĢiler arası iletiĢimde de baĢarısız olması beklenir.     

Eğitimde verimliliği etkileyen en önemli etkenlerden birisi öğretmendir. Toplumun 

değerlerinin korunması, sürdürülmesi ve yeni değerlerin kazandırılmasında öğretmen en 

önemli öğedir. Son yıllarda öğretmenlik mesleğine yönelik standartlardaki değiĢmeler, 

öğretmenlerin mesleğine karĢı tutumlarını farklılaĢtırmaktadır. Etkili öğretmen, hem birlikte 

olduğu öğretmen grubuna karĢı hem de öğrencilerine karĢı sorumlulukları olan ve 

öğrencilerinin duygu ve gereksinimleriyle ilgilenmeye çalıĢan ve insanları doğru anlama 

yönünde çaba gösteren bir eğitim çalıĢanıdır. Özellikle öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, 

biliĢsel, duyuĢsal ve devinimsel düzeylerini öğrenerek buna uygun öğrenme yaĢantılarını 

düzenler. Etkili öğretmen, öğrencilerin eğitim öğretim etkinliklerine iliĢkin düĢünce ve 

tutumlarını denemelerine olanak sağlar. Verimliliklerini ve performanslarını arttırabilecek 

düĢünce ve davranıĢlar kazanmaları yönünde onları güdüler (Uz ve Eryılmaz, 1999, s.108; 

Üstüner ve Sancar, 1999, s. 341; Tezel, Gençten ve Abacı, 2001, s. 51; Can, 2004, s. 16; 

Üstün, 2007, s. 21). 

Öğretmen-öğrenci arasındaki iliĢki; açıklık, önemsemek, birbirine gereksinim duyma, 

gereksinimlerini karĢılıklı olarak giderebilme özelliklerini içerirse, iyi bir öğretmen-öğrenci 

iliĢkisi kurulmuĢ olur (Gordon, 2000, ss. 21-22 ). 

Yeni nesillerin geliĢmesini ve Ģekillenmesini sağlayan öğretmenin, mesleği ile ilgili 

bilgi sahibi olması için iyi bir eğitimden geçmesi Ģarttır. Ġyi bir öğretmenin hem kendi 

konusunda uzman, hem de bilgi ve becerileri öğrencilere aktarmasına yardımcı olacak 

öğretmenlik bilgisine sahip olması gerekir. 

Hangi düzeyde olursa olsun öğretme, öğrenmeyi sağlamak üzere koĢulları oluĢturma, 

öğrenmeyi destekleme, öğrenmeyi kılavuzlama faaliyetidir. O halde bugünün öğretmeni, 
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sadece bilgi aktarıcı ya da taklit edilecek bir model değil, etkili öğrenmenin çok çeĢitli 

yollarla meydana geldiğini; farklı öğrencilerin farklı öğrenme yolları tercih ettiğini; birey 

olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate aldığında öğrenmenin gerçekleĢtiğini bilen ve 

öğretme-öğrenme ortamlarını, bu özellikleri dikkate alarak düzenleyen ve öğrenmeye 

rehberlik eden kiĢidir. Öğretmen, bilgi taĢıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden 

yolları gösterici, kolaylaĢtırıcı birer eğitim lideri olmalıdır (Schlechty, 1991, s. 41; VarıĢ ve 

diğerleri, 1994, s. 50; Senemoğlu ve diğerleri, 2000, s.20). 

Bunun için öğretmen, çocukların baĢta biliĢsel geliĢimleri olmak üzere, diğer geliĢim 

alanlarına da katkıda bulunmak için uyarıcı çevreden, fırsat eğitiminden, eğitici materyal ve 

malzemelerden, eğitim programındaki tüm etkinliklerden olabildiğince yararlanmalı, çocuklar 

için önemli olan bu dönemi, eğitim ortamında en iyi Ģekilde değerlendirmeye çalıĢmalıdır. 

(Hopkins ve Stern, 1996, s. 503; Mark ve Vera, 1999, s. 12). 

Öğretmen okul öncesi eğitim programına can verecek ve onu etkili bir Ģekilde 

uygulayacak kiĢidir. Öğretmenler ve çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarında, günün büyük 

bir bölümünü birlikte geçirirler. Bu nedenle, çocuğun güven duyabileceği ve bir gruba ait 

olma duygusunu tadabileceği bir kabul ortamında bulunması gerekmektedir (Güler, 1994, 

s.14). 

Isenberg (1979), okul öncesi eğitim öğretmeninden beklenen yeterlilikleri belirlerken; 

Okul öncesi eğitim öğretmeninin çocuk geliĢimi, program geliĢtirme ve sınıf yönetimi 

hakkında bilgili olması gerektiğini, ayrıca çocukların kiĢisel özelliklerini tek tek bilmesi 

gerektiğini ve çocuklarla iyi iletiĢim kurabilmesi gerektiğini belirtmiĢtir (Akt: Kuru, 2000,     

s. 64). 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili problem çözme becerisi ile güçlü bir iletiĢim 

becerisine sahip olması gerekir. Olumlu bir sınıf ortamı, büyük ölçüde öğretmenin 

öğrencileriyle kurmuĢ olduğu iliĢkilerin niteliğine bağlıdır (Yavuzer; 2001, s. 12). Empati ile 

bireyin öznel dünyasındaki yaĢantılarının baĢka birisi tarafından ifade edilmesi sonucunda, 

birey daha önce bilincinde olmadığı içsel yaĢantılarını fark etmeye, sorunlarının kaynağını ve 

çözüm yollarını görmeye baĢlamaktadır. Empati bir yönüyle etkili problem çözmeyi 

sağlamaktadır (Özcan, Oflaz ve Türkbay, 2003, s. 109). 

Öğrencilerin düĢüncelerine önem vermek, onların katılımlarını değerli saymak, bunları 

sınıfta paylaĢmak ve onları anlamaya çalıĢmak öğrencilerle kurulan etkileĢimi olumlu 

yönlendirir (Çakmak, 2000, s. 28). 

Ġlk çocukluk çağı, baĢkalarını gözleme ve taklit etme eğiliminin en fazla olduğu 

çağdır. Bu nedenle çocuğun yakın çevresindeki bulunan her kiĢi, onun için ayrı bir model 
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teĢkil eder (ÇağdaĢ, 2000b, s.34). Çocuğa empatik ve değer vererek davranmanın yanı sıra, 

çocuğun yanında baĢkalarına da empatik ve değer vererek davranan yetiĢkin, çocuklarda 

empatinin geliĢiminde güçlü bir etkiye sahiptir (Cotton, 2007, s. 4). Empatik öğretmenler 

öğrencilerin davranıĢlarını anlamada daha hassas, sorunlara çözüm bulmada daha 

baĢarılıdırlar (Genç ve Kalafat, 2008, s.213). 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öğrencilerine karĢı empatik anlayıĢ içinde olması 

ve etkili bir iletiĢim için gerekli olan koĢulları sağlamaları; onlarla etkin ve sağlıklı iletiĢim 

kurmalarını sağlayacak, onların olumlu benlik geliĢtirmelerine, uyumlu kiĢilik özellikleri 

kazanmalarına ve kendilerini gerçekleĢtirmelerine, ilerdeki öğrenim hayatlarında daha baĢarılı 

olmalarına yardımcı olacaktır. Empati üzerine pek çok araĢtırma yapılmıĢ olmasına rağmen, 

okul öncesi öğretmenleri üzerinde böyle bir araĢtırma fazla yapılmadığından dolayı okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki kıdemleri, cinsiyetleri, yaĢları, eğitim düzeyleri, 

öğrenci sayıları, medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları, sahip oldukları çocuk sayısı, 

mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini sevip sevmemeleri, tam günlük/yarım 

günlük çalıĢma biçimlerinin empatik eğilimlerini etkileyip etkilemediği araĢtırılması gereken 

önemli bir konudur.            

Amaç 

 

Bu araĢtırmanın genel amacı, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki kıdemleri, 

cinsiyetleri, yaĢları, eğitim düzeyleri, öğrenci sayıları, medeni durumları, çalıĢtıkları 

kurumları, sahip oldukları çocuk sayısı, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini 

sevip sevmemeleri, tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleri empatik eğilimlerini 

etkilemekte midir? Sorusuna cevap aramaktır. 

 

Alt Amaçlar 

  

Genel amaca bağlı olarak aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

  

1. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleki kıdemleri empatik eğilimlerini 

etkilemekte midir? 

2. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetleri empatik eğilimlerini etkilemekte 

midir? 

3. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yaĢları empatik eğilimlerini etkilemekte midir? 
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4. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin eğitim düzeyleri empatik eğilimlerini 

etkilemekte midir? 

5. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sınıflarındaki öğrenci sayıları empatik 

eğilimlerini etkilemekte midir?        

6. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin medeni durumları empatik eğilimlerini 

etkilemekte midir? 

7. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin çalıĢtıkları kurumlar (Anaokulu/Ana 

sınıfı/KreĢ) empatik eğilimlerini etkilemekte midir? 

8. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları çocuk sayıları empatik 

eğilimlerini etkilemekte midir? 

9. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleği isteyerek seçip seçmemeleri empatik 

eğilimlerini etkilemekte midir? 

10. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleklerini sevip sevmemeleri empatik 

eğilimlerini etkilemekte midir? 

11. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleri 

empatik eğilimlerini etkilemekte midir? 

 

AraĢtırmanın Önemi 

 

Okul öncesi eğitim; çocukların zengin uyarıcı çevre koĢulları içinde tüm geliĢim 

alanlarına yönelik hedeflerin gerçekleĢtirildiği, ailelerinin dıĢındaki ilk toplumsal grupla 

sosyal etkileĢime girdikleri, gelecekteki yaĢamlarını bütünüyle etkileyebilecek en önemli 

süreçtir. YaĢamın sihirli yılları olarak adlandırılan bu dönemde, çocuğun kiĢiliğinin temelleri 

atılmaya baĢlamaktadır. Okul öncesi dönem çocukları kiĢiliklerinin oluĢum süreci içinde, 

kendileriyle özdeĢleĢebilecek; davranıĢlarını ve kiĢilik özelliklerini kopya edebilecekleri bir 

modele ihtiyaç duymaktadırlar. Empati kurma kavramı soyuttur ve çocuklar tarafından 

anlaĢılması güçtür. Ancak çocuklar bu kavramları, çevresinde diğer insanlara karĢı cömert, 

hoĢgörülü, Ģefkatli davranan yetiĢkinlerden kolayca öğrenebilmektedir. Çocuklar yetiĢkinlere 

saygı duyarlar ve onları gözleyerek öğrenirler. Bu nedenle, çocukların çevresinde model 

olabilecek insanlara sevgi ve Ģefkat gösteren, hoĢgörülü, kendini karĢısındakinin yerine 

koyarak duygularını paylaĢabilen (empati) öğretmen ve yetiĢkinlerin bulunmasına ihtiyaç 

vardır (Damon,1997; Chandler, Boyes, 1982; Akt: Genç ve Senemoğlu, 2001, s. 7). 
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Türkiye‟de böyle bir araĢtırmanın yapılmıĢ olması, bu alanla ilgili araĢtırma 

eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacağı gibi bundan sonra yapılacak yeni araĢtırmalara da 

ıĢık tutacaktır.  Bu araĢtırma sonucunda elde edilecek bulguların özellikle; 

1. Empati konusunu güncelleĢtirip üzerinde düĢünme ve tartıĢma ortamı yaratacağı, 

2. Okul öncesi eğitimde öğretmen-öğrenci iletiĢiminde empatinin öneminin daha iyi 

anlaĢılmasına yardımcı olacağı, 

3. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencileri ile 

iletiĢimlerinde empatik eğilimlerini geliĢtireceği, 

4. Okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen yetiĢtiren yüksek öğrenim kurumlarında, 

öğretmen adaylarının iletiĢim ve empatik becerilerini geliĢtirecek eğitim programlarının 

hazırlanmasında etkin rol oynayacağı, 

5. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere düzenlenecek hizmet içi 

eğitim programlarının hazırlanmasına katkı sağlayacağı, 

6. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda geliĢtirilen önerilerin yeni 

araĢtırmalara ıĢık tutacağı umulmaktadır. 

                                                     

Sayıtlılar 

 

1. Örneklemin evreni temsil edecek yeterlilikte olduğu, 

2. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin “Empatik Eğilim Ölçeği”ni samimi ve 

içtenlikle cevapladıkları varsayılmıĢtır. 

 

Sınırlılıklar 

 

Bu araĢtırma sonucu elde edilecek bulgulara iliĢkin genellemeler aĢağıda belirtilen 

sınırlılıklar için de geçerlidir 

1. AraĢtırma Konya‟ da 2006–2007 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan MEB bağlı okul öncesi eğitim kurumları ile SHÇEK bağlı kurumlarda çalıĢan 

okul öncesi eğitimi öğretmenleri ile sınırlıdır. 

2. AraĢtırmanın konusu, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdem, cinsiyet, yaĢ, 

eğitim düzeyi, öğrenci sayısı, medeni durum, çalıĢtıkları kurum, sahip oldukları çocuk sayısı, 

mesleği isteyerek seçip seçmeme, mesleği sevip sevmeme, tam günlük/yarım günlük çalıĢma 

biçimlerinin empatik eğilimlerine etkisi ile sınırlıdır. 
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3. Öğretmenlerin Empatik Eğilimleri ile ilgili veriler “Empatik Eğilim Ölçeğinin” 

ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

4. UlaĢılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklarla sınırlıdır. 

 

Tanımlar 

 

Eğitim: Eğitim kiĢiye istendik davranıĢlar kazandırma sürecidir (Senemoğlu ve 

diğerleri, 2000, s. 2).  

Okul Öncesi Eğitim: Doğumdan ilkokulun baĢlangıcına kadar olan ve çocukluk 

yıllarını içine alan; bu yaĢ çocuklarının bireysel özelliklerine ve geliĢimsel düzeylerine uygun, 

zengin uyarıcı-çevre olanaklarını sağlayan, onların tüm geliĢimlerini, toplumun kültürel 

değerleri ve özellikleri doğrultusunda, en iyi biçimde yönlendiren bir eğitim sürecidir 

(Oğuzkan ve Oral, 1997, s. 2). 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları: 0-6 yaĢ (0-72 ay) arası çocukların tüm 

geliĢimlerinin, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb. yönlerden sağlıklı ve düzenli fiziksel 

koĢullar içinde, toplumun kültürel özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, 

onlarda sağlam bir kiĢiliğin, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı iĢlek bir zekânın temellerini atan, 

uzman eğitici kadroya sahip; temel fonksiyonu eğitim olan, sosyal kuruluĢlardır (Oğuzkan ve 

Oral, 1997,    s. 3). 

KreĢ: 0-36 ay arasındaki çocukların bakım ve eğitimini sağlayan kurumlardır (Kaytaz, 

2005, s. 13). 

Anaokulu: 36-72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla açılan Millî Eğitim 

Bakanlığı‟na bağlı, özel ve resmî okul öncesi eğitim kurumudur (Yılmaz, 1999, s. 15). 

Ana sınıfı:  60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları 

bünyesinde açılan sınıftır (MEB, 2006a, s. 4). 

Gündüz Bakım Evi: 0-6 yaĢ grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleĢtirmek, 

bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliĢtirmek ve bu çocuklara temel değer ve 

alıĢkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluĢlarıdır 

(BaĢbakanlık, 2007). 

Okul Öncesi Eğitim Programı: 0-72 aylık çocukların ev ve kurum ortamlarında 

biliĢsel, duygusal, sosyal ve psiko-motor yönden sağlıklı geliĢmelerini desteklemek üzere 

hazırlanan programdır (MEB, 1997, s. 13).  
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Öğretmen: Eğitim sektörü ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

boyutlara sahip alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik ve mesleki 

formasyonu gerektiren profesyonel statüdeki bir kiĢidir (Alkan, 1998, s. 12). 

Öğrenci: Öğrenme ortamına bazı ön öğrenmeler ve özelliklerle katılan ve yeni 

öğrenmeleri gerçekleĢtirmesi beklenen kiĢi (VarıĢ ve diğerleri, 1994, s. 38). 

ĠletiĢim: Bir düĢüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol, baĢ hareketleri ve 

konuĢma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildiriĢim araç ve gereçlerinden 

yararlanarak bir kimseden baĢka bir kimseye iletimidir  (Oğuzkan, 1984, s. 27 ). 

Empati: Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ 

açısıyla bakabilmesi, duygu ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bunu 

iletme sürecidir (Dökmen,2002, s. 135). 

Empatik Eğilim: DoğuĢtan getirildiği ve yaĢantılar yoluyla bir miktar geliĢtirilebildiği 

kabul edilen, kiĢiliğin bir parçası olup; kiĢilerin günlük davranıĢları içerisindeki empatik 

davranıĢları içerisinde empatik davranıĢta bulunma potansiyelidir (Ceyhan, 1993, s. 7). 

Yeterlik: Bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek 

için ihtiyaç duyulan yetenek, bilgi ve becerilerdir (ġahin, 2004).    
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BÖLÜM II 

ĠLGĠLĠ YAYIN VE ARAġTIRMALAR 

1. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM 

 

1.1.  Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 

 

Yeryüzünün en değerli varlığı insandır. Ġnsanın çevresindeki değiĢmelere uyum 

sağlaması, bazen de etkide bulunması onun kaçınılmaz özelliğidir. Arzu edilen huzur ve 

mutluluğu, baĢarı ve geliĢmeyi gerçekleĢtirmede, olumsuzlukları gidermede, belli yeterliliğe 

ulaĢmada, insanın iĢlenip değerlendirilmesinde eğitimin önemi büyüktür (BaĢaran, 1983,       

s. 22; Çağlayan, 2003, s. 59). 

Eğitim, bireyin davranıĢlarında, kendi yaĢantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik 

davranıĢlar kazandırma süreci olarak tanımlanabilir (Senemoğlu ve diğerleri, 2000,   s. 2). 

Erken çocukluk çağı olarak adlandırılan 0-6 yaĢ dönemi çocuğun gelecekte göstereceği 

tüm özelliklerin (baĢarı, davranıĢ biçimi, yaĢam Ģekli, öğrenmeye karĢı ilgi ve istek, kiĢilik 

geliĢimi, problem çözme, yaratıcılık ve üretkenlik vb.) kazanılmasında önemli bir evredir 

(Yıldız, 2004, s. 414).  

AĢağıda erken çocukluk eğitimi olarak da adlandırılan okul öncesi eğitime iliĢkin 

farklı tanımlar verilmiĢtir.  

Oğuzkan ve Oral (1997, s. 2) okul öncesi eğitimi, doğumdan, ilköğretimin 

baĢlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan; bu yaĢ çocuklarının bireysel 

özelliklerine ve geliĢimsel düzeylerine uygun zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan; 

onların tüm geliĢimlerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda, en iyi 

biçimde yönlendiren bir eğitim süreci olarak tanımlamıĢlardır. 

Sevinç‟e göre (2003, s. 13) 0-72 ay çocukların; tüm geliĢimlerini, toplumun kültürel 

değerleri doğrultusunda yönlendiren, duyguların geliĢimini ve algılama gücünü arttırarak akıl 

yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını geliĢtiren, kendini ifade etmesini, öz 

denetimlerini kazanmasını sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir.  

Gürkan‟a göre ise (2004, s.4) 0-72 ay arasındaki çocukların geliĢim düzeylerine ve 

bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden geliĢmelerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri 

doğrusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü 

içinde yer alan bir eğitim sürecidir.  
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Yukarıda verilen tanımlara dayalı olarak okul öncesi eğitimin; eğitim ve öğretimin ilk 

basamağını oluĢturan, zengin uyarıcı çevre ortamında çocuklara yeni deneyimler kazanma 

fırsatı veren, öğrenmenin en hızlı olduğu 0-6 yaĢ arası yılları kapsayan, bu yaĢ çocuklarının 

sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel ve psiko-motor yönden geliĢimlerine katkı sağlayan 

eğitim süreci olduğu söylenebilir. 

1.2. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

 

YaĢamın ilk yıllarında beyin ve sinir sisteminin hızla geliĢmesine paralel olarak 

çocuğun öğrenme kapasitesi de hızla artmakta ve yeterli zihinsel geliĢme için çevreden gelen 

uyarımlar çok önemli bir rol oynamaktadır. Temel bilgi ve beceriler, bu kritik dönemde, 

doğrudan sağlanan zengin uyancılar ve deneyimlerle kazandırılamazsa, ilerleyen yıllarda 

bunlar öğrenilseler bile, ulaĢılan düzeyde eksiklikler görülebilir. Buna karĢın erken yaĢlarda 

zengin deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve beceriler, çocukların daha sonraki 

öğrenmelerinde baĢarılı olma Ģansını arttırmaktadır. Çevre-uyarıcı zenginliği, zihinsel 

deneyimlerini çeĢitlendirdiği için okul öncesi eğitim kurumları; düzenleyecekleri öğrenim 

yaĢantılarıyla, çocukluğun duyularının geliĢimine ve algılama gücüne katkıda bulunabilirler 

(Gürkan, 1993; Oğuzkan ve Oral, 1997,s. 5). 

Özer ve Beler (1995, s. 271) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 0-6 yaĢ 

çocuklarının eğitim olanaklarını araĢtırdıkları çalıĢmalarında; 

1. Okul öncesi yıllar uyumlu, baĢarılı ve dengeli bir kiĢiliğin temelinin atıldığı, 

yeteneklerin ve ilgilerin geliĢtiği ve zihinsel geliĢmenin büyük ölçüde tamamlandığı,  

2. Çocuğun beslenme, temizlik, dinlenme, giyinme, soyunma gibi belirli alıĢkanlıkları 

ve toplumun değer yargılarını kazandığı,  

3. Oyun oynama, hareket etme, arkadaĢlık kurma gibi ruhsal gereksinimlerinin yoğun 

olduğu yıllar olarak belirtilmiĢtir.  

Okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-6 yaĢlar insan yaĢamının ileriye dönük etkileri 

yönünden en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönemdeki yaĢantılar yaĢamın daha sonraki 

yıllarında hayatı kolaylaĢtırabileceği gibi, yaĢamın ileriki yıllarındaki bazı sorunların da 

temelini oluĢturabilir. Çocuğun geliĢimi çevre ile etkileĢimi sonucu oluĢur. Çevreden en fazla 

etkilenilen yıllar erken çocukluk dönemidir. Zengin uyaranlarla dolu bir erken çocukluk 

eğitimi, sağlıklı ve mutlu çocukluk ve gençlik devresi için iyi bir hazırlık ve alt yapı 

oluĢturacaktır. (Oktay, 1999, s. 45; Berkman ve diğerleri, 2005, s. 27).   

Okul öncesi eğitim, çocukların sözel faaliyetlerine önem verir ve onlara hareket 

imkânı sağlar. Bu eğitimle renk, sayı ve kavramlar, çocuğun düĢüncesine uygun bir biçimde 
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somuta indirgenerek verilir. Parmak boya ve resim faaliyeti, su oyunu, kum oyunu, ritmik 

jimnastik, bloklarla oynama önde gelen oyun dizileri arasında sayılabilir. Çocukların en 

hoĢlandıkları dramatik oyun köĢeleri, doktorculuk, evcilik, bakkalcılık köĢeleridir. Çocuk en 

iyi ve örgütlü oyun ortamını bulur. Böyle özgür ve duyguların rahatlıkla ifade edildiği 

ortamda da çocuğun gizil güçleri kolayca ortaya çıkar (Yavuzer, 1994, s.156). 

Okul öncesi eğitimde düzenlenen etkinlikler, çocuğun beden yapısını tanımasını ve 

organlarının iĢlevlerini öğrenmesini sağlar. Beden sağlığı ile ilgili bilinçlenmenin temeli bu 

yaĢlarda atılır, cinsler arasındaki farklılıklar bu yaĢlarda keĢfedilir (Oğuzkan ve Oral, 1997,    

s. 15). Çocuk okul öncesi dönemde “ben kimim?” sorusuna karĢılık olmak üzere kendisinin 

farkında olmaya ve kendi güçleri ile özellikleri konusunda uyanmaya baĢlar. Çocuğun kiĢisel-

sosyal geliĢim alanında olumlu bir “kendini kabul” süreci yaĢaması onun gerek eğitim ve 

meslek, gerekse genel olarak yaĢamda baĢarılı olabilmesi için son derece önemlidir 

(YeĢilyaprak, 1995, s. 253). 

Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun içinde bulunduğu kültür değerlerini 

özümlemesine, sosyalleĢmesine, zihinsel geliĢim süreci içinde olgunlaĢmasına, kendini 

tanımasına, faaliyetlere kendiliğinden katılmasına imkân verir (Büyükkaragöz, 1995,  s. 67).  

Okul öncesi eğitimin, sosyal geliĢim üzerindeki etkilerini inceleyen araĢtırmacılar, bu 

eğitimden yararlanmıĢ çocukların, daha sosyal, daha bağımsız, daha güvenli,  daha meraklı ve 

çevreye daha fazla ilgi gösterdiklerini saptamıĢlardır. Çocukların antisosyal davranıĢları okul 

öncesi eğitim kurumuna devam süresi arttıkça azalmaktadır (Gürkan, 1982,  s. 217; Oktay, 

1993, ss. 176-180).  

Sosyal iliĢkileri olumlu yönde geliĢen çocuklarda, paylaĢma ile birlikte çalıĢma 

eğilimini artıran bu ortamın, “çocuğu her isteğe olumlu yanıt veren edilgin birey haline 

dönüĢtürüp dönüĢtüremeyeceği” konusunda yapılan çalıĢmalar bu korkunun yersiz olduğunu 

ortaya koymaktadır. Çocukların okul öncesi eğitim kurumlarında kaldığı süre arttıkça, 

direnme davranıĢlarının da arttığı, ilgileri ve özgür iradeleri doğrultusunda bir uyumun söz 

konusu olduğu saptanmıĢtır (Oğuzkan ve Oral,1997, ss. 106-107). 

Okul öncesi eğitim, çocukların ahlâki ve sosyal geliĢimlerini destekleyecek etkinlikleri 

içermektedir. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklar devam etmeyen akranlarına 

göre daha ileri düzeyde sosyal ve ahlâki geliĢim gösterme eğilimindedirler (Seçer ve Sarı, 

2006, s. 126). BaĢka bir deyiĢle, çocuk okul öncesi eğitim kurumuna devam ettikçe sosyal 

davranıĢlar yönünden daha uyumlu bir kiĢilik geliĢtirmektedir. 

Okul öncesi eğitimin rolü, daha sonra gelecek eğim aĢamalarına, çocuğun her yönden, 

özellikle de toplumsal olarak hazırlanması açısından oldukça önemlidir. Diğer bir deyiĢle, 
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çağdaĢ ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düĢüncelerini özgürce ifade edebilen, 

giriĢimci, araĢtırmacı, özdenetimini sağlayabilen, kendi haklarına ve baĢkalarının haklarına 

saygılı, yeteneklerini kullanma becerisine ve kültürel değerlere sahip, sağlıklı kuĢaklar 

yetiĢtirmek, okul öncesi çağdaki çocukların eğitimine gereken önemi vermekle sağlanabilir 

(Senemoğlu,1994, s. 23; Zembat ve diğerleri, 1995, ss. 111-112). 

Çocuklar davranıĢları, duygu ve düĢünceleri ile geliĢim özellikleri bakımından 

yetiĢkinlerden farklı, değiĢime yenileĢmeye açık son derece alıcı kendilerine özgü varlıklardır. 

Bunun için erken dönemde uyarıcılarla karĢı karĢıya gelmeleri iyi bir eğitim ortamının 

sağlanması duygusal geliĢim açısından da önemlidir (Koçak, 2001). 

Okul öncesi eğitim dönemi, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal geliĢimlerinin en 

hızlı olduğu dönemlerden biridir. Bloom‟un yaptığı araĢtırmalara göre 17 yaĢına kadar olan 

zihinsel geliĢmenin %50‟si 4 yaĢına, %30‟u 4 yaĢından 8 yaĢına, % 20‟si 8 yaĢından 17 

yaĢına kadar oluĢmaktadır. Bu bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri 

büyüktür ve bu dönemde çocuğun yetenek ve becerilerini geliĢtirmek için ona rehberlik 

etmek, çocuğun doğru davranıĢlarını pekiĢtirmek gerekir. Bu da ancak planlanmıĢ sistemli bir 

okul öncesi eğitim ile olur (Poyraz ve Dere, 2001, s. 17). 

Diğer taraftan, Gürkan (2004, s.7) okul öncesi eğitimin iĢlevini Ģöyle sıralamıĢtır:   

1. Ġnsan beyni bir yaĢından önce, hızla geliĢmekte ve bu geliĢim geniĢ bir alanı 

kapsamaktadır. Doğumdan hemen sonraki aylar, beynin geliĢimi açısından çok önemlidir. Bu 

sürede öğrenmenin geliĢmesini sağlayan hücre bağlantıları 20 kat artmaktadır.  

2.  Beynin geliĢimi, çevresel koĢullardan sanıldığından çok daha fazla etkilenmektedir. 

Beslenme buna en belirgin etkendir. Çevre ile etkileĢimin niteliği ve çocukluğun ilk 18 ayda 

edindiği deneyimlerin (sağlık, beslenme, bakım ve uyarıcılar) neden olduğu sonuçlar, yetersiz 

çevreden gelen çocuklarda telafi edilmesi güç etkiler yaratabilmektedir. 

3. Erken yaĢlarda çevrenin beyin geliĢimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir. Çocukların 

erken yaĢlarda iyi beslenmesi, oyuncaklar ve baĢkaları ile uyarıcı nitelikte etkileĢime girmesi, 

erken yaĢta etkileĢime girmeyen akranlarına oranla beyin iĢlevleri bakımından daha olumlu 

etkiler bırakır. 

4. Çevre beynin yalnızca hücre sayısını ve bağlantılarını değil, onların bağlanma 

yollarını da etkilemektedir. Okul öncesi dönemdeki deneyimler, beynin çalıĢma Ģeklini 

oluĢturma bakımından da önemlidir. 

Ġlk yıllarda çocuğun öğrenme kapasitesi oldukça yüksektir. Bu yaĢlarda çocuğun zihni 

esnektir. Okul öncesi eğitim; çocukta yetenekleri geliĢtirerek, ona öğrenme olanakları 
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sağlayarak ve çocuğu bilinçli bir Ģekilde yönlendirerek geliĢimine katkıda bulunur (Berkman, 

1990, s. 35).  

Okul öncesi eğitim kurumları, çocuklara zengin uyarıcı bir ortam sunarak onların 

biliĢsel ve dil yönünden geliĢmesini sağlar. Çocuklar böyle bir ortamda bulunarak büyüklük, 

küçüklük, Ģekil, renk gibi kavramları geliĢtirirler (Oktay, 1993, ss. 176-180; Gündoğan, 2002, 

s. 3). 

Okul öncesi eğitim kurumlarının çocuğa sağladığı yararın birinin de çocuk için en 

yakın gelecek olan ilkokula hazırlamak olduğu söylenebilir. Ancak bu hazırlama çocuğa 

harfleri, sayıları ezberletme ya da okuma yazma öğretme olarak algılanmamalıdır. Önemli 

olan çocukların bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden sağlıklı geliĢmelerine, 

yaĢlarının gerektirdiği olgunluk düzeyine ulaĢmalarına, düzgün bir Türkçe ile konuĢmalarına, 

ilköğretimde gerekli olan bazı beceri ve kavramları geliĢtirmelerine yardımcı olmaktır 

(Yavuzer, 1993, s. 181; ÇağdaĢ ve Seçer, 2005, s. 89).  

Çocuk çevre ile iletiĢim sonucu ister biliĢsel süreçler, ister taklit, isterse model alma 

gibi yollarla dil kazanımını elde eder (Dağabakan, 2007, s. 156). Ayrıca, zihinsel süreçlerin 

iĢlemeye baĢladığı 5 yaĢ civarı, baĢkalarının genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmaya 

baĢlanılan dönemdir (Altekin, 1995, s. 15). Okul öncesi eğitim, çocuğun yeteneklerinin 

geliĢmesi için özgür ve uyarıcı bir ortam hazırlayarak, çocukların zihin ve dil geliĢimini 

hızlandırır, sözcük kapasitesini ve anlatım güçlerini artırır (Öztürk, 1995, s. 12).  

Okul öncesi eğitim, aynı zamanda kuralları en etkili bir biçimde öğretebilen bir 

kurumdur. Çocuk yaĢıtlarıyla iliĢkiye girerek birlikte yaĢamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve 

oynamayı öğrenir. Böylece baĢkalarının özgürlüğünden haberdar olur. “ben” ve “baĢkası” 

kavramlarının bilincine vararak yardımlaĢma ve iĢbirliği duygusunu geliĢtirir (Yavuzer, 1993, 

s. 181). Bireyin okul öncesi eğitimi sürecinde kazandığı davranıĢlar, o bireyin sonraki eğitim 

süreçlerinde kazanacağı davranıĢların temeli, kaynağı ve köküdür (Akbulut, 2000, s. 139). 

Sonuç olarak, çocuğun kalıtımla getirdiği potansiyelin ne kadar geliĢeceği ona ilk 

yıllarda sunulan eğitsel ortama bağlıdır. Bu nedenle geliĢim ve öğrenmenin en hızlı olduğu, 

pek çok davranıĢ ve alıĢkanlıkların kazanıldığı, kiĢiliğin temelinin atıldığı erken çocukluk 

yıllarında eğitime gereken önem verilmelidir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2005, s. 85). 

1.3. Okul Öncesi Eğitim Kurumları  

 

Okul öncesi eğitim kurumu, 0-6 yaĢ (0 -72 ay) arası çocukların tüm geliĢimlerini, 

fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb. yönlerden sağlıklı ve düzenli fiziksel koĢullar içinde, 
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toplumun kültürel özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, onlarda sağlam bir 

kiĢiliğin, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı iĢlek bir zekânın temellerini atan, uzman eğitici 

kadroya sahip; temel fonksiyonu eğitim olan, sosyal kuruluĢlardır (Oğuzkan ve Oral, 1997,    

s. 3) 

Ülkemizde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, kendilerine yüklenen görevlere göre 

farklılaĢmaktadır. Bunlar aĢağıda sıralanmıĢtır.   

KreĢ; 0-36 ay arasındaki çocukların bakım ve eğitimini sağlayan kurumlardır (Kaytaz, 

2005, s. 13). 

Yuva; 2-4 yaĢ arası gruplara hizmet veren kurumlardır (Oğuzkan ve Oral, 1997, s. 3).  

Anaokulu; 36-72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla açılan Millî Eğitim Bakanlığı‟na 

bağlı, özel ve resmî okul öncesi eğitim kurumudur (Yılmaz, 1999, s. 15). 

Anasınıfı; 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel 

ve resmî örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıftır (MEB, 2006a, s. 4). 

Gündüz Bakım Evi; 0-6 yaĢ grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleĢtirmek, 

bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliĢtirmek ve bu çocuklara temel değer ve 

alıĢkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluĢlarıdır 

(SHÇEK, 2007). 

GeliĢim ve eğitim alanındaki araĢtırmaların artması, köyden kente göç olgusunun 

artması, endüstrileĢme, insan haklarına saygı, kadının eğitim düzeyinin artması ve kadın iĢ 

gücüne duyulan ihtiyaç okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaĢtırılmasında önemli rol 

oynamıĢtır (Yılmaz, 1999; ÇağdaĢ ve Seçer, 2005, s.85; Oktay, 2005, s.13) 

Köyden kente göçün artması en çok aile yapısını etkilemektedir. Ailede kadının iĢlevi 

değiĢmiĢtir. Annelerin eğitim düzeyinin artması, teknolojideki geliĢme ve ekonomik koĢullar 

her geçen gün kadın iĢ gücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Kadınlar annelik ve ev iĢlerinin 

yanında baĢlangıçta ailenin geçimine katkıda bulunmak için çalıĢmak, bir meslek edinmek 

zorunda kalmıĢlar, daha sonra da sosyo-kültürel seviye, öğrenme arzusu, topluma hizmet 

etmek, görev duygusu gibi etkenler kadını evin dıĢında çalıĢmaya sevk etmiĢtir. ĠĢte bu 

Ģekilde annenin çalıĢmak zorunda kalması ve evde çocuğa bakacak kimsenin bulunmaması, 

çocuğun bakıma ve kimin eline bırakılacağı sorunu, okul öncesi eğitim olgusunu ortaya 

çıkaran faktörler olmuĢtur (Yılmaz, 1999, s. 9;  ÇağdaĢ ve Seçer, 2005, s. 85-86).    

Hızlı kentleĢmenin çocuğun yaĢadığı ev ve çevresindeki fiziksel koĢullarda değiĢikliğe 

neden olduğu görülmektedir. Günümüzde bahçeli evler giderek yok olmakta, yerini 

apartmanlara bırakmaktadır. Çocuklara oyun imkânı sağlayan boĢ alanlar hızla azalmaktadır. 

Motorlu taĢıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Böylece en kenar mahalle ve sokaklar bile 
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çocukların oyunları için everiĢsiz ve tehlikeli hale gelmektedir. Okul öncesi eğitim 

kurumlarında çocuklara sunulan tehlikelerden uzak oyun alanları okul öncesi eğitim 

kurumlarını zorunlu kılan bir baĢka nedendir (Oğuzkan ve Oral, 1997).  

1.4. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 

 

Eğitimin temel amacı, bireyin içinde yaĢadığı topluma etkin ve dengeli bir uyum 

yapmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, bireyin toplumsal isteklere koĢulsuz uyumu değil, 

etkin geliĢimi için gerekli yaĢantıları sağlayarak, kendisi ve toplum için yararlı olacak 

davranıĢların, onda oluĢturulması öngörülmektedir (Oğuzkan ve Oral, 1997, ss. 12-13).  

Okul öncesi dönemde eğitimin amacı, çocuğu tüm geliĢim (zihinsel, duygusal, sosyal, 

fiziksel ve dil) alanlarında desteklemek, gelecek eğitim basamaklarına hazırlamak, kendini 

ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan, sosyal bir birey olarak yetiĢmesini 

sağlamaktır (Zembat, 1999, s. 49).   

Oğuzkan ve Oral‟a göre (1997, ss.21-22) okul öncesi eğitimin temel amacı, 

çocukların, kiĢiliklerinin hızla Ģekillendiği bu kritik dönemde, içinde bulundukları doğa 

kurallarını ve toplumsal yaĢamın inceliklerini, kendilerinin olduğu kadar, diğer bireylerin de 

çıkarları, hak ve özgürlükleri doğrultusunda öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. BaĢka bir 

deyiĢle, etkin bir sevgi ortamında, insanlığın geleceğinden sorumlu, diğer insanlar ve 

toplumsal yaĢam konusunda duyarlı bireyler yetiĢtirmektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde okul öncesi 

eğitimin amaçları Ģöyle belirtilmiĢtir (MEB, 2006a, ss. 6-7):  

1. Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî 

ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletiĢim kurabilen, dürüst, ilkeli, 

çağdaĢ, düĢünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeĢitlilik içinde hoĢgörülü 

bireyler olarak yetiĢmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek, 

2. Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını 

sağlamak, 

3. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak, 

4. Çocuklara sevgi, saygı, iĢ birliği, sorumluluk, hoĢgörü, yardımlaĢma, dayanıĢma ve 

paylaĢma gibi davranıĢları kazandırmak, 

5. Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerilerini, iletiĢim kurma 

ve duygularını anlatabilme davranıĢlarını kazandırmak, 

6. Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.  
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1.5. Okul Öncesi Eğitimin Ġlkeleri  

 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 36- 72 aylık çocuklar için okul öncesi 

eğitim programında, ilkeler aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır (MEB, 2006d, s.10).  

1. Okul öncesi eğitim, çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun 

olmalıdır. 

2. Okul öncesi eğitim çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve biliĢsel geliĢimini 

desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma 

getirmelidir. 

3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karĢılamak amacıyla 

demokratik eğitim anlayıĢına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 

4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve 

okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden baĢlanmalı ve deneyerek öğrenmesine 

olanak tanınmalıdır. 

6. Çocukların Türkçe‟yi doğru ve güzel konuĢmalarına gereken önem verilmelidir. 

7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocuklarda sevgi, saygı, iĢbirliği, 

sorumluluk, hoĢgörü, yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢma duygu ve davranıĢları 

geliĢtirilmelidir. 

8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim 

kazandırmalıdır. 

9. Oyun bu yaĢ grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm 

etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. 

10. Çocuklarla iletiĢimde, onların kiĢiliğini zedeleyici Ģekilde davranılmamalı, baskı 

ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. 

11. Çocukların bağımsız davranıĢlar geliĢtirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim 

duyduklarında yetiĢkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

12. Çocukların kendilerinin ve baĢkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 

13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerileri, iletiĢim kurma ve 

duygularını anlatabilme davranıĢları geliĢtirilmelidir. 

14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate 

alınmalıdır. 

15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 
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16. Okul öncesi eğitimde çocuğun geliĢimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli 

olarak değerlendirilmelidir. 

17. Okul öncesi eğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve 

programın geliĢtirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.    

Bunların dıĢında Oğuzkan ve Oral (1997,ss. 82-85) okul öncesi eğitim 

uygulamalarında göz önünde bulundurulacak eğitim ilkelerini aĢağıda sıralamıĢtır: 

1. Eğitim, özgürlük ve disiplin arası bir denge içinde uygulanmalıdır. 

2. Eğitimin düzeyi geliĢimin düzeyine uygun olmalıdır. 

3. Çocukta istenilen bir davranıĢın yerleĢmesi, genelde o davranıĢın sık sık 

tekrarlanabilme Ģansına bağlıdır. 

4. Çocuklar kendilerine yakıĢtırılan etiketlere uygun davranıĢlar sergilerler. 

5. Çocuk, geliĢim süreci içinde pek çok güç ve acı durumla karĢılaĢır. 

Oktay‟a göre ise (2004b, ss. 51-56) okul öncesi eğitimin temel ilkeleri Ģunlardır; 

1. Okul öncesi dönem yaĢamın temelidir. 

2. Çocuğun geliĢiminde özel alıcı dönemler vardır. 

3. Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır. 

4. GeliĢimin bütün yönleri birbiri ile iliĢkili olduğundan eğitim çocuğun bütünlüğünü 

gözetmelidir. 

5. Sağlıklı bireylerin yetiĢtirilmesinde duygu ve tutumlar önemlidir. 

Okul öncesi dönem insan yaĢamının temelini oluĢturur. Bu dönemdeki yaĢantıların 

izleri yaĢamın diğer dönemlerine az ya da çok mutlaka etki yaparlar. Eğitim çocuğun 

bütünlüğünü gözetmelidir. Aktif katılım, ilgi ve yeteneklerin desteklenmesi, duyular yoluyla 

öğrenme, oyun ve iyi düzenlenmiĢ bir ortam, yaĢıtlarla ve yetiĢkinlerle etkileĢim okul öncesi 

eğitimin temel ilkeleridir (Oktay, 1999, ss. 46-48).   

Eğitimin bireylerden beklenen davranıĢ değiĢikliğini istenen düzeyde sağlaması, 

eğitimin kalitesi ile doğru orantılıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında verilecek eğitimde, 

bilimsel çalıĢmalar sonucunda ortaya çıkan okul öncesi eğitimin ilkelerinin göz önünde 

bulundurulması okul öncesi eğitimin kalitesini artıracaktır.   

1.6. Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ÇalıĢmaları  

 

Ülkemizde okul öncesi eğitimin günümüzde ne düzeyde olduğunu anlayabilmek için 

yapılan çalıĢmaları, Cumhuriyet dönemi öncesi ve Cumhuriyet dönemi olarak gruplayarak 

incelemek konuya açıklık getirmek açısından önem arz etmektedir.  
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1.6.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  

 

Osmanlı Devleti döneminde, ülkemizde azınlık ve yabancı anaokullarına karĢılık 

“sıbyan mektepleri” vardı. Ancak bu okullar, bugünkü anaokullarının yerini tutmaktan çok 

uzaktı. 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl baĢlarında, yerli halkın dıĢında kalan, azınlık ve 

yabancıların büyük kentlerde anaokullarına sahip oldukları görülmektedir (Temel, 2004.        

s. 37).  

Okul öncesi eğitim kurumlarının, imparatorluğun çeĢitli illerinde açılmaya baĢlaması 

II. MeĢrutiyetin hemen öncesindeki dönemlere rastlar. 23 Temmuz 1908 „den önce bazı 

illerde, bu tarihten sonra da Ġstanbul‟da özel ana mektepleri açıldığı bilinmektedir 

(Akyüz,1996. s.11).   

1913 yılında Emrullah Efendinin Nazırlığı sırasında “Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanunu 

Muvakkatı” (Geçici Ġlköğretim Yasası) çıkarılmıĢtır. Bu yasada, ana mektepleri ve sıbyan 

sınıflarının ilköğretime bağlı oldukları belirtilmektedir. Yasanın 3. 4. ve 5. maddelerinde,” ana 

mektepleri” nin Osmanlı Devleti‟nin her yöresinde açılacağı belirtilerek, öğrencilerin yaĢları, 

öğretim teknikleri, ders araçları ve okulların kuruluĢunda gözetilecek temel ilkeler yer 

almıĢtır. Bu yasanın çıkıĢından yaklaĢık iki yıl sonra “Ana Mektepleri Nizamnamesi” 

(Anaokulları Tüzüğü) yayınlanmıĢtır (Temel, 2004. s. 37) . 

Bu Nizamnamede (Duman,1995, s. 29) ; 

1. Bağımsız anaokulu ya da ilkokula bağlı ana sınıfı kurulması,  

2. Anaokullarının ücretli ya da ücretsiz olması, 

3. Anaokullarına 3-6, anasınıflarına 7 yaĢlarındaki çocukların alınması, 

4. Sınıf mevcutlarının otuzdan fazla olmaması, 

5. Anaokulu açılacak binanın sağlığa uygun olması, oyun bahçesi bulunması, yeterince 

ders aracı sağlanması,  

6. Kız ilköğretim okullarına Ģube açılması öngörülmüĢtür. 

Bu yasayla ilkokullarda 5-6 yaĢ çocukları için sıbyan sınıflarının açılması istenmiĢtir. 

1913 yılında yürürlüğe giren “Geçici Ġlköğretim Yasası” ve ona bağlı olarak çıkarılan 

“Anaokulları Tüzüğü” ile ülkemizde ilk kez okul öncesi eğitimle ilköğretimin birbirinden 

ayrıldığı görülmektedir. Bu yasayla ilkokula baĢlama yaĢı yedi olarak kabul edilmiĢtir (Temel, 

2004, ss. 37-38). 

Anaokulları ile ilgili geliĢmeler, bu alana öğretmen yetiĢtirme problemlerini de 

beraberinde getirmiĢtir. Nitekim aynı yıl, Nizamnamenin öngördüğü Ģekilde okul öncesi 

eğitime öğretmen yetiĢtirmek amacıyla Ġstanbul‟da ilk defa “Ana Öğretmen Okulu” açılmıĢtır. 
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Öğretim süresi bir yıl olan bu okul 4 yıl hizmet verdikten sonra 1919‟da kapanmıĢtır. Ana 

Öğretmen Okullarının kapanmasından sonra resmî anaokulları da kapanmıĢtır (Ediz, 1951 ; 

Akt: Duman, 1995, s. 29).  

1.6.2. Cumhuriyet Dönemi   

 

 Cumhuriyet öncesi dönemde, okul öncesi eğitim alanında mevzuat yönünden 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve bazı okul öncesi eğitim kurumları açılmıĢ ise de; bu uygulamalar sınırlı 

kalmıĢ ve süreklilik gösterememiĢtir. Cumhuriyet öncesi okul öncesi eğitim anlayıĢı ile 

Cumhuriyet dönemindeki okul öncesi eğitim anlayıĢı arasında nitelik yönünden büyük 

farklılıklar bulunmaktadır (Duman,1995, s. 29). 

Türkiye‟de erken çocukluk eğitimi batıdakilerle hemen hemen aynı çalıĢma sürecini 

göstermiĢtir. 20. yüzyılın baĢlarında çok sayıda eğitilmiĢ erkek, savaĢ sıralarında hayatını 

kaybetmiĢ, geride çok sayıda yaĢlı, çocuk ve kadın kalmıĢtır. Kadınlar, kaybolan erkek 

gücünün yerini doldurmak üzere çalıĢma hayatına girmeye baĢlamıĢlardır. Böylece çalıĢan 

Türk kadını, Türk anneleri için okul öncesi eğitim bir gereklilik olarak ortaya çıkmıĢtır 

(Oktay, 2002, ss. 78-79).  

 Cumhuriyetin ilk yıllarında 80 anaokulu ve 5880 öğrenci varken bu sayı 1937-1938 

öğretim yılında 47 anaokulu ve 1555 çocuğa inmiĢtir (Oktay, 2004a, s.5). Çünkü harf inkılabı 

yapılmıĢ ve bütün öğretmenler Millet Mekteplerinde görevlendirilmiĢtir (Poyraz ve Dere, 

2001, s.12). 

1930 yılında Millî Eğitim Bakanlığınca illere yollanan bir genelge ile anaokulu ve ana 

sınıfı açılmayacağı bildirilmiĢ ve 1961-1962 öğretim yılına kadar resmî anaokulu ve ana sınıfı 

açılmamıĢtır (Poyraz ve Dere, 2001, ss.12-13). 

Ülkemizde okul öncesi eğitimin önemini etkin bir biçimde gündeme getiren ve bu 

konuda verilmesi gerekli hizmeti belirleyen en etkili çalıĢmanın, VII. Millî Eğitim ġûrasınca 

(5-15 ġubat 1962) gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bu Ģûra için hazırlanan, Ġlk Öğretim 

Komisyon Raporunda,  konuyla ilgili yabancı ülkelerdeki uygulamaların, istatistiksel 

bilgilerin ve tarihsel geliĢmelerin açıklanması yanı sıra okul öncesi eğitim ile ilgili pek çok 

kararlar da alınmıĢtır. VII. Millî Eğitim ġûra çalıĢmalarını izleyen aylarda, okul öncesi eğitim 

etkinliklerine ıĢık tutmak üzere, 222 Sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanununun öngördüğü 

“Anaokulları ve Sınıfları Yönetmeliği” yayınlanmıĢtır (16 Haziran 1962). Bu tarihten sonra, 

yuva ve anaokullarının, yurt çapında resmî ve özel kuruluĢlarca yaygınlaĢtırıldığı 

görülmektedir (Oğuzkan ve Oral, 1997). 
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 Tablo 1‟den anlaĢılacağı üzere Türkiye‟deki okul öncesi eğitim, Cumhuriyet 

döneminin son zamanlarına kadar yavaĢ bir geliĢme göstermiĢtir. Son yıllarda ise okul öncesi 

eğitime gereken önem verilmeye baĢlanmıĢ, yeterli olmasa dahi önemli mesafeler alınmıĢtır.  

Tablo 1  

Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Eğitimde Sayısal GeliĢmeler 

Yıllar Okul/Kurum Öğrenci Öğretmen 

1923-1924 80 5580 136 

1940-1941 51 1690 60 

1950-1951 52 1760 71 

1960-1961 64 2.730 104 

1970-1971 413 10.714 743 

1980-1981 2.007 43.545 2.874 

1990-1991 3.625 6.624 113.388 

2000-2001 9.249 258.706 16.563 

2006-2007 22.528 682.319 29.686 

                        (Duman,1995, s.29; http://ooegm.meb.gov.tr/22tarihce.asp;  Oktay, 

2005, s.15;  MEB,2007b, s.43). 

 

Türkiye‟de okul öncesi eğitiminin son durumuna bakıldığında sekizinci beĢ yıllık 

planda yer alan bilgilere göre okul öncesi eğitimi % 9,8‟e ulaĢtığı belirtilmektedir. Okul 

öncesi eğitimde geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin bu eğitim dönemini % 100‟e çıkarmayı 

hedefledikleri görülmektedir. Bu nedenle sekizinci 5 yıllık planda sosyal, psikolojik, zihinsel 

geliĢimin Ģekillenmesi göz önünde tutularak okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması zamanla 

uzun vadede zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılması için alt yapı hazırlıklarının 

baĢlatılması ön görülmektedir (Poyraz ve Dere, 2001, s.17).  

 

1.6.2.1. Millî Eğitim ġûralarında Okul Öncesi Eğitim  

 

Millî Eğitim ġûraları, eğitim sistemini geliĢtirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek 

amacıyla öğretmenlerin, eğitimcilerin, bilim insanlarının, çeĢitli alan uzmanlarının, eğitim 

yöneticilerinin kamu ve özel kurum, kuruluĢ, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluĢların 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilmektedir. ġûralarda, eğitim sorunlarına iliĢkin önemli 

http://ooegm.meb.gov.tr/22tarihce.asp
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kararlar alınmakta ve eğitim hizmetleri, toplumun bütün kesimleriyle, geniĢ çerçevede 

tartıĢılmakta ve değerlendirilmektedir. Eğitimin, geliĢen bilimsel ve teknik, sosyal, kültürel ve 

ekonomik koĢullara uyumunun sağlanması ve önderlik etmesi ile yeniliklerin sisteme 

taĢınmasında yararlar sağlayan Ģûralar, eğitim hizmetleri ve sorunlarının kamuoyuna mâl 

edilmesinde de büyük önem taĢımaktadır (MEB, 2007f).  

Millî Eğitim ġûraları bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle baĢlatılan ve 

1921 yılından beri devam eden, eğitim hizmetlerinin nitelik ve niceliklerinin çağdaĢ 

uygarlıklar seviyesine ve onun üzerine çıkarma amacı ile eğitim politikalarının bütün 

toplumsal kesimlerinin katılımıyla oluĢturulduğu, ulusal düzeyde Millî Eğitim Bakanlığının 

en önemli danıĢma organlarındandır (MEB, 2007f).  

Bugüne kadar 17 Millî Eğitim ġûrası toplanmıĢ, bu Ģûraların bazılarında konular 

sınırlandırılarak, görüĢmeler yapılmıĢ ve karara bağlanmıĢ; bazıların da ise eğitimin tüm 

kademelerini içeren konular toplanmıĢ ve kararlar alınmıĢtır. Okul öncesi eğitimle ilgili 

kararlar I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XIII ve XVI.  Millî Eğitim ġûralarında yer almamakta, 

bu Ģûraların dıĢında kalan V,  IX, X, XII, XIV, XV ve XVII. Ģûralarda ise okul öncesi eğitim 

ile ilgili kararlar yer almaktadır. Okul öncesi eğitim ile ilgili kararların yer aldığı Ģûraların 

okul öncesi eğitim ile ilgili karar özetleri aĢağıda sunulmuĢtur.   

V. Millî Eğitim ġûrası; 1953 yılında toplanan V. Millî Eğitim ġûrasında, anaokullarına 

öğretmen yetiĢtirmek amacı ile yurt dıĢına eleman gönderilmesi, özel anaokullarına vergi 

muafiyeti, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden özel anaokullarına yardım yapılması, Millî 

Eğitim Bakanlığı elindeki binalara ait plan ve keĢiflerin istekli, özel anaokullarına verilmesi, 

anaokulları için standart eĢya ve oyuncakların hazırlatılması ve maliyet fiyatı üzerinden bu 

okullara verilmesi,  devlet elindeki uygun binaların anaokulları için ayrılması, anaokullarında 

çalıĢacak öğretmenlerin ileride resmî kadroya alınması, iĢletmelere ve fabrikalara bağlı okul 

öncesi çocukları barındıran yuvaların okul öncesi eğitim yönetmeliği hükümlerine göre idare 

edilmesi, daha önce basılmıĢ ve mevcudu kalmamıĢ olan yayınların Millî Eğitim Bakanlığınca 

yeniden bastırılması, ayrıca modern eğitim esaslarına uygun yeni yayınların basımının 

sağlanması, okul öncesi eğitim ile ilgili yayınların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

basılması, önerilmiĢtir (MEB, 1991a, ss. 62-63).   

IX. Millî Eğitim ġûrası;  1974 yılında toplanan IX. Millî Eğitim ġûrasında, okul öncesi 

eğitimin amaç ve görevlerinden bahsedilmiĢtir. Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumlarının 

bağımsız anaokulu olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde, temel eğitim 

kurumlarının birinci devresine bağlı anasınıfları halinde ya da diğer öğretim kurumlarına bağlı 

uygulama sınıfları olarak açılabileceği, okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi 
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önceliklere göre açılacağının Millî Eğitim Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenmesi, iĢ 

kanunlarına tabi iĢ yerlerinin hangi Ģartlarla okul öncesi eğitim kurumu açılacağının Millî 

Eğitim ve ÇalıĢma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek tüzükle belirlenmesi, karara 

bağlanmıĢtır (MEB, 1991b, ss. 277-278).   

X. Millî Eğitim ġûrası; 1981 yılında toplanan X. Millî Eğitim ġûrasında, okul öncesi 

eğitimin 0-5 yaĢ (0-60 ay) çocukların eğitimini kapsadığı belirtilmiĢ, okul öncesi eğitimin 

görevlerine yer verilmiĢ, anasınıflarının az geliĢmiĢ yörelerde Türkçe eğitimine ağırlık 

verebilecek biçimde öncelikle yaygınlaĢtırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması için 

Millî Eğitim Bakanlığının diğer kurumlarla iĢbirliği yapması, yasal düzenlemelerin yapılması, 

okul öncesi eğitimin 4 yaĢında baĢlatılması için Millî Eğitim Bakanlığınca çalıĢma yapılması, 

okul öncesi eğitimin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmesi, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin iki yıllık öğretmen okullarından yetiĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır (MEB, 

1991c, ss. 346-361).   

XII Millî Eğitim ġûrası; 1988 yılında toplanan bu Ģûrada, anaokulu ve ana sınıfı 

öğretmeni gereksinimi yükseköğretim tarafından karĢılanması olanakları oluncaya kadar, var 

olan öğretmenlerin yanına “öğretmen yardımcısı” veya “eğitici” verilmesi konusunda gerekli 

çalıĢmaların yapılması; lise ve dengi okul mezunlarının, kendilerine verilecek eğitimden sonra 

iĢe yerleĢtirilmeleri kararlaĢtırılmıĢtır (Temel, 2004, s. 39).  

XIV. Millî Eğitim ġûrası; 1993 yılında toplanan Ģûrada, okul öncesi eğitimin 

geliĢtirilerek yaygınlaĢtırılması, iĢletmelerde kreĢ açma uygulamasının sağlanması ve 

kapsamının geliĢtirilmesi konusunda yasa ve yönetmelik hazırlama çalıĢmalarına baĢlanması, 

toplu konut projelerinde okul öncesi eğitim kurumuna yer ayrılması, kurum ve kuruluĢların 

okul öncesi eğitim kurumu açması için teĢvik edilmesi ve desteklenmesine karar verilmiĢtir. 

Yine aynı Ģûrada; gelir düzeyi düĢük ailelerin bulunduğu merkezlerde ikili eğitim yapılacak 

anaokulları projesinin gerçekleĢtirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması amacı ile 

“Yap ĠĢlet Devret” modelinden yararlanılması, örnek projelerin geliĢtirilmesi, okul öncesi 

eğitim kurumları için paket programların oluĢturulması, okul öncesi eğitim ile ilgili bütün 

yasa ve yönetmelikleri kapsayacak biçimde bir “Okul öncesi Eğitimi Yasası” çıkarılması ve 

“Okul öncesi Eğitim Merkezleri”nin kurulması önerilmiĢtir (Temel, 2004, s. 39).  

XV. Millî Eğitim ġûrası; 1996 yılında toplanan bu Ģûrada alınan kararlardan biri, okul 

öncesi eğitimin 5-6 yaĢ grubunu kapsamasıdır. Ayrıca okul binalarının yapımında okul öncesi 

çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda  gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması, “Aile Katılım 

Programları ” ve “Ana Baba Okulları” nın yaygınlaĢtırılması, Ġllerde, diğer Bakanlık ve 

kuruluĢlara bağlı olarak faaliyet gösteren okul öncesi özel ve resmî eğitim kurumları (KreĢ-
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Anaokulu) belirlenerek denetimlerinin Millî Eğitim Bakanlığı‟nca yapılması kararları 

alınmıĢtır  (MEB, 1996 . ss. 197-203). 

XVII. Millî Eğitim ġûrası; 2006 yılında toplanan bu Ģûrada ise okul öncesi eğitim ayrı 

bir baĢlık altında düzenlenmiĢ ve 60-72 aylık çocukluk çağını kapsayan okul öncesi eğitim 

döneminin zorunlu hale getirilmesi, bağımsız anaokullarına rehber öğretmen atanmasının 

zorunlu hale getirilmesi, okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında özel sektörün teĢvik 

edilmesi, kaynak aktarımı, arsa ve bina temini konusunda yerel yönetimlere yasal sorumluluk 

verilmesi, okul öncesi  eğitim hizmeti veren kreĢ, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları, özürlüler 

için rehabilitasyon merkezleri ve benzeri sosyal tesislerin yapılarının geliĢtirilmesi amacıyla 

devlet desteği ve teĢviklerinin artırılması ve bu kurumlara vergi muafiyeti getirilmesi, 

Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri, Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri, Vakıflar ve diğer müteĢebbislerin 

okul öncesi   eğitim kurumları açmaları teĢvik edilmesi ve bu kurumların desteklenmesi, 1739 

Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu‟nda, gerekli düzenlemeler yapılarak, “Okul öncesi   

Eğitimi Kanunu”nun çıkarılması, ülkemizde okul öncesi  eğitim alacak çocuk sayısı ve nüfus 

bilgileri hakkında Türkiye Ġstatistik Kurumu, Sağlık, Nüfus Müdürlükleri, Muhtarlıklar ile 

Millî Eğitim Müdürlükleri arasında koordinasyon ve bilgi akıĢının sağlanması, rehberlik 

hizmetlerine okul öncesi  eğitimden baĢlanması, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 

2023 yılında okul öncesi  eğitimdeki 36-60 aylık çocuklar için okullaĢma oranının % 80‟e 

ulaĢtırılması, genel bütçeden okul öncesi eğitime ayrılan payın artırılması, kararları  alınmıĢtır 

( MEB, 2006c, ss. 1577-1578).  

1.6.2.2. Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim  

 

Anayasanın 166. maddesi kalkınma giriĢimlerinin kalkınma planlarına göre 

yürütüleceğini belirtmektedir (TBMM, 2008). Kalkınma planları Anayasanın hükümleri 

arasında yer almakta dolayısıyla kalkınma politikaları uygulanırken bu planlara uyulması 

zorunlu hale gelmektedir.  Bu sebeple okul öncesi eğitime gereken önemin verilmesi ve bu 

eğitimin hak ettiği yeri alması için de kalkınma planlarında ele alınması önem arz etmektedir.  

ġu ana kadar hazırlanan beĢ yıllık kalkınma planlarından sadece Birinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planında okul öncesi eğitim ile ilgili karar bulunmamakta, geriye kalan 8 tane beĢ 

yıllık kalkınma planında da okul öncesi eğitim ile ilgili kararlar yer almaktadır. Okul öncesi 

eğitimin yer aldığı beĢ yıllık kalkınma planları ve bu planlarda okul öncesi eğitim ile ilgili 

alınan kararların özetleri aĢağıda açıklanmıĢtır.  

Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 1968–1972 yılları arasını kapsamaktadır. Bu planda, 

okul öncesi eğitim “3-6 yaĢındaki çocukların eğitimidir” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu 
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eğitimin, ancak «Anne eğitiminden yoksun çocukların» eğitimi için ele alınacağı belirtilmiĢtir. 

Bu plan dönemini kapsayan 1968-1972 döneminde okul öncesi eğitim hizmetlerinin, bağımsız 

anaokulları ve ilkokullara bağlı anasınıfları kurularak geliĢtirileceği, bütün Kız Enstitülerinde 

öğretim programının ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi amacıyla çocuk 

yuvaları açılacağı kararları alınmıĢtır  (BaĢbakanlık DPT, 1968, ss. 163-164). 

Yine bu planda eğitimin bir uygulaması olarak Kız Enstitülerinde anneleri çalıĢan, 

anne eğitiminden yoksun çocuklar için bakım imkânı sağlanacağı da belirtilmiĢtir  

(BaĢbakanlık DPT, 1968, s.167). 

Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma planı 1973-1977 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 

planda, okul öncesi eğitimin 3- 6 yaĢ grubunu kapsayacak Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için 

büyük malî kaynak gerektirdiği bu sebeple konu ile ilgili araĢtırmaların yapılması ve soruna 

uzun dönem içinde kapsamlı bir Ģekilde yaklaĢılması amacıyla hazırlık yapılması, 

kararlaĢtırılmıĢ (BaĢbakanlık DPT, 1973, s. 741). 

Okul öncesi eğitim ile ilgili; Kız Meslek Liseleri bünyesindeki anaokulları, Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığının çocuk yuvaları ve belli iĢyerlerinde kanunen açılması gereken 

çocuk yuvaları ve anaokulları uygulamasının geniĢletilerek devam ettirilmesi, okul öncesi 

eğitim ve bakım birimlerinin standartları ve eğitim programlarının Millî Eğitim Bakanlığınca 

saptanması, özel kesimin bu konudaki çabalarının teĢvik edilmesi, yol gösterici yayınlar, 

araĢtırmalar yapılması ve denetlemenin sağlanması kararlaĢtırılmıĢtır (BaĢbakanlık DPT, 

1973, s. 743). 

Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 yılları arasını kapsamaktadır. Okul 

öncesi eğitimin geliĢmesi, üç plan döneminde, gerek kaynakların sınırlılığı, gerek bu eğitim 

alanına yeterince önem verilmemesi nedeniyle yeterli düzeyde olmadığı, ilkokulların 

bünyesinde açılan anasınıflarının sayısı 1973 - 1974 öğretim yılında 245‟den 1977 - 1978 

öğretim yılında 984‟e çıkmıĢ olmasına karĢın, bağımsız anaokulu sayısı, aynı dönemde 8‟den 

11‟e yükselebildiği, 11 anaokulunda 1977 - 1978 öğretim yılında 60 öğretmen ve l135 

öğrenci, ilkokullara bağlı 984 ana sınıfında ise l087 öğretmen ve 17986 öğrenci ve Kız 

Meslek Liselerine bağlı 275 uygulama anaokulunda ise 575 öğretmen ve 5782 öğrenci 

bulunduğu ayrıca kreĢ ve çocuk yuvalarının geliĢimi ise yeterli düzeyde olmadığı, özel 

anaokulları sayısının 1976 - 1977 öğretim yılında 137‟ye çıktığı,  3 – 6 yaĢ grubundaki 

çocukların ancak yüzde 1,1‟inin okul öncesi eğitimden yararlandığı tespitleri yapılmıĢtır  

(BaĢbakanlık DPT, 1979, s. 434).  

Yine bu plan döneminde, okul öncesi eğitimin, çok kentleĢmiĢ yörelerden baĢlamak 

üzere özellikle gecekondular ve iĢçi çocukları hedef alınarak geliĢtirilecek olan okul öncesi 



 

 

26 

 

eğitimi pilot uygulamalarının ele alınacağı, pilot uygulama sonuçlarına göre ve yapılacak yeni 

düzenlemelerle bu eğitimimin yaygınlaĢtırılması, sistemin geliĢtirilmesinde mevcut 

kapasitelerden yararlanılmasının esas alınacağı kararlaĢtırılmıĢtır (BaĢbakanlık DPT, 1979,    

s. 456).  

BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989 yıllarını kapsamaktadır. ÇalıĢan 

annelerin yoğun olduğu Ģehir merkezleri ile sosyo - ekonomik durumu elveriĢsiz ailelerin 

yaĢadığı gecekondu bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde anasınıflarının hızla 

yaygınlaĢtırılmasının sağlanacağı belirtilmiĢtir. Bu plan döneminde tüm eğitim yatırımları 

içinde okul öncesi eğitime % 6 pay ayrılması öngörülmüĢtür (BaĢbakanlık DPT, 1985, s.147). 

 

Tablo 2  

V. BeĢ Yıllık Plan Döneminde Okul Öncesi Eğitimde Hedeflenen  

OkullaĢma Oranı 

Yıllar 
Hedef Alınan OkullaĢma Oranı 

% 

1984-1985 3,5 

1985-1986 4,0 

1986-1987 6,0 

1987-1988 8,0 

1988-1989 10,0 

                                                                            (BaĢbakanlık DPT, 1985, s.141).  

 

Yine Tablo 2‟de görüldüğü üzere bu plan döneminin sonunda ilkokul öncesi   (5-6 yaĢ 

nüfusunun) okullaĢma oranının %10'a çıkarılacağı hedeflenmiĢtir. Bu hedefin 

gerçekleĢtirilmesi ve anaokullarıyla anasınıflarının yaygınlaĢtırılması için kamu ve özel 

kuruluĢ imkânlarından azamî derecede yararlanılacağı belirtilmiĢtir (BaĢbakanlık DPT, 1985,   

s. 141). 

1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planında kreĢ, gündüz 

bakımevi, çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtlarının teĢvik edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır 

(BaĢbakanlık DPT, 1990, s. 306). 
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Tablo 3  

VI. BeĢ Yıllık Plan Döneminde Okul Öncesi Eğitimde Hedeflenen  

OkullaĢma Oranı 

Yıllar 
Hedef Alınan OkullaĢma Oranı 

% 

1989-1990 5,5 

1990-1991 7,0 

1991-1992 8,5 

1992-1993 10,0 

1993-1994 11,5 

                                                                            (BaĢbakanlık DPT, 1990, s.291). 

 

Tablo 3‟de görüldüğü gibi bu plan dönemi sonunda anaokulları ve anasınıflarının 

yaygınlaĢtırılmasında, okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının yüzde 11,5‟e çıkarılması 

hedef alınmıĢtır (BaĢbakanlık DPT, 1990, s. 291). 

Tablo 3 „de görüleceği üzere Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planının sonu olan 1993-

1994 öğretim yılında okul öncesi eğitimde hedeflenen okullaĢma oranı % 11,5 olarak 

hedeflenmiĢ olmasına rağmen bu orana ulaĢılamadığı için Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planında okullaĢma oranları yeniden düzenlenmiĢtir.    

Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Plan dönemi 1996-2000 yıllarını kapsamaktadır. Bu plan 

dönemi öncesi olan 1994-1995 öğretim yılında okul öncesi eğitimde gerçekleĢen okullaĢma 

oranı % 5,5‟ dir. Tablo 4‟de görüleceği üzere yedinci plan döneminin sonunda yani 2000-

2001 öğretim yılında % 16 olarak gerçekleĢmesi hedeflenmiĢtir  (BaĢbakanlık DPT, 1996,     

s. 28). 

Tablo 4 

VII. BeĢ Yıllık Plan Dönemi Sonunda Okul Öncesi Eğitimde  

Hedeflenen OkullaĢma Oranı 

Yıllar 
Hedef Alınan OkullaĢma Oranı 

% 

2000-2001 16,0 

                                                                             (BaĢbakanlık DPT, 1996, s.28). 
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Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında, 2001-2005 yılları arsında bütün eğitim 

kademelerinde özel öğretim kurumlarının payının artırılması gerektiği, sosyal, psikolojik ve 

zihinsel geliĢimin erken yaĢlarda Ģekillenmesi nedeniyle, okul öncesi eğitimin 

yaygınlaĢtırılması öngörülmektedir. Okul öncesi eğitimde okullaĢma oranı bu plan dönemi 

öncesi yani 1999-2000 öğretim yılında  % 9,8 iken, Tablo 5‟de yer aldığı gibi, plan döneminin 

sonu olan 2004-2005 öğretim yılında  % 25 olarak hedeflenmiĢtir. Okul öncesi eğitim hizmeti 

veren kurumlar arasındaki farklılıkların giderilmesi için standartlar oluĢturulması ve okul 

öncesi eğitim döneminde toplum tabanlı millî, ahlâki ve manevi değerlere bağlı eğitim 

verilebilmesi için yazılı, sözlü ve görüntülü eğitim programlarının yapımı özendirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarınca verilen okul 

öncesi eğitim faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaĢımla yürütülebilmesi amacıyla düzenlemeler 

yapılacağı belirtilmiĢtir. Her türlü eğitim olanakları kullanılarak ve okul öncesinden 

baĢlayarak, tüm vatandaĢlara trafik konusunda eğitim sağlanması hedeflenmiĢtir (BaĢbakanlık 

DPT, 2000, ss. 83-85). 

 

Tablo 5 

VIII. BeĢ Yıllık Plan Dönemi Sonunda Okul Öncesi Eğitimde  

Hedeflenen OkullaĢma Oranı 

 Yıllar 
Hedef Alınan OkullaĢma Oranı 

% 

2004-2005 25,0 

                                                                                  (BaĢbakanlık DPT, 2000, s.83). 

 

Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planında; bu plan dönemi 2007-2013 yıllarını 

kapsamaktadır. Plan döneminde okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması amacıyla öğretmen ve 

fiziki altyapı ihtiyacı karĢılanması, eğitim hizmetleri çeĢitlendirilmesi, toplumsal farkındalık 

düzeyinin yükseltilmesi, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimlerinin artırılması amaçlanmıĢtır. 

Okul öncesi eğitim 4-5 yaĢ grubunda, bu plan döneminin baĢı olan 2005-2006 öğretim yılında 

% 19,9 iken bu oran plan döneminin sonu olan 2012-2013 öğretim yılında Tablo 6‟da da 

görüldüğü gibi % 50 çıkarılması hedeflenmiĢtir (BaĢbakanlık , 2006, ss. 63-87).  
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Tablo 6 

IX. BeĢ Yıllık Plan Dönemi Sonunda Okul Öncesi Eğitimde  

Hedeflenen OkullaĢma Oranı 

Yıllar 
Hedef Alınan OkullaĢma Oranı 

% 

2012-2013 50,00 

                                                                                    (BaĢbakanlık DPT, 2006, s.63).  

 

Bugüne kadar hazırlanan 9 kalkınma planından Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 

dıĢında kalan 8 kalkınma planında okul öncesi eğitim ile ilgili kararlar ve hedeflerin yer aldığı 

görülmektedir. Ancak kalkınma planlarının hiç birisinde okul öncesi eğitimde hedeflenen 

okullaĢma oranına ulaĢılamadığı görülmekle birlikte, okul öncesi eğitime gereken öneminin 

verilmesi ve okullaĢma oranının artırılması için kalkınma planlarında yer alması yadsınamaz 

bir gerçektir. Bunun yanı sıra okul öncesi eğitimde sadece niceliksel olarak artıĢ yeterli 

olmayıp, niteliğinin de artırılması yönünde çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.    

1.7. Okul Öncesi Eğitim ile Ġlgili Yasal Düzenlemeler    

 

Anayasanın,  eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi baĢlığını taĢıyan 42. maddesinde 

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” (TBMM,2008), denilmek 

suretiyle Türk vatandaĢları için eğitimin anayasal bir hak olduğu vurgulanmıĢtır.  

Yine Anayasamızın çocukların eğitimini ve korunmalarını emredici maddeleri ile 

birlikte, 49. maddesinde de “Devlet, çalıĢanların hayat seviyesini yükseltmek, çalıĢma 

hayatını geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri korumak, çalıĢmayı desteklemek, iĢsizliği 

önlemeye elveriĢli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalıĢma barıĢını sağlamak için gerekli 

tedbirleri alır” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, çalıĢan annelerin çocuklarına bakma, 

onları koruyup eğitme, bir devlet görevi olarak kabul edilmiĢtir (Uluğ, 1983, s. 250). 

Ayrıca ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları SözleĢmesinin 28. maddesi “ Çocuk 

eğitim hakkına sahiptir” (Unicef, 2007) demek suretiyle,  1982 Anayasası gibi eğitimin bir 

hak olduğunu vurgulamaktadır. Bu sözleĢmenin ülkemiz için hukuki durumu 

değerlendirildiğinde ise 1982 Anayasasının 90. maddesi milletlerarası sözleĢmelerin kanun 

hükmünde olduğu belirtildiğinden, sözleĢmenin ülkemiz için bağlayıcılığı bulunmakta, bu 

sözleĢmenin kanun gibi iĢlem görmesi gerekmektedir (Ermumcu, 2007).  
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Yukarıdaki hukuki dayanaklardan anlaĢılacağı üzere devletin, vatandaĢlarına her 

düzeyde yeterli eğitim olanağı sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla okul öncesi eğitim 

çağındaki çocuklara okul öncesi eğitim olanağını sunmakta, Devletin asli görevlerinden birisi 

haline gelmektedir.    

Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını sağlayan temel mevzuatlar 

bulunmaktadır. AĢağıda kurumların bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını 

sağlayan mevzuatlara değinilmiĢ, okul öncesi eğitim kurumlarının iĢleyiĢini sağlayan alt 

mevzuatlar ele alınmamıĢtır.    

Kamu kurum ve kuruluĢlarında açılan okul öncesi eğitim kurumları; Devlet Memurları 

Kanununun 191. maddesinde belirtilen “devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen 

yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir” (BaĢbakanlık, 2007b),  hükmü 

doğrultusunda açılmaktadır. Bu maddeye dayanılarak çıkarılan kamu kurum ve kuruluĢlarınca 

açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliği, bakımevlerinin kurumun bağlı veya ilgili 

olduğu bakanın onayı alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaĢ grubuna 

giren en az 50 çocuğu için kurumun idari ve mali iĢlerle ilgili birimine bağlı olarak 

açılabileceğini belirtmektedir (Adalet Bakanlığı, 2007a).  

Kamu kurum ve kuruluĢların bünyesinde açılan bu kurumların açılmasının sebebi;  bu 

yaĢ grubunda çocuğu bulunan devlet memurlarının çalıĢmalarından dolayı çocuklarının 

mağdur olmaması ayrıca devletin çalıĢma yaĢamını teĢvik etmesidir.    

Devlet memuru olmayan çalıĢanlar için; 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 88. maddesi 

çalıĢan kadınlar için emzirme odaları ve çocuk bakım yurdu (kreĢ) açılması gerektiğini 

belirtmiĢ, bu kanun dayanak gösterilerek çıkarılan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma 

ġartlarıyla  Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin Oda ve Yurt 

Açma Yükümlülüğü baĢlığı altındaki 15. madde de “YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, 

100-150 kadın iĢçi çalıĢtırılan iĢyerlerinde, bir yaĢından küçük çocukların bırakılması, 

bakılması ve emziren iĢçilerin çocuklarını emzirmeleri için iĢveren tarafından, çalıĢma 

yerlerinden ayrı ve iĢyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması 

zorunludur. YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150‟den çok kadın iĢçi çalıĢtırılan 

iĢyerlerinde; 0-6 yaĢındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren iĢçilerin çocuklarını 

emzirmeleri için iĢveren tarafından, çalıĢma yerlerinden ayrı ve iĢyerine yakın bir yurdun 

kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan iĢverenler yurt içinde anaokulu da 

açmak zorundadırlar. Yurt, iĢyerine 250 metreden daha uzaksa iĢveren taĢıt sağlamakla 

yükümlüdür” denilmek suretiyle, bahse konu çalıĢan grubun okul öncesi eğitim çağındaki 
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çocukları için eğitim olanağı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

2007b).   

Yine Devlet kurumlarından olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna da 

bu konuda görevler yüklenmiĢtir. Bu kurumun görevlerini belirleyen Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun‟ da okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için;   

1. Çocuk Yuvaları; 0 - 12 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 

yaĢını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal geliĢimlerini, sağlıklı bir 

kiĢilik veya iyi alıĢkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı, sosyal 

hizmet kuruluĢları,  

2. KreĢ ve Gündüz Bakımevleri; 0-6 yaĢ grubundaki çocukların bakımlarını 

gerçekleĢtirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliĢtirmek ve bu çocuklara temel 

değer ve alıĢkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan ve yatılı olmayan sosyal hizmet 

kuruluĢları(Adalet Bakanlığı, 2007b) olduğu belirtilmiĢtir. Çocuk yuvaları Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde açılmakta, ancak  kreĢ ve gündüz bakımevleri kamu 

kurum ve kuruluĢları bünyesinde ayrıca özel olarak da  açılabilmektedir.  Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu, kamu kurum ve kuruluĢlarına ait KreĢ ve Gündüz Bakımevleri‟nin 

ilgili Yönetmelik esaslarına uygunluğunu denetlemekte, söz konusu kuruluĢların hizmetlerini 

geliĢtirici ve iyileĢtirici  yönde rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti yapmaktadır (SHÇEK Genel 

Müdürlüğü, 2007).   

Kamu kurum ve kuruluĢları dıĢında kalan KreĢ, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk 

Kulüpleri;  Özel KreĢ ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ 

Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumunun izni doğrultusunda açılmaktadır (SHÇEK Genel Müdürlüğü, 2007). 

Türkiye‟de okul öncesi eğitim kurumları açısından en fazla kuruma sahip olan Millî 

Eğitim Bakanlığı ile ilgili yasal düzenlemeler ise aĢağıda açıklanmıĢtır. 

Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟nun 5. maddesine göre okul öncesi eğitim kurumlarının 

isteğe bağlı olduğu, 13. maddesinde ise bu kurumlarda mecburi öğrenim çağına gelmemiĢ 

olan çocukların eğitileceği, kurumların gerçek ve tüzel kiĢilerle belediyeler, özel idareler ve 

devlet tarafından açılabileceği belirtilmiĢtir (MEB, 2007a). 

Türk eğitim sistemini düzenleyen temel kanunlardan biri olan Millî Eğitim Temel 

Kanununun 18. maddesi Türk millî eğitim sisteminin, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak 

üzere, iki ana bölümden kurulduğunu, örgün eğitimin, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta 

öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsadığını, belirtmiĢtir (MEB, 2007c).  
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Aynı yasanın 19. maddesi, okul öncesi eğitiminin mecburi ilköğrenim çağına 

gelmemiĢ çocukların eğitimini kapsadığını ve bu eğitimin isteğe bağlı olduğunu açıklamıĢtır 

(MEB, 2007a). 

Yine adı geçen yasanın 20. maddesi okul öncesi eğitimin amaç ve ilkelerini aĢağıdaki 

Ģekilde sıralamıĢtır (MEB, 2007c).  

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak,  

1. Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını 

sağlamak, 

2. Onları ilköğretime hazırlamak,  

3. ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme 

ortamı yaratmak, 

4. Çocukların Türkçe‟yi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamaktır.  

Bu kurumların kuruluĢu ise Millî Eğitim Temel Kanunun 21. maddesinde Ģöyle 

belirtilmiĢtir: Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, 

gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim 

kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir (MEB, 2007c).  

Millî Eğitim Bakanlığının çalıĢma alanına giren okul öncesi eğitim kurumları Millî 

Eğitim Temel Kanunu ile Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde açılmaktadır. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları da Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu kapsamında okul öncesi eğitim kurumu açabilmektedirler (BaĢbakanlık, 

2007a).  

Özel eğitim gerektiren okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için 573 Sayılı Özel 

Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesi erken çocukluk dönemindeki 

özel eğitim hizmetlerinin ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak 

evlerde ve kurumlarda sürdürüleceğini belirtmiĢtir.  Yine aynı kararnamenin 7. maddesinde 

“Tanısı konulmuĢ özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu 

eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. GeliĢim ve 

bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim 

süreleri uzatılabilir” (MEB, 2007e), denilmek suretiyle özel eğitim gerektiren çocuklar için 

okul öncesi eğitimin önemi vurgulanmıĢtır. Bu yasal düzenlemede en çarpıcı olan hüküm ise, 

diğer yasal düzenlemelerden ayrı olarak özel eğitim tanısı konulmuĢ çocuklar için okul öncesi 

eğitimin zorunlu hale getirilmesidir. 
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Bu kararname çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek Özel eğitim 

hizmetlerini düzenleyen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 29. maddesinde  “37-72 ay 

arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, 

bireylerin geliĢim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim dönemi süresi bir 

yıl daha uzatılabilir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimlerini, öncelikle 

okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaĢtırma uygulamaları kapsamında sürdürmeleri esastır. 

Ancak, bu bireyler için okul öncesi özel eğitim okulu/kurumu ve özel eğitim sınıfları da 

açılabilir” denilmektedir. Yine 34. maddesinde “Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel 

eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim-öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak 

durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır” denilmekte, bu hizmetin gerektiğinde 

hastanelerde de açılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca 43. maddesinde de okul öncesi  

eğitim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve 

kapasitelerini geliĢtirmeleri için özel eğitim kurumlarının açılacağı dile getirilmektedir (MEB, 

2007d). 

Okul öncesi eğitimin mevzuatlarına gerek hazırlanması gerekse uygulanması 

aĢamasında önem verilmesi okul öncesi eğitimin yayınlaĢtırılmasına katkı sağlayacaktır.  

1.8. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Veren Kurumlar   

 

Ülkemizde okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlar kendi görev ve yetki alanlarına 

giren ve okul öncesi yaĢ grubunda olan çocuklara eğitim-öğretim imkânı sunmaktadır. Bunlar 

aĢağıda sıralanmıĢtır;  

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalıĢan okul öncesi eğitim hizmetleri, Okul 

öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu genel müdürlük 

koordinasyonunda resmî veya özel olarak, bağımsız anaokulları, her kademedeki eğitim 

kurumuna bağlı anasınıfları ve Kız Meslek Lisesi bünyesindeki uygulama anaokulları 

Ģeklinde yapılanmaktadır (Akyüz, 1996, s.13).   

Üniversiteler de; Kız Meslek Liselerine çocuk geliĢimi ve eğitimi öğretmeni, 

Anaokulu ve Anasınıflarına okul öncesi eğitim öğretmeni yetiĢtirmek amacıyla lisans ve 

lisansüstü eğitim yapılmakta, ayrıca uygulama anaokulları ile okul öncesi eğitime hizmet 

etmektedir. 

 BaĢbakanlığa bağlı olarak okul öncesi eğitim hizmetleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından, çocuk yuvaları, kreĢ ve gündüz bakım evlerinde 

yürütülmektedir (Adalet Bakanlığı,2007b). 
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ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1475 sayılı ĠĢ Kanunu gereğince, açılan 

emzirme odaları ve çocuk bakım yurtları ile okul öncesi eğitim alanında hizmet vermektedir 

(ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2007a). 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluĢlarınca açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkındaki 

Yönetmeliğin 42. maddesinde belirtilen “Bakımevleri, kurumun bağlı veya ilgili olduğu 

bakanın onayı alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaĢ grubuna giren 

en az 50 çocuğu için kurumun idari ve mali iĢlerle ilgili birimine bağlı olarak açılabilir” 

hükmü uyarınca diğer bakanlık ve kurumlarca da açılabileceği hükmü mevcuttur (Adalet 

Bakanlığı, 2007a).      

Bunların dıĢında gönüllü yardım kuruluĢları ve dernekler de Türkiye‟de okul öncesi 

eğitimin yaygınlaĢtırılması ve geliĢtirilmesi alanında çalıĢmalar yapmaktadır.       

Tablo 7‟de okul öncesi eğitim hizmeti veren kurum sayıları ile bu kurumlardaki 

öğrenci, öğretmen ve usta öğretici sayıları verilmiĢtir. Tablodan anlaĢılacağı üzere okul öncesi 

eğitim alanında en fazla kurum ve dolayısıyla öğrenci Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

bulunmaktadır.  

 

Tablo 7 

2006-2007 Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitimin Sayısal Durumu  

Kurumlar 
 

Okul/Kurum 

 

Öğrenci 

Sayısı 

 

 

Öğretmen 

 

 

Usta 

öğretici 

 

Millî Eğitim 

Bakanlığı 

Bünyesindeki  

Anaokulu(Resmî/Özel) 1.369 100.168 5.105 1.526 

Ana sınıfı 

(Resmî/Özel) 
19.306 540.681 19.670 11.939 

657 Sayılı Kanunun 191. Maddesine ile 

1475 Sayılı ĠĢ Kanununa Göre Açılan 

Kurumlar 

481 17.357 1.363 - 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Bünyesindeki Kurumlar 
1.372 24.113 3.548 - 

TOPLAM 22.528 682.319 29.686 13.465 

 (MEB,2007b, s.43). 
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1.9. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime Öğretmen YetiĢtirme ÇalıĢmaları 

1.9.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem   

 

Ülkemizde okul öncesi eğitim öğretmenlerini yetiĢtirmek amacıyla “1869 Maarif-i 

Umumiye Nizamnamesi” ile birlikte “Rehnuma-i Muallimin-i Sıbyan” (Sıbyan 

Öğretmenlerine Rehber) hazırlanmıĢtır (MEB, 1978, s. 22).    

1913 “ Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanun-i Muvakkati” ne göre hazırlanan “Ana Mektepleri 

Nizamnamesi”nde Kız Ġlköğretim Okullarına bağlı ana Ģubesinde özel olarak yetiĢtirileceği 

belirtilmiĢtir (MEB, 1978, s. 23).  

Anaokulları ile ilgili geliĢmeler, bu alana öğretmen yetiĢtirme problemlerini de 

beraberinde getirmiĢtir. Nitekim aynı yıl, Nizamnamenin öngördüğü Ģekilde okul öncesi 

eğitime öğretmen yetiĢtirmek amacıyla Ġstanbul‟da ilk defa “Ana Öğretmen Okulu” açılmıĢtır. 

(Ediz, 1951 ; Akt: Duman, 1995, s. 29). Öğretim süresi bir yıl olan bu okul ile Ülkemizde ilk 

olarak okul öncesi eğitimi alanı için öğretmen yetiĢtirme çalıĢmaları baĢlamıĢtır. 1915-1916 

yıllarında ana muallim mektebinden 56 öğrenci mezun olmuĢtur.  Öğretim süresi bir yıl olan 

bu okul 4 yıl hizmet verdikten sonra 1919‟da kapanmıĢtır. Bu okul 5 yıl çalıĢma sonunda 370 

Ana Muallim diploması vermiĢtir (Ergin, 1977 ; Akt: Güler, 1994, s. 11).  

1.9.2. Cumhuriyet Dönemi  

 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında 1923-1924‟de 38 ilde 80 anaokulu ve 36 öğretmen 5880 

öğrenciye eğitim vermiĢtir. 1928‟de Ankara‟da 2 yıllık Ana Öğretmen Mektebi ihtiyaç 

üzerine tekrar açılmıĢtır. Bu okul, 1930-1931 öğretim yılında “Ġstanbul Kız Muallim 

Mektebi”ne nakledilmiĢ ve 1933 yılına kadar öğretim vermiĢtir. 1933‟de 12 Anaokulu 

öğretmeni kalmıĢtır. Çünkü harf inkılabı yapılmıĢ ve bütün öğretmenler Millet Mekteplerinde 

görevlendirilmiĢtir (Cicioğlu, 1985, s. 21; Poyraz ve Dere, 2001, s .12). 

1935 yılında, “Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu” açılmıĢtır. 1960 yılına 

kadar okul bünyesi içerisinde, “ Çocuk Bakımı ve Biçki DikiĢ Bölümü” programı 

çerçevesinde 0-2 yaĢ çocuklarının eğiticilerini yetiĢtirme uygulamasına yer verilmiĢtir (MEB, 

1978, s. 47).  

222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟na göre Anaokulu öğretmenlerinin özel bir 

eğitimle yetiĢtirilmesi amacıyla 1963-1964 öğretim yılında ortaokula dayalı 3 yıllık meslek 

okulu haline getiren Kız Meslek Liselerinde “Çocuk GeliĢimi ve Bakımı” bölümü açılmıĢtır. 

Bu bölümde genel ve meslek eğitiminin yanı sıra, 0-6 yaĢ çocuklarının bakım ve eğitimine 
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iliĢkin ve öğretmenlik formasyonu veren dersler de program kapsamına alınmıĢ, Talim 

Terbiye Kurulunun 11 Nisan 1967 tarih ve 120 sayılı kararı ile bu bölümler, okul öncesi 

eğitim kurumlarına öğretmen yetiĢtiren bir bölüm haline getirilmiĢtir (MEB, 1978, s. 27).  

Daha sonra 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanun‟un 43. maddesi gereğince okul 

öncesi eğitime öğretmen yetiĢtirme görevini, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu‟nun Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü üstlenmiĢtir. Bu bölüm tarafından 1979 yılında hazırlanan iki 

yıllık ön lisans eğitimi veren Anaokulu öğretmenliği programı, 1980-1981 öğretim yılından 

itibaren uygulanmaya konulmuĢtur. 1982 yılında, Yüksek Öğretmen Okullarının 

üniversitelere bağlanması sonucu, program Yüksek Öğretim Kurulunca benimsenip 

onaylanmıĢtır (Demiral, 1985, s. 19).  

Öğretmen yetiĢtirme iĢi üniversitelere devredildikten sonra bu alanda önemli bir 

geliĢme de 3 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunla sağlanmıĢtır. Eğitim 

Fakülteleri ile Eğitim Yüksekokulları bünyesinde yer alan ön lisans düzeyindeki anaokulu 

öğretmenliği programları 1991-1992 yıllarında lisans düzeyine çıkarılarak, hepsi fakültelerin 

bünyesine alınmıĢtır (Duman, 1993, s. 14; Güler, 1994, s. 18). 

Okul öncesi öğretmeni yetiĢtiren bölüm programları, Türkiye üniversitelerinin çeĢitli 

fakültelerinde bugüne kadar bazı farklılıklar gösterse de, genel kültür dersleri, alan dersleri ve 

mesleki formasyon dersleri Ģeklinde gruplandırılmıĢ ve bu grupların içinde okul öncesi 

öğretmenlerinin alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarına imkân veren çeĢitli dersler yer 

almıĢtır. 1998-1999 öğretim yılından itibaren ise, Eğitim Fakültelerinin bütününde 

uygulanacak ortak bir program Yüksek Öğretim Kurulu tarafından öngörülmüĢtür (Oktay, 

2002, s. 103). 

Bugün okul öncesi eğitim öğretmenleri, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde 

yetiĢtirilmektedir. Türkiye‟de hedeflenen okullaĢma oranını sağlayacak okul öncesi öğretmeni 

sayısı yeterli değildir. Hedefler doğrultusunda gereksinim duyulan öğretmenlerin örgün 

yüksek öğretim programlarıyla kısa sürede karĢılanmasına da olanak bulunmamaktadır. Ülke 

gerçekleri göz önüne alındığında, nitelikten ödün vermeden istenilen sayıda ve en kısa sürede 

okul öncesi öğretmeni yetiĢtirebilmek için en rasyonel çözüm, uzaktan öğretim sistemi ile 

öğretmen yetiĢtirmektir. Bu kapsamda 2000-2001 öğretim yılından itibaren Millî Eğitim 

Bakanlığı ile ortak yürütülen program çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi de okul öncesi eğitime öğretmen yetiĢtirmeye baĢlamıĢtır (Anadolu Üniversitesi, 

2007). Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığınca hazırlanan 2007 ÖSS Tercih 

Kılavuzunda da bu program için 2000 kiĢilik kontenjan ayrılmıĢtır (ÖSYM, 2007).  
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ġekil 1  

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanının Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                      (Haktanır, 2005, s. 70). 

ġekil 1 Okul öncesi öğretmenliği lisans programı kontenjanının yıllara göre dağılımını 

göstermektedir. Tablodaki yıllar itibariyle bakıldığında en yüksek artıĢın 2003 yılında olduğu 

görülmektedir. Bu artıĢın sağlanmasının en büyük etkeni yeni Üniversiteler ve bunlara bağlı 

bölümlerin açılması ile  Açık Öğretim Fakültesinin kontenjanının artırılması gösterilebilir.  

Tablo 8 

2007-2008 Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen YetiĢtiren 

Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Kontenjanları 

Sıra  Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Kontenjan 

1 
Abant Ġzzet Baysal 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 40 

2 
Adnan Menderes 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 35 

3 
Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 40 

4 Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 40 

5 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

6 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

7 Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği  2000 

8 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 50 

9 Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi  
Okul Öncesi   Öğretmenliği 50 

10 Atatürk Üniversitesi 
K. Karabekir Eğitim Fakültesi 

(Ġkinci Öğretim) 
Okul Öncesi   Öğretmenliği 50 
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11 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

12 BaĢkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 

40  

 

 

13 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

14 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

15 
Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

16 
Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi (2.Öğretim) Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

17 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

18 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2.Öğretim) Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

19 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 60 

20 Dokuz Eylül Üniversitesi 
Buca Eğitim Fakültesi 

(2.Öğretim) 
Okul Öncesi   Öğretmenliği 50 

21 Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

22 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

23 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 

Öğretmenliği 
90 

24 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 120 

25 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

26 Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu  Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 60 

27 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 50 

28 Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

29 Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

30 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 
Fatih Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

31 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

32 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

33 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 100 

34 
Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

35 
Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi (2. Öğretim) Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

36 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 30 

37 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Ġkinci Öğretim) Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

38 Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

39 MuĢ Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

40 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 40 
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41 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi (2.Öğretim) Okul Öncesi Öğretmenliği 40 

42 
Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 40 

43 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 60 

44 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2. Öğretim) Okul Öncesi Öğretmenliği 60 

45 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Öğretmenliği 30 

46 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2. Öğretim) Okul Öncesi Öğretmenliği 30 

47 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  
Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 

Öğretmenliği 
80 

48 Selçuk Üniversitesi 
Mesleki Eğitim Fakültesi (2. 

Öğretim) 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 

Öğretmenliği 
60 

49 Selçuk Üniversitesi 
Mesleki Eğitim Fakültesi (2. 

Öğretim) 
Okul Öncesi   Öğretmenliği 100 

50 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 150 

51 Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

52 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 30 

53 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

54 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi   Öğretmenliği 40 

T O P L A M 4.525 

                                                              

                             (ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/2007-

OSYS_TERCIH_TABLO4.pdf)     (EriĢim Tarihi: 29/09/2007 

 

Tablo 8‟de  2007-2008 öğretim yılında Üniversitelerin okul öncesi eğitim kurumlarına 

öğretmen yetiĢtiren bölümleri ve kontenjanları verilmiĢtir. Tablodan da anlaĢıldığı gibi, bu 

alana öğretmen yetiĢtiren bölümlerin toplam kontenjanı 4525 olup 2000 öğrenci ile en yüksek 

kontenjan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinindir.  

1.10. Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Nitelikleri 

 

Atatürk, “Milletleri kurtaracak olan yanlız ve ancak öğretmenlerdir.” derken 

öğretmenlerin eğitim sürecindeki önemini vurgulamıĢtır.  

Bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, toplumla uyum halinde 

yaĢayan, toplumu geliĢtirecek niteliklere sahip bireylerin yetiĢtirilmesinde en önemli unsur 

olan eğitim sistemlerinin de yeniden yapılanması gerekir. Eğitim ve öğretim sisteminin temel 

öğelerini “okul” ve “öğretmen” oluĢturur. Toplumu geliĢtirecek niteliklere sahip bireylerin 

yetiĢmesi ve toplumun değer yargılarının kazanılması, eğitim sisteminin önemli bir parçası 

olan nitelikli öğretmenler ile olanaklıdır (Yavuzer, 1994, s. 166; Pehlivan, 2005, s. 17). 

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/2007-OSYS_TERCIH_TABLO4.pdf)     (Eri�im Tarihi: 29/09/2007
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007_OSYS_TERCIH_KILAVUZU/2007-OSYS_TERCIH_TABLO4.pdf)     (Eri�im Tarihi: 29/09/2007
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Öğretmenliğin tanımı, 7.4.1924 tarihli Orta Tedrisat Öğretmenleri Kanununun birinci 

maddesinde, öğretmenlik, devletin umumi hizmetlerinden talim ve terbiye vazifesini üzerine 

alan,  müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslektir Ģeklindedir (Karaçam, 2001,   s. 17). 

Öğretmenlik uluslar arası belgelerde de “Ġnsan kiĢiliğinin geliĢtirilmesi ve toplumun 

kalkınmasında ikili bir iĢlev üstlenen ve bu iĢlevini akademik özgürlük içinde gerçekleĢtiren 

kiĢi” diye tanımlanmaktadır (Karaçam, 2001, s. 17). 

Öğretmenliğin çok eski bir uğraĢ olduğu bilinmektedir. Ancak toplumlarda örgün 

eğitim anlayıĢı benimsenmeye, okul sistemleri bugünkü ölçülere yakın biçimde oluĢmaya ve 

çeĢitli öğretim basamaklarında okullar açılmaya baĢlandıktan sonradır ki, bu okullarda görev 

yapacak kimselerin yetiĢtirilmeleri önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıĢtır (Oğuzkan, 1984, 

s. 55). 

Statü ve saygınlığı, ülke ve kültürlere göre değiĢmekle birlikte öğretmenlik, doğrudan 

insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, öteden beri sadece bir kazanç kapısı olarak değil, 

aynı zamanda kutsal bir meslek olarak görülmüĢtür. Türk eğitim tarihinde de bilge kiĢilerin ve 

öğretmenlerin hep saygın bir yeri olmuĢ, öğretmen denince toplumda davranıĢ modeli bir 

insan anlatılmıĢtır (ġiĢman, 2000, s. 1). 

Her alanda kalitenin ön plana çıktığı günümüzde eğitim öğretim kurumlarında da 

kalitenin sağlanması kaçınılmaz olmuĢtur. Eğitimde kaliteden söz ederken “öğretmen 

yeterlilikleri” ele alınacak ilk konulardan biri olmalıdır. Çünkü eğitimin kalitesini belirleyen 

en önemli faktörün öğretmen olduğu görüĢü oldukça yaygındır (EriĢen, 2001, s. 32).  

Nitelikli öğretmenlerin olmadığı eğitimde de mükemmellik olamaz. Programlar 

değiĢtirilebilir, daha fazla araç gereç alınabilir, fiziksel çevre yenilenebilir, okul saatleri 

uzatılabilir, fakat nitelikli öğretmenler olmadan değiĢiklikler istenilen etkiyi yaratamaz 

(Özdemir ve Yalın, 1998, s. 11). 

Öğrencide istendik davranıĢların oluĢması temelde öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. 

Sahip olduğu tutum ve davranıĢları ile iyi bir model olabilen öğretmen istenilen insan tipinin 

ortaya çıkmasına yardımcı olabilecektir. Bu durum, öğretmenlerin nitelikleri ile öğrencilerin 

nitelikleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır (Deniz ve diğerleri, 2006, s. 63). 

Öğretmen çocuğun yaĢamında anne ya da babasından sonra en önemli kiĢi olmaya 

baĢlar. Çocuk öğretmen yardımıyla bir yandan çeĢitli bilgi ve beceriler kazanırken, öte yandan 

onun düĢüncelerinden, duygusal tepkilerinden, değerlerinden ve alıĢkanlıklarından etkilenir. 

ĠĢte bu noktada öğretmenin çocuk için model olma özelliği öne çıkar. Öğretmen sınıfta 

adaletiyle olduğu kadar, sırdaĢlığıyla da dikkati çeken bir modeldir. O, çocuğun kiĢiliğinin 

oluĢumunu ve geliĢimini biçimlendiren insandır. Çocuk artık anne ve baba modeli yerine 
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öğretmenini koyar ve onunla kendini özdeĢ tutmaya baĢlar. ĠĢte çocuğun yaĢamını doğrudan 

etkileyen bir birey olması nedeniyle, öğretmenin kiĢiliğinin önemi büyüktür. Doğru ve 

nitelikli modellerin çocukların eğitim ve öğretiminde kritik bir önemi vardır (Gürkan, 2002b,  

s. 12; Yavuzer, 1994, s. 166). Öğretmenin, gerek bilgi ve beceri kazandırmak, gerekse olumlu 

tutumlar geliĢtirmek ve öğrencinin kendini gerçekleĢtirmesine yardımcı olmak için insan 

iliĢkilerinde gerekli olan sosyal becerilere sahip olması gerekir (YeĢilyaprak ve Kısaç, 1999, 

s. 13).  

Öğretmenlerin mesleğe baĢlamadan önce birçok mesleki özellikleri kazanmıĢ olmaları 

gerekir. Bu özelliklerin baĢında hiç kuĢkusuz çağdaĢ dünyanın kabul ettiği demokratik tutum 

ve davranıĢlar gelmektedir. Öğretmenlerde olmazsa olmaz denilebilecek ikinci önemli özellik 

ise, belli düzeyde empatik iletiĢim becerisine sahip olmaktır (Dilekmen, 1999, s. 1). 

Demokratik öğretmen Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Anayasada yer alan Millî 

Eğitimin amaç ve ilkelerini derslerinde uygulayan, insan haklarına saygılı, siyasi propaganda 

yapmayan, fanatik düĢünceleri olmayan, bunun yanında özgürce düĢünen ve konuĢan bir 

öğretmendir (Küçükahmet ve diğerleri, 2000, s. 19). 

Öğretmen, öğrencisinin davranıĢlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. 

Bazı davranıĢ problemlerinde, öğretmenin anlık ve sistemsiz müdahaleleri istenmedik 

davranıĢları ortaya çıkarabilmektedir. Öğrenci davranıĢlarının değiĢtirilmesi, geliĢtirilmesi ve 

yeni davranıĢ örüntülerinin kazandırılması ile görevli öğretmenin, bu görevi yerine getirirken 

kullandığı öğretim yöntemi kadar öğrenciye yaklaĢım biçimi de önemlidir (Deniz ve diğerleri, 

2006, s. 62). 

Gordon‟a göre (1993, s.6) etkili öğretmenlik eğitiminde; öğrencinin gereksinimlerine 

saygı duymanın, sevecen eğitimin, sınıf ortamının, öğrenme özgürlüğünün, insancıl eğitimin, 

kaynak kiĢi olarak öğretmenin ve iki yönlü iletiĢimin çok önemli unsurlar olduğunu 

belirtmiĢtir. 

Karaçam (2001, ss.17-18) öğretmende bulunması gereken özellikleri Ģöyle sıralamıĢtır: 

1. Öğretmende meslek sevgisi olmalıdır.  

2. Öğretmen ahlaklı olmalıdır. 

3. Öğretmen fedakâr olmalıdır. 

4. Öğretmen sabırlı olmalıdır. 

5. Öğretmen iyi örnek olmalıdır. 

6. Öğretmen öğrenci psikolojisinden anlamalıdır. 

7. Öğretmenin alan bilgisi, formasyonu ve genel kültürü iyi olmalıdır. 

8. Öğretmen kitap okumalıdır. 
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9. Öğretmenin hitabeti iyi olmalıdır. 

10. Öğretmen sosyal olmalıdır. 

11. Öğretmen sportif olmalıdır.  

Uygun bir fiziki ortam içinde, yeterli araç-gereç ve iyi düzenlenmiĢ bir eğitim 

programı, hem istenen davranıĢ özelliklerini hem de istenilen davranıĢları çocuklara 

kazandırabilecek niteliklere sahip okul öncesi öğretmenleri ile anlam kazanır ve amacına 

ulaĢabilir (Üstünoğlu, 1987, s. 32). 

Günümüzde okul öncesi eğitimde öğretmene verilen ve ondan beklenen roller değiĢik 

ve karmaĢık olmasına rağmen 5 temel rol tanımlanmıĢtır (Ülküer, 1987, s. 42). 

1. Sakin ve Huzurlu Bir Atmosfer Sağlama: Her Ģeyden önce, sağlıklı bir geliĢim, 

ancak sakin ve huzurlu bir sosyal atmosfer içinde gerçekleĢir. Yalnız, bu atmosferin 

sağlanması sadece bilgi-tecrübe-araç-gereçle ilgili değildir. Aynı zamanda öğretmenin kiĢiliği 

ile de ilgilidir. Çocukların kendilerine güvenlerini, öz saygılarını kazanmalarında öğretmenin 

göstereceği duyarlılık,  istenen sosyal atmosferin yaratılmasında önemli rol oynamaktadır. 

2. Model Olma: Öğretmenin çizdiği model, tahmin edilebileceğinden çok daha fazla 

çocukların geliĢim ve eğitimlerinde önem taĢımaktadır. 

3. Uyum Problemi Olan Çocuklara Yardımcı Olma: Uyum problemi olan bazı 

çocukların diğerlerine göre daha zor sosyal iliĢkiler kurması, yeni çevresine daha zor uyum 

sağlaması normaldir. Çocuğun bu doğal ve çevresel faktörler etkisiyle geliĢtirdiği kiĢiliğini 

istenen sosyal davranıĢlar haline getirmede öğretmenin yine etkin bir rolü vardır. 

4. Okul-Aile ĠĢbirliğini Sağlama: Çocuğun tüm geliĢimini sağlayan bir eğitim, aileyi 

de etkisi altına alan bir eğitimdir. Öğretmen ve aile beraberce çocuğun sağlıklı geliĢmesine 

maksimum ölçüde yardımcı olabilir. 

5. Bireysel Farklılıklar: Öğretmen, çocuğu içinde bulunduğu toplumun beklentilerine, 

değer yargılarına göre Ģekillendirirken, çocuğun kendine özgü özelliklerini korumalı ve 

geliĢtirmelidir. 

Bugün gelinen noktada öğretmenliğin görünürde öneminin ne derecede olduğunu 

tespit etmenin yanı sıra, öğretmenlerin nasıl bir iĢlevle donatılması ve görevlerini nasıl ve ne 

için yerine getirmeleri gerektiğini kavratmak ve kavramak gerekmektedir. (Özkan, 2004,       

s. 39). 

Okul öncesi eğitimde nitelikli bir öğretmenin özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1. Kendisini tanıyan, gerçek benlik kavramı geliĢmiĢ bir yetiĢkin olmalıdır, 

2. Çocukları sevmeli, onlarla birlikte olmayı gerçek bir mutluluk saymalıdır, 

3. Beden ve ruh sağlığı yerinde, canlı, hareketli, enerjik ve becerikli olmalıdır, 
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4. Güvenilir, sağlam karakterli, sabırlı ve tutarlı davranıĢlara sahip bir insan olmalıdır, 

5. Sorumluluk almayı bilmelidir,  

6. Kendine karĢı saygılı olmalı ve bu saygı anlayıĢı içinde baĢkalarının da kiĢiliğine 

saygı duymalıdır. 

7. Pratik, yaratıcı, gerçekçi, sezgileri kuvvetli, duyarlı olmalı, düĢüncelerinde bağımsız 

ve esnek davranmalıdır, 

8. Çocukların birbirinden farklı kalıtımsal özellikler ve çevresel olanaklar içinde 

yetiĢtiklerinin bilinci ile bireysel farklılıklarını kabul etmeli ve bu anlayıĢ doğrultusunda 

uyguladığı öğretim yöntemlerini bireyselleĢtirmeye çalıĢmalıdır, 

9. Çocukların bakıĢ açısından çevreyi ve dünyayı algılama çabası içinde olmalıdır, 

10. Çocuklarla emredici, sert ve korkutucu değil, yumuĢak ve güven veren bir ses 

tonuyla konuĢmalıdır. 

11. Düzenli, titiz ve temiz bir insan olmalıdır, 

12. Acil ve beklenmedik durumlarda soğukkanlılıkla olayların üstesinden gelebilmeli, 

gayretli ve cesur olmalıdır, 

13. Çocukların ilgisini sürekli olarak canlı tutabilmeli, bir çocukla ilgilenirken, 

diğerlerinin de ne yaptıklarını izleyebilecek kadar her an dikkatli ve uyanık olmalıdır, 

14. Müzik, dans, resim, dramatize vb. konularında yetenekli olmalıdır, 

15. Deney yeteneğine sahip, yeni Ģeyleri denemeye istekli olmalı, yeni buluĢlara 

olanak sağlayacak çevre düzenlemeleri yapabilmelidir, 

16. Çocuklarla etkileĢimde dostça davranmalı, onlarla iyi bir Ģekilde sözlü iletiĢim 

kurabilmeli ve çocuklara akıl yürütmeye, problem çözmeye yönelten sorular sormasını 

bilmelidir, 

17. Çocuklara yol gösterirken, belli bilgiler aktaran bir "öğretici" değil, çocuğun 

özelliklerini dengeleyerek her alandaki geliĢmelerine yardım eden ve onda öğrenmeye karĢı 

ilgi uyandırabilen bir "eğitici" olmalıdır, 

18. Çocuklarda suçluluk duyguları ve anlamsız korkular uyandırmaktan ya da 

pekiĢtirmekten sakınmalıdır, 

19. Çocukların ihtiyaçlarını, doğalarını bilmeli, onların geliĢim aĢamalarına, kiĢilik 

özelliklerine ve sınıfın genel havasına karĢı belli bir duyarlılık içerisinde olmalıdır, 

20. Türkçe‟yi doğru ve güzel konuĢmalı, Türkçe öğretim konusunda teorik çizgi pratik 

bilgi ve beceriye sahip olmalıdır, 

21. Bilgili, becerikli ve aktif bir insan olmalıdır. Mesleki tecrübelerden ve farklı 

yaklaĢımlardan yararlanmalı, farklı görüĢ açıları kazanmalıdır, 
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22. Katı ve kesin düĢüncelerle pekiĢtirilmiĢ bir disiplin uygulamadan sınıfa hakim 

olmalı ve sınıf düzenini sağlamalıdır, 

23. Uyumsuz ya da sorunlu çocuklara anlayıĢlı davranmalı, olumlu bir yaklaĢım 

izleyerek sorunları tanımada ve çözümlemede çocuklara ve ailelere yardımcı olmalı, rehberlik 

etmelidir. 

24. Ġyi bir öğretmen aynı zamanda yeni bilgi ve deneyimlere açık bir öğrencidir. 

25. Çocukların olumlu benlik geliĢtirmelerini desteklemeli ve özgüvenlerini 

geliĢtirmelidir. 

26. Öğretmen yaratıcı olmalı ve çocuklarda da yaratıcı düĢünceyi geliĢtirici etkinlikler 

planlamalıdır. 

27. Çocukları bağımsız, karar verme becerileri geliĢmiĢ, bununla birlikte öz-

denetimlerini kazanmıĢ bireyler olmaları yönünde destekleyici yöntemler kullanmalıdır 

(Tuğrul, 1993, s.29; Güler, 1994, ss. 8-9).  

Okul öncesi eğitim programının uygulayıcısı olan öğretmenlerin, okul öncesi eğitimi 

programında yer alan temel amaç ve ilkeleri benimsemeleri ve günlük eğitim uygulamalarına 

bunları yansıtmaları, okul öncesi eğitimin baĢarısı için gerekli bir ön koĢuldur (IĢıkoğlu, 2007, 

s. 6). 

Dünyada ve Türkiye‟de bilginin ve teknolojinin kullanımının öğretilmesi 

öğretmenlerin kiĢiliğine, mesleki yeterliliğine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına 

bağlıdır (Sözer, 1996, s. 8). Günümüzde öğretmenlik mesleği özel bir mesleki yeterliliği 

gerektirir. Bu yeterliliği sağlamanın kriterleri dünyada ve ülkemizde belirlenmiĢtir. Bu 

kriterlere göre öğretmen yetiĢtirme programlarında öğretmen adaylarına üç alanda bilgi 

verilir. Bunlar; öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon), alan bilgisi ve genel kültür 

alanlarıdır. Öğretmenlik mesleği için öncelikle alan bilgisine sahip olunması Ģarttır. Alan 

hâkimiyeti ile birlikte genel kültürde de kendisini yetiĢtirmiĢ ve öğrencilerin bu yönde 

yetiĢmesine katkı sağlayan niteliklere sahip olunması da gereklidir. Millî Eğitim Temel 

Yasasına göre de öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 

üzerine alan bir uzmanlık mesleğidir. Yasaya göre öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî 

Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler (EriĢen ve 

ġen, 2002, s. 114; Gürkan, 2002a, s. 30; Küçükahmet, 2007, s. 207; Tazebay, 2007, s. 28).  

Yüksek Öğretim Kurulunun Okul öncesi Eğitim yeni programa göre Okul öncesi 

Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin yukarıda yer alan Öğretmenlik Meslek 

Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel Kültür alanlarına göre ağırlık dağılımları ġekil 2‟de verilmiĢtir. 

Alan bilgisinin ağırlığı % 54 ile en fazla ağırlığı oluĢturmaktadır.   
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ġekil 2 

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan  

Muhteva Kategorilerinin Ağırlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        (Kaynak: Küçükahmet, 2007, s.211).  

          

 

Yüksek Öğretim Kurulunun okul öncesi öğretmenliği yeni programında iletiĢime 

vurgu yapılan dersler ve içerikleri Tablo 9‟da gösterilmiĢtir. Ġçeriğinde ĠletiĢime doğrudan yer 

verilen Etkili ĠletiĢim ve Sınıf Yönetimi dersleri bulunduğu gibi içeriğinde, iletiĢime dolaylı 

olarak yer verilen Türkçe I, Türkçe II dersleri de bulunmaktadır.  

Yine program ve içerikleri incelendiğinde, kapsamında iletiĢime yer verilmemiĢ olsa 

da öğretim esnasında iletiĢime vurgu yapılacak Psikoloji, Öğretim Ġlke ve Yöntemleri, Özel 

Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II ve Rehberlik gibi dersler de dikkate 

alındığında okul öncesi öğretmeni yetiĢtirme sürecinde,  iletiĢim bilgi ve becerisine çok önem 

verildiği ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak okul öncesi öğretmenine iletiĢim becerisi, 

dolayısıyla empatik tutum ve beceri kazandırmanın yeni programın hedefi olduğu, bu hedefin 

gerçekleĢtiği oranda da öğretmen niteliğinde artıĢ sağlanacağı söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kültür, 25

Alan Bilgisi , 54

Öğrt.Meslek , 21
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Tablo 9  

Yüksek Öğretim Kurulunun Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında  

Yer Alan ve ĠletiĢime Vurgu Yapılan Dersler ve Ġçerikleri 

Derslerin 

Adı 
ĠletiĢimle Ġlgili Ġçerik 

K
re

d
i 

Türkçe I: 

Yazılı 

Anlatım 

Yazı dilinin ve yazılı iletiĢimin temel özellikleri 

 
2 

Türkçe II: 

Sözlü 

Anlatım 

Sözlü dilin ve sözlü iletiĢimin temel özellikleri. 2 

Sınıf 
Yönetimi 

Sınıf içi iletiĢim ve etkileĢim 2 

Drama 

Eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aĢamaları, eğitici 

dramanın yaĢ gruplarına ve uygulama alanlarına göre 

sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, 

eğitsel drama da özel teknikler, 

3 

Anne-Baba 
Eğitimi  

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal geliĢimi, ailenin tanımı, 

yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri 

ve projeleri 

2 

Etkili 
İletişim 

KiĢiler arası iletiĢimin tanımı; iletiĢim modeli, iletiĢim unsurları ve 

özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kiĢiler arası iletiĢimi 

engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletiĢimi kolaylaĢtıran 

etkenler, duyguların iletiĢimde rolü ve kullanılması, iletiĢimde çatıĢma 

ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletiĢiminde dikkat edilmesi 

gereken önemli hususlar, iletiĢim uygulamaları. 

3 

TOPLAM  14 

                            (http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/okul_oncesi.doc adresinden  

faydalanılarak hazırlanmıĢtır) (EriĢim Tarihi:10/03/2008) 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce,  

Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurumları temsilcilerinden oluĢturulan “Öğretmen Yeterlikleri 

Komisyonu”nca öğretmenlik yeterlikleri belirlenmiĢ, bu  yeterlikleri ile; Öğretmenlerimizin 

yeterli alan bilgisine sahip olması, bu bilgiyi öğrencilerine yeni program anlayıĢı 

doğrultusunda, yapılandırmacı bir yaklaĢımla aktarabilmeleri, yönetme ve organize etme 

yanında öğrencileriyle iletiĢim ve meslektaĢları ile iĢbirliği yapabilme becerilerine sahip 

olmaları, beklenmektedir (M.E.B, 2006b, s. 3).  

YÖK‟ün “Öğretmen YetiĢtirme Programlarında Uygulanabilir Nitelikte” Öğretmen 

Yeterlikleri listesi bulunmaktadır. Bu yeterlik alanları genel baĢlıkları ile aĢağıda 

sıralanmıĢtır.  

1.  Konu alanı ve alan eğitimine iliĢkin yeterlikler 

2.  Öğretme-öğrenme sürecine iliĢkin yeterlikler  

3.  Öğrencilerin öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma  

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/okul_oncesi.doc
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4.  Tamamlayıcı mesleki yeterlilikler  

Bu yeterliklerin öğretmen yetiĢtirme programı sürecinde teori ve pratik çalıĢmalarla 

öğrenciye kazandırılması amaçlandığı, öğretme-öğrenme sürecine iliĢkin yeterliklerin alt 

baĢlığında da sınıf içinde etkili iletiĢimi sağlama (öğrenci-öğretmen; öğrenci-öğrenci; 

öğretmen-öğrenci etkileĢimi), okul yöneticileri, meslektaĢları, diğer okul personeli, veliler ve 

ilgili eğitim kuruluĢlarıyla iletiĢim kurma yeterliği belirtilmiĢtir (YÖK, 2007).   

Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, belirlemiĢ olduğu öğretmen 

yeterlikleri ile iletiĢimin eğitim öğretim için önemini vurgular niteliktedir.  
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2. EMPATĠ 

 

2.1. Empatinin Tanımı  

 

Empati kavramına iliĢkin literatürde çok çeĢitli tanımla birlikte, empatiye verilen 

isimler de farklılık göstermektedir. Bunlar arasında; kiĢiler arası algı, sosyal algı, 

benmerkezcilik, sosyal duyarlılık, rol alma, bakıĢ açısını alma, insanları anlama kabiliyeti, 

empati sayılabilir (Ünal, 1972; Dökmen, 1988a; Dökmen, 2002).  

Literatür incelendiğinde empati kavramının farklı yazarlar ve kuramcılar tarafından 

farklı Ģekillerde tanımlandığı, hatta aynı kuramcıların bu kavrama yükledikleri anlamın da 

zamanla değiĢikliğe uğradığı görülmektedir (PiĢkin,1989,s. 775). 

Allport (1924) empatiyi; "cisimleri, kendini ve diğerlerini bilmek" Ģeklinde üç 

tabakadan oluĢan bilginin kaynağı Ģeklinde tanımlamıĢtır. Sullivan ise empati yerine, katılımcı 

gözlem terimini kullanmıĢtır. Bir insanı anlamak demek, onu karĢıdan gözleyerek, sezgi yolu 

ile yaĢamakta olduğu durumu "kendi içimizde" canlandırmak demektir Ģeklinde tanımlamıĢtır 

(Akt: ġimĢek, 1995, ss. 8-9). 

Rogers (1959) empatiyi, insanların ne duyduğunu ve ne yaptığını onların açısından 

anlamak, onların özel dünyalarına girmek ve bunu, onların gördüğü gibi kavramaktır Ģeklinde 

tanımlamıĢtır (Akt: Ünal, 1972, s. 79). 

Tanrıdağ‟a göre, (1992, s. 21) kendisini baĢkasının yerine koyma ile ifade edilen 

empati, tasarlanan, düĢünülen ve bilinçli bir anlama çabası gerektiren algılamadır. 

Gander ve Gaardiner‟a göre (1993, s. 11) empati, paylaĢma, yardım etme ve diğer 

özgeci davranıĢlar için önemli bir ön koĢuldur Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

Empati, Felsefe sözlüğünde; 1) KiĢinin kendi içsel duygularını bir nesne ya da 

faaliyete yansıtması, 2) KiĢinin kendisini bir baĢka bilincin yerine koyarak, söz konusu 

bilincin duygularını, isteklerini ve düĢüncelerini, onun bu yaĢantılarını o anda tecrübe 

etmeksizin, anlayabilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Cevizci, 1996). 

Empati, bazen kavramada rol alma bazen de bakıĢ açısı almayı içeren bir kavrama 

sürecidir (Cress ve Holm, 1998, s. 9). 

Kasatura (1998, s. 152), empati yerine “duygudaĢlık” terimini kullanmıĢ ve empatiyi 

kısaca; baĢkalarının duygularını anlayarak, kendimizi onun yerine koyma yeteneğidir 

biçiminde tanımlamıĢtır. 

AraĢtırmacılar tarafından yapılan bazı çalıĢmalarda empati, eĢduyum ile aynı anlamda 

kullanılmaktadır. (Basch 1983; Feshbach 1999; Eagle ve Wolitzky 1999)‟ da yaptıkları 
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çalıĢmalarda eĢduyumu, bir kiĢinin kendisini bir baĢkasının yerine koyabilmesi ve bu yolla 

onun duygu, düĢünce, tutumları ve yaĢantısını anlayabilmesidir Ģeklinde tanımlamıĢlardır 

(Akt: Gülseren, 2001, s. 134).  

Bilgin‟e göre, (2003, ss. 101-102) empati, diğerinin duygularını hissedip, onun bakıĢ 

açısından bakabilmedir. Empati genel olarak, diğeri‟nin “Diğeri” olarak anlamaya ve onun 

potansiyellerini tahmin etmeye yönelik çaba harcamaktır  

Budak (2003, s. 258) empatiyi, baĢkalarının düĢünce ve duygularının ve bunların 

muhtemel anlamlarının objektif bir Ģekilde farkında olma, karĢısındakinin duygu ve 

düĢüncelerini temsili olarak yaĢama olarak tanımlamıĢtır. 

Liew ve Eisenberg‟e göre ise (2003, s. 584) empati; korku, endiĢe veya baĢka birisinin 

neler hissettiği veya hissedeceğini ummaktan kaynaklanan etkili bir tepkidir. 

Empati, geçici, bilinç ya da bilinç öncesinde sınırlı, regresif olmayan, kolayca geri 

dönebilen bir yapıyla karakterize özel bir özdeĢim Ģeklidir (Özbay ve Canpolat, 2003, s. 39). 

Güçlü bir iletiĢim yeteneği olan empati; genel olarak karĢıdakinin ne düĢündüğünü ve 

hissettiğini, o anda neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve yargılamadan o kiĢiye bunu iletmektir 

(Ünal, 2007, s.134). 

Günümüzde ise “empati” denildiğinde akla, Carl Rogers ve onun konuya iliĢkin 

çalıĢmaları gelir.  Psikoterapi alanında empatik iletiĢim kurma becerisiyle ünlenmiĢ Rogers‟ın 

adı ile empati kavramı, adeta özdeĢ hale gelmiĢtir (Dökmen, 2002, s. 135). 

Empati, kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ 

açısıyla bakması, o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve 

bu durumu ona iletmesi sürecidir (Dökmen, 2002, s. 135). 

Empati üç temel öğeden oluĢmaktadır. Bu öğeler Ģöyle sıralanabilir (Dökmen, 2002, 

ss. 135-136). 

1. Empati kuracak kiĢi, kendisini karĢısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakıĢ 

açısıyla bakmalıdır. BaĢka bir söyleyiĢle, empati kurmak isteyen kiĢinin, karĢısındaki kiĢinin 

fenomenolojik alanına girmesi gereklidir. Psikolojideki Fenomenolojik YaklaĢım‟a göre her 

insanın bir fenomenolojik alanı vardır. Her insan gerek kendisini gerekse çevresini, kendine 

özgü bir biçimde algılar; bu algısal yaĢantı özneldir (subjektiftir), kiĢiye özgüdür. Yani her 

insan dünyaya, kendine özgü bir bakıĢ tarzıyla bakar. Bir insanı anlamak demek, dünyaya 

onun bakıĢ tarzıyla bakmak demektir.   

2. Empati kurmuĢ sayılmak için, karĢıdaki kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru 

olarak anlamak gereklidir. KarĢıdakinin yalnızca duygularını ya da yalnızca düĢüncelerini 

anlamıĢ olmak yeterli değildir. Bu noktada, empatinin iki temel bileĢeni ortaya çıkıyor. 
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Bunlar, empatinin biliĢsel ve duygusal bileĢenleridir. KarĢıdakinin rolüne girerek onun ne 

düĢündüğünü anlamak, biliĢsel nitelikli bir etkinlik (biliĢsel rol alma / biliĢsel perspektif 

alma); karĢıdakinin hissettiklerinin aynısını hissetmek ise duygusal nitelikli bir etkinliktir 

(duygusal rol alma / duygusal perspektif alma).  

3. Empati tanımındaki son öğe ise, empati kuran kiĢinin zihninde oluĢan empatik 

anlayıĢın, karĢıdaki kiĢiye iletilmesi davranıĢıdır. KarĢıdaki kiĢinin duyguları ve düĢünceleri 

tam olarak anlaĢılsa bile, doğru anlaĢıldığı ona ifade edilmezse empati kurma süreci 

tamamlanmıĢ sayılmaz. 

 

2.2. Empatinin Tarihçesi 

 

Empati terimi eski Yunanca'da, içine anlamına gelen "em" ve algılama anlamına gelen 

"patheia" kelimelerinin birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Empati kavramını ilk kullananlardan birisi 

Alman psikolog Tpeoder Lipps' dir. Lipps empati kelimesine, Almanca'da empati anlamına 

gelen "einfühlung" adını vermiĢ ve bu kavramı;  dıĢarıdaki bir objeyi, örneğin bir sanat eserini 

bütün halinde kendine mâl etme süreci olarak görmüĢtür.  Lipps' ten sonra 1909 yılında 

Titchener, Yunanca “empatheia" kelimesinden esinlenerek "einfühlung" terimini ilk kez 

Ġngilizce'ye “empathy" olarak çevirmiĢtir. O yıllarda empati, daha çok fenomenolojistler 

tarafından, bir objeye ya da olaya, onun içine girerek bakmak, onu algılamak anlamında 

kullanılmıĢtır (Ünal,1972, ss. 72-73; Dökmen, 1988a, ss. 155-156; Dökmen, 2002). 

Empatinin tarih içinde baĢlıca üç aĢamadan geçtiği görülmüĢtür. Bu aĢamalar 

incelendiğinde: 

1. Yüzyılın baĢlarından, 1950' lerin sonlarına kadar empati biliĢsel nitelikli bir kavram 

olarak ele alınmıĢtır. Empatinin ölçümü adı altında daha çok kiĢilerin birbirlerinin kiĢilik 

özelliklerini nasıl algıladıkları ölçülmüĢtür. Bu yıllarda empati; bir insanın karĢısındaki insanı 

tanıması, kendini onun yerine koyarak onun özellikleri hakkında bilgi sahibi olması olarak 

kullanılmıĢtır (Dökmen, 1988a, s. 156). 

2. 1960' lı yıllarda empatinin biliĢsel yönüne ek olarak duygusal yönünün de olduğu 

vurgulanmıĢtır. Bu yıllarda empatide esas olan, karĢısındakinin hissettiği duyguların aynısını 

hissetmek, onun gibi hissetmektir (Dökmen, 1988a, ss. 156-157). 

3. 1970' lerde empati görsel, biliĢsel ve duyuĢsal olmak üzere üç boyutta ele alınmıĢtır. 

Birinin belirli bir duygusunu anlamaya ve bu duyguya uygun bir karĢılık vermeye empati 

denilmiĢtir. Bu yeni anlayıĢa göre empati kuran kiĢi, kendi üzerinde yoğunlaĢmak yerine, 
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dikkatini karĢısındaki kiĢiye verir. Konuya, “ben ne hissediyorum” diye değil, “o ne 

hissediyor diye yaklaĢır”  (Dökmen, 1988a, ss. 157). 

Günümüz literatürünün empati kavramına 1970‟lerin empati anlayıĢının büyük ölçüde 

geçerliliğini sürdürdüğü görülmektedir. Günümüzün empati görüĢü, karĢıdaki kiĢinin duygu 

ve düĢünceleri üzerinde yoğunlaĢarak karĢıdakinin hissettiklerini geçici bir süre için aynı 

Ģekilde hissetmek ve bunu ona iletme süreci olarak kabul edilmektedir (Erçoban, 2003, s. 16). 

 

2.3. Empatik Olmak ve Empati Kurmada Dikkate Alınacak Noktalar 

 

Halk arasında empati kavram olarak bilinmese de empatiyi anlatan bir çok olay, 

hikaye ve masal mevcuttur.  

Bir Halk Masalında Empati: Serçenin Yürek Çırpıntısını Duymak 

Göğsü kınalı bir serçe varmıĢ. Gök gürlediği zamanlar tir tir titreyerek yere yatar, gök 

yıkılmasın diye de ayaklarını havaya kaldırırmıĢ. Bir yandan da “korkumdan kırk kantar 

yağım eriyor” dermiĢ. Bir gün birisi demiĢ ki “sen kendin beĢ dirhem gelmezsin; nerden 

oluyor da kırk kantar yağın eriyor?” Bunun üzerine serçe Ģöyle cevap vermiĢ: “Herkesin 

kedine göre dirhemi, kantarı var; siz ne anlarsınız ?” (Dökmen, 2002, s. 138).  

Masal, verdiği mesajda insanların birbirlerini anlayabilmeleri ve hoĢgörülü 

davranabilmeleri için empati  kurmanın  ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 

Benjamin'in (1969) aktarmıĢ olduğu bir öykü, empatik olmanın önemini vurgulayan 

iyi bir örnektir. 

Bu öyküye göre, Ġsrail‟deki kibutz‟lardan (Ġsrail‟e özgü bir çeĢit çiftlik) birinde 

yaĢayan sevimli bir eĢek vardır. Bu eĢek uzun kulakları ve parlak gözleri ile oradaki tüm 

çocukların sevgilisidir. Çocuklar onu o kadar çok sevmektedirler ki, birçok çocuk her gün onu 

ziyaret etmekte, o da onları sırtında gezdirmektedir. Tüm çocukların en büyük eğlencesi, adı 

Shlomo olan bu eĢektir. Günlerden bir gün Shlomo ortadan kaybolur ve tüm çocuklar 

üzüntüye boğulurlar. Bu üzüntü giderek kibbutz üyelerine de yayılır ve en sonunda kurul 

odasında büyük bir toplantı yapılır. Shlomo'yu bulmak için neler yapılabileceği tartıĢılır. Her 

yer aranır, ancak Shlomo bulunamaz. 

Bu kibbutz'da bir de adı yine Shlomo olan yaĢlı bir adam vardır. Çocuklar bazen ileri 

yaĢından dolayı biraz bunamıĢ olan bu adama Ģakalar yapmakta, yetiĢkinler de onu pek 

önemsememektedirler. Bir gün kibbutz'da yine bir toplantı yapılarak bundan sonra ne 

yapılabileceği tartıĢılırken, bu yaĢlı adam aranan eĢeği ardında sürükleyerek içeri girer. Tüm 
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çocuklar neĢe ile eĢeğin etrafını çevirirken, bazı kimseler de bu yaĢlı adama onu nasıl 

bulduğunu sorarlar. 

O güne kadar hiç kimse tarafından önemsenmeyen yaĢlı adam biraz utanarak, biraz da 

sevinç ile gözlerini tavana diker ve Ģöyle der: «Kolay oldu. Sadece kendime eğer ben «eĢek 

Shlomo» olsa idim nereye giderdim diye sordum. Oraya gittim ve onu buldum, iĢte o kadar.» 

Empatik olabilmek, bir diğer kimsenin iç dünyasını kendisinin «imiĢ gibi» 

hissederken, kendi kendisi olabilmeyi de gerektirir. YaĢlı adam kendisini eĢek Shlomonun 

yerine koyabildiği için onun nereye gitmiĢ olabileceğini düĢünerek yerini bulabilmiĢtir. Aynı 

zamanda kendisinin eĢek Sholomo olmadığının da farkındadır (Akt: Akkoyun, 1982, s. 65). 

Kendi öz kültürümüzde ise Nasrettin Hoca örnek verilebilir. Hocanın “Damdan 

düĢenin halinden yine damdan düĢen anlar” demesi  empatiyi anlatan güzel bir sözdür. 

Masalların da anlatmak istediği gibi empati insan yaĢamını kolaylaĢtıran hayatı daha 

farklı bir pencereden gözleyebilmeyi sağlayan bir kavramdır. 

Empatik olmak; diğer insanın ne yaĢadığını bilme, yorumlama veya algılama 

konusunda bir beceri hatta doğuĢtan kazanılan Ģeydir (PiĢmiĢoğlu, 1997, s. 16). 

Cliffordson‟a göre ise (2002, s. 50) empatik olmak; duyguların izah edilmesini, 

hislerin ifade edilmesini ve iletiĢim kurma becerisini sağlar. 

Alman fenomenolog Edith Stein‟a göre, empati kurma kolaylaĢtırılabilir, 

engellenebilir veya kısıtlanabilir; ancak olması için zorlanamaz. Stein‟a göre empatiyi eĢsiz 

yapan Ģey, tesadüfen olması, dolaylı olması ve önceden hesaplanamamasıdır. Empati 

oluĢurken, doğrudan empatiyi ortaya çıkarmaktan çok, kendimizi onu yaĢarken buluruz. Bu 

özelliği, empati davranıĢını öğretilemez yapmaktadır. Buna karĢılık, kendinin farkında olma, 

baĢkaları için yargılayıcı olmayan olumlu düĢünme, iyi dinleme becerileri ve kendine 

güvenme gibi tutum ve davranıĢların arttırılması, empatik olmayı isteyen kiĢilerin geliĢiminde 

önemlidir (Davis, 2005,s.1). 

Rogers, “DanıĢandan Hız Alan Terapi” yaklaĢımının baĢarısı için empati terimini 

merkez almıĢtır. Rogers, terapistin danıĢanı koĢulsuz olarak kabul ettiği ve onu aktif olarak 

dinlediği duygu ve düĢüncelere karĢı duyarlı olup, onları doğru Ģekilde algılayıp geri bildirim 

verdiğinde empatinin oluĢacağını ileri sürmüĢtür. Ġlk çalıĢmalarında, empatiyi öğretilebilecek 

bir yetenek olarak tanımlayan Rogers'a göre empatik olabilmek, bir tür sosyal duyarlılığa 

sahip olabilmektir. Sosyal duyarlılık bir kiĢilik özelliğidir ve her insanda bulunmaz. Bu 

özelliğe sahip olan kimseler, bunu eğitimle daha da geliĢtirebilirler. Empati birbiriyle iliĢkili 

iki temel yeteneği gerektirmektedir: 1. Duyarlılık boyutu, terapistin danıĢanın söylediklerinin 

ardındaki bazı önemli değer, inanç, tutum ve duyguların ayırdında olması, bunları 
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belirleyebilmesidir. 2. Terapistin danıĢanın ifadelerinden açıkça ortaya koydukları yanında, 

üstü kapalı kalan içeriği de anladığını danıĢana ifade edebilmesidir  (ġimĢek, 1995, s. 9). 

Devito (1995, s.109), insanlarla empati kurabilmek için bazı tavsiyelerde bulunmuĢtur: 

1.Empati kurulan kiĢiye “Ģunu yapmalısın” gibi ifadelerden kaçınmak, 

2. Sözünü kesmemek, 

3. KarĢısındaki kiĢinin mesajını düzeltmemek, 

4. KarĢısındaki kiĢi konuĢurken konuyu değiĢtirmekten kaçınmak 

5. Sözsüz iletiĢim tekniklerini doğru kullanmak, 

6. KarĢıdaki kiĢinin anlaĢıldığını ona geri bildirim yolu ile göstermek, 

7. Diğer kiĢinin sanki ne söylediğini ondan daha iyi biliyormuĢ gibi aklını okumaya 

çalıĢmak veya sözlerinin devamını dinleyen kiĢi tarafından tamamlanmaya çalıĢılmasından 

kaçınmak Ģeklinde açıklamıĢtır. 

Ünal‟a göre, (2007 s. 145) anne baba ve eğitimciler çocuklara empatik davranarak ve 

söylediklerini kendileri uygulayarak çocuğa iyi birer model olmalıdırlar. Bunun yanı sıra, 

çocuklarla sevgi ve güven iliĢkisi kurmaları, çocukların duygularını anladıklarını ve 

hissettiklerini onların duygularını tanımlayarak ve kabul ederek ifade etmeleri, çocuklara 

davranıĢlarının baĢkaları üzerindeki etkisinden bahsetmeleri, onlarla baĢkalarının ne 

hissettikleri hakkında konuĢmaları, çocukların kendisi ve baĢkaları arasındaki benzerliklere 

odaklanmasını sağlamaları, çocukların insanlar arasındaki farklılıkları hoĢ karĢılamaları, 

baĢkalarını kabul etmeleri ve onlara güvenmeleri konusunda desteklemeleri çocukta 

empatinin geliĢebilmesi açısından önemlidir.  

Anne babaların çocukları ile empati kurabilmeleri için kendilerini çocuğun yerine 

koymaları ve olaylara onun bakıĢ açısı ile bakmaları gerekir. Bunun için de çocuğun rolüne 

girerek olaylara onun gözlüklerinin arkasından bakmak gerekir (Dökmen, 2002, s. 143). 

Örneğin; arkadaĢı tarafından çok sevdiği oyuncak arabası kırılan bir çocuğa “Ne varmıĢ bir 

oyuncak araba için üzülüp ağlayacak” ya da “Sana yenisini alırız” demek yerine, kendilerini 

çocuğun yerine koyarak onun, o andaki duygularını ve arabanın onun hayatında ne kadar 

önemli olduğunu anlamaya çalıĢmalıdır (ÇağdaĢ, 2003, s. 84).  

Ġnsan, duygularını karĢısındaki kiĢiye doğru iletebildiği, karĢısındaki kiĢinin 

duygularını da doğru anlamaya baĢladığını belirten tepkiler verdiği zaman, empati kurmayı 

baĢarmıĢ sayılır.  
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2.4. Empati ile KarıĢtırılan Kavramlar 

 

Empati çok sık kullanılan, ancak az anlaĢılan bir kavramdır. DeğiĢik tanımları 

yapılmasına rağmen bazı kavram ve tutumlarla karıĢtırılabilmektedir. Empati kavramının 

sıklıkla karıĢtırıldığı kavramlar olan sempati, özdeĢleĢme, içtenlik ve sezgisel tanı kavramları 

aĢağıda empati ile karĢılaĢtırılarak açıklanmıĢtır. 

2.4.1. Empati ve Sempati 

 

Empati ve sempati birbiriyle sıklıkla karıĢtırılan iki kavramdır. Bunun nedeni ikisinin 

de baĢkalarının duygusal yaĢantıları karĢısında gösterilen tepki biçimleri olmasından 

kaynaklanır. Ancak empati ile sempati arasında bazı önemli farklılıklar vardır. ġöyle ki 

sempati, acı çeken bir kimse karĢısında onun duygularıyla ilgili yüksek bir farkındalığı ve onu 

teskin etme çabasını içerir. Sempati duyan kiĢi karĢısında acı çeken kiĢiyi bir an önce teskin 

etme çabası içindedir ve bunu yapmadığı zaman suçluluk duyabilir (Öner, 2001, s. 30). 

Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düĢüncelerin 

aynısına sahip olmak demektir. KarĢımızdaki kiĢiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı 

çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karĢımızdakinin duygu ve düĢüncelerini 

anlamak esastır. Kendimizi sempati duyduğumuz kiĢinin yerine koymamız ve onu anlamamız 

Ģart değildir; Sempati de “yandaĢ” olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karĢımızdaki 

kiĢiyle aynı duyguları ve görüĢleri paylaĢmamız gerekmez; sadece onun duygularını ve 

düĢüncelerini anlamaya çalıĢırız. Bir insanı “anlamak” baĢka Ģeydir, ona “hak vermek” baĢka 

Ģey. Empatide anlamak, sempati de ise anlamıĢ olalım ya da olmayalım, karĢımızdakine hak 

vermek söz konusudur. Ġnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı çekerler. Örneğin 

eĢleri doğum sancısı çeken erkekler, benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu tür sancılar, bir 

sempati ifadesidir. Yüzyılımızın baĢlarında (1908) McDougall bu duruma “sempatik acı 

çekme” adını vermiĢtir (Dökmen, 2002, s. 139-140). 

Empatide, bir diğer kimsenin duygusal yaĢantısına katılmamakla beraber o kiĢiyi 

anlamak ve onun bu yaĢantısındaki çarpıcı bazı noktaları algılayabilmek yer alır. Sempati ise, 

yalnızca baĢkalarının duygularına katılma olduğundan, empatiye göre daha sınırlı bir 

yaĢantıdır. Sempati empatiye göre daha sınırlıdır. Çünkü sadece karĢıdaki kiĢinin duygularına 

katılmak söz konusudur.  Ayrıca sempatide,  sempati duyan kiĢinin yaĢantıları vardır. Oysa 

empatide, empati duyan kiĢi kendi istek, duygu ve yönelimlerinden uzakta kalır ve kendini bir 

anlamda karĢısındaki kimseye verir, onun yaĢantısına katılır ve bu yaĢantıyı onun bakıĢ 
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açısıyla görmeye çalıĢır. Kısaca empati kuran kiĢi karĢıdaki birey gibi davranır. Sempati 

duyan ise karĢıdaki birey olur. Sempatide karĢıdaki kiĢi ile ortak duygu, ilgi ve çıkarlar 

paylaĢılır. Empatide ise karĢıdaki kiĢinin duyguları doğru olarak hissedilmeye çalıĢılır 

(Akkoyun, 1982, s. 66). 

Günlük hayatta insanlara empati ve sempati duyulabilir. Ġnsanlar kendilerine sempati 

duyulduğunda bir gruba ait olduklarını, empati kurulduğunda ise anlaĢıldıklarını hissederler    

(Dökmen, 2002, s. 140). 

2.4.2. Empati ve ÖzdeĢleĢme 

 

ÖzdeĢim, bir kiĢinin birçok yönleri ile bir baĢka kiĢiye benzemesi yoluyla gerçekleĢen, 

otomatik, bilinç dıĢı iĢleyen zihinsel bir süreçtir (Gülseren, 2001, s. 139). 

ÖzdeĢim kurma, bireyin bir baĢka kiĢi (örneğin bir kılavuz, akıl danıĢılan) veya gruba 

(örneğin belli bir dinin,  bir siyasi partinin ya da bir kulübün üyeleri) yaklaĢtığında veya 

yöneldiği durumlarda güçlü bir duygusal bağla sonuçlanan kiĢiler arası bir süreçtir (Davis, 

2005, s. 17). 

Empatik anlayıĢ özdeĢleĢme ile de karıĢtırılmamalıdır. Bir kimse ile özdeĢlemede o 

kiĢi gibi olma ve onun gibi davranma eylemi vardır. Burada birinci kiĢinin benliği silinerek, 

yerine diğer kimsenin benliği yerleĢtirilmektedir. Bu bakımdan özdeĢleĢmede iki kiĢi aynı 

benliği paylaĢırken, empatide iki ayrı benlik birlikte var olmaktadırlar (Akkoyun,1982,  s. 67). 

  

2.4.3. Empati ve Ġçtenlik 

 

Ġçtenlik, yürekten, candan, samimi olma anlamında kullanılmaktadır (Parlatır, 1994,   

s. 611). 

Ġçtenlik; bireyin kendiliğinden, saydam ve açık olması; olduğu gibi kendini açığa 

vurması, baĢkaları tarafından doğru algılanabilmesidir (Murat ve diğerleri, 2005, s. 2). 

Empati ve içtenlik kavramları birbirleriyle yakın iliĢki durumundadırlar. Öyle ki, 

empatik anlayıĢ terapistin danıĢanın iç dünyasına girerek bunu kendi içinde yaĢaması; içtenlik 

ise bunu yaparken aynı zamanda kendi yaĢantısını algılamak için de çaba sarf etmesidir 

(Geçtan, 1981). Ġçtenlik ve empati, sempati ve empatide olduğu gibi birbirlerini 

dıĢlamamakta, hatta tamamlamaktadırlar ( Akkoyun,1982, s. 67). 
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2.4.4. Empati ve Sezgisel Tanı 

 

Sezgi, gerçeğin deneye veya akla vurmadan, doğrudan doğruya kavranması anlamını 

taĢımaktadır (Parlatır, 1994, s. 662). 

Sezgi, temel olarak eĢduyum (empati) ile iliĢkili bir durum değildir ve daha çok 

zihinsel etkinliklerin hızlı biçimde kullanılmasıdır (Gülseren, 2001, s. 139). 

Bu iki kavram da hemen hemen birbirinin karĢıtıdır. Sezgisel tanı, bir kimsenin ihtiyaç 

ve yönelimlerini ortaya çıkarma, çözümleme ve formüle etme yeteneği ile ilgilidir. Burada bir 

diğer kimsenin yaĢantısına bilinçli olarak katılma yer almamaktadır. Bir yaĢantıyı gözleme ve 

gözleneni yorumlama söz konusudur. Empatide ise her türlü değerlendirmeden 

kaçınılmaktadır ( Akkoyun, 1982, ss. 67-68). 

 

2.5.Empati Kavramı ile Ġlgili Kuramsal GörüĢler 

 

Ünal (1972, s. 72) "Ġnsanları Anlama Kabiliyeti" adlı makalesinde, insanları anlama 

deneyiminin karĢılığı olarak "empati" terimini kullanmıĢ ve empatiyi açıklayan üç görüĢ 

bulunduğunu belirtmiĢtir. Bunlar: Çıkarsama (inference) Kuramı, Rol Oynama Kuramı, 

Heyecan Yayılması Olarak Empati'dir  

          

 2.5.1. Çıkarsama (inference) Kuramı  

 

Bu görüĢ, bir insanı anlamanın, onun ortaya koyduğu fiziki ifade tarzlarının 

yorumlanmasıyla mümkündür. Bireyler, kendi iç yaĢantılarındaki duygu, düĢünce ve 

heyecanlarına; beden yapısının duruĢ, Ģekil ve hareketlerinin, kaslarının gerginlik veya 

gevĢekliğinin de eĢlik ettiğini fark ederler. Böylece, fiziki ifadeler; iç yaĢantıların bir iĢareti 

olarak yorumlanır. ĠĢte; bireyler, baĢka bir insanda aynı fiziki ifadeleri gördükleri zaman, 

kendi yaĢadıklarından hareketle, o bireyde de aynı içsel yaĢantıların varlığına kanaat getirir. 

Kısaca, bireyler dıĢ görüntüleri ile iç yaĢantıları arasında kurduğu bağı baĢkalarına da 

atfetmekte ve genelleĢtirmektedir. (Ünal,1972, s. 73; Erçoban, 2003, s. 17). 
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2.5.2. Rol Oynama Kuramı 

 

Rol Oynama kuramı, çevredeki insanları taklit ederek ve kendini onların yerine 

koyarak, baĢkalarının görüĢ açılarını kavramak, onların davranıĢları ile ilgili beklentiler 

geliĢtirmek olarak açıklanır (Ünal,1972, s. 76; Erçoban, 2003, s. 17). 

Role bürünme, bir baĢkasının görüĢ açısını anlamaya çalıĢma süreci veya “kendisini 

baĢkasının yerine koymak” tır (Hançer ve Tanrısevdi, 2003, s. 214). 

Georgeo H. Mead'in temsil ettiği bu görüĢe göre, empatik kabiliyetin geliĢmesi Ģu 

yolla olmaktadır: çocuk, büyük ölçüde taklit kabiliyetine sahiptir; çevresindeki insanların 

davranıĢlarını taklit eder ve tekrar eder. Yeni doğmuĢ çocuk, kendisini baĢkalarından ayırt 

edemez; kendisiyle dıĢ gerçekler arasında sınırlar çizilmemiĢtir; henüz bir benlik kavramı 

doğmamıĢtır. Taklit ederek, baĢkalarının rolünü oynayarak, kendisini baĢkalarının yerine ko-

yarak, hem kendisi, hem de baĢkaları hakkında kavramlar geliĢtirecek, anlayıĢ kazanacaktır. 

BaĢlangıçta, sade bir taklit söz konusudur. Çocuk, kendisine gülümseyen annesini taklit 

ederek aynı hareketi yapmaya çalıĢır. Anne-babasının ve baĢka yakınlarının, kendisine 

yönelmiĢ olan davranıĢlarını taklit eder. Bu, rol oynama davranıĢının baĢlangıcıdır. Bunlar 

arasında ödüllendirilmiĢ olan davranıĢlar kuvvetlenir ve korunur (Ünal, 1972, ss. 76-77). 

Çocuk zamanla, baĢkalarının kendisine karĢı nasıl hareket ettiğini anlamaya baĢlar. 

Onları taklit etmek ve kendisini baĢkalarının yerine koymak suretiyle, kendisini baĢkalarının 

gözüyle daha iyi görebilme olanağını bulur. Evcilik oyunlarında, çocukların kendilerini anne- 

babalarının yerine koymaları buna iyi bir örnektir. Bu, anlayıĢa dayanan bir rol almadır. 

Böylece çocuk kendisini, bir dıĢ obje gibi inceleyebilme ve baĢkalarının açısından görebilme 

olanağını kazanır (Ünal, 1972, s. 77). 

2.5.3. Heyecan Yayılması Olarak Empati 

 

Son derece karmaĢık ve çok yönlü bir süreç olduğundan, heyecanın tanımını yapmak 

zordur. Ancak bu konuda değiĢik giriĢimler olmuĢtur. Örneğin Young (1973) heyecanı, 

“Ġçinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, iç organları harekete geçiren, bedende, 

davranıĢta ve bilinçte kendini belirten duygusal süreç” biçiminde tanımlamıĢtır. Plutchik 

(1980) heyecanın tanımıyla uğraĢmak yerine, heyecanın bir dizi süreçlerden olduğunu 

söylemiĢtir (Akt: Cüceloğlu, 1993, s. 262). 

Baymur‟a göre, (1985, s. 27) olumlu veya olumsuz olsun çok yeğin olarak duyulan ve 

organizmada gerginlik yaratan duygulara heyecan denir. Heyecanlar, bir bakıma çok yeğin, 

kısa süreli duygulardır.  
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Heyecan (L‟emotion), isteklerimize uygun olan veya olmayan bir durumun aniden 

ortaya çıkıĢı nedeniyle bizde oluĢan manevi ve organik karıĢıklıktır (Gövsa, 1998, s. 27). 

Freud, empatinin açıklanmasında çıkarsama ve taklit görüĢünü benimsemiĢtir. 

Freud(1921)'e göre empati, kiĢinin benliğine yabancı olan bir Ģeyi anlamasında rol oynayan ve 

birey için bir heyecansal önemi olmayan kiĢilerin anlaĢılmasını sağlayan bir faaliyettir. Ona 

göre birey için heyecansal önemi olan kiĢiler, özdeĢleĢme ile anlaĢılır. Freud, empatinin 

derhal kavranılmayan faaliyetleri taklit ve çıkarsama ile anlamak için zihni bir gayret 

olduğunu, özdeĢleĢmenin ise heyecansal olup, bilinçsiz ve kendine özgü hiçbir taklitçilik 

gerekmediğini ifade etmiĢtir. Bir baĢka insanın heyecanının dıĢ belirtilerini algıladığımız 

zaman, aynı heyecan bizim de içimizde uyanabilir. Burada bir heyecan geçiĢinden söz 

edilebilir. Bu geçiĢin birçok örnekleri vardır: Matemli bir insanın feryadı, içimizde üzüntü 

uyandırır. Gülen bir çocuk bizi de güldürür. Korkan bir insanın durumu, bizde de korku 

yaratır. BaĢkasının heyecanını yakalayıp da kendimizde ifade ettiğimiz zaman onunla 

empatize olduğumuzu söyleriz. Burada, heyecanı doğuran durumun rolü de önemlidir (Ünal, 

1972, ss. 76-78). 

2.6. Empatinin BileĢenleri 

 

Empatinin bileĢenlerini Goldstein ve Michaels'in (1985) öne sürdüğü model 

çerçevesinde incelenmiĢtir. Bunlar, empatinin biliĢsel (cognitive) bileĢeni, duygusal 

(affective) bileĢeni, bildiriĢimsel (communicative) bileĢeni, algısal (perceptive) bileĢeni 

Ģeklindedir (Akçalı, 1991, s. 19).  

2.6.1. Empatinin BiliĢsel BileĢeni  

 

Empati; biliĢsel açıdan, baĢkalarının düĢüncelerini, niyetlerini, ihtiyaçlarını, 

duygularını v.b. anlamaktan oluĢan bir biliĢsel süreçtir. Empatik kapsam veya sürecin biliĢsel 

yönüne ağırlık verilerek tanımlaması büyük ölçüde Mean‟ın etkisiyle olmuĢtur. Empatinin 

biliĢsel bileĢenini tanımlamada ben-merkezcilik önemli bir yere sahiptir. Empatinin biliĢsel 

bileĢeninin diğer önemli bir yönü de bakıĢ açısı ya da rol almadır (Akçalı, 1991; Öner, 2001, 

ss. 32-33).                                                                                  

2.6.2.Empatinin Duygusal BileĢeni  

 

Duygu, bireyin iç ve dıĢ dünyadan etkilenmesi sonucunda genel olarak “hoĢlanma” ya 

da “acı duyma” biçiminde ortaya çıkan tepkilerdir (BinbaĢıoğlu, 1995, . 32). 
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Duygusal ise, duygularla ilgili, duygulara dayanan, aĢırı hassas, hissi anlamına 

gelmektedir (Parlatır, 1994, s. 253). 

Empatinin duygusal bileĢeni, kiĢinin kendisini bir baĢkasının yerine koyarak o kiĢinin 

iç dünyasını, düĢüncelerini algılaması, böylece aralarındaki paylaĢımın ortaya çıkması 

Ģeklinde iĢleyen bir süreçtir. Empatinin duygusal bileĢeninin ölçülmesinde, kendini anlatma 

ölçekleri, kâğıt kalem ölçekleri, deri iletkenliği veya kalp atıĢlarının ele alındığı fizyolojik 

ölçümler ile jest ve mimikler kullanılır (Akçalı, 1991; Öner, 2001, s. 33; Duru, 2004, s. 47).                                                                                 

2.6.3. Empatinin BildiriĢimsel BileĢeni  

 

BildiriĢim, haberleĢme, iletiĢim anlamına gelmektedir (Doğan, 1990, s. 119; Parlatır, 

1994, s. 254). 

Empatinin bildiriĢimsel bileĢeni, empatinin biliĢsel ve duygusal bileĢenleri sürecindeki 

yaĢantıların karĢıdakine iletilmesidir. Empati, bir baĢka kiĢinin algılamalarını ve duygularını 

kavrama ve anlama, bu anlayıĢı doğru olarak iletme yeteneğidir (Akçalı, 1991; Öner, 2001,   

s. 33).                                                                   

2.6.4. Empatinin Algısal BileĢeni  

 

Algı, bir Ģeye dikkati yönelterek, o Ģeyin bilincine varma anlamına gelmektedir 

(Parlatır, 1994, s. 33).  

Empatinin algısal bileĢeni, bireyin bir baĢkasının duyguları ile ilgili deneyiminde ilk 

basamaktır. Empati kuran kiĢi ilk önce, diğerlerinin ifade ettiği hareketlere, jest ve mimiklere, 

yüze, ses tonuna ve içeriğe iliĢkin tüm bilgileri algılamalı, sonra da  bunlar üzerinde empatinin 

duygusal ve biliĢsel süreçlerini yaĢamalı ve bu bildiriĢim aĢamasına geçmelidir (Akçalı, 1991; 

Öner, 2001, s. 32).                                                                 

Literatürde empatinin biliĢsel bileĢenini ya da duygusal bileĢeni ölçen pek çok empati 

ölçeği bulunduğu, yapılan çalıĢmaların bu iki bileĢeni ölçen ölçekler arasında düĢük olmakla 

beraber anlamlı bir iliĢki olduğunu gösterdiği belirtilmektedir. Empati ölçekleri en genel 

anlamıyla dört grupta toplanmıĢtır. Bunlar: KiĢiler arası algıyı ölçen; empati kurma becerisini 

kiĢiliğin bir boyutu olarak ele alan; bir baĢkasının rolünü alma, onu doğru anlama becerisini 

ölçen; belli uyarıcılar karĢısındaki empatik tepkilerin ölçüldüğü ölçeklerdir (Dökmen, 1988a, 

ss. 162-163). 
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2.7. Ben-Merkezcilik (Ego-Santrizm) ve Empati 

 

Ben-merkezcilik ve empatik anlayıĢ birbirleriyle bağdaĢmaz. Ben merkezci davranan 

bir kiĢinin, karĢısındakinin rolüne girmesi ve olaylara onun bakıĢ açısından bakması, yani 

empati kurması, mümkün değildir (Dökmen, 2002, s. 141). 

Olumlu bir ben kavramı geliĢtirebilmek için öncelikle dünyaya bakıĢ açısını 

(perspektif alma) belirlemek gerekir. 

Kurdek ve Rodgon üç tür perspektif alma tanımlamaktadır (Dökmen, 2002, s. 142). 

Bunlar: 

1.  Algısal perspektif-alma: Diğer kiĢinin bakıĢ açısını fark etme. 

2.  BiliĢsel perspektif-alma: Diğer kiĢinin ne düĢündüğünü fark etme. 

3. Duygusal perspektif-alma: Diğer kiĢinin yaĢatmakta olduğu duyguların neler 

olduğunu fark etmedir. 

Bu üç tür perspektif alma özelliğine sahip olanlar, nesnelere ve baĢka insanlara iliĢkin 

gerçekleri fark etmede ve diğer insanların rolüne girmede zorluk çekmezler. Böylece daha 

kolay empati kurarlar, diğer insanların bakıĢ açılarını, neler düĢündüklerini ve neler 

hissettiklerini yeterince anlayabilirler. Aksi durumda benmerkezci davranmıĢ olurlar 

(Yıldırım, 2005, s. 42). 

Ben-merkezci davranan bir çocuk “ağaç, dağ ve adam” resmîne baktığında, resimdeki 

adamın rolüne giremediği için, dağın adamın ağacı görmesini engelleyeceğini fark 

edememektedir. Belli yaĢlarda bu fiziksel gerçeği fark edemeyen çocuklar, daha sonraki 

yaĢlarda zihinsel geliĢimlerinin bir sonucu olarak adamın rolüne girmeyi baĢarabilirler. 

Adamın rolüne girip olaya onun bakıĢ açısıyla bakabildiklerinde, “adam ne görüyor?” 

sorusuna “dağı görüyor, ağacı göremiyor” cevabını verirler. Onların bu davranıĢları, algısal 

açıdan ben-merkezcilikten uzaklaĢtıkları, bu yüzden de diğer insanlarla empati kurma 

Ģanslarının arttığı anlamına gelir (Dökmen, 2002, ss. 141-142). 

Bazen de biliĢsel ve duygusal açıdan ben-merkezci davrandığımız olur. Örneğin baĢka 

kültürlere mensup kiĢilerin nasıl olup da bizim gibi düĢünmediklerine hayret ettiğimizde 

biliĢsel açıdan ben-merkezci davranmıĢ oluruz. Ya da bizim önemsemediğimiz bir olaya 

karĢımızdaki kiĢinin çok üzüldüğünü ya da sevindiğini görüp bu durumu yadırgarsak, bu kez 

de duygusal açıdan ben-merkezci davranmıĢ oluruz (Dökmen, 2002, s. 145). 
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2.8. Empati ile Ana-Baba, Çocuk ve YetiĢkin Benlik Durumlarının ĠliĢkisi  

 

Bir kiĢinin karĢısındaki kiĢi ile empati kurabilmesi için, ana-baba, yetiĢkin ve çocuk 

benlik durumlarını (kiĢisel rollerini) dengeli bir Ģekilde kullanabilmesi gerekir (Dökmen, 

2002, s. 156). 

Ana-baba benlik durumu anne-babadan alınmıĢ tutum ve davranıĢlardan oluĢur. 

YetiĢkin benlik durumunun kiĢinin takvim yaĢı ile ilgisi yoktur. Gerçeklerin ve bilginin 

toplanmasından kaynaklanır. Çocuk benlik durumu, çocukta görülen tüm doğal dürtüleri 

içerir. KiĢi anne-babasından gördüğü gibi davranıyorsa ya da düĢünüyorsa ana-baba benlik 

durumuna göre davranmaktadır. Gerçekleri arıyor, akılcı ve nesnel bir değerlendirme yaparak 

davranıyorsa yetiĢkin benlik durumuna göre davranmaktadır. Çocukluğunda yaptığı 

davranıĢları sergiliyorsa, çocuk benlik durumuna göre davranıyordur. EleĢtirici ve koruyucu 

davranıĢlar çoğunlukla ana-baba benlik durumundan, sağduyulu düĢünüĢ ve soruna çözüm 

bulmaya yönelik davranıĢlar yetiĢkin benlik durumundan, sevinç, kahkaha ve baĢkaldırıcı 

davranıĢlar çocuk benlik durumundan kaynaklanır (Jongeward ve James, 1993, s. 45). 

Norveçli yazar Henrik Ġbsen‟in 1879‟da yazdığı Nora adlı tiyatro eseri, ana-baba, 

çocuk ve yetiĢkin benlik durumlarını anlama açısından iyi bir örnektir. Bu esere göre; 

Nora, uysal bir kadındır; kocası Helmer ise saygıdeğer bir bankacı, avukat ve otoriter 

bir kocadır. Helmer, hemen her ortamda anne-baba tavrı takınan bir kiĢidir. Örneğin diĢlerinin 

bozulacağı gerekçesiyle Nora‟nın bisküvi yemesini yasaklamıĢtır. Nora, kocasının bu kararına 

boyun eğer, görünüĢte “bisküvi yasağına” uyar; fakat gizli gizli bisküvi yemektedir. Helmer‟e 

göre Nora, kendini yönetebilen bir yetiĢkin değil, yönetilmesi gereken bir çocuktur. Nora ise 

her zaman kocasına itaat eden bir uslu çocuk rolündedir. 

Nora ile kocası arasında yetiĢkin yetiĢkine bir iletiĢim yoktur. Bu çift, karĢı karĢıya 

geçip, birbirlerine denk iki yetiĢkin olarak sorunlarını konuĢamamaktadırlar. Örneğin Nora, 

bisküvi yemeyi sevdiği halde, kendisine bisküviyi yasaklayan kocasıyla oturup bu konuyu 

konuĢamamıĢtır; kocasına “ben bisküviyi seviyorum” diyememiĢtir, annesinden gizli Ģeker 

yiyen çocuklar gibi davranmıĢtır. Ġkisine de uygun olan bir çözüm yolu bulabilirlerdi. Söz 

konusu çözüm yolu, hem Nora‟nın bisküvi yemesi, hem de diĢlerini bisküvinin zararlarından 

koruması Ģeklinde olabilirdi. Bu örnekte böyle bir çözüm mümkün olmamıĢ. Helmer yasak 

koymuĢ, Nora ise bu yasağa görünürde uymuĢtur. 

Bir süre sonra Helmer hastalanır. Nora, kocasını iyileĢtirmek için, sahte imza atarak 

bir tefeciden borç para alır. Helmer iyileĢir. Tam rahata kavuĢacakları sırada, Nora‟ya borç 

vermiĢ olan tefeci Helmer‟e Ģantaj yapmaktadır. Karısının sahte imza atarak bir tefeciden borç 
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almıĢ olması Helmer‟i son derece öfkelendirir. Toplum içinde saygıdeğer bir kiĢi olan 

Helmer, bu olay yüzünden saygınlığına gölge düĢmesinden endiĢe etmektedir. Ağzına geleni 

söyler. Bu durum karĢısında ise Nora, o güne kadar hiç takınmamıĢ olduğu bir tavır takınır, 

kocasına Ģöyle der: “Otur konuĢalım… Sekiz yıldız evliyiz, ikimiz de karı-koca olarak daha 

ilk defa bugün birbirimizle Ģöyle ciddi konuĢabiliyoruz. Babam bana “bebeğim” derdi, ben 

kendi bebeklerimle nasıl oynarsam o da benimle öyle oynardı. Evliliğimde mutlu değilim. 

ġimdi de sen beni çocuk yerine koyuyorsun. Yuvamız çocukların oyun odasından farksız”. 

Nora‟nın bu sözlerinin yetiĢkinden yetiĢkine bir mesaj olduğunu düĢünebiliriz. Karısının bu 

yeni davranıĢ Ģekli karĢısında ise Helmer, eski otorirer tavrını sürdürür. 

Karı-koca arasındaki kavga büyür. Helmer karısına “artık çocuklarımızı sen terbiye 

etmeyeceksin”  der. Nora‟nın bardağı taĢmak üzeredir. Tam bu sırada postacı, tefecinin 

Helmer‟a Ģantajda kullandığı belgeleri getirir; tefeci Ģantajdan vazgeçmiĢtir. Helmer aniden 

değiĢir, rahatlar, hiçbir Ģey olmamıĢ gibi “haydi yatalım” der. Fakat Nora‟nın bardağı taĢar; 

valizini hazırlar, evini terk edeceğini söyler. 

Kocasını terk etmekte olan Nora, o güne kadar sürdürmekte olduğu Çocuk rolünden 

çıkıp, eleĢtirici/cezalandırıcı anne-baba rolüne girmiĢtir. Yaramazlık yapan çocuklarına “bak, 

gider baĢkasının annesi olurum” diye tehdit eden anneler gibidir. Fakat gerçekten kocasını 

terk ederek Nora, otorite pozisyonuna geçmiĢtir. Karısının bu beklenmedik davranıĢı 

karĢısında Helmer, kolu kanadı kırılmıĢ, cezalandırılmıĢ, çaresiz kalmıĢtır: Adeta “beni 

bırakma anne” diyen çocuklar gibidir, Nora valizini alıp evi terk ederken Helmer, eskisi gibi 

bağırıp çağıran mutlak bir otorite değildir artık.  

Eserin baĢında Helmer ana-baba, Nora ise çocuk iken, eserin sonunda Helmer çocuk, 

Nora anne-baba olmuĢtur. Nora‟nın evini terk etmesiyle sonuçlanan çatıĢmanın temelinde, 

karı-koca arasında yıllarca süren pasif çatıĢma yatmaktadır (Nora, bisküvi olayı dahil, 

kendisini rahatsız eden konuları eĢiyle tartıĢmamıĢ, öfkesini içinde saklamıĢtır. Nora ve 

Helmer hiçbir zaman iki eĢit yetiĢkin olarak sorunlarını akılcı bir tavırla tartıĢmamıĢlar, 

birbirlerini anlamaya, birbirleriyle empati kurmaya çalıĢmamıĢlardır. Helmer sürekli olarak 

evin patronu, mutlak otoritesi olmuĢ. Nora ise ona itaat eden uslu çocuk rolü oynamıĢtır. 

Nora‟nın yıllarca içine attığı, dile getirmediği kızgınlıklar, sonunda bir patlamaya yol açmıĢ, 

tahterevalli tersine dönmüĢtür. 

Nora‟nın öyküsü burada noktalanmaz. O günün Avrupa‟sında Nora‟nın sonu hoĢ 

karĢılanmamıĢtır. “Bir kadın nasıl olur da evini terk eder” diyerek, Nora‟yı evine döndürmesi 

için eserin yazarı Ġbsen‟e baskı yaparlar. Bunun üzerine Ġbsen baskılara boğun eğer, Nora‟ya 

dördüncü perdeyi ekler. Bu perdede Nora, yaptıklarına piĢman olmuĢ, evine dönmüĢtür. 
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Helmer de karısına ödül olarak bisküvi ikram eder. Nora bir sevinç çığlığı atarak “mucize” 

diye bağırır. Sonuçta her Ģey baĢlangıca dönmüĢtür; Nora yine “uslu kadındır (uslu 

çocuktur)”, Helmer ise bu uslu çocuğu ödüllendiren bir anne-babadır. Dördüncü perdede 

Nora‟nın sözünü ettiği mucize, üçüncü perdede kastettiği mucizeden tamamen farklıdır. 

Çünkü üçüncü perdede “mucize” sözü ile kastedilen, bu karı-kocanın ruhsal açıdan geliĢmesi, 

yetiĢkin olmasıydı. Oysa dördüncü perdede Helmer‟in yasaklayıcı anne-baba tavrını bırakıp, 

ödüllendirici anne-baba tavrına geçmesi üzerine Nora “mucize”  demektedir; bu küçük bir 

mucizedir. 

Bu hikayeden de anlaĢıldığı gibi, ana-baba, yetiĢkin ve çocuk benlik durumlarına 

yeterli düzeyde sahip olmayanlar ya da üçüne de sahip oldukları halde bunları yetiĢkinin 

denetiminde dengeli Ģekilde kullanamayanlar, karĢılarındaki kiĢilerle empati kurmayı ya 

istemezler ya da isteseler bile beceremezler  (Dökmen, 2002,  ss. 177-181). 

 

2.9. Empatik Tepki Basamakları 

 

ÇeĢitli durumlar karĢısında verilebilecek empatik tepkilerin en kalitesizden en 

kaliteliye doğru sıralanmıĢ haline empatik tepki basamakları denir. Empatik tepki 

basamaklarının saptanmasındaki amaç; kiĢilerin empatik becerilerinin ve eğilimlerinin 

ölçülmesidir (Dökmen,1988a, s. 159 ; Dökmen, 2002, s. 151). 

Az sayıda olmakla birlikte yabancı literatürde birtakım empatik tepki sıralamaları 

bulunduğu görülmektedir. Bu konuda yapılmıĢ çalıĢmalar incelendiğinde Truax ve Carkhuff 

empatik tepkiyi 9, Hammond ve arkadaĢları ise 5' i temel 2' si ara olmak üzere toplam 7 

basamakta ele almıĢtır. AraĢtırmacılar empatik tepkileri etkisizden etkiliye doğru sıralamaya 

çalıĢmıĢlardır. Böylece bu basamaklara bakarak kiĢiler arasında gözleyebileceğimiz empatik 

etkileĢimleri daha rahat değerlendirebilmeyi ve bu basamaklardan yararlanarak kiĢilere empati 

eğitimi vermeyi amaçlamıĢlardır (Dökmen,1988a, ss. 170-171; ġimĢek, 1995, s. 11; Dökmen, 

2002, s. 151). 

Carkhuff  ve Truax  (1967) ‟a göre empatik tepki basamakları sırası ile Ģunlardır: 

1. Basamak: Terapist, danıĢanın karĢısında ilgisiz ve sıkılmıĢ gözükür; danıĢanın 

duygularından habersizdir.  

2. Basamak: Terapist, danıĢanın duygularını yanlıĢ anlar; danıĢanın sözünü keser ya da 

onu yanlıĢ yönlendirir. 

3. Basamak: Terapist, danıĢanın açıkça ifade ettiği duyguları anlar, derin duygularına 

ilgi gösterir. Fakat yeterince kavrayamaz.  
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4. Basamak: Terapist, danıĢana doğru teĢhis koyabilir; onun yüzeysel duygularını 

doğru anlayabilir. Fakat yeterli düzeyde empati kurmuĢ sayılmaz. Çünkü danıĢanı ile birlikte 

değildir.  

5. Basamak: Terapist danıĢanı eksik anlamaktadır. Fakat bu durum aralarındaki 

iletiĢimi bozmaz.  

6. Basamak: Terapist gerek danıĢanın mevcut duygularını, gerekse açıkça görülmeyen 

maskelenmiĢ duygularını fark eder. Fakat maskelenmiĢ duygularını zaman zaman yanlıĢ 

yorumlar; bu yüzdende danıĢanın duygu durumunu tam kavramaz.  

7. Basamak: Terapist, danıĢanın duygularının tam olarak farkındadır. Fakat danıĢana 

verdiği geri bildirimler danıĢanın kendisi hakkında bildiği Ģeylere fazla bir Ģey eklemez. 

8. Basamak: Terapist, danıĢanın duygularını doğru yorumlar, danıĢanı anlar, hatta 

onun pek farkında olmadığı duygularını da yakalar ve ona iletir. Empatik etkileĢim sırasında 

terapistin hata yaptığı olur, ama terapist bunu hemen düzeltir. 

9. Basamak: Terapist, danıĢanın derin duyguları da dahil olmak üzere tüm duygularını 

ve duyguları arasındaki nüanslarını, Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde anlar ve bu durumu 

danıĢana etkili bir Ģekilde iletir (Akt: Erçoban, 2003, ss. 23-24).   

Hammond ve arkadaĢları, Truaxs ve Carkhuff‟e ait empati basamaklarından 

esinlenerek beĢi temel ikisi de ara basamak olmak üzere toplam yedi basamak 

tanımlamıĢlardır.  

1. Terapist, danıĢanın duygularını hiç anlamamıĢtır, kendisine iletilen duyguya ve fikre 

uygun olmayan bir geri bildirim verir. Terapist, danıĢanı eleĢtirir, ona tavsiyede bulunur.  

 1.1: Terapist danıĢanı yanlıĢ anlar, onu bloke eder.  

2. Terapist danıĢanın söylediklerini, mesajın duygusal yanını tamamen kenara iterek, 

kendisine yansıtır. Terapist bazen de danıĢanın problemine teĢhis koyar. Ona psiko dinamik 

açıklamalar yapar.  

 2.1: Terapist, danıĢanın sözlerini aynen tekrarlar; bunu yaparken danıĢanın 

duygularını bir miktar dikkate almaktadır. 

3. Terapist, danıĢanın görünürdeki duygularını doğru olarak anlar ve bu durumu bir 

geri bildirimle danıĢana iletir. Terapist bu basamakta henüz, danıĢanın derin duygularının 

farkında değildir. 

4. Terapist, danıĢanın görünürdeki duygularını tam olarak anlamanın yanı sıra, 

danıĢanın sözlerinin gerisindeki derin duyguları da anlar ve ona iletir.  
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5. Terapist, danıĢanın yaĢadığı duyguları hisseder ve ona ilettiği geri bildirimin sözel 

kapsamına yüz ifadeleriyle, ses tonuyla bu duyguları da ekler. Terapist, danıĢanın yaĢadığı 

duyguları onun gibi yaĢar (Akt: ġimĢek, 1995, ss. 12-13).   

Dökmen ise 1988 yılında yaptığı çalıĢmasında, “AĢamalı Empati Sınıflaması”nı ortaya 

koyarak empatik tepkileri dört basamakta ele almıĢtır. AĢamalı empati sınıflamasında ġekil 

3‟de gösterildiği gibi onlar basamağı, ben basamağı, sen basamağı ve biz basamağı yer 

almaktadır. 

 

ġekil 3 

  AĢamalı Empati Sınıflaması 

 

                                         Biz Basamağı 

                                                                                                 (Dökmen, 1988a, s.170). 

 

2.9.1. Onlar basamağı: Bu basamakta, tepki veren bir kiĢi, karĢısındaki kiĢinin 

kendisine anlattığı sorun üzerinde düĢünmez; sorun sahibinin duygu ve düĢüncelerine dikkat 

etmez; bu soruna iliĢkin olarak kendi düĢünce ve duygularından da söz etmez. Sorunu 

dinleyen kiĢi, sorun sahibine öyle bir geribildirim verir ki, bu geribildirim, o ortamda 

bulunmayan üçüncü Ģahısların (toplumun) görüĢlerini dile getirmektedir. Bu basamakta tepki 

veren kiĢi, bir takım genellemeler yapar, atasözleri kullanır. Örneğin, parasını israf ettiği için 

yakınan bir kiĢiye “ayağını yorganına göre uzat” denirse, Onlar Basamağı‟nda bir empatik 

tepki verilmiĢ olur. Bu sözlerle yalnızca toplumun bu konuya iliĢkin görüĢü yansıtılmaktadır 

(Dökmen, 1988a, ss. 159-162; Dökmen,2002, s. 153). 

2.9.2.Ben basamağı: Bu basamakta empatik tepki veren kiĢi, ben-merkezcidir; 

kendisine sorununu anlatan kiĢinin duygu ve düĢüncelerine eğilmek yerine, sorun sahibini 

eleĢtirir, ona akıl verir; bazen de kiĢiyi kendi sorunuyla baĢ baĢa bırakıp kendinden söz 

etmeye baĢlar. Örneğin ben basamağı‟na uygun empatik tepki veren bir kiĢi dinlediği sorun 

Senin sorunların karĢısında sen ne düĢünüyor 

ve ne hissediyorsun. 

Senin sorunların karĢısında ben ne düĢünüyor 

ve ne hissediyorum. 

Senin sorunların karĢısında onlar (toplum) ne 

düĢünüyor ve ne hissediyor 

Sen Basamağı 

Ben Basamağı 

 

Onlar Basamağı 

Bu basamakta artık empati sempatiye 

dönüĢmektedir.  
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karĢısında “üzüldüm, aynı dert bende de var” der ve böylece sorun sahibini sorunuyla yüzüstü 

bırakıp kendi sorunlarını anlatmaya baĢlar (Dökmen, 1988a, ss. 159-162; Dökmen,2002,        

s. 153). 

2.9.3. Sen basamağı: Bu basamakta empatik tepki veren bir kiĢi, kendisine sorununu 

ileten kiĢinin rolüne girer, olaylara o kiĢinin bakıĢ açısıyla bakar. Yani kendisine iletilen sorun 

karĢısında, toplumun ya da kendisinin düĢüncelerini dile getirmez, doğrudan doğruya 

karĢısındaki kiĢinin duyguları ve düĢünceleri üzerinde odaklaĢarak, o kiĢinin ne düĢündüğünü 

ve hissettiğini anlamaya çalıĢır (Dökmen, 1988a, ss. 159-162; Dökmen,2002, s.153). 

2.9.4. Biz basamağı: Bu basamağa ulaĢmıĢ kiĢiler özellikle sen basamağında bir süre 

empatik iliĢki kuran iki kiĢi bu basamağın düĢünce düzeyinde karĢısındakinin nasıl 

düĢüneceğini, nasıl tavır alabileceğini önceden tahmin edebilir. Duygu düzeyinde ise, belli bir 

olay karĢısında birbirlerinin ne hissedebileceği hakkında doğru tahminde bulunabilirler ve 

gerektiğinde birbirlerine yardımda bulunurlar. Bu aĢamada empatiden ziyade sempati ortaya 

çıkmaktadır (Dökmen, 1988a, ss. 159-162; Dökmen,2002, s. 153). 

Dökmen tarafından yukarıda sıralanan dört temel empati basamağını kapsayacak 

Ģekilde on alt basamak oluĢturulmuĢtur. Sonuçta, söz konusu on basamak, en kalitesiz 

tepkiden en kaliteliye doğru olmak üzere aĢağıda görüldüğü Ģekilde sıralanmıĢtır (Dökmen, 

2002, ss. 153-154).  

1. Senin problemin karĢısında baĢkaları ne düĢünür, ne hisseder: Bu basamakta empati 

kurmaya çalıĢan kiĢi, birtakım genellemeler yapar, felsefi görüĢlere, atasözlerine baĢvurabilir; 

dinlediği soruna iliĢkin olarak genelde toplumun neler hissedebileceğini dile getirir; sorununu 

anlatan kiĢiyi toplumun değer yargıları açısından eleĢtirir. 

2. EleĢtiri: Dinleyen kiĢi, sorununu anlatan kiĢiyi kendi görüĢleri açısından eleĢtirir. 

3. Akıl verme: KarĢısındakine akıl verir, ona ne yapması gerektiğini söyler. 

4. TeĢhis: Kendisine anlatılan soruna ya da sorunu anlatan kiĢiye teĢhis koyar; örneğin 

“bu durumun sebebi toplumsal baskılardır” ya da “sen bunu kendine fazla dert ediyorsun” der. 

5. Bende de var: Kendisine anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de bulunduğunu 

söyler; “aynı dert benim de baĢımda” diye söze baĢlar ve kendi sorununu anlatmaya baĢlar. 

6. Benim duygularım: Dinlediği sorun karĢısında kendi duygularını sözle ya da 

davranıĢla ifade eder; örneğin “üzüldüm” ya da “sevindim” der. 

7. Destekleme: KarĢısındaki kiĢinin sözlerini tekrarlamadan, onu anladığını, onu 

desteklediğini belirtir. 



 

 

67 

 

8. Soruna eğilme: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, konuya iliĢkin 

sorular sorar. 

9. Tekrarlama: Kendisine iletilen mesajı (sorunu), gerektiğinde mesaj sahibinin 

kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler; yani dinlediği mesajı kaynağına yansıtmıĢ 

olur; bu arada dinlediği kiĢinin yüzeysel duygularını da yakalayarak yansıttığını bu mesaja 

ekler. 

10. Derin duyguları anlama: Bu basamakta empati kuran kiĢi, kendisini empati 

kurduğu kiĢinin yerine koyarak, onun açıkça ifade ettiği ya da etmediği tüm duygularını ve 

onlara eĢlik eden düĢüncelerini fark eder ve bu durumu ona ifade eder. 

 

2.10. Günlük YaĢamda Empatinin Önemi 

 

Yirminci yüzyılın ellili yıllarından sonra kiĢiler arasında iliĢkileri düzenleme ve 

geliĢtirme güncellik kazanmıĢ konulardan biridir. Çünkü bu yüzyılda kiĢiler arası iliĢkiler 

oldukça karmaĢık bir özellik kazanmıĢ ve bireyin sosyal ve kiĢisel uyumunu etkilemiĢtir. 

KiĢiler arası iliĢkilerin ortaya çıkardığı sorunlar önemli bir ilgi alanı haline gelmiĢtir (Arı, 

1989, s. XVI). 

Yirminci yüzyılın son yarısı teknolojik geliĢmelerin çok hızlandığı, sosyal hareketlerin 

de aynı ölçüde arttığı bir yıl olmuĢtur. Bu hızlı değiĢmelere bireyin uymakta güçlük çekmesi, 

insan davranıĢını anlamada yeni arayıĢlara neden olmuĢtur. Bireyin değiĢmelere uyumunu 

kolaylaĢtırmak ve diğer bireylerle sağlıklı iliĢki kurmasını sağlamak amacıyla “kiĢiler arası 

iliĢkileri düzenleme” eğitimine ihtiyaç olmuĢtur (Arı, 1989, s. XVI). Ġnsanlar yaĢamları 

süresince baĢka insanlarla birlikte olmaya gereksinim duymuĢlardır (ÇiftçibaĢı, 1997, s. 1). 

Ġnsanları yeni yüzyıla hazırlamak, onlara sağlanacak eğitim imkânları ve onlarda geliĢtirilecek 

sağlıklı iletiĢim becerisi ile gerçekleĢebilir. Günümüzde toplumların çağdaĢ uygarlık düzeyine 

ulaĢabilmelerinin, eğitime verdikleri önem kadar iletiĢime de önem vermeleri ile mümkün 

olacağı söylenebilir (ÇağdaĢ, 1997, s. 18). 

ĠletiĢim; bir düĢüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol, baĢ hareketleri ve 

konuĢma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildiriĢim araç ve gereçlerinden 

yararlanarak bir kimseden baĢka bir kimseye iletimidir  (Oğuzkan, 1984, s. 27). 

ÇağdaĢ insanın temel sorunlarından biri, belki de en önemlisi baĢkaları tarafından iyi 

anlaĢılmamaktır. AnlaĢıldığını hisseden birey rahatlar, huzur duyar. Kendisini olduğu gibi 

ortaya koyan birey kendiliğindenliğini ve yaratıcılığını kullanır. Ancak çağdaĢ dünyada 

kiĢinin iç ve dıĢ engelleri kendiliğindenliğini ve yaratıcılığını engellemektedir. ÇağdaĢ 
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dünyanın getirdiği iletiĢim sorunlarına, yalnızlığa ve yabancılaĢmağa karĢı en etkili yol 

insanların birbirlerini anlamaya çalıĢmalarıdır. Bu anlamayı sağlayan en etkili yol ise kiĢinin 

kendisini karĢısındakinin yerine koyarak,   onun duygu ve düĢüncelerini anlamaya çalıĢarak, 

yani empati kurarak anlamasıdır. Günlük yaĢamın hemen her kesiminde empatik anlayıĢ, 

insanları birbirine yaklaĢtırma, iletiĢimi kolaylaĢtırma özelliğine sahiptir. Ġnsanlar, 

kendileriyle empati kurulduğunda, anlaĢıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. 

Diğer insanlar tarafından anlaĢılmak ve önem verilmek ise, kiĢiyi rahatlatır (Dökmen, 1988a, 

ss. 158-159; Okvuran, 1993, s. 8; Dökmen,2002, s. 136). 

Son yıllarda psikolojide, özellikle de danıĢma psikolojisinde üzeride en çok durulan 

iletiĢimle ilgili kavramlardan birisi "empati"dir. Gerek psikolojik danıĢmada, gerekse 

psikoterapide empatinin vazgeçilmez bir unsur olması, genelde tüm psikologların özellikle de 

danıĢma psikologlarının ve psikoterapistlerin empati kurma eğilimine sahip olmalarını gerekli, 

hatta zorunlu kılmaktadır. DanıĢman-danıĢan ya da terapist-hasta iliĢkisinin temel olarak 

iletiĢime dayalı olması ve iletiĢimin de tüm insanların günlük yaĢamlarında zorunlu olarak 

kullanmak durumunda bulundukları bir süreç olması empatinin önemini arttırmaktadır. 

DanıĢan-danıĢman iliĢkisinde olduğu gibi gerçekte tüm kiĢilerarası iliĢkilerin birincil özelliği 

etkili iletiĢimdir. Etkili bir iletiĢimde bulunabilmek için kiĢilerin en azından belli bir düzeyde 

empatik olmaları zorunludur (PiĢkin, 1989, s. 775). 

Empatik ilkelere dikkat edilerek kurulan iletiĢimin sağlıklı, empatik ilkelere 

uyulmaması sonucu oluĢan iletiĢimin ise sağlıklı olamayacağı ileri sürülebilir. Bu, belki 

sağlıklı iletiĢimin olmadığı ortamda empatiden, empatinin olmadığı ortamda sağlıklı 

iletiĢimden söz edilememesi anlamına da gelebilir. Empati ve iletiĢim kavramları gerçekten 

iliĢkili midir? Eğer «empati» ve «iletiĢim» kavramları arasında pozitif yönde bir iliĢkiden söz 

edilebilirse, empatik yönden geliĢmiĢ bir bireyin aynı zamanda kiĢiler arası iletiĢimde de 

baĢarılı, empatik yönü zayıf bir bireyin kiĢiler arası iletiĢimde de baĢarısız olması beklenir. 

BaĢka bir ifadeyle iletiĢim çatıĢmaları bulunan bir bireyin empati kurma eğiliminin de düĢük 

olması beklenir. Çünkü kiĢiler arası iletiĢim çatıĢmaları sağlıklı iletiĢimi engellediği gibi, bu 

çatıĢmalar, empatik ilkelere de ters düĢmekte, dolayısıyla empatinin kurulmasını da 

engelleyebilmektedir ( PiĢkin, 1989, s. 776). 

Empatinin geliĢtirilmesi ile ilgili farklı görüĢler bulunmaktadır. Bazıları empatinin 

doğuĢtan getirilen bir yetenek olduğunu, öğretilemeyeceğini ileri sürerken, bazıları empati 

kurmanın sonradan öğrenilebileceğini ileri sürmektedir (Eisenberg, Mc Wolly, 1993, s. 267). 

Russell (1993, s. 137) gençlik yılları boyunca empatiye yetiĢkinliktekinden daha az yer 

verildiğini, bunun sebebi olarak da gencin, hem empatiyi etkin biçimde dile getirme gücünün 
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az olduğunu hem de diğer insanların çıkarlarını bir yana bırakıp kendini yaĢam için eğitmeyi 

düĢünmek durumunda olduğunu belirtmiĢtir. Empatinin erken yaĢta geliĢmesi için herhangi 

bir zorlama yapılmaması gerektiğini vurgulamıĢtır.  

Çocuklar ne kadar empatik ve Ģefkatli büyütülürse, onların tam tersi eğilimlerinin 

azalacağı, empatik becerilerinin artmasıyla iletiĢim çatıĢmalarına girmeden kendisiyle, 

çevresiyle ve doğayla barıĢık, sosyal yönden uyumlu iliĢkiler kurabileceği görülmektedir 

(Ünal, 2007, s. 144).  

Empati kavramı günlük yaĢamda; iĢ iliĢkilerinden evlilik ve arkadaĢlık iliĢkilerine, 

özünde nitelikli ve etkili iletiĢim ihtiyacının hissedildiği hemen hemen her alanda 

kullanılmaya baĢlamıĢtır (Duru, 2002, s. 21). 

 

2.11. Empati Eğitimi 

 

Birkaç refleks davranıĢımız hariç, davranıĢlarımızın tamamı öğrenilmiĢ davranıĢlardır. 

Öğrenme yeteneği açısından temelde aynı genetik donanıma sahip olduğumuz halde 

davranıĢlarımız çok büyük farklılıklar gösterir. Bu farklılaĢmanın nedeni her bireyin farklı 

öğrenme süreçlerinden geçmesidir (Arı, 2002, s. 15). 

Rogers, empatik olabilmeyi her insanda bulunmayan bir tür sosyal duyarlılık, bir 

kiĢilik özelliği olarak tanımlamakta ve bu becerinin eğitimle daha da geliĢtirilebileceği 

üzerinde durmaktadır (Dökmen, 2002, s. 135). 

Empati eğitimi, hem çocuklarda hem de yetiĢkinlerde sevecenliği ve biliĢsel duygusal 

yakınlığı zenginleĢtirir ve aynı zamanda, daha sosyalleĢmiĢ davranıĢlara yol açar (Halıcıoğlu, 

2004, s. 17). 

Empati eğitiminde, didaktik eğitim tekniği, modelden öğrenme tekniği, yaĢantısal 

eğitim tekniği ve rol oynama tekniği gibi yöntemler kullanılmaktadır.  

 

2.11.1. Didaktik eğitim tekniği: Bu teknikte, bir uzman tarafından bireylere sağlıklı 

iletiĢim ve empati konusunda kuramsal bilgiler verilir (ġimĢek, 1995, s. 16; Yavuzer, 

Gündoğdu ve Aytekin, 2003, s. 97; Dökmen, 1988a, s. 167). 
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2.11.2.YaĢantısal eğitim tekniği: KiĢilerin, bir baĢkası ile gerçekleĢtirdikleri iletiĢim, 

banttan, videodan veya gözlem odasından eğitimi veren uzmanlarca izlenerek geri bildirim 

verilir (ġimĢek, 1995, s. 16; Yavuzer, Gündoğdu ve Aytekin, 2003, s. 97; Dökmen, 1988a,    

s. 167). 

 

2.11.3. Rol oynama tekniği: Empatik tutum bir çeĢit rol almadır. Bu fikirden yola 

çıkılarak geliĢtirilen bu teknikte kiĢi, duruma göre, bazen kendisi olarak, bazen de 

karĢısındakinin rolüne girerek iletiĢim kurar ve empatik becerisini arttırmaya çalıĢır. Özellikle  

psikodrama içinde sık kullanılan bu yöntemde kiĢi, karĢısındaki kiĢinin rolüne girerek, 

olaylara onun bakıĢ açısıyla bakmaya ve onun hissettiklerini anlamaya çalıĢır. Özellikle 

empatik duyarlılığı artırmada etkili olmaktadır. Rol oynama tekniği, empati eğitiminde çok 

etkili bir yaklaĢım olarak gözükmektedir (ġimĢek, 1995, s. 16; Yavuzer, Gündoğdu ve 

Aytekin, 2003,    s. 97; Dökmen, 1988a, s. 167). 

  

2.11.4. Modelden öğrenme tekniği: Bir uzmanın model alındığı bu teknikte kiĢi, 

uzmanın diğer bir kiĢi ile gerçekleĢtirdiği iletiĢimleri, doğrudan veya videodan gözleyerek 

empati kurmayı öğrenir. Bu yaklaĢımda denek, uzmanı model almaktadır (ġimĢek, 1995,       

s. 16; Yavuzer, Gündoğdu ve Aytekin, 2003, s. 97; Dökmen, 1988a, s. 167). 

Empati eğitim programlarında bu 4 teknikten sadece bir tanesi kullanılabileceği gibi, 

birkaçı bir arada da kullanılabilir (Dökmen, 1988a, s. 167).  

 

2.12. Empatinin Ölçülmesi  

 

Literatürde, empatinin ölçülmesinde kullanılan farklı empati ölçüm çeĢitleri 

bulunmaktadır. Dökmen (1988), empati ölçümlerine iliĢkin empati ölçeklerini dört grupta 

toplamıĢtır. Bunlar; 

1. KiĢilerarası Algıyı Ölçen Empati Ölçekleri: KiĢilerin birbirlerini nasıl 

algıladıklarının ölçülmesinde kullanılan ölçeklerdir. 

2. Empati Kurma Becerisini KiĢiliğin Bir Boyutu Olarak Ele Alan Ölçekler: Bu 

ölçekler günlük yaĢamda empatik duyarlılığı olan kiĢilerin kiĢilik özellikleri dikkate alınarak 

hazırlanmıĢtır. Daha çok duygusal empatiyi ölçerler ve bir kiĢilik ölçeği özelliği taĢırlar. 

3.  Bir BaĢkasının Rolünü Alma. Onu Doğru Anlama Becerisini Ölçen Ölçekler: Bu 

ölçekler empatinin biliĢsel bileĢenini ölçer ve bireyin kendisine söylenen sözleri ne derece 

doğru anladığını belirlemeye çalıĢır. 
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4.  Belli Uyarıcılar KarĢısındaki Empatik Tepkilerin Ölçüldüğü Ölçekler: Bu ölçekler 

ile bireylerin belli uyarıcılara gösterdiği sözel ya da davranıĢsal nitelikli empatik tepkileri 

ölçülür. Bunun yanında bireylerdeki fizyolojik göstergeler de ölçülmektedir (Dökmen, 1988a, 

ss. 162-164;  Dökmen, 1988b, ss. 186-187; Erçoban, 2003, s. 29). 
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3. EMPATĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YURTĠÇĠ VE YURT DIġI ARAġTIRMALARI 

 

3.1.Empati ile Ġlgili Türkiye’de Yapılan AraĢtırmalar 

 

Tanrıdağ (1992) ; Ankara‟daki Ruh Sağlığı Hizmetlerinde çalıĢan personelin empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeylerini çeĢitli değiĢkenler açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın 

örneklemini; 76 psikiyatrist, 28 danıĢma psikoloğu, 76 psikolog ve 59 sosyal hizmet uzmanı 

olmak üzere toplam 239 kiĢi oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya katılan tüm bireylere “KiĢisel Bilgi 

Formu”,  “Empatik Eğilim Ölçeği” ve “Empatik Beceri Ölçeği” uygulanmıĢtır. Verilerin 

analizinde varyans analizi ve t testi uygulanmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgulardan; 

sağlık kurumlarının psikolojik yardım hizmetlerinde çalıĢan danıĢma psikologlarının empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeylerinin diğer meslek gruplarına oranla daha yüksek olduğu; 

psikolojik yardım hizmetlerinde çalıĢan personelin empatik eğilim ve empatik beceri 

düzeylerinin cinsiyete göre değiĢmediği; öğrenim düzeylerine göre, lisansüstü programa 

katılan psikologların empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin lisans programından 

mezun olanlara kıyasla daha yüksek olduğu; psikolojik yardım hizmetlerinde çalıĢan 

personelin empatik eğilim düzeylerinin mesleki kıdeme göre farklılaĢmadığı saptanırken, 

empatik beceri düzeyleri incelendiğinde, danıĢma psikologları dıĢında diğer meslek 

gruplarının kendi içinde mesleki kıdemleri daha az olanların lehine anlamlı farklar elde 

edilmiĢtir.    

Yıldırım (1992) ; psikolojik danıĢma ve rehberlik programı öğrencileri ile psikoloji 

programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Bulgulardan, kadınların empatik beceri düzeylerinin erkeklere, bekârların 

empatik beceri düzeylerinin evlilere psikolojik danıĢma ve rehberlik mezunlarının empatik 

beceri düzeylerinin diğer programlardan mezunlara, mesleğe isteyerek girenlerin empatik 

beceri düzeylerinin, mesleğe isteyerek girmeyenlere oranla daha yüksek olduğunu bulmuĢtur. 

Bayam, ġimĢek ve Dilbaz (1995) ; üç farklı meslek grubunda empatik beceri 

düzeylerinin karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırma grubunu 25 tiyatro sanatçısı, 25 psikiyatrı dıĢı 

hekim ve 25 mühendis olmak üzere toplam 75 kiĢi oluĢturmuĢtur. Bu araĢtırmada Dökmen 

tarafından geliĢtirilen “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu” ve yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, 

meslek, medeni durum, çocuk sayısını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢ bilgi formu 

kullanılmıĢtır. Empatik Beceri Ölçeği B Formu altı probleme dayanmaktadır. Bu altı 

problemin her birisi için 12 empatik tepkiden oluĢan toplam 72 tepki deneğe yazılı olarak 



 

 

73 

 

sunulmuĢtur. Örneklem grubunun yaĢları 22 ile 47 arasındadır. Sonuç olarak Tiyatro 

sanatçıları, doktorlar ve mühendislerden oluĢan 3 grubun arasında yaĢ açısından anlamlı bir 

fark gözlenememiĢtir.  Erkeklerin empati beceri puan ortalaması ile bayanların empati beceri 

puan ortalamaları arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. Medeni durumla 

empatik beceri puanları arasında da anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Doktorlarla tiyatro 

sanatçıları ve mühendisler arasında anlamlı bir fark yokken, tiyatro sanatçıları ile mühendisler 

arasındaki iliĢki tiyatro sanatçıları lehine anlamlı bulunmuĢtur. 

Ergül (1995) ; Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri 

düzeyleri ile benlik algı düzeyleri, sınıf düzeyleri, mesleği tercih Ģekli ve bölüm değiĢkenleri 

arasında bir iliĢki olup olmadığını incelemiĢtir. Bu amaçla empatik eğilim düzeyleri ve 

empatik beceri düzeyleriyle ilgili olmak üzere iki grupta alt amaçlar geliĢtirilerek yanıt 

aranmıĢtır. AraĢtırmaya Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 

Sağlık Meslek Lisesi'ne devam eden I. ve IV. sınıflardaki 150 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmaya 

katılan tüm bireylere KiĢisel Bilgi Formu ile birlikte "Empatik Eğilim Ölçeği" ve "Empatik 

Beceri Ölçeği", ayrıca Türkçeye çevirisi yapılan "Üfler Benlik Ġmajı Envanteri" 

uygulanmıĢtır. AraĢtıranın amacı doğrultusunda benlik algısı yüksek ve düĢük olanların, 

empatik eğilim ve empatik beceri puan ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢ, ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığı t testi ile sınanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda göre benlik algı 

düzeyi düĢük olan bireylerin empatik eğilim düzeyleri benlik algısı yüksek olanlara göre daha 

yüksek olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Laboratuar bölümünde okuyan öğrencilerin hemĢirelik 

bölümünde okuyan öğrencilere göre empatik beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu 

gözlenmiĢtir. 

Kumanlı (1996) ; ortapedik özürlülerde empatik eğilim ve çatıĢma eğilimini 

incelemiĢtir. ĠliĢkisel tarama modelinde hazırlanan araĢtırmanın evrenini, Türkiye Sakatlar 

Derneği Ġstanbul ġubesi‟ne kayıtlı 156 üye oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın veri toplama 

aĢamasında “Empatik Eğilim Ölçeği,”  “ÇatıĢma Eğilimi Ölçeği” ve “KiĢisel Bilgi Formu”  

kullanılmıĢtır. Ortapedik özürlü kiĢilerin empatik eğilim ve çatıĢma eğilim düzeylerini 

görmek için, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıĢtır. Verilerin analizinde, 

Pearson momentler çarpım korelasyon tekniği, t testi, varyans analizi, Tukey-B testi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulardan; empatik eğilim düzeyinin yaĢ, 

medeni durum, kendi gelir düzeyini algılamaları, meslek durumuna göre farklılaĢtığı; cinsiyet, 

eğitim durumu, eĢin fiziksel durumu, eĢin mesleği, annenin ve babanın eğitim durumu, özür 

tipi ve derecesi, kaç yaĢında sakat kaldığı, sakatlık sebebi, sosyal faaliyetlere katılım 

değiĢkenlerine göre anlamlı bir farklılaĢmanın bulunmadığı anlaĢılmıĢtır. 
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Bozkurt (1997) ; cinsiyetleri, fakülteleri ve uyum düzeyleri farklı Hacettepe 

Üniversitesi öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerini incelediği araĢtırmasının örneklemini, 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi‟nin farklı bölümlerinde öğrenim 

gören 812 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada “Empatik Eğilim Ölçeği” ve “Hacettepe KiĢilik 

Envanteri” kullanılmıĢtır. Sonuç olarak, kız öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin erkek 

öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Önemlitürk  (1997)  ;  lise yöneticilerinin kendini gerçekleĢtirme ve empati düzeyleri 

baĢlıklı araĢtırmasında, Kocaeli‟ndeki orta öğretim okulu yöneticilerinin empatik beceri ve 

kendini gerçekleĢtirme düzeylerinin belirlenmesini amaçlamıĢtır. AraĢtırmada 28 okuldan 180 

yöneticiye “Empatik Beceri Ölçeği” ve “Kendini GerçekleĢtirme Envanteri” uygulamıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda, empatik beceri ve kendini gerçekleĢtirme davranıĢında bayan ve 

erkek yöneticilere göre anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. BranĢları farklı olan (fen, sosyal, 

meslek dersleri) yöneticilerin branĢları arasında ve okullara göre anlamlı bir iliĢki 

gözlenememiĢtir. Lise yöneticilerinin kıdemleri arttıkça empatik beceri ve kendini 

gerçekleĢtirme düzeyinin arttığı; yöneticilerin yaĢları ilerledikçe empatik beceri düzeylerinin 

de arttığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

PiĢmiĢoğlu (1997) ; devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın evrenini, Ġzmir Ġli metropolünde bulunan Sağlık Bakanlığı‟na bağlı 

Ġzmir Atatürk Eğitim Hastanesi‟nde çalıĢan tüm hemĢireler (toplam 493 hemĢire) 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada “Empatik Eğilim Ölçeği”, “Empatik Beceri Ölçeği” ve “Anket 

Formu” kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgular; empatik eğilim ile hizmet süresi, yaĢ, medeni 

durum çalıĢma Ģekli, çocuk sahibi olup olmama değiĢkenleri arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığını; eğitim düzeyi arttıkça EEÖ puanının yükseldiğini, mesleği isteyerek 

seçenlerin mesleği isteyerek seçmeyenlere oranla EEÖ puanının yüksek olduğunu, meslekten 

memnun olan hemĢirelerin ise memnun olmayan ve kısmen memnun olanlara göre EEÖ 

puanlarının yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Ünal  (1997)  ;  psikolojik danıĢma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik 

eğilimlerinde gözlenen değiĢmeleri incelemiĢtir. AraĢtırma da Selçuk Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik bölümü 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 

Dökmen‟in geliĢtirdiği “ Empatik Eğilim Ölçeği” uygulanarak empatik eğilimleri tespit 

edilmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi öğrencileri oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma 

evrenini ise Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma 

Bölümü öğrencileri oluĢturmaktadır. Örneklem sayısının 200 civarında olacağı ve bu sayının 

da evrenini temsil edeceği varsayılmıĢtır. Öğrencilerde gözlenen empatik eğilim puanlarının 
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anlamlılığı t testi ve varyans analizi ile test edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen 

bulgular, bütün sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında kız öğrencilerin empatik eğilim 

düzeylerinin erkek öğrencilere kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğunu; genel lise mezunu 

öğrencilerin   empatik eğilimlerinin diğer gruplardan daha olumlu düzeyde bulunduğu; 

bölümü benimseyememiĢ ve bölüm değiĢtirmeyi çok isteyen öğrencilerin empatik eğilim 

düzeylerinin ise düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur. Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik 

Anabilim dalı öğrencilerinin bu bölümde öğrenim görmeye baĢladıkları ilk yıl içinde empatik 

eğilim düzeylerinin en düĢük seviyede olduğu gözlenmiĢtir. Buna karĢılık aynı öğrencilerin 

empatik eğilimlerinin her geçen yıl daha olumlu olduğu görülmüĢtür. 

Çimer (1998) ; çeĢitli meslek gruplarında çalıĢan kiĢilerin empatik eğilimlerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın evrenini, ülkemizde icra edilen ve meslekler rehberinde belirtilmiĢ 

olan meslekleri yürüten kiĢiler oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini, mesleğini Bursa 

Ġlinde yürüten, icra ettikleri mesleklere göre gruplandırılmıĢ ve bir yüksek öğrenim 

programından mezun olmuĢ kiĢiler oluĢturmuĢtur. 106‟sı bayan, 128‟i erkek olmak üzere 

araĢtırmaya 234 kiĢi katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan bütün bireylere “KiĢisel Bilgi Formu” ve 

“Empatik Eğilim Ölçeği” uygulanmıĢtır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve t 

testi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucu elde edilen bulgulardan; bayanların empatik 

eğilimlerinin erkeklerden daha güçlü olduğu, yaĢın etkili olmadığı, doğrudan insan ile ilgili 

mesleklere eleman yetiĢtiren yüksek öğretim programından mezun olanların, doğrudan 

insanlarla ilgili olmayan mesleklere göre empatik eğilimlerinin yüksek olduğu, yürütülen 

mesleğe göre insanların empatik eğilimlerinin yüksek olduğu, mesleki kıdemin etkili olmadığı 

ortaya çıkmıĢtır. 

Öz (1998) ; son sınıf hemĢirelik öğrencilerinin empatik eğilimleri, empatik becerileri 

ile akademik baĢarıları arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmasının evrenini, 1996-1997 

öğretim yılında Güz ve Bahar döneminde mezun olacak olan, Hacettepe Üniversitesi 

HemĢirelik Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin tamamı olmak üzere toplam 120 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Veri toplama araçlarını doldurmak istemeyen, eksik dolduran ve o gün okula 

gelmeyen 11 öğrenci kapsam dıĢı bırakılmıĢ, böylece 109 öğrenci araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda elde edilen bulgular öğrencilerin akademik baĢarıları, 

empatik eğilim ve becerileri arasında pozitif yönde bir iliĢkinin olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Günaydın (1999) ; ortaöğretim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin empatik eğilim 

düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın 

örneklemini, Samsun Ġl merkezindeki liselerde çalıĢan 199 öğretmen oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmada “KiĢisel Bilgi Formu”, “Empatik Eğilim Ölçeği” ve “ÇatıĢma Eğilim Ölçeği” 
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kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulardan; öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin; cinsiyete 

göre bayanlar lehine anlamlı bir değiĢme gösterdiği, yaĢ, hizmet yılları, branĢlarına göre 

anlamlı bir değiĢmenin olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

TaĢdemir (1999) ; Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 738 

hemĢire oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünü tespit 

edebilmek için, olayın evrende görülme sıklığının bilinmediği durumlarda kullanılan 

formülden yararlanılarak 253 kiĢinin evreni temsil edeceği sonucuna varılmıĢtır. Tabakalı 

örneklem yöntemi ile hemĢireler servislere ve eğitim durumlarına göre gruplanarak örnekleme 

alınmıĢlardır. Verilerin toplanmasında “Empatik Eğilim Ölçeği”, “ĠĢ Doyum Ölçeği” ve 

“Tanıtıcı Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre; hemĢirelerin empatik eğilim 

puan ortalamaları ile meslekte çalıĢma süreleri, yaĢ, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk 

sahibi olma, mesleği isteyerek seçip seçmeme, çalıĢma ortamından memnuniyet durumu ve 

çalıĢma Ģekli arsında anlamlı bir fark olmadığı; özel müdahale, poliklinik gibi birimlerde 

çalıĢan hemĢirelerin empatik eğilimlerinin diğer bölümlerde çalıĢanlardan yüksek olduğu 

görülmüĢtür.  

Açıkalın (2000) ; Ġlköğretim okulu yöneticilerinin dönüĢümcü liderlik özellikleri ile 

empati becerileri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırma tarama modelindedir. Veri 

toplamak amacıyla ilköğretim okul yöneticilerine “Çoklu Faktör Liderlik Anketi” ve 

“Empatik Beceri Ölçeği” uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini, Ankara Ġline bağlı; Altındağ, 

Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, GölbaĢı merkez ilçelerinde 

bulunan 205 ilköğretim okulu oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemi küme örnekleme yolu 

ile oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmada 193 okul müdürü ve 291 müdür yardımcısına EBÖ 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmaya iliĢkin bulgulardan; okul müdürlerinin kıdem açısından empati 

becerilerinin anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı, okul müdürlerinin empati becerilerinde 

yaĢlarına göre (40 ve daha küçük, 41-50 yaĢ arası ve 51 ile daha büyük olması) anlamlı bir 

fark olmadığı, okul müdürlerinin empati becerileri ile eğitim enstitüsü, yüksekokul mezunları 

ve üniversite mezunları arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Alisinanoğlu ve Köksal (2000) ; gençlerin ben durumları ve empatik becerilerini 

inceledikleri araĢtırmalarının örneklemini, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bölümleri 

ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulu'nun ikinci ve üçüncü sınıflarına devam eden 147 öğrenci 

oluĢturmaktadır. "Empatik Beceri Ölçeği B Formu" ve "Sıfat Tarama Listesi (STL)" veri 

toplama aracı olarak kullanılmıĢtır. empatik beceri ve ben durumlarında cinsiyet farkının 
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bulunup bulunmadığının belirlenmesi için varyans analizi, empatik beceri ile ben durumları 

arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için ise korelasyon katsayısı önemlilik testi yapılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, cinsiyetin empatik beceri, eleĢtirici anne-baba ben durumu, koruyucu 

anne-baba ben durumu, serbest çocuk ben durumu üzerinde farklılığa neden olmadığı, ancak 

yetiĢkin ben durumu ve uymuĢ çocuk ben durumu üzerinde önemli ölçüde farklılığa neden 

olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca, empatik beceri ile serbest çocuk ben durumu arasında negatif 

yönde bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. 

Köksal (2000) ; müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre 

ergenlerin empatik becerilerini ve uyum düzeylerini incelediği araĢtırma 206 ergen üzerinde 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak "Empatik Beceri Ölçegi - B Formu" ve 

"Hacettepe KiĢilik Envanteri" kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler çift yönlü varyans analizi ve 

korelasyon katsayısı önemlilik testi ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, müzik 

eğitimi alıp almamanın, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin ergenlerin empatik beceri puanları 

üzerinde istatistiksel açıdan önemli bir farklılığa neden olmadığı bulunmuĢtur.  Müzik eğitimi 

alıp almamanın ergenlerin kiĢisel ve genel uyum, cinsiyetin ise sadece kiĢisel uyum puanları 

üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı saptanmıĢtır. 

Karakaya (2001) ; Akdeniz Üniversitesi‟ndeki hemĢirelik öğrencilerinin empati 

becerilerini belirlemek amacıyla yaptığı araĢtırmanın evrenini 2000-2001 eğitim ve öğretim 

yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler oluĢturmuĢtur. 

Örneklemini ise Akdeniz Üniversitesi Antalya ve Akseki Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik 

bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile ĠĢletme Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluĢturmuĢtur. 

Elde edilen bulgulardan, kız öğrencilerin empatik beceri puan ortalamalarının erkek 

öğrencilere göre yüksek olduğu; ailede 3. kardeĢ olan öğrencilerin empatik beceri puan 

ortalamalarının diğerlerine göre yüksek olduğu; Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan 

öğrencilerin diğer okul mezunlarına göre daha empatik oldukları; öğrenim gördüğü bölümü 

tesadüfi seçen öğrencilerin, isteyerek seçen öğrencilere göre anlamlı düzeyde empatik 

oldukları; empati kavramının tanımını yapabilen öğrencilerin empatik beceri puan 

ortalamalarının yapmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu; kitap okuma alıĢkanlığı olan 

öğrencilerin empatik beceri puan ortalamalarının kitap okuma alıĢkanlığı olmayanlara göre 

yüksek olduğu; Akdeniz Üniversitesi‟ndeki hemĢirelik öğrencilerinin empatik becerilerinin 

yüksek olduğu, hemĢirelik eğitimi alan ve almayan öğrencilerin empatik becerileri arasında 

anlamlı bir farkın bulunduğu anlaĢılmıĢtır. 

Yıldırım (2001)  ;  boĢanma ile eĢlerin empatik eğilimleri arasındaki iliĢkiyi incelediği 

araĢtırmasının evreni,  Konya Ġli AkĢehir Ġlçe merkezidir. Örnekleme alınan çiftler tarama 
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yöntemiyle tesadüfi olarak seçilmiĢtir. AraĢtırmaya eylül 1999- eylül 2000 döneminde toplam 

120 kiĢi katılmıĢ olup, bunların 60‟ı boĢanmıĢ, 60‟ı ise evliliğini sürdüren kiĢilerdir. BoĢanmıĢ 

kiĢilerin 30‟u bayan, 30‟u erkek; aynı Ģekilde evliliğini sürdürenlerin de 30‟u bayan, 30‟u 

erkektir. AraĢtırma ile ilgili verileri toplamak amacıyla “KiĢisel Bilgi Formu” ve Dökmen‟in 

“Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, evliliğini sürdürenlerin 

boĢananlara göre empatik eğilim puanları yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Bayanların empatik 

eğilim puanları erkeklerin empatik eğilim puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Yüksek eğitim düzeyi, yaĢ, evlenme, evlenme yaĢı ve evli kalma süreleri ile empati puan 

ortalamaları açısından fark bulunmuĢ ancak manidar düzeyde anlamlı bulunmamıĢtır. 

Duru (2002) ; bazı psikososyal değiĢkenlere bağlı olarak empatik eğilim puanları 

açısından gruplar arasında farkın olup olmadığını belirlemeyi amaçladığı araĢtırmasının 

örneklemini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 402 (248 kız, 

154 erkek) öğrenci oluĢturmaktadır. “KiĢilerarası Tepki Verme Ölçeği” (KTÖ), araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen Bilgi Formu ile birlikte uygulanmıĢtır. Bulgular kız öğretmen 

adaylarının empatik eğilim puan ortalamalarının, erkek öğretmen adaylarından yüksek 

olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Kehale (2002) ; okul öncesi öğretmenliği programı öğrencilerinin algıladıkları anne 

baba davranıĢları, kendilik algısı ve empatik beceri düzeyleri ve bunlar arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul 

öncesi Öğretmenliği eğitim programına devam eden birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri 

oluĢturmuĢtur. Örneklem gurubunu ise,  evrenden rastlantısal olarak seçilen 132 birinci sınıf 

ve 112 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 244 öğrenci oluĢturmuĢtur. “Piers-Harris Öz-

Kavram Ölçeği”, “WIFAM”, “Algılanan Anne Baba DavranıĢları Envanteri”, “AAD”, 

“Empatik Beceri Ölçeği”, “EBÖ” uygulanmıĢtır. Verilerin analizinde; t testi, varyans analizi, 

pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarından; 

empatik beceri düzeyinin sınıflara göre farklık gösterdiği, 4. sınıf öğrencilerin empatik beceri 

düzeylerinin 1. sınıf öğrencilere göre daha olumlu olduğu; anne eğitim durumuna göre 

empatik becerinin farklılık göstermediği belirlemiĢtir.   

Sevimligül (2002) ; hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri AraĢtırma 

ve Uygulama hastanesinde çalıĢan 92 lisans, 81 ön lisans, 61 Açıköğretim ön lisans, 50 Sağlık 

Meslek Lisesi ve 11 sağlık memuru oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri; “HemĢirelere 

ĠliĢkin Tanıtıcı Bilgileri Ġçeren Sorular”, “Empatik Eğilim Ölçeği” ve “Empatik Beceri 

Ölçeği” ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde yüzdelik, pearson korelasyon analizi, t testi, 
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kruskal wallis testi, tukey testi ve varyans analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde 

edilen bulgular; empatik eğilim ve empatik beceri düzeyi ile yaĢ, medeni durum, çocuk 

durumu, aile yapısı, çalıĢma yılı, çalıĢılan servisteki çalıĢma süresi ve görev durumu, çalıĢma 

saatleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğunu ortaya koymuĢtur. 

HemĢirelerin mesleki eğitim düzeyi yükseldikçe empatik eğilim ve empatik beceri 

düzeylerinin ise yükseldiği gözlenmiĢtir. Lisans mezunu hemĢirelerin empatik eğilim ve 

empatik beceri düzeylerinin Sağlık Meslek Lisesi, Açık Öğretim Ön lisans ve Ön lisans 

mezunu mezun olan hemĢirelerden daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Tutarel ve Çabukça (2002) ; empati ve demokrafik değiĢkenlerin evlilik uyumu ile 

iliĢkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, 150 evli kiĢiye (75 kadın, 75 erkek) “Empatik Eğilim 

Ölçeği” (EEÖ) ve “Evlilikte Uyum Ölçeği” (EUÖ) uygulanmıĢtır. Yapılan t testi sonucunda, 

evli kadın ve erkeklerin empatik eğilim düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiĢtir. 

EĢlerin evlilik uyumlarının evlilik yılı, çocuk sayısı gibi değiĢkenlerle bağlantılı olmadığı 

saptanmıĢtır. 

Tutuk (2002) ; çalıĢmasında hemĢirelik öğrencilerinin algıladıkları iletiĢim becerisi ve 

empatik eğilim düzeyinin değerlendirilmesini amaçlamıĢtır. Tanımlayıcı türdeki bu çalıĢma 

Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulunda 1999-2000 yıllarında öğrenim gören 

öğrencilerle gerçekleĢtirilmiĢtir. HemĢirelik Yüksekokulunda öğrenim gören 320 öğrencinin 

tamamının çalıĢmaya alınması planlanmıĢ ancak, uygulama sırasında 28 öğrenci hastalık, 

okula gelmeme vb. nedenlerle uygulamanın dıĢında kalmıĢtır. Öğrencilerden 23 ü ise 

çalıĢmaya katılmada isteksizlik göstermiĢ ve sonuç olarak çalıĢma toplam 269 öğrenci 

üzerinde yapılmıĢtır.  Veriler  “KiĢisel Bilgi Formu”, “ĠletiĢim Becerilerini Değerlendirme 

Ölçeği” (ĠBDÖ) ve “Empatik Eğilim Ölçeği” (EEÖ) ile elde edilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda, 

Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu öğrencilerinin algıladıkları iletiĢim becerisi 

ve empatik eğilim düzeylerinin orta derecede olduğu, eğitim yılı yükseldikçe her iki özelliğin 

de arttığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Genel ve mesleki iliĢkilerde güçlük yaĢadığını bildiren 

öğrencilerin iletiĢim becerisi ve empati düzeylerinin düĢük olduğu gözlenmiĢtir. 

Alver (2003) ; çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapan bireylerin empatik 

becerileri ve karar verme stratejileri ile psikolojik belirtileri arasındaki iliĢkileri incelediği 

araĢtırmanın evrenini, 2003 yılı içerisinde Erzurum Ġl merkezindeki; Valilik (merkez), 

BüyükĢehir Belediyesi (merkez), Polis Meslek Yüksek Okulu, Defterdarlık, Numune 

Hastanesi, UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü (merkez), Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü (merkez), 

Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Müdürlüğü (merkez), Millî Eğitim Müdürlüğü (merkez) ve 12 

okulda çalıĢanlar oluĢturmaktadırlar. AraĢtırma örneklemini ise, yukarıda belirtilen 
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kurumlarda çalıĢanlar arasından seçkisiz olarak belirlenen 524 kiĢi oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada, bireylerin empatik becerileri Dökmen (1988) tarafından geliĢtirilen “Empatik 

Beceri Ölçeği- B Formu”; karar verme stratejileri Kuzgun (1992) tarafından geliĢtirilen 

“Karar Stratejileri Ölçeği”; psikolojik belirtileri ise Derogatis (1992) tarafından geliĢtirilmiĢ, 

ġahin ve Durak (1994) tarafından uyarlanma çalıĢmaları yapılmıĢ olan “Kısa Semptom 

Envanteri” ile ölçülmüĢtür. Ayrıca çeĢitli değiĢkenlerle ilgili bilgi toplamak için araĢtırmacı 

tarafından hazırlanan “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde, 

korelasyon, t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda; empatik beceri ile kararsızlık ve psikolojik belirtiler arasında olumsuz 

yönde, diğer karar stratejileri ise olumlu yönde fakat önemli düzeyde olmayan iliĢkiler 

olduğu; cinsiyet ve rahatsızlık ciddiyeti global indeksinin 0 – 1.00 arası veya 1.01 ve üzeri 

olmasına göre empatik beceri puanlarının farklılaĢmadığı; yaĢ ilerledikçe empatik beceri 

puanının azaldığı; bekârların empatik beceri puanlarının evli ve boĢanmıĢlardan daha yüksek 

olduğu ve eğitim, sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurum ve çalıĢanların empatik beceri 

puanlarının diğer kurum ve çalıĢanlardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Erçoban (2003) ; Ġlköğretim II. kademesindeki branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerini çeĢitli değiĢkenler açından incelediği araĢtırmasının örneklemini, Bursa‟nın Ġnegöl 

Ġlçesindeki ilköğretim okullarının II. kademesinde bulunan 200 öğretmen oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmanın sonucunda, bayan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin, erkek 

öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinden yüksek olduğu; öğretmenlerin medeni 

durumlarına göre empatik eğilim düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı; 

öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin sahip oldukları çocuk sayısına göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği; öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinde hizmet yıllarına göre 

anlamlı bir fark olmadığı; öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin branĢlara göre anlamlı 

bir fark göstermediği; öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri arasında yaĢa göre anlamlı bir 

fark olmadığı; mesleğini isteyerek seçenlerin empatik eğilim düzeyi puanlarının mesleğini 

isteyerek seçmeyenlere oranla daha yüksek olduğu; öğretmen yetiĢtiren bir okul mezunu olup 

olmamalarına göre empatik eğilimlerinde anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıĢtır. 

Ünal (2003) ; okul öncesi çocuğu olan annelere verilen “Empatik ĠletiĢim Eğitimi”nin 

annelerin empatik beceri düzeylerine etkisini incelediği araĢtırmanın örneklemini, 2002-2003 

Öğretim yılında Ankara Ġli Yenimahalle Ġlçesi‟nde M.E.B.‟na bağlı Müjgân Karaçalı 

Ġlköğretim Okulu ile Ġstiklâl Ġlköğretim Okulu ana sınıfı‟na devam eden çocukların anneleri 

listeden tesadüfi yolla seçilmiĢtir. Örneklem 17 deney, 17 kontrol gurubu olmak üzere toplam 

34 anneden oluĢmuĢtur. AraĢtırmaya katılan annelerin empatik beceri düzeylerini belirlemek 
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için “Empatik Beceri Ölçeği – B Formu” kullanılmıĢtır. Deneysel iĢlemlerde kullanılmak 

üzere ise araĢtırmacı tarafından “Empatik ĠletiĢim Eğitimi” programı hazırlanmıĢtır. Deney 

grubu ile haftada iki gün 90‟ar dakikalık 10 oturumluk empatik iletiĢim eğitimi 

sürdürülmüĢtür. Kontrol grubuna ise herhangi bir eğitim verilmemiĢtir. Ön test sonuçlarına 

göre, deney ve kontrol grubunda bulunan annelerin empatik beceri puanlarının, yaĢlarının ve 

eğitim düzeylerinin benzer olduğu görülmüĢtür. Deney grubunda bulunan annelere verilen 

empatik iletiĢim eğitiminden sonra uygulanan son test bulgularına göre, deney grubunun 

empatik beceri puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir geliĢme olduğu saptanmıĢtır. 

Kontrol grubunda bulunan annelerin son test puanlarında ise artıĢ gözlenmemiĢtir. Deney 

grubuna empatik iletiĢim eğitiminden bir ay sonra uygulanan tekrar test sonucunda da 

eğitimin etkililiğinin devam ettiği bulunmuĢtur. Deney ve kontrol grubunda bulunan annelerin 

yaĢ ve eğitim düzeyleri ile empatik beceri puanları arasındaki iliĢkinin istatistiksel açıdan 

önemli olmadığı saptanmıĢtır. 

Barut (2004) ; öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatıĢma eğilim düzeylerini 

bazı değiĢkenler açısından incelediği araĢtırmasının örneklemini, Samsun Ġl merkezindeki 

bazı liselerde çalıĢan 199 öğretmen oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada “KiĢisel Bilgi Formu”, 

“Empatik Eğilim Ölçeği” ve “ÇatıĢma Eğilim Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonucunda, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin, cinsiyetlerine ve mezun oldukları 

okullara göre anlamlı bir değiĢme gösterdiği, yaĢ, hizmet yılları ve branĢlarına göre anlamlı 

bir değiĢme göstermediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Körükçü (2004) ; altı yaĢ grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne empatik 

becerilerini incelendiği  araĢtırmada; okul öncesi dönemdeki çocukların özsaygı düzeylerinin 

belirlenmesi, çocukların annelerinin empatik becerilerinin saptanması, çocukların özsaygı 

düzeylerinin ve annelerin empatik becerilerinin bazı değiĢkenlere göre farklılık yaratıp 

yaratmadığının incelenmesi ve annelerin empatik becerileri ile çocukların özsaygı düzeyleri 

arasında iliĢki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya, Ankara‟da devlet 

üniversiteleri anaokullarına devam eden, altı yaĢ grubunda olan gönüllü olarak araĢtırmaya 

katılan 115 çocuk ve annesi dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada, “Genel Bilgi Formu”, “Cassidy 

Kukla GörüĢme Formu” ve “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu “ kullanılmıĢtır. Elde edilen 

veriler t testi ve varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Gruplar arasında farklılığın 

anlamlı çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Scheffe 

Çoklu KarĢılaĢtırma Testi kullanılmıĢtır. Farklı empatik beceri düzeyine (düĢük, orta, yüksek) 

sahip annelerin çocuklarının özsaygı düzeyleri açısından anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği tek yönlü varyans analizi ile test edilmiĢtir. Sonuç olarak; tek çocuğa sahip 



 

 

82 

 

anneler ile 2-3 çocuğa sahip annelerin empatik beceri puanları arasında anlamlı fark 

bulunmamıĢtır. 26-30 yaĢ, 31-35 yaĢ, 36-40 yaĢ, 41 yaĢ ve üstü annelerin empatik beceri 

puanları arasında da anlamlı bir fark gözlenememiĢtir. Lise, Üniversite, Yüksek lisans mezunu 

annelerin empatik becerileri arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. Yüksek lisans mezunu 

annelerin empatik beceri ölçeği ortalama puanının lise ve lisans mezunu olanlardan daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Öztürk ve diğerleri (2004) ; antrenör ve hakemlerin empati durumlarının araĢtırıldığı 

çalıĢmada veriler, antrenör ve hakemlerin empatik eğilim durumlarını ortaya koymaya yönelik 

her biri 12 seçenekli, 6 sorudan oluĢan Dökmen‟in (1988) Empatik Beceri Ölçeği aracılığı ile 

toplanmıĢtır. AraĢtırmaya çeĢitli branĢlarda gönüllü olmak üzere toplam 100 antrenör ve 142 

hakem katılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesi tek yönlü varyans analizi (farklılık gösteren 

gruplar tukey testi ile bulunmuĢtur), kruskal-wallis, t testi ve mann-whitney testi ile 

yapılmıĢtır. En yüksek empati ortalamaları antrenörlerde eskrim, hakemlerde atletizm 

branĢında; en düĢük empati ortalamaları ise antrenör ve hakemlerin her ikisinde de masa tenisi 

branĢında bulunmuĢtur. Bireysel ve takım sporları hakem ve antrenörleri açısından 

bakıldığında empati puanları ortalamaları arasında önemli bir farklılık yoktur. Cinsiyet 

açısından önemli bir farklılık bulunmazken, bayanların erkeklere oranla daha empatik 

yaklaĢıma sahip oldukları belirlenmiĢtir. Eğitim durumunun ve mesleğin de empatik 

yaklaĢımı etkilemediği saptanmıĢtır. Emeklilerin ise empati seviyeleri düĢük bulunmuĢtur. 

Hangi düzeyde spor yapıldığı ile empati arasında farklılık bulunurken, sportif görev süresi, 

antrenörlük-hakemlik yapma nedeni ve daha önce spor yapmıĢ olma ile empati kurma 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır.  

Pınar (2004) ; doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasının evrenini, Dr. Zekâi Tair Burak Kadın Sağlığı 

Eğitim ve AraĢtırma hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Doğumevi, Kadın 

Hastalıkları Eğitim Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesinin doğum salonunda 

çalıĢan 87 ebe ve hemĢire oluĢturmuĢtur.  AraĢtırmada örneklem seçilmeyip evrenin tamamı 

araĢtırma gurubuna dahil edilmiĢtir. “Empatik Beceri Ölçeği” ve “Anket Formu” ile elde 

edilen verilerde yüzdelik, ortalama, tek yönlü varyans analizi, ki-kare, t testi ve tukey testi 

kullanılmıĢtır. Ebe ve hemĢirelerin empati beceri puan ortalaması 145.66 olarak bulunmuĢtur. 

Sonuç olarak araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve hemĢirelerin yaĢı, eğitim düzeyi, medeni 

durumu, mesleği, mesleği seçme Ģekli, meslekten memnuniyet durumu, doğum yapma 

durumu, çalıĢma süresi, bir günde baktıkları vaka sayısı, günlük çalıĢma saatleri, çocuk sayısı, 

doğum eylemindeki anneye karĢı empati kurabildiğini düĢünme durumu ile empati beceri 



 

 

83 

 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmazken, ebe ve hemĢirelerin çalıĢtıkları 

hastane, doğum salonunda çalıĢma Ģekli ve empatinin anlamını bilme durumu ile empati 

beceri puan ortalaması arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Akgöz ve diğerleri (2005) ; Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nde (SUAM) uzman veya araĢtırma görevlisi olarak 

çalıĢan 307 hekim çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Dökmen (1988) tarafından 

geliĢtirilmiĢ 5‟li likert tipindeki “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıĢtır. Empatik Eğilim 

Ölçeği‟nin güvenirlik değerlendirmesi için Madde analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma 

bulgularından; kadınların, evlilerin, mesleğini isteyerek seçenlerin, kendisini giriĢken, atılgan 

olarak algılayanların, çevresindekilere duygularını rahatlıkla ifade edenlerin, geçmiĢe 

dönebilse mesleğini yeniden tercih edecek olanların, mesleki bilgi ve becerilerini 

kullanabildiğini düĢünenlerin empatik eğilimleri anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Akgöz ve KaravuĢ (2005) ; Çanakkale Ġli sağlık ocakları ve sağlık evlerinde çalıĢan 

ebelerin empatik iletiĢim becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalıĢmaya, Aralık 

2001-ġubat2002 tarihlerinde Çanakkale‟de sağlık ocakları ve sağlık evlerinde çalıĢan ve 

gönüllü olarak anketi yanıtlayan 228 ebeyi dahil etmiĢlerdir. Anket formu Dökmen‟in 

“Empatik Beceri Ölçeği-B Formu” ile “ġu anda geçmiĢe dönebilseniz mesleğinizi gene tercih 

eder miydiniz?” ve “Mesleki bilgi ve becerilerinizi kullanabildiğinizi düĢünüyor musunuz?” 

sorularını içermektedir. Verilerin analizinde t testi, pearson ki kare testi, pearson korelasyon 

katsayısı ve çok değiĢkenli varyans analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen 

bulgular, geçmiĢe dönebilse mesleğini yeniden tercih etmeyecek olan ebelerin empatik beceri 

puan ortalamasının, mesleğini yeniden tercih edecek olan ebelerin ortalamasından daha 

yüksek olduğunu; 30 yaĢ altı ve30 yaĢ üzeri Ģeklinde oluĢturulan yaĢ gruplarına göre, empatik 

beceri puanının 30 yaĢın altındaki ebelerde daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Akyol ve Çiftçibaşı (2005) ; okul öncesi öğretmen adaylarının empatik beceri düzeylerinin 

belirlemeye çalıştıkları araştırmalarının çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Okul öncesi Öğretmenliği Programı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam 

eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Empatik 

Beceri Ölçeği ” (EBÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde varyans analizi ve 

gruplar arasındaki farkın önemli çıktığı durumda bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

için tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının empatik becerilerinin 

bulundukları sınıflara göre anlamlı düzeyde farklı olduğu ve sınıf düzeyinin ilerlemesiyle birlikte öğretmen 

adaylarının empatik becerilerinin arttığı belirlenmiştir. 
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Ercoşkun (2005) ; sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerini çeşitli değişkenler 

açısından incelemiştir. Araştırmanın evrenini 2004-2005 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım 

Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda her sınıf seviyesinde 6 

olmak üzere toplam 24 şubede öğrenim gören 1253 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemi random olarak 

seçilen toplam 8 şubede öğrenim gören 271 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada “Empatik Beceri Ölçeği-

B Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. İstatistiksel çözümlemeler için t testi ve tek yönlü 

varyans analizi uygulanmıştır. Bulgulardan; sınıf öğretmenliği öğrencilerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, 

öğretim şekli, ana-babalarının öğrenim durumu, sınıf öğretmenliği anabilim dalını tercih sırası, ana-

babalarının tutumu, sınıf öğretmenliğini kabul derecesi, ailenin yıllık geliri, yaşadıkları yerleşim yeri, 

kardeş sayısı, ailenin kaçıncı çocuğu olmaları değişkenleri açısından empatik beceri puanları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı anlaşılmıştır. 

Kılıç (2005) ; İstanbul’daki okul öncesi öğretmenlerinin empatik beceri düzeylerini bazı 

değişkenler açısından incelemiştir. İlişkisel tarama modeli uygulanan araştırmanın örneklemini rastlantısal 

olarak seçilen 100’ü devlet okulunda, 100’ü özel okulda çalışan 200 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. 

Araştırmada “Demografik Veri Formu” ve “Empatik Beceri Ölçeği-B Formu” kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler yüzde, frekans, ANOVA ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemler sonucunda elde edilen bulgular, 

empatik beceri puanının yaş değişkenine göre farklılaştığını; yaş arttıkça empatik beceri düzeyinin 

düştüğünü ortaya koymuştur. Eğitim arttıkça empatik beceri düzeyinin de arttığını gözlenmiştir. Empatik 

becerinin çocuk sahibi değişkenine göre farklılaşmadığı, çalışılan okul türü ile ilgili olmadığı görülmüştür. 

Mete ve Gerçek (2005) ;  Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) yöntemiyle eğitim gören 

hemĢirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerini inceledikleri araĢtırmanın 

örneklemini 2003-2004 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik 

Yüksekokulunda bulunan 192 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklerini belirlemek amacıyla “Tanıtıcı Bilgi Formu”, empatik eğilim ve 

becerilerini değerlendirmek için Dökmen (1994) tarafından geliĢtirilen “Empatik Eğilim 

Ölçeği “ve “Empatik Beceri Ölçeği” kullanılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü 

varyans analizi ve tukey testi uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin eğitimle 

birlikte empatik becerilerinde artıĢ olduğu belirlenmiĢtir. 

Murat, Özgan ve ArslantaĢ (2005) ; öğretmen adaylarının kendilerine ders veren 

öğretim elemanlarının empatik tutumlarına iliĢkin algıları ile ders baĢarıları arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın örneklemini, Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim 

Fakültesinde okuyan 163 kız 152 erkek toplam 315 öğrenci oluĢturmuĢtur. Öğrencilerin 

öğretim elemanlarının empatik tutumlarına iliĢkin algıları “Empatik Sınıf Atmosferi Tutum 

Ölçeği (ESATÖ)” ile, araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri ise “KiĢisel Bilgi Formu” ile 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının öğretim 

elemanlarının empatik tutumlarına iliĢkin algıları ile baĢarıları arasında, hem genel olarak hem 

de bölümlerini tercih etme nedenleri ve bölümlerini tercih etme sıraları bağımsız 

değiĢkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır.  
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Yıldırım (2005) ; Ġlköğretim okulu yöneticilerinin empatik eğilim ve empatik 

becerileri ile çatıĢma yönetimi stratejileri arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmasının evrenini, 

2001-2002 eğitim öğretim yılında Ankara Ġli BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 8 

Merkez Ġlçedeki Resmî Ġlköğretim okullarında görevli 429 okul müdürü ve 17436 öğretmen 

oluĢturmaktadır. 100 okuldan 100 müdür ve örnekleme formülü uygulanarak belirlenen 931 

öğretmen olmak üzere toplam 1031 kiĢi araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada 

“Empatik Eğilim Ölçeği”, “Empatik Beceri Ölçeği” ve “ÇatıĢma Yönetimi Stratejileri Anketi” 

olmak üzere üç anket uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin kendi 

değerlendirmelerine göre empatik eğilimleri genel ortalamanın üzerinde bulunmuĢtur. 

Yöneticilerin kendi değerlendirmelerine göre Empatik Beceri Puanları öğretmenlerin 

değerlendirmelerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. Ancak her iki grubun 

değerlendirmelerine göre yöneticilerin empatik beceri puanları genel ortalamanın altındadır. 

Ġlköğretim okulu yöneticilerinin hem kendilerinin hem de öğretmenlerin algılarına göre 

empatik beceri düzeyleri düĢük seviyede bulunmuĢtur. 

Çiçek (2006)‟in ; sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerinin 

değerlendirilmesi isimli çalıĢmasının evrenini; Eylül 2005 tarihinde Sakarya Sağlık 

Müdürlüğünden alınan verilere göre 106 uzman, 100 pratisyen hekim, 225 hemĢire ve 115 ebe 

olmak üzere toplam 546 sağlık çalıĢanı temsil etmiĢtir. Örneklem gurubunu ise, 90 hemĢire, 

90 ebe, 50 uzman ve 50 pratisyen hekim olmak üzere toplam 280 sağlık çalıĢanı 

oluĢturmuĢtur. Verilerin toplanmasında “Bilgi Formu”, “Empatik Eğilim Ölçeği” ve “Empatik 

Beceri Ölçeği” kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde; oran, ortalama, standart sapma, Oneway 

Anova testi, Tukey HDS, Mann WhitneyU, Ki-Kare testi, Pearson korelasyon ve Reliability 

analiz teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulguları; sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim 

düzeylerinde çalıĢma yılı, yaĢ, eğitim durumu, çalıĢtıkları kurum, çocuk sayısı ve çalıĢma 

durumu değiĢkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmadığını; kadınların empatik eğilim 

düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğunu, mesleği isteyerek seçenlerin empatik eğilimlerinin 

mesleği istemeyerek seçenlere göre yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur.   

Güldağ (2007) ; Düzce Çakırlar Ġlköğretim Okulunda okuyan öğrencilerin 

ebeveynlerinin empatik düzeylerini ailelerin sosyo ekonomik yapılarına göre incelemiĢtir. 

AraĢtırma 2005-2006 öğretim yılında Düzce Çakırlar Ġlköğretim Okulu‟nda öğrenim gören   

6-8 sınıf öğrencilerinin arasından seçilen 107 denekle yürütülmüĢtür. Denekler rasgele 

seçilmiĢtir. “Empatik Beceri Ölçeği” uygulanmıĢtır. Veriler Frequency ve t testi ile analiz 

edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre annelerin empati düzeyleri ile babaların empati 

düzeyleri arasında fark bulunamamıĢtır.  
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Rehber (2007) ; araştırmasında, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim 

düzeylerine göre çatıĢma çözme davranıĢlarında fark olup olmadığını incelemiĢtir. 

AraĢtırmaya NevĢehir Ġli‟ndeki beĢ ilköğretim okuluna devam eden 755 ikinci kademe 

öğrencisi katılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak “Empatik Eğilim Ölçeği” 

(Dökmen, 1988) ve “ÇatıĢma Çözme DavranıĢını Belirleme Ölçeği” (Koruklu, 1998) 

kullanılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “Empati ve ÇatıĢma Çözme Ġle Ġlgili 

GörüĢme Formu” gönüllü 40 öğrenciye uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı doğrultusunda, 

empatik eğilim düzeyi düĢük ve yüksek olan öğrencilerin puanları ile çatıĢma çözme davranıĢı 

ölçeğinin saldırganlık ve problem çözme alt ölçeklerinden aldıkları puanlar karĢılaĢtırılmıĢ, 

ortalamalar arasında fark olup olmadığı t testi ile sınanmıĢtır. Bulguların değerlendirilmesinde 

anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, empatik eğilim düzeyi 

düĢük olan öğrencilerin saldırganlık davranıĢları empatik eğilim düzeyi yüksek olanlara göre 

daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca empatik eğilim düzeyi yüksek olan öğrencilerin problem 

çözme davranıĢlarının, empatik eğilim düzeyi düĢük olanlara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre hem empatik eğilim düzeylerinin hem de 

problem çözme davranıĢ düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Genç ve Kalafat (2008) ; öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik 

becerilerini farklı değiĢkenler açısından değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmada, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Ġlköğretim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği ABD 

ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD) Yabancı Diller Bölümü (Ġngilizce Öğretmenliği ABD) ve 

Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 360 öğretmen adayı örneklem grubuna 

alınmıĢtır. Veri toplamak için Gözütok (1995) tarafından geliĢtirilen “Demokratik Tutum 

Ölçeği” ve Dökmen (1988) tarafından geliĢtirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

Ölçek yoluyla elde edilen veriler, t testi ve F testi (One Way Anova) kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dallarına 

göre empatik becerileriyle ilgili görüĢleri arasında farklılığın olduğunu; cinsiyet, öğrenim 

gördükleri sınıf, öğrenim Ģekilleri, anne ve babalarının öğrenim durumlarına göre ise 

farklılığın olmadığını ortaya koymuĢtur.  

 

3.2. Empati ile Ġlgili Yurt DıĢında Yapılan AraĢtırmalar 

 

Bryant (1982) ; çocuklar ve yetiĢkinler için bir empati ölçeği geliĢtirdiği araĢtırmasının 

örnekleminde, 56 birinci sınıf, 115 dördüncü sınıf ve 87 yedinci sınıf öğrencisini incelemiĢtir. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda düzenlenen empati ölçeğinin geçerli ve 
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güvenilir olduğu sonucuna varmıĢtır. Yine araĢtırma sonuçlarına göre yaĢ ilerledikçe kızların 

aynı cinsten arkadaĢlarına karĢı empatik tepkilerinde artıĢ olduğu, erkeklerde ise düĢüĢ olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Yine erkek çocukların yaĢ ilerledikçe homoseksüel olarak algılanmaktan 

korkmaları nedeniyle aynı cinsten arkadaĢlarına empatik tepkiler vermedikleri belirtilmiĢtir.  

Pressier (1990) ;  empati, kimlik ve benlik saygısına iliĢkin ergen sosyal davranıĢlarını 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda empati ve sosyal tepki verme arasında yüksek korelasyon 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca kızların empatinin biliĢsel ve duyuĢsal yönlerinden ve sosyal 

tepki vermeden aldıkları puanlar erkeklerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuĢtur. 

Kalliopuska (1991) ; iki farklı empati eğitim programının, çocukların empatik 

becerilerine ve prososyal davranıĢlarına etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 6-7 

yaĢlarındaki 62 çocuk oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada iki deney, iki de kontrol grubu 

oluĢturulmuĢtur. Birinci gruptaki çocuklara müzik, fiziksel egzersiz ve resim çizmeyi içeren 

bir empati programı uygulanmıĢtır. Bu grupta çocukların dinlediği müzik, hastalanan ayı ve 

küçük kuĢ arasındaki arkadaĢlığı anlatan bir çocuk Ģarkısıdır. Çocuklar bu Ģarkıyı dinlerken, 

Ģarkının sözlerine uygun Ģekilde canlandırmalar yapmıĢlardır. Resim çizmede de yine 

dinlenen Ģarkının içeriğine uygun çizimler yapmıĢlardır. Ġkinci gruptaki çocuklara verilen 

eğitimde ise rol oynama ve hikayelerden yararlanılmıĢtır. Örneğin okulda bir hayvanın ilk 

günü hakkında anlatılan bir hikayede çocukların öğretmen veya öğrenci olarak rol oynamaları 

sağlanmıĢtır. Kontrol grubundaki çocuklarla (üçüncü ve dördüncü grup) bir etkinlik 

yapılmamıĢtır. Veri toplama aracı olarak Feschbach ve Roe' nin empati ölçeği kullanılmıĢtır. 

Empati eğitim programları haftada iki saat olmak üzere toplam dört ay boyunca sürmüĢtür. 

AraĢtırmanın sonucunda, empati eğitiminde her hafta eğitim grubunun da etkili olduğunu, 

ancak ikinci eğitim grubunda uygulanan eğitim programının birinci grupta kullanılan eğitim 

programına göre daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

Eisenberg ve Mc Wolly (1993) ; annelerin ve ergenlerin empati ile ilgili özellikleri ve 

sosyalleĢme durumlarını görmek amacıyla yaptıkları araĢtırmada, 16 kız ve 16 erkek ergenin 

sempati, kiĢisel üzüntü ve biliĢsel görüĢ açısı ile annelerinin çocuk yetiĢtirme uygulamaları 

arasındaki iliĢki sekiz yıllık süre içinde incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre empati 

düzeyine göre cinsiyetler arası fark görülmemiĢtir. 

Sims (1993) ; empati, ahlak geliĢimi ve meslek seçimi arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. 

30 kadın ve 30 erkek meslek sahiplerine iliĢkin ölçekler vermiĢtir. Elde edilen bulgulara göre; 

yönetici, hemĢire, bilgisayar bilimci ve avukatlar arasında empatiye iliĢkin cinsiyet ve eğitim 
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dönemi arasında anlamlı fark olduğu bulunmuĢtur. Empatinin meslek seçimi üzerinde etkisi 

olduğu, ahlaki geliĢim ve empati arasında bir iliĢkinin olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Hatcher ve diğerleri (1994) ; empatinin eğitimle geliĢtirilebileceği üzerine yaptıkları 

çalıĢmalarının örneklemine 104 lise ve kolej öğrencisi katılmıĢtır. ÇalıĢmada Rogers‟ın 

arkadaĢlık iliĢkilerini kolaylaĢtırma sitilleri eğitimi programı kullanılmıĢtır. Örnekleme alınan 

öğrencilere eğitime katılmadan önce Davis‟in “KiĢilerarası Tepki Gösterme Ġndeksi” (IRI) 

uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, her ne kadar kolejdeki kız öğrenciler eğitime yüksek 

empati puanları ile baĢlamıĢ olsalar da, erkek ve kızların empatiyi eĢit olarak 

öğrenebilecekleri belirtilmiĢtir. 

Cohen ve Strayer (1996) ; bozuk tavırlı ve kontrol grubu gençler üzerinde empati 

adındaki çalıĢmalarında, biliĢlerin mülakatla değerlendirilmesiyle ve empatiyi rapor eden 

anketlerle empati ölçülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda kızların empati puan ortalamalarının 

erkeklere oranla yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Alexander (2000) ; ergenlerin yaĢıtları ve aileleri ile iliĢkilerinde kullandıkları çatıĢma 

çözümü davranıĢları ve empati arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini, 

dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflardan seçilen 186 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

“KiĢiler Arası Yeniden Etkinlik Ölçeği”, “ÇatıĢma Çözme Ölçeği” ve “ÇatıĢma Konuları 

Listesi” kullanılmıĢtır. Empatinin dört alt ölçeğinden (bakıĢ açısı alma, hayal, empatik ilgi ve 

kiĢisel üzüntü) elde edilen bulgulardan kızların puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek 

olduğu gözlenmiĢtir.  

Blackmon (2000) ; evlilikte empati ve bunun mutluluk ve depresyon üzerindeki 

etkisini incelediği araĢtırmasında evlilikteki mutluluk üzerinde empatinin olumlu etkisinin 

bulunduğunu, empatinin hakim olmadığı evliliklerde ise depresyonun görüldüğü saptanmıĢtır. 

Otfinowski (2000) ; empati eğitiminin akran kabulündeki etkisini araĢtırmıĢtır. Üçüncü 

sınıf öğrencilerine uyguladığı araĢtırmasında, öğrencilerden sosyometrik bir formatla 

hoĢlandıkları ve hoĢlanmadıkları arkadaĢlarının ismini yazmaları istenmiĢtir. Sosyometri 

uygulaması sonucu tercih edilmeyen öğrencilere empati eğitimi verilmiĢtir. Eğitimden önce 

ve sonra çocukların empatik beceri düzeyleri Bryant'ın Empati Ölçeğiyle ölçülmüĢtür. 

Çocuklara verilen empati eğitimi Feschbach'in geliĢtirmiĢ olduğu programdan yararlanılarak 

hazırlanmıĢtır. Eğitimde, çocuklara karĢılarındaki kiĢinin hangi duygu durumunda olduğunu 

nasıl anlayacaklarına iliĢkin uygulamalar yaptırılmıĢtır. Empatik tepki verme öğretilmiĢtir. 

Empati eğitiminden sonra çocukların ölçülen empati düzeylerinde anlamlı bir artıĢ olduğu 

bulunmuĢtur.  
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Winefield ve Hansen (2000) ; birinci sınıftaki tıp fakültesi öğrencilerine iletiĢim 

becerisi eğitimi vermeyi amaçladıkları araĢtırmalarında, durum değerlendirilmesi sonucu, 

öğrencilerin % 70‟ inin alınan eğitim sonunda empatik tepki verme konusunda ciddi 

kazanımlar elde ettikleri, fakat % 30‟ luk kısmının hiç kazanım elde etmediği belirlenmiĢtir. 

Jönsson ve Svensson (2003) ; duygusal empatinin yüz ifadelerine göre farklı 

seviyelerde gösterildiğini konu alan bir araĢtırma yapmıĢlardır. AraĢtırmanın amacı, karĢıdaki 

kiĢi ile yüz yüze yapmıĢ olduğu iletiĢimde mimiklerin empatideki rolünü araĢtırmaktır. 

AraĢtırmada yüksek ve düĢük duygusal empati seviyesine sahip olan bireyler arasındaki 

mimikleri kullanma sıklığı araĢtırılmıĢtır. Farklı empati düzeyine (düĢük ve yüksek) sahip 61 

katılımcıya farklı zamanlarda üç farklı duygusal yüz ifadesi olan resim gösterilmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda daha yüksek empati düzeyine sahip olan bireylerin resimlere anında 

tepkiler verdiği, daha düĢük empati seviyesine sahip olanların ise anlık tepki vermediği ortaya 

çıkmıĢtır. DüĢük empati seviyesine sahip katılımcıların kızgın surat resmîne tepki olarak 

gülümsediği ifade edilmiĢtir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

 

Bu bölümde sırasıyla araĢtırmanın modeli, evreni, örneklemi ve veri toplama araçları 

ile toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde 

durulmuĢtur.  

 

AraĢtırma Modeli 

 

Tarama modelinde olan bu araĢtırmada, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasında 

iliĢkisel tarama yapılıp, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin; mesleki kıdemlerinin, 

cinsiyetlerinin, yaĢlarının, eğitim düzeylerinin, öğrenci sayılarının, medeni durumlarının, 

çalıĢtıkları kurumların, sahip oldukları çocuk sayılarının, mesleği isteyerek seçip 

seçmemelerinin, mesleklerini sevip sevmemelerinin, tam günlük/yarım günlük çalıĢma 

biçimlerinin empatik eğilimlerini etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla veriler 

toplanmıĢtır. 

 

Evren ve Örneklem 

 

AraĢtırmanın evreni, araĢtırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünü 

olup, genel ve çalıĢma evreni olmak üzere iki türlüdür. Genel evren, tanımlanması kolay,  

fakat ulaĢılması güç, hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür (Karasar, 1998, ss. 109-110).  

Bu araĢtırmada çalıĢma evreni kullanılmıĢtır. ÇalıĢma evreni ulaĢılabilen evrendir. Bu 

çalıĢmanın, çalıĢma evrenini, 2006-2007 öğretim yılında Konya Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenler ile Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kreĢ ve gündüz bakım evlerinde çalıĢan öğretmenler 

oluĢturmuĢtur. 

Konya Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim 

kurumları ve öğretmen sayıları Tablo 10‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 10 

Konya Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmî ve Özel Okul Öncesi 

 Eğitim Kurumları ve Öğretmen Sayıları 

ĠLÇELER 
OKUL SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 

Resmî Özel Toplam  Resmî Özel Toplam  

SELÇUKLU 55 9 64 95 21  116 

MERAM 58 12  70 80 25  105 

KARATAY 48 5  53 60 9  69 

AHIRLI 3 - 3 4 - 4 

AKÖREN 4 - 4 4 - 4 

AKġEHĠR 43 9 51 53 20 73 

ALTINEKĠN 6 - 6 7 - 7 

BEYġEHĠR 27 3 30 28 10 38 

BOZKIR 13 - 13 13 - 13 

CĠHANBEYLĠ 18 1 19 18 3 21 

ÇELTĠK 6 - 6 7 - 7 

ÇUMRA 29 2 31 31 6 37 

DERBENT 3 - 3 3 - 3 

DEREBUCAK 6 - 6 6 - 6 

DOĞANHĠSAR 14 - 14 14 - 14 

EMĠRGAZĠ 7 - 7 7 - 7 

EREĞLĠ 43 6 49 55 8 63 

GÜNEYSINIR 7 - 7 7 - 7 

HADĠM 8 - 8 7 - 7 

HAYLAPINAR 2 - 2 2 - 2 

HÜYÜK 13 - 13 14 - 14 

ILGIN 25 2 27 26 4 30 

KADINHANI 14 1 15 14 1 15 

KARAPINAR 20 2 22 22 5  27 

KULU 11 1 12 11 5  16 

SARAYÖNÜ 12 1 13 10 1  11 

SEYDĠġEHĠR 17 3 20 18 6  24 

TAġKENT 6 - 6 7 - 7 

TUZLUKÇU 6 - 6 6 - 6 

YUNAK 19 - 19 19 - 19 

YALIHÜYÜK 1 - 1 1 - 1 

TOPLAM 542 57 599 649 124 773 

                                                                  (http://konya.meb.gov.tr/birimler/ozelegitim.htm ) 

 

ÇalıĢma evreninde yer alan Konya Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi 

eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin bütününe ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ bu amaçla Millî 

Eğitim Bakanlığından izin istenilmiĢtir.  

http://konya.meb.gov.tr/birimler/ozelegitim.htm
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Ancak Millî Eğitim Bakanlığınca çalıĢma evreninin bütününde araĢtırma yapmaya izin 

verilmemiĢ, sayının 70 okul öncesi eğitim kurumu ile sınırlandırılması istenmiĢtir. Bu nedenle 

çalıĢma evreninden örneklem alma yoluna gidilmiĢtir. 

Örneklem, belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiĢ ve seçildiği evreni temsil 

yeterliği kabul edilen küçük kümedir (Karasar, 1998, s. 110). 

Bu çalıĢmanın örneklemini belirlerken, daha fazla sayıda okul öncesi öğretmenine 

ulaĢabilmek için öğretmen sayısı en fazla olan 70 okul öncesi eğitim kurumu ve bu 

kurumlarda görev yapan 197 okul öncesi eğitim öğretmeni örnekleme alınmıĢtır. Tablo 11‟de 

Millî Eğitim Bakanlığınca araĢtırma izni verilen okul öncesi eğitim kurumları ve öğretmen 

sayıları verilmiĢtir. 

Tablo 11 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örnekleme Alınan Okul Öncesi  

Eğitim Kurumları ile Öğretmen sayıları 

ĠLÇELER 

 

OKUL SAYISI 

 

 

ÖĞRETMEN 

SAYISI 

 

MERAM 18 48 

SELÇUKLU 26  71  

KARATAY 11  24  

AKġEHĠR 6  17  

BEYġEHĠR 2  9  

CĠHANBEYLĠ 1  3  

ÇUMRA 1  5  

EREĞLĠ 1  4  

ILGIN 1  3  

KARAPINAR 1  4  

KULU 1  5  

SEYDĠġEHĠR 1  4  

TOPLAM 70 197 

 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığınca örnekleme alınmasına izin verilen okullar dıĢında, 

araĢtırmacının kendisi ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk GeliĢimi ve 

Eğitimi alanında yüksek lisans yapan öğrenciler tarafından, Konya Ġl ve Ġlçelerindeki 105 

okulda görev yapan 145 okul öncesi eğitim öğretmenine,  Empatik Eğilim Ölçeği ve KiĢisel 

Bilgi Formları uygulanmıĢ olup, bu okulların bulunduğu ilçeler ve öğretmen sayıları Tablo 

12‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 12   

Millî Eğitim Bakanlığınca Örnekleme Alınmasına Ġzin Verilen Okul Öncesi Eğitim 

Kurumlarının DıĢında AraĢtırmacı Tarafından Örnekleme Dâhil Edilen  

Konya Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul Öncesi  

Eğitim Kurumları  ve Öğretmen Sayıları 

ĠLÇELER 

 

OKUL SAYISI 

 

 

ÖĞRETMEN SAYISI 

 

MERAM 25 37 

SELÇUKLU 21 32 

KARATAY 31 41 

AKġEHĠR 1 5 

ÇUMRA 3 3 

EREĞLĠ 5 6 

ILGIN 5 6 

KADINHANI 10 10 

SARAYÖNÜ 4 5 

TOPLAM 105 145 

 

ÇalıĢma evreninde yer alan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 

KreĢ ve Gündüz Bakımevlerinde çalıĢma yapabilmek amacıyla Konya Ġl Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğüne baĢvurulmuĢ, Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden çalıĢma evreninin bütünü 

için Ģifai olarak izin alınmıĢtır. Örneklem grubuna dahil edilen SHÇEK‟e bağlı 34 KreĢ ve 

Gündüz Bakım Evinde çalıĢan 79 öğretmenin ilçelere göre dağılımı Tablo 13‟ de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 13 

Konya Ġl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı KreĢ ve Gündüz Bakım 

Evleri ve Öğretmen Sayıları 

ĠLÇELER 
KREġ VE GÜNDÜZ 

BAKIMEVĠ SAYISI 
ÖĞRETMEN SAYISI 

MERAM 20 47 

SELÇUKLU 12 28 

AKġEHĠR 2 4 

TOPLAM 34 79 

                                              ( http://www.shcek.gov.tr/Ozel_Kuruluslar/Ozel_Kresler.asp)  

http://www.shcek.gov.tr/Ozel_Kuruluslar/Ozel_Kresler.asp-21/06/2007
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Bu araĢtırmada örneklemi;  Konya Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 175 okul öncesi 

eğitim kurumlarında görev yapan 342 öğretmen ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumlarına bağlı 34 KreĢ ve Gündüz Bakım Evlerinde görev yapan 79 öğretmen 

oluĢturmuĢtur. Örnekleme dâhil edilen, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim 

kurumlarında çalıĢan öğretmelerin tamamına ulaĢılmıĢ, ancak Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu‟na bağlı KreĢ ve Gündüz Bakım Evlerinde çalıĢan 39 öğretmenin ölçekleri 

geri dönmemiĢtir.  Dolayısıyla araĢtırmada toplam 382 öğretmen örnekleme dâhil edilmiĢtir. 

Toplanan 382 ölçekten, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan gelen 9, SHÇEK‟ 

den gelen 2, olmak üzere toplam 11 adet anket eksik ya da birden fazla iĢaretleme yapılarak 

doldurulması nedeni ile elenmiĢ ve bu nedenle çalıĢma 371 form ile değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma örneklemine alınan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, mesleki kıdem, 

cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayısı, medeni durumu, çalıĢtığı eğitim kurumu, sahip 

oldukları çocuk sayısı, mesleği isteyerek seçip/seçmedikleri, mesleği sevip/sevmedikleri, 

çalıĢma biçimi(Yarım gün/Tam gün) değiĢkenleri frekans ve yüzdelikleri Tablo 14, Tablo 15,  

Tablo 16, Tablo 17, Tablo 18, Tablo 19, Tablo 20, Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 

24‟de verilmiĢtir. 

Tablo 14 

AraĢtırma Grubunun Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımları 

KIDEM  

(Yıl)  
f % 

1-5 213 57,41 

6-10 76 20,48 

11-15 37 9,97 

16-20 26 7,00 

21 ve Üstü  19 5,12 

Toplam 371 100 

 

Tablo 14‟de okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki 

kıdeme göre dağılımları Ģöyledir. Grubun % 57,41‟ini 1-5,  % 20,48‟ini 6-10, % 9,97‟sini 11-

15, % 7‟sini 16-20, % 5, 12‟sini ise 21 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenler oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma grubunu oluĢturan öğretmenlerin mesleki kıdeme göre dağılımları incelendiğinde,  

21 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerin % 5,12 ile grubun en düĢük yüzdesini oluĢtururken, 

1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin % 57,41 ile araĢtırma grubunun yarısından fazlasını 

meydana getirdiği anlaĢılmaktadır.    
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Tablo 15 

AraĢtırma Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

CĠNSĠYET  f % 

Bayan   363 97,84 

Erkek 8 2,16 

Toplam 371 100 

 

 

Tablo 15‟de araĢtırma grubunun cinsiyete göre dağılımları verilmiĢtir. Buna göre, 

grubun % 97,84 „ünü bayanlar, % 2,16‟sını erkekler oluĢturmaktadır. Okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde, grubun tamamına yakınını 

bayanların oluĢturduğu görülmektedir.   

 

 

Tablo 16 

AraĢtırma Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımları 

YAġ  f % 

18-23 93 25,06 

24-29 151 40,70 

30-35   73 19,67 

36-41 35 9,43 

42 ve Üstü    19 5,12 

Toplam 371 100 

 

 

Tablo 16‟da görüldüğü gibi okul öncesi eğitim öğretmenlerinin % 25,06 „sını 18-23, % 

40,70 „Ģini 24-29, % 19,67 „sini 30-35, % 9,43 „ünü 36-41, % 5,12„sini 42 yaĢ ve üstü 

öğretmenler oluĢturmaktadır. AraĢtırma grubunun yaĢlarına göre dağılımları incelendiğinde 

42 ve üstü yaĢında olan öğretmenler  % 5,12 ile grubun en az yüzdesini oluĢtururken, 24-29 

yaĢlarında olan öğretmenler ise % 40,70 ile grubun yarıya yakınını oluĢturmaktadır.  
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Tablo 17 

AraĢtırma Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları 

EĞĠTĠM DÜZEYĠ  f % 

Lise 130 35,04 

Ön lisans 67 18,05 

Lisans 167 45,01 

Lisansüstü 7 1,88 

Toplam 371 100 

 

 

Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin % 35,04 „ünü lise , % 18,05 ön lisans , % 

45,01 „ini lisans , % 1,88 „ini ise lisansüstü eğitim düzeyinde öğrenim gören öğretmenler 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma grubunun eğitim düzeylerine göre dağılımını gösteren Tablo 17 

incelendiğinde grubun, % 45,01 ile lisans düzeyinde öğrenim gören öğretmen sayısı yarıya 

yakınını oluĢtururken, % 1,88 ile lisansüstü eğitim gören öğretmen sayısı en düĢük yüzdeyi 

oluĢturmaktadır.     

 

 

Tablo 18 

AraĢtırma Grubunun Öğrenci Sayısına Göre Dağılımları 

ÖĞRENCĠ SAYISI  f % 

1-10 20 5,39 

11-15 112 30,18 

16-20 139 37,46 

21-25 82 22,10 

26 ve üstü  18 4,85 

Toplam 371 100 

 

 

Tablo 18‟de araĢtırma grubunda yer alan öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenci sayısı 

dağılımları verilmiĢtir. Buna göre, grubun % 5,39 „unu 1-10, % 30,18‟ini 11-15, % 37,49 „unu 

16-20, % 22,10‟unu 21-25 ve % 4,85 „ini ise 26 ve üstü öğrencisi bulunmaktadır. Bu duruma 

göre sınıfında,  16-20 öğrencisi olan öğretmen grubu % 37,46 ile en büyük oranı oluĢtururken,  

26 ve üstü öğrencisi bulunan öğretmen gurubu ise % 4,85 ile en düĢük oranı oluĢturmaktadır.  
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Tablo 19  

AraĢtırma Grubunun Medeni Durumuna Göre Dağılımları 

MEDENĠ DURUM  f % 

Evli 198 53,37 

Bekâr 173 46,63 

Toplam 371 100 

 

Tablo 19‟dan araĢtırma grubundaki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerden  % 53,37 „sinin evli, % 46,63 „ünün ise bekâr olduğu anlaĢılmaktadır. 

AraĢtırma grubunda yer alan öğretmenlerin medeni durumlarına göre dağılımları 

incelendiğinde yarısından fazlasının evli olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

Tablo 20 

AraĢtırma Grubunun ÇalıĢtığı Eğitim Kurumuna Göre Dağılımları 

EĞĠTĠM KURUMU  f % 

KreĢ ve Gündüz Bakım Evi 38 10,24 

Anaokulu 85 22,91 

Ana sınıfı 248 66,84 

Toplam 371 100 

 

Tablo 20‟de araĢtırma grubunun çalıĢtığı eğitim kurumuna göre dağılımları 

verilmektedir. Buna göre, grubun % 10,24 „ü kreĢ, % 22,91 „i anaokulu, % 66,84 „ü ise ana 

sınıfında çalıĢmaktadır. AraĢtırma grubunu,  % 66,84 oranı ile anasınıflarında çalıĢan 

öğretmenlerin çoğunluğu oluĢturduğu, % 10,24 oranı ile kreĢlerde çalıĢan öğretmenlerin ise 

en düĢük yüzdeyi teĢkil ettiği anlaĢılmıĢtır.  

 

Tablo 21  

AraĢtırma Grubunun Sahip Oldukları Çocuk Sayısına Göre Dağılımları 

ÇOCUK SAYISI  f % 

Yok 221 59,56 

1-2 140 37,73 

3 ve daha fazla 10 2,69 

Toplam 371 100 
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Tablo 21‟de araĢtırma grubunun sahip oldukları çocuk sayısına göre dağılımları 

verilmiĢtir. Buna göre, grubun % 59,56 „sının çocuk sahibi olmadığı, % 37,73 „ünün 1-2,  % 

2,69 „unun 3 ve daha fazla çocuğu bulunduğu anlaĢılmaktadır. AraĢtırma grubunda yer alan 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sahip oldukları çocuk sayısı bakımından dağılımları 

incelendiğinde, grubun % 59,56 ile yarıdan fazlasının çocuk sahibi olmadığı, sahip olanların 

çocuk sayısı bakımından da % 2,69 yüzdesinin 3 ve daha fazla çocuk sayısı ile en düĢük 

yüzdeyi oluĢturduğu görülmektedir. 

 

Tablo 22  

AraĢtırma Grubunun Mesleği Ġsteyerek/istemeyerek Seçme Durumuna Göre 

Dağılımları 

MESLEĞĠ ĠSTEYEREK 

SEÇĠP/ SEÇMEME 
f % 

Ġsteyerek 329 88,68 

Ġstemeyerek 42 11,32 

Toplam 371 100 

 

Tablo 22‟de okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin % 88,68 „inin mesleği 

isteyerek, % 11,32 „sinin ise  mesleği istemeyerek seçtikleri görülmektedir. Bu bulgulardan 

grubun, % 88,68 oranı ile büyük bir çoğunluğunun mesleğini isteyerek seçtikleri 

anlaĢılmaktadır.  

 

Tablo 23  

AraĢtırma Grubunun Mesleği Sevip/Sevmeme Durumuna Göre Dağılımları 

MESLEĞĠ SEVĠP 

/SEVMEME  
f % 

Seviyorum 354 95,42 

Sevmiyorum 17 4,58 

Toplam 371 100 

  

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleği sevip/sevmeme durumuna göre 

dağılımlarını gösteren Tablo 23‟de grubun % 95,42 „sinin mesleğini sevdikleri,  % 4,58„inin 

ise mesleğini sevmedikleri görülmektedir. Bu bulgudan grubunun % 95,42 „sinin yani büyük 

bir çoğunluğunun mesleğini sevdikleri anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 24  

AraĢtırma Grubunun ÇalıĢma Biçimine (Yarım Gün/Tam Gün) Göre Dağılımları 

ÇALIġMA BĠÇĠMĠ   f % 

Yarım Gün 272 73,32 

Tam Gün 99 26,68 

Toplam 371 100 

 

Tablo 24‟den araĢtırma grubunun çalıĢtığı biçimine (Yarım Gün/Tam Gün) göre, 

grubun % 73,32 „si yarım gün , % 26,68 „i ise tam gün çalıĢtıkları anlaĢılmaktadır. Tablo 24 

incelendiğinde ise araĢtırma grubunun % 73,32 oranı ile büyük bir çoğunluğunun, yarım gün 

çalıĢan öğretmenler olduğu anlaĢılmaktadır.   

Veri Toplama Araçları 

  

Bu araĢtırmada 2 veri toplama aracı kullanılmıĢtır. Bunlardan birincisi, araĢtırmanın 

bağımsız değiĢkenleri ile ilgili olan “KiĢisel Bilgi Formu”dur. Ġkincisi de Prof. Dr. Üstün 

Dökmen tarafından geliĢtirilen ve araĢtırmanın bağımlı değiĢkeni ile ilgili bilgi toplamaya 

yarayan “Empatik Eğilim Ölçeği”dir. 

KiĢisel Bilgi Formu 

 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan bu form okul öncesi öğretmenlerin mesleki 

kıdemleri, cinsiyetleri, yaĢları, eğitim düzeyleri, öğrenci sayıları, medeni durumları, 

çalıĢtıkları kurumları, sahip oldukları çocuk sayıları, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, 

mesleklerini sevip sevmemeleri, tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleri gibi soruları 

içermektedir. 

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) 

 

Dökmen (1988) tarafından geliĢtirilen “Empatik Eğilim Ölçeği”nin amacı, kiĢinin 

günlük yaĢamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmektir. Dökmen (1988) Empatik Eğilim 

Ölçeğini, kendisinin AĢamalı Empati Sıralaması Modeli‟nin teorik özünden hareketle 

geliĢtirmiĢtir. Likert tipi bir ölçek olarak hazırlanan, 20 maddeden oluĢan empatik eğilim 

ölçeğinin maddelerinin yaklaĢık yarısı (evet) deme eğilimlerini dengelemek için negatif 

yazılmıĢtır. EEÖ‟de her bir maddenin karĢısına 1‟den 5‟e kadar dereceler yer almaktadır. 

Bireyler her bir maddenin yanındaki maddenin 1‟den 5‟e kadar olan sayılardan birisini 
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iĢaretleyerek, o maddedeki görüĢe ne ölçüde katıldıklarını belirtmektedirler (Dökmen, 1988a, 

ss. 177-178). 

Empatik Eğilim Ölçeğinin Güvenilirliği 

 

Dökmen (1988) Tarafından Empatik Eğilim Ölçeği, 70 kiĢilik üniversite grubuna üç 

haftalık ara ile iki defa uygulanmıĢ ve her ikisinden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon, 

testin tekrarı güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin tek ve çift maddelerinden 

alınan puanlar arasındaki korelasyon 0.68 olarak bulunmuĢtur (Dökmen, 1988a, s.178).  

Empatik Eğilim Ölçeğinin Geçerliliği 

 

Dökmen (1988) tarafından 24 kiĢilik bir gruba Empatik Eğilim Ölçeği ve Edwards 

KiĢisel Tercih Envanterinin “Duyguları Anlama Alt Ölçeği”  uygulanmıĢ, ölçek puanları 

arasındaki korelasyon  .68 olarak bulunmuĢtur (Dökmen, 1988a, ss. 178-179). 

Empatik Eğilim Ölçeğinin Puanlaması  

 

Likert türü bir ölçek olduğu için bireyler her bir maddenin yanındaki 1‟den 5‟e kadar 

olan sayılardan birisini iĢaretlemektedirler. Bu sayılar 1 (tamamen aykırı), 2 (oldukça aykırı), 

3 (kararsızım), 4 (oldukça uygun), 5 (tamamen uygun) Ģeklindeki ifadelere karĢılık 

gelmektedir. Ölçekte 8 madde negatif yazılmıĢtır. Bireylerin iĢaretledikleri sayılar o maddeye 

iliĢkin puanlarını oluĢturmaktadır. Negatif yazılmıĢ maddeler tersinden 

puanlanmaktadır(Dökmen, 1988a, s. 178). 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düĢük puan ise 20‟dir  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin Toplanması 

 

Bu araĢtırmanın verileri, okul öncesi eğitim öğretmenlerine uygulanan kiĢisel bilgi 

formu ve Empatik Eğilim Ölçeği aracılığı ile toplanmıĢtır. Verileri toplamada kullanılan ölçek 

ve formların uygulanmasından önce yapılan iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1. ÇalıĢma kapsamına giren okulları belirlemek için Konya Ġl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile baĢvurulmuĢtur. Konya Ġl ve Ġlçelerinki resmî ve özel okul 

öncesi eğitim kurumları ve öğretmenleri saptanmıĢtır. Daha sonra Sosyal Hizmetler Çocuk 
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Esirgeme Kurumu Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile baĢvurulmuĢ okul öncesi eğitim 

öğretmeni sayısı ile KreĢ ve Gündüz Bakım Evleri tespit edilmiĢtir. 

2. ÇalıĢma kapsamına alınan okul öncesi eğitim kurumları tespit edildikten sonra 

araĢtırmanın içeriğini özetleyen bir rapor hazırlanarak Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müdürlüğünden resmî izin belgesi alınmıĢtır. Alınan bu belge Konya Ġl Millî Eğitim 

Müdürlüğü kanalıyla Millî Eğitim Bakanlığına iletilmiĢ, Millî Eğitim Bakanlığınca çalıĢma 

evreninin bütününde çalıĢma yapmaya izin verilmemiĢtir. Örneklemin 70 okulla 

sınırlandırılması istenmiĢtir. 70 okul ve 197 okul öncesi eğitim öğretmeni için Millî Eğitim 

Bakanlığından yazılı izin alınmıĢtır. 

3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğüne gidilerek, Millî Eğitim 

Bakanlığından alınan yazılı izin belgeleri gösterilerek SHÇEK‟e bağlı KreĢ ve Gündüz Bakım 

Evlerinde görevli okul öncesi eğitim öğretmenlerine Empatik Eğilim Ölçeği ve KiĢisel Bilgi 

Formunu uygulayabilmek için izin alınmıĢtır. 

4. SHÇEK‟e bağlı KreĢ ve Gündüz Bakım Evlerinden bazılarına gidilerek, kurum 

müdürlerine araĢtırmanın amacı ve ölçek hakkında kısa bilgi verilerek ölçekler uygulanmıĢtır. 

Gidilemeyen kurumlardaki öğretmenlere ölçekler posta yoluyla gönderilmiĢtir. 

5. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında öncelikle okul 

müdürlerine araĢtırmanın amacı ve ölçekler hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir. Millî Eğitim 

Müdürlüklerinden alınan yazılı izin belgesi okul müdürlüklerine sunulduktan sonra 

öğretmenlerle görüĢmeye geçilmiĢtir. Bazı öğretmenler dağıtılan Empatik Eğilim Ölçeği ve 

KiĢisel Bilgi Formlarını hemen doldurulup teslim etmiĢtir. Bazıları ise sınıf içi etkinlikleri 

sebebiyle daha sonra doldurarak teslim etmiĢtir.  

6. Konya Ġl ve Ġlçelerindeki bazı okul öncesi eğitim kurumlarına uygulanan Empatik 

Eğilim Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Formları araĢtırmacının kendisi tarafından yürütülürken, 

araĢtırmacının yüz yüze görüĢme imkânının olmadığı kurumlara posta yolu ile ulaĢılmıĢtır. 

Bazı okul öncesi eğitim kurumlarında ise, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi alanında yüksek lisans yapan öğrencilerden yardım alınmıĢtır. 

7. Millî Eğitim Bakanlığından izin alınan okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan 

öğretmenlerden tamamına ulaĢılmıĢ ancak SHÇEK „e bağlı bazı kurumlarda görev yapan 79 

okul öncesi eğitim öğretmenine iki kez posta ile anket gönderildiği halde 40 öğretmene ancak 

ulaĢılmıĢtır.  Toplanabilen 382 anketten 11 adedi eksik ya da birden çok maddesi iĢaretlenmiĢ 

olduğundan elenmiĢ ve toplam 371 form elde edilmiĢtir.  
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Verilerin Analizi 

 

AraĢtırmanın ilk aĢamasında Empatik Eğilim Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Formu aracılığı 

ile elde edilen veriler, değerlendirilmeden önce, ölçekte cevapsız bırakılan ya da birden çok 

iĢaretlenen maddelerin bulunup bulunmadığı tespit edilerek, eksik ve birden fazla 

iĢaretlenenler değerlendirilmeye alınmamıĢtır. 

Ġkinci aĢamada, kiĢisel bilgi formundaki öğretmenlerin mesleki kıdemleri, cinsiyetleri, 

yaĢları, eğitim düzeyleri, öğrenci sayıları, medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları, sahip 

oldukları çocuk sayıları, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini sevip 

sevmemeleri, tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleri gruplandırılıp numaralandırılmıĢ ve 

bilgisayara aktarılarak değerlendirilmiĢtir. 

Üçüncü aĢamada ise, Empatik Eğilim Ölçeğinde yer alan “Tamamen aykırı”, “Oldukça 

aykırı”, “Kararsızım”, “Oldukça uygun”, “Tamamen uygun” ifadelerinden oluĢan soru 

maddelerine verilen yanıtlar olumlu ve olumsuz Ģekilde ayrılıp, toplanan puanlar bilgisayara 

aktarılmıĢtır. 

Bu araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri; öğretmenlerin mesleki kıdemleri, cinsiyetleri, 

yaĢları, eğitim düzeyleri, öğrenci sayıları, medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları, sahip 

oldukları çocuk sayıları, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini sevip 

sevmemeleri, tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleridir. Bağımlı değiĢkeni ise okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimleridir. Verilerin istatistiksel analizi bağımsız 

değiĢkenlerin, bağımlı değiĢken üzerindeki etkilerini ortaya koyacak bir biçimde ele 

alınmıĢtır. Ölçeklerden elde edilen puan dağılımları bilgisayara, bağımsız değiĢkenlere göre 

kodlanarak geçirilmiĢtir. Ġstatistiksel analizler SPSS paket programı ile değerlendirilmiĢtir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin cinsiyetlerinin, medeni 

durumlarının, mesleği isteyerek seçip seçmemelerinin, mesleği sevip sevmemelerinin, tam 

günlük/yarım günlük çalıĢma biçimlerinin empatik eğilimlerini etkileyip etkilemediğini test 

etmek için puan ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü için “t testi” yapılmıĢtır. 

Öğretmenlerin empatik eğilimlerinin mesleki kıdem, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayısı, sahip 

oldukları çocuk sayısı değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı “F sınaması” ile test 

edilmiĢtir.  

Verilerin analizinde manidarlık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiĢtir. 
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BÖLÜM  IV 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araĢtırmanın alt amaçları doğrultusunda toplanan verilerin, istatistiksel 

çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemine alınan 

okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin mesleki 

kıdem, cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayısı, medeni durum, çalıĢtıkları kurum, sahip 

oldukları çocuk sayısı, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini sevip sevmemeleri, 

tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleri değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı test 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular araĢtırmanın alt amaçlarına uygulanarak 

aĢağıda verilmiĢtir. 

1. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Mesleki Kıdemlerinin Empatik 

Eğilimlerine Etkisi 

Bu bölümde mesleki kıdem değiĢkeninin, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin “EEÖ” 

puan ortalamalarında önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığı test edilmiĢtir. F sınaması 

sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 25‟de verilmiĢtir.   

 

Tablo 25 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Kıdem DeğiĢkenine Göre  “Empatik 

Eğilim Ölçeği”  Puanı n, , s ve F Değerleri 

KIDEM 

(Yıl) 
n  s F 

Önemlilik 

Düzeyi 

1-5  213 75,22 8,33 

      F = 0,46 
Önemsiz  

 P > 0,05 

6-10  76 76,01 8,48 

11-15  37 75,24 8,34 

16-20  26 77,11 7,24 

21 ve Üstü 19 76,57 7,82 

TOPLAM 371 - - 

 

 

Tablo 25‟deki bulgulardan da anlaĢılacağı gibi 1-5 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 

öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalaması 75,22; 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 

öğretmenlerin puan ortalaması, 76,01; 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 

öğretmenlerin puan ortalaması, 75,24; 16-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 

öğretmenlerin puan ortalaması, 77,11; 21 ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenlerin puan 

ortalaması ise 76,57‟dir. Elde edilen bulgulardan puan ortalaması açısından en yüksek puan 
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ortalamasına sahip olan gurubun 16-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin 

olduğu, bunu 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenlerle, 6-10 yıl arası kıdeme sahip olan 

öğretmenlerin birbirlerini çok yakın puanlarla izledikleri, en düĢük puan ortalamasını ise 1-5 

yıl ve 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlerin oluĢturduğu görülmektedir. F sınaması 

sonucu, elde edilen istatistiksel değerler ortalamalar arasında önemli bir farkın olmadığını 

ortaya koymaktadır.  

Tablo 25‟e bakıldığında öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalamaları arasında mesleki 

kıdeme göre F değeri 0,46 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen bulgular 0,05 manidarlık 

düzeyinde anlamlı bir farkı ifade etmemektedir. Bulgulardan, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre empatik eğilim ölçeği puan ortalamalarının 

farklılaĢmadığı anlaĢılmaktadır. 

2. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Cinsiyetlerinin Empatik 

Eğilimlerine Etkisi 

Cinsiyet değiĢkeninin okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin “EEÖ” puan 

ortalamalarında önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığını belirlemek için t testi 

sınaması yapılmıĢtır. t testi sınaması sonucunda elde edilen bulgular Tablo 26‟da verilmiĢtir. 

 

Tablo 26 

 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre “Empatik Eğilim 

Ölçeği” Puanı n, , s ve t Değerleri 

CĠNSĠYET n  s t 
Önemlilik 

Düzeyi 

Bayan 363 75,78 8,20 

t = 3,05 
Önemli 

P < 0,01 
Erkek 8 66,87 5,43 

TOPLAM 371 - - 

 

Tablo 26‟da görüldüğü gibi bayan öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalamaları 75,78; 

erkeklerin ise 66,87‟dir. t testi sınaması sonucu elde edilen istatistiksel değerler bayan 

öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır (p<0.01). Bu bulgu da bayan ve erkek öğretmenlerin puan ortalamaları arasında 

önemli bir farklılaĢmanın olduğunu belirtmektedir.  
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3. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin YaĢlarının Empatik 

Eğilimlerine Etkisi 

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin yaĢ değiĢkenine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığı F sınaması ile test edilmiĢtir. F sınaması sonucu elde edilen 

değerler Tablo 27‟de verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 27 

 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre “Empatik Eğilim Ölçeği” 

Puanı n, , s ve F Değerleri 

YAġ n  s F 
Önemlilik 

Düzeyi 

18-23 93 75,03 8,21 

F = 0,43 
   Önemsiz  

P > 0,05 

24-29 151 75,73 8,73 

30-35 73 75,50 7,92 

36-41 35 75,45 7,79 

42 ve Üstü 19 77,68 6,80 

TOPLAM 371 - - 

 

Tablo 27‟deki bulgulardan da anlaĢılacağı gibi 18-23 yaĢları arasında bulunan 

öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalaması, 75,03 ; 24-29 yaĢları arasında bulunan öğretmenlerin 

puan ortalaması, 75,73 ; 30-35 yaĢları arasında bulunan öğretmenlerin puan ortalaması, 75,50;   

36-41 yaĢları arasında bulunan öğretmenlerin puan ortalaması, 75,45 ; 42 yaĢ ve üzeri olan 

öğretmenlerin puan ortalaması ise 77,68‟dir. Elde edilen bulgulardan “EEÖ” puan ortalaması 

açısından en yüksek puan ortalamasına sahip olan gurubun 42 yaĢ ve üstü olan öğretmenlerin 

olduğu, en düĢük puan ortalamasının ise, 18-23 yaĢ, 24-29 yaĢ, 30-35 yaĢ ve 36-41 yaĢları 

arasında bulunan öğretmenlerin birbirlerini çok yakın puanlarla izledikleri anlaĢılmaktadır. F 

sınaması sonucu, elde edilen istatistiksel değerler ortalamalar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı 

farkın olmadığını ortaya koymuĢtur. Yani öğretmenlerin empatik eğilimleri yaĢa göre anlamlı 

bir fark göstermemektedir. (P>0,05).  

4. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Eğitim Düzeylerinin Empatik 

Eğilimlerine Etkisi 

Okul öncesi öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalamaları arasında eğitim düzeylerine göre 

önemli bir farklılaĢmanın olup olmadığı F sınaması ile test edilmiĢtir. F sınaması sonucu elde 

edilen istatistiksel değerler Tablo 28‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 28 

 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitim Düzeyi DeğiĢkenine Göre “Empatik 

Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve F Değerleri 

EĞĠTĠM 

DÜZEYĠ 
n  s F 

Önemlilik 

Düzeyi 

Lise 130 75,27 8,51 

 

F = 0,93 

 

Önemsiz 

P > 0,05 

Önlisans 67 76,41 7,62 

Lisans 167 75,67 8,29 

Lisansüstü 7 71,28 7,99 

TOPLAM 371 - - 

 

 

Tablo 28‟de okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin “EEÖ” puanı bakımından 

eğitim düzeyi değiĢkenine göre analizi yapılmıĢtır. Lise mezunu öğretmenlerin puan 

ortalaması, 75,27 ; ön lisans mezunu öğretmenlerin puan ortalaması 76,41 ; lisans mezunu 

öğretmenlerin puan ortalaması 75,67 ve lisanüstü mezunu öğretmenlerin puan ortalaması 

71,28‟dir. Elde edilen bulgulardan puan ortalaması açısından ön lisans mezunu öğretmenlerin 

en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu, lise mezunu öğretmenler ile lisans mezunu 

öğretmenlerin birbirlerini çok yakın puanlarla izledikleri, lisansüstü eğitim düzeyinde bulunan 

öğretmenlerin ise en düĢük puan ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.  

Tablo 28‟e bakıldığında öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalamaları arasında eğitim 

düzeyine göre önemli bir farklılaĢmanın olup olmadığını belirlemek için yapılan istatistiksel 

analiz sonucu F değeri 0,93 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen bu bulgu, 0,05 manidarlık 

düzeyinde anlamlı bir farkı ifade etmemektedir.  

5. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Öğrenci Sayılarının Empatik 

Eğilimlerine Etkisi 

 

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin öğrenci sayıları empatik eğilimlerini etkilemekte 

midir? Sorusuna cevap aramak için öğretmenlerin öğrenci sayılarının “EEÖ” puan 

ortalamalarında önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığı test edilmiĢtir. F sınaması 

sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 29‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 29 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Öğrenci Sayısı DeğiĢkenine Göre “Empatik 

Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve F Değerleri 

ÖĞRENCĠ 

SAYISI 
n  s F 

Önemlilik 

Düzeyi 

1-10 20 75,30 5,47 

F = 1,76 
Önemsiz 

P > 0,05 

11-15 112 74,31 8,60 

16-20 139 75,75 8,80 

21-25 82 77,37 7,33 

26 ve üstü 18 75,58 8,25 

TOPLAM 371 - - 

 

Tablo 29‟da görüldüğü gibi okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinden, 1-10 arası 

öğrenciye sahip olanların “EEÖ” puan ortalaması 75,30 ; 11-15 arası öğrenciye sahip 

olanların “EEÖ” puan ortalaması 74,31 ; 16-20 arası öğrenciye sahip olanların “EEÖ” puan 

ortalaması 75,75 ; 21-25 arası öğrenciye sahip olanların “EEÖ” puan ortalaması 77,37 ; 26 ve 

üstü öğrenciye sahip olanların “EEÖ” puan ortalaması 75,58‟dir. Elde edilen bulgulardan 

puan ortalaması açısından en yüksek puan ortalamasına sahip olan gurubu 21-25 arası öğrenci 

sayısına sahip olan öğretmenlerin oluĢturduğu, bunu 16-20 arası öğrenci sayısına sahip 

öğretmenler, 26 ve üstü öğrenci sayısına sahip öğretmenlerle 1-10 arası öğrenci sayısına sahip 

öğretmenlerin birbirlerini çok yakın puanlarla izledikleri, en düĢük puan ortalamasını ise 11-

15 arası öğrenci sayısına sahip olan öğretmenlerin oluĢturduğu görülmektedir. F sınaması 

sonucu, elde edilen istatistiksel değerler ortalamalar arasında önemli bir farkın olmadığını 

ortaya koymaktadır. Tablo 29‟daki bulgulardan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin 

sınıflarındaki öğrenci sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaĢılmaktadır 

(P>0,05).   

6. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Medeni Durumlarının Empatik 

Eğilimlerine Etkisi 

Medeni durum değiĢkeninin okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin “EEÖ” puan 

ortalamalarında önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığını belirlemek için t testi 

sınaması yapılmıĢtır. t testi sınaması sonucunda elde edilen bulgular Tablo 30‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 30 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Medeni Durum DeğiĢkenine Göre “Empatik 

Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve t Değerleri 

MEDENĠ 

DURUM 
n  s t 

Önemlilik 

Düzeyi 

Evli 198 75,26 8,24 

t = 0,81 

 

Önemsiz 

P > 0,05 

 

Bekâr 173 75,96 8,26 

TOPLAM 371 - - 

 

Tablo 30‟da görüldüğü gibi evli öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalaması, 75,26;  

bekârların puan ortalaması 75,96‟dır. Bulgular evli ve bekâr öğretmenlerin “EEÖ” puan 

ortalamalarının birbirine çok yakın olduğunu ortaya koymaktadır. t değeri ise 0,81 olarak 

bulunmuĢtur. Elde edilen bu değer 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı değildir. Bulgular 

öğretmenlerin medeni durumlarına göre empatik eğilimlerinin anlamlı bir farklılaĢmaya neden 

olmadığını ortaya koymaktadır (P>0.05).  

7. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin ÇalıĢtıkları Kurumlarının 

Empatik Eğilimlerine Etkisi 

ÇalıĢtıkları kurum değiĢkeninin, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin “EEÖ” puan 

ortalamalarında önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığı test edilmiĢtir. F sınaması 

sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 31‟de verilmiĢtir.   

 

 

Tablo 31 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ÇalıĢtıkları Eğitim Kurumu DeğiĢkenine Göre 

“Empatik Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve F Değerleri 

EĞĠTĠM 

KURUMU 
n  s F 

Önemlilik 

Düzeyi 

KreĢ ve 

Gündüz 

Bakım Evi 

 

38 

 

78,36 

 

7,93 

F = 2,78 
Önemsiz 

P > 0,05 
Anaokulu 85 75,91 8,73 

Ana sınıfı 248 75,04 8,06 
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Tablo 31‟de okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin empatik eğilim puanı 

bakımından eğitim kurumu değiĢkenine göre analizi yapılmıĢtır. F sınaması sonucu eğitim 

kurumu değiĢkeni incelendiğinde; kreĢ ve gündüz bakımevlerinde görev yapan okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin “EEÖ” puan ortalamasının 78,36; anaokulunda görev yapan okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin “EEÖ” puan ortalaması 75,91; anasınıflarında görev yapan 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin “EEÖ” puan ortalaması ise 75,04‟dür. Elde edilen 

istatistiki sonuçlardan kreĢ ve gündüz bakımevlerinde görev yapan öğretmenlerin puan 

ortalaması açısından en yüksek puan ortalamasına sahip olan gurubu temsil ettiği, en düĢük 

puan ortalamasının ise anaokulu ve anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin izledikleri 

anlaĢılmaktadır. Tablo 31‟e bakıldığında F sınaması sonuçlarına göre okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin çalıĢtıkları eğitim kurumu 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıĢtır (P>0,05). 

8. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Çocuk 

Sayısının Empatik Eğilimlerine Etkisi 

Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin sahip oldukları çocuk sayısı empatik 

eğilimlerini etkilemekte midir? Sorusuna cevap aramak için çocuksuz, 1-2 çocuklu, 3 ve daha 

fazla çocuklu okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını test etmek için F sınaması yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular Tablo 32‟de 

verilmiĢtir.   

 

Tablo 32 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk Sayısı DeğiĢkenine Göre “Empatik Eğilim 

Ölçeği” Puanı n, , s ve F Değerleri 

ÇOCUK SAYISI n  s F 
Önemlilik 

Düzeyi 

Çocuksuz 221 75,50 8,21 

F = 0,40 
Önemsiz 

P > 0,05 

1-2 140 75,55 8,44 

3 ve daha fazla 10 77,90 6,33 

TOPLAM    371 - - 

 

Tablo 32‟deki bulgulara göre, çocuğu olmayan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin 

“EEÖ” puan ortalaması 75,50 ; 1 veya 2 çocuğu olanların “EEÖ” puan ortalaması 75,55 ; 3 ve 
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daha fazla çocuğu olanların “EEÖ” puan ortalaması 77,90‟dır. Elde edilen bulgulardan “EEÖ” 

puan ortalaması açısından en yüksek puan ortalamasına sahip olan gurubun 3 ve daha fazla 

çocuğa sahip olan öğretmenlerin olduğu, bunu 1-2 çocuğa sahip öğretmenlerin izlediği, en 

düĢük puan ortalamasında çocuksuz öğretmenlerin olduğu görülmektedir. Tablo 32‟ye 

bakıldığında öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi puan ortalamaları arasında belirgin bir fark 

olmadığı görülmektedir. Yapılan F sınaması sonucu elde edilen istatistiksel değerler de, okul 

öncesi öğretmenlerin empatik eğilimlerinde, sahip oldukları çocuk sayısına göre anlamlı bir 

farklılığın olmadığını ortaya koymuĢtur (P>0,05).  

9. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Mesleği Ġsteyerek Seçip 

Seçmemelerinin Empatik Eğilimlerine Etkisi 

  

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleği isteyerek seçip seçmemeleri empatik 

eğilimlerini etkilemekte midir? Sorusuna cevap aramak için mesleği isteyerek seçen 

öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalamaları ile mesleği istemeyerek seçen öğretmenlerin puan 

ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü t testi ile sınanmıĢtır. Elde edilen istatistiksel 

değerler Tablo 33‟de verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 33 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Mesleği Ġsteyerek Seçip Seçmeme DeğiĢkenine 

Göre “Empatik Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve t Değerleri 

MESLEĞĠ 

ĠSTEYEREK 

SEÇĠP 

SEÇMEME 

    n  s t 
Önemlilik 

Düzeyi 

Ġsteyerek 329 76,10 8,03 

t = 3,41 
Önemli 

P < 0,01 Ġstemeyerek 42  71,54 8,87 

TOPLAM 371 - - 

 

Tablo 33‟de görüldüğü gibi mesleğini isteyerek seçen okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyi puan ortalaması 76,10; mesleğini istemeyerek seçen 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyi puan ortalaması 71,54‟dür. 

Mesleğini isteyerek seçenlerin empatik eğilim düzeyi puanları mesleğini isteyerek 

seçmeyenlere oranla daha yüksektir. Yapılan t testi sınaması sonucu elde edilen istatistiksel 

değerler, öğretmenlerin empatik eğilimlerinde mesleği isteyerek seçip seçmemeye göre 



 

 

111 

 

anlamlı bir farkın olduğunu ortaya koymuĢtur. Elde edilen bu değerler 0,01 manidarlık 

düzeyinde anlamlı bir farkı ifade etmektedir. 

10. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Mesleklerini Sevip 

Sevmemelerinin Empatik Eğilimlerine Etkisi 

Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin mesleklerini sevip 

sevmeme değiĢkenine göre, önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığını belirlemek için    

t testi sınaması yapılmıĢtır. t testi sınaması sonucunda elde edilen bulgular Tablo 34‟de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 34 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Mesleği Sevip Sevmeme DeğiĢkenine Göre 

“Empatik Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve t Değerleri 

MESLEĞĠ 

SEVĠP 

SEVMEME 

n  s t 
Önemlilik 

Düzeyi 

Seviyorum 354 75,83 8,09 

t = 2,60 
Önemli 

P < 0,01 
Sevmiyorum 17 70,52 10,08 

TOPLAM 371 - - 

 

Tablo 34‟de de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin “EEÖ” 

puan ortalamaları bakımından mesleği sevip sevmeme değiĢkenine göre analizi yapılmıĢtır.   

“t testiyle” gerçekleĢtirilen analizler sonucu mesleği sevip sevmeme değiĢkeni incelendiğinde, 

mesleğini seven öğretmenlerin puan ortalaması 75,83 iken, mesleği sevmeyen öğretmenlerin 

puan ortalaması 70,52‟dir. Elde edilen bulgular, mesleğini seven öğretmenlerin empatik 

eğilim puanlarının, mesleğini sevmeyen öğretmenlere oranla daha yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu farkın önem kontrolü t testi ile sınanmıĢtır. Ġki ortalama arsındaki fark 

(P<0.01) düzeyinde önemli bulunmuĢtur.   

11. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Tam Günlük/Yarım Günlük 

ÇalıĢma Biçimlerinin Empatik Eğilimlerine Etkisi 

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin çalıĢma biçimi değiĢkeninin, “EEÖ” puan 

ortalamalarında önemli bir farklılaĢmaya neden olup olmadığı test edilmiĢtir. t testi sınaması 

sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 35‟de verilmiĢtir.   
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Tablo 35 

 Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ÇalıĢma Biçimi DeğiĢkenine Göre “Empatik 

Eğilim Ölçeği” Puanı n, , s ve t Değerleri 

ÇALIġMA 

BĠÇĠMĠ 
n  s t 

Önemlilik 

Düzeyi 

Yarım 

Gün 
272 75,39 8,35 

t = 0,74 
Önemsiz 

P > 0,05 Tam Gün 99 76,12 7,97 

TOPLAM  371 - - 

 

Tablo 35‟de Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin “EEÖ” puan ortalaması 

açısından çalıĢma biçimi değiĢkenine göre analizi yapılmıĢtır. Yarım gün görev yapan 

öğretmenlerin “EEÖ” puan ortalaması 75,39 iken, tam gün görev yapanların ise 76,12‟dir. 

Puan ortalaması açısından, tam gün görev yapan öğretmenlerin puan ortalamalarının, yarım 

gün görev yapanlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak t testi sınaması sonucu 

elde edilen bulgular ortalamalar arasındaki farkın önemli olmadığını ortaya koymaktadır. 

Ortalamalar arasındaki fark (P>0,05) manidarlık düzeyinde önemsiz bulunmuĢtur. Bu bulgu 

yarım gün çalıĢan okul öncesi eğitimi öğretmenleri ile tam gün çalıĢan okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin farklılaĢmadığını ortaya koymaktadır.  
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BÖLÜM V 

TARTIġMA VE YORUM 

  

AraĢtırmanın bu bölümünde, örneklem grubunu oluĢturan okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin; mesleki kıdem, cinsiyet, yaĢ, mezun oldukları eğitim düzeyi, sınıflarındaki 

öğrenci sayıları, medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları(Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ), sahip 

oldukları çocuk sayıları, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini sevip 

sevmemeleri, tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimlerinin empatik eğilimlerine etkisi ile 

ilgili alt amaçlara ait bulgulara yer verilmiĢ ve sırasına göre tartıĢılıp yorumlanmıĢtır.  

1. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Mesleki Kıdemlerinin Empatik 

Eğilimlerine Etkisi  

 

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “mesleki kıdem” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları incelendiğinde, 

0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Elde edilen bulgulardan 

mesleğe yeni baĢlayan öğretmenler ile meslekte 21 yılını dolduran öğretmenlerin, benzer 

empatik eğilim yaklaĢımları sergiledikleri tespit edilmiĢ ve mesleki kıdem değiĢkeninin; okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilim davranıĢlarında farklılaĢmaya yol açan önemli 

bir unsur olmadığı saptanmıĢtır (Tablo 25). 

Tanrıdağ (1992) Ankara‟daki ruh sağlığı hizmetlerinde çalıĢan personelin empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi konulu 

araĢtırmasında, psikolojik yardım hizmetlerinde çalıĢan değiĢik meslek gruplarındaki 

personelin empatik eğilim düzeylerinin mesleki kıdeme göre farklılaĢmadığını saptamıĢtır. 

Çimer  (1998)‟de çeĢitli meslek gruplarında çalıĢan kiĢilerin empatik eğilimlerini 

incelemiĢ ve elde ettiği istatistiksel bulgular, mesleki kıdemin meslek gruplarının empatik 

eğilimleri üzerinde etkili olmadığını ortaya koymuĢtur.  

Günaydın (1999) ortaöğretim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin empatik eğilim 

düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucu elde edilen bulgulardan, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21-25 yıl, 26 yıl ve 

üzeri hizmet yılına sahip öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinde çalıĢtıkları hizmet yılına 

göre anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

AraĢtırmanın sonuçları; 1 yıldan az, 1-5 yıl, 6-10 yıl, 10 yıldan fazla çalıĢma süresi olan 
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hemĢirelerin, meslekte çalıĢma süreleri ile empatik eğilimleri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olmadığı bulgusunu ortaya koymuĢtur. 

Açıkalın (2000)  ilköğretim okulu yöneticilerinin dönüĢümcü liderlik özellikleri ile 

empati becerileri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda okul müdürlerinin 

kıdem açısından empati becerilerinin anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Sevimligül (2002) hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. Değerlendirme sonuçlarına göre, hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri 

düzeyi ile çalıĢma süreleri (0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve üzeri), arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur.  

Erçoban (2003) ilköğretim II. kademesindeki branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerini çeĢitli değiĢkenler açısından incelediği araĢtırmasında 3 yıldan az çalıĢan 

öğretmenler ile 6 yıldan fazla çalıĢan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinde hizmet 

yıllarına göre anlamlı bir farkın olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır.  

Barut (2004) öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini 

bazı değiĢkenler açısından incelediği araĢtırmasında, öğretmenlerin empatik eğilim 

düzeylerinde çalıĢtıkları hizmet yılına göre anlamlı bir farklılığın bulunmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır. 

Yıldırım (2005)  ilköğretim okulu yöneticilerinin empatik eğilim ve empatik becerileri 

ile çatıĢma yönetimi stratejileri arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmanın sonucunda, 

yöneticilerin empatik eğilim puanlarının yöneticilik kıdemlerine göre anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır.  

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirilmesi 

adlı araĢtırmasının sonucunda; sağlık çalıĢanlarının, uzman hekimlerin, pratisyen hekimlerin, 

hemĢirelerin empatik eğilimlerinin çalıĢma yılına (5 yıl ve altı, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16 yıl ve 

üzeri) göre anlamlı farklılık göstermediğini saptamıĢtır.  

Yukarıda bahsedilen araĢtırma bulguları ile bu araĢtırmanın sonucu elde edilen 

bulgular birbirine paralellik göstermektedir. Bulgular mesleki kıdemin okulöncesi eğitim 

öğretmenlerinin empatik eğilimlerinde bir farklılaĢmaya neden olmadığını ortaya 

koymaktadır.  

Bu duruma etken olarak; mesleki kıdemi daha az olan öğretmenlerin;  idealist 

olmaları, ayrıca son yıllarda sınıf yönetimi, etkili iletiĢim, anne-baba eğitimi, sözlü iletiĢim 

vb. derslerde de bilgi birikiminin çoğalmıĢ olması, derslerin içeriğinde yer alan insan 

iliĢkileri, iletiĢim becerileri ve empati gibi iletiĢimin kalitesine doğrudan etki edecek konuların 

öğrencilere kazandırılmasından kaynaklanmıĢ olabileceği Ģeklinde düĢünülebilir.  
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Mesleki kıdemi fazla olan öğretmenlerin ise; mesleki tecrübelerinin fazla olması, 

hizmet içi eğitim kurslarına, seminerlere vb. katılmaları ayrıca basın yayın organlarında bu 

konuya yer verilmiĢ olması sebepleriyle son yıllardaki bilgi birikiminden faydalanmalarından 

dolayı, öğrencilerine karĢı benzer düzeyde empatik olabildikleri Ģeklinde yorumlanabilir. 

Diğer taraftan; Öz (1992) sağlık evlerinde çalıĢan doktor ve hemĢirelerin empatik 

eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu çalıĢmasının sonucunda, doktor ve 

hemĢirelerin meslekte çalıĢma yılları arttıkça empatik eğilim puanlarının düĢtüğünü 

belirtmiĢtir. 

Önemlitürk (1997) lise yöneticilerinin kendini gerçekleĢtirme ve empati düzeyleri 

baĢlıklı araĢtırmasında, Kocaeli Ġli orta öğretim okulu yöneticilerinin empatik beceri ve 

kendini gerçekleĢtirme düzeylerinin belirlenmesini amaçlamıĢtır. Sonuç olarak, yöneticilerin 

kıdemleri arttıkça empatik beceri ve kendini gerçekleĢtirme düzeyinin de arttığı bulgusuna 

ulaĢmıĢtır. 

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmalarının 

soncunda; meslekte çalıĢma süresi 0-4 yıl olan hekimlerin, 10 yıl ve daha uzun olan hekimlere 

göre empatik eğilim ortalamalarının anlamlı olarak daha az olduğu bulgusuna ulaĢmıĢlardır. 

Öz‟ün araĢtırmasında mesleki kıdem yılı arttıkça empatik eğilimin azaldığı görülürken, 

Önemlitürk ile Akgöz ve diğerlerinin araĢtırmalarında ise mesleki kıdem arttıkça empatik 

eğilimin de arttığı görülmektedir.  Yukarıdaki araĢtırma sonuçlarına göre birbirine tamamen 

zıt sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar ile bu araĢtırma sonuçları, mesleki kıdem değiĢkeni 

ve empati iliĢkisi bakımından farklılık göstermektedir.   

2. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Cinsiyetlerinin Empatik 

Eğilimlerine Etkisi  

  

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin cinsiyetleri ile empatik eğilim puan ortalamaları 

arasındaki iliĢkiye bakıldığında, bayan öğretmenlerin empatik eğilim puan ortalamalarının 

erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin “cinsiyet” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları 

incelendiğinde, 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuĢtur. (Tablo 26). 

Literatürde empatinin cinsiyet değiĢkenine göre değiĢip değiĢmediğini ortaya koyan 

pek çok araĢtırma bulunmaktadır. UlaĢılan araĢtırma bulguları bazılarının empatik eğilim ve 

becerilerin cinsiyete göre farklılaĢtığını, bazılarının ise bir farklılaĢmaya neden olmadığını 

ortaya koymaktadır. Cinsiyete göre farklılaĢmayı belirtenler aĢağıda verilmiĢtir.  
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Preisser (1990) ergenin empati, kimlik ve benlik saygısına iliĢkin sosyal davranıĢlarını 

incelediği araĢtırmasında, kızların empatinin duyuĢsal ve biliĢsel yönleri ile sosyal tepki 

vermeden aldıkları puanlarının, erkeklerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Kalliopuska (1991) müzikle ilgilenen çocuklar üzerinde yaptığı çalıĢmasında, kızların 

empati puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğunu gözlemlemiĢtir. 

Yıldırım (1992) psikolojik danıĢma ve rehberlik programı öğrencileri ile psikoloji 

programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda, kız öğrencilerin empatik beceri düzeylerinin erkek 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Ceyhan (1993) anne ve babaların empatik eğilim düzeylerini bazı değiĢkenler 

açısından incelemiĢtir. Anneler annelerle, babalar da babalarla empatik eğilim düzeyleri 

açısından karĢılaĢtırıldığında,  annelerin empatik eğilim düzeyi babaların empatik eğilim 

düzeyinden daha yüksek bulunmuĢtur. 

Sims (1993) empati, ahlak geliĢimi ve meslek seçimi arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır.  

Elde edilen bulgulara göre, empati ile cinsiyet arasında bayanlar lehine anlamlı bir fark 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Cohen ve Strayer (1996) bozuk tavırlı ve kontrol grubu gençlerinde empati adındaki 

çalıĢmalarının sonucunda, kızların empati puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

Bozkurt (1997) cinsiyetleri, fakülteleri ve uyum düzeyleri farklı Hacettepe Üniversitesi 

öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri adlı araĢtırmasında, kız öğrencilerin empatik eğilim 

düzeylerinin, erkek öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinden yüksek olduğunu 

gözlemlemiĢtir. 

Ünal (1997) psikolojik danıĢma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin, empatik 

eğilimlerinde gözlenen değiĢmeleri incelemiĢtir. AraĢtırmanın bulguları,  psikolojik danıĢma 

ve rehberlik eğitimi alan kız öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin erkek öğrencilere göre 

önemli ölçüde yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Çimer (1998) çeĢitli meslek gruplarında çalıĢan kiĢilerin empatik eğilimlerini 

incelediği araĢtırmasında bayanların empatik eğiliminin erkeklerden daha güçlü olduğu 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Günaydın (1999) ortaöğretim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin empatik eğilim 

düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Elde edilen 
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bulgulardan, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinde bayanlar lehine anlamlı bir değiĢme 

gösterdiği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Alexsander (2000) ergenlerin yaĢıtları ve aileleri ile iliĢkilerinde kullandıkları çatıĢma 

çözümü davranıĢları ve empati arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. Empatinin dört alt ölçeğinden 

(bakıĢ açısı alma, hayal, empatik ilgi ve kiĢisel üzüntü) elde edilen sonuçlara göre kızların 

puan ortalaması erkeklerden daha yüksek çıkmıĢtır.  

Karakaya (2001) Akdeniz Üniversitesindeki hemĢirelik öğrencilerinin empatik 

becerilerini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma bulgularından, kız öğrencilerin empatik eğilim puan 

ortalamalarının erkeklere göre yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Yıldırım (2001) boĢanma ile eĢlerin empatik eğilimleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

Bulgular, bayanların empatik eğilim puanlarının erkeklerin empatik eğilim puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Duru (2002) öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinin bazı psikososyal 

değiĢkenler açısından incelediği araĢtırmanın sonucunda, kız öğretmen adaylarının empatik 

eğilim puan ortalamalarının erkek öğretmen adaylarından yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur.   

Erçoban (2003) ilköğretim II. kademesindeki branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelediği araĢtırmasında, bayan öğretmenlerin 

empatik eğilim düzeylerinin, erkek öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinden anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Yavuzer, Gündoğdu ve Aytekin (2003) eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik beceri 

düzeylerini inceledikleri araĢtırmalarında, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre empatik 

beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

 Barut (2004) öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini 

bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda, bayan öğretmenlerin empatik 

eğilim düzeylerinin, erkek öğretmenlere göre yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Öztürk ve diğerleri (2004) antrenör ve hakemlerin empati durumlarını araĢtırdıkları 

çalıĢmalarının sonucunda, bayanların erkeklere oranla daha empatik yaklaĢıma sahip 

olduklarını belirlemiĢlerdir.  

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın sonuçları, 

kadınların empatik eğilimlerinin erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulgusunu 

ortaya koymuĢtur. 
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Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerini değerlendirmiĢtir. 

Sağlık çalıĢanlarının empatik eğilimleri incelendiğinde, kadınların empatik eğilim ölçeği 

puanlarının erkeklerden yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Rehber (2007) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre 

çatıĢma çözme davranıĢlarında fark olup olmadığını incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçları, kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre empatik eğilim düzeylerinin yüksek olduğu bulgusunu 

ortaya koymuĢtur.  

 Yukarıda adı geçen araĢtırmaların bulguları ile bu araĢtırmanın sonucundan elde edilen 

bulgu benzerlik göstermektedir. Bu bulgulardan empatik eğilim düzeyinin bayanlarda daha 

yüksek olduğu anlaĢılmaktadır. Bayanların empatik eğilim düzeylerinin erkeklere oranla 

yüksek olmasının nedeninin, bayanların duygusal zekâsının, genelde erkeklerin duygusal 

zekâsından daha yüksek olmasından kaynaklanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu konu ile 

ilgili olarak Goleman (1998, s. 11)‟de, duygusal zekâ bireyin duygularını kontrol etmesi, 

kendisinin duygularını anlamak ve kontrol etmek kadar baĢkalarının duygularını da anlama 

becerisidir Ģeklinde açıklama yapmıĢtır. Duygusal zekâsı geliĢmiĢ bir insanın empati kurmada 

baĢarılı olması güçlü bir ihtimaldir. 

Ayrıca erkekler ailenin iĢleyiĢi, kadınlar ise aile üyeleri arasındaki uyumu sağlamakla 

yükümlüdürler.  Bu bakıĢ açısına göre empati kadınlar için daha çok önemli görünür (Lennon 

ve Eisenberg, 1990, s.195).Empati toplumsallaĢma sürecinde birleĢtirici bir etmen olması 

bakımından daha çok anneler ve kızları için ele alınmıĢ bir konu gibi görünmektedir 

(Fescbach, 1999, s. 45). Bu açıklamalar ve yapılan pek çok araĢtırmalar bayanların daha 

empatik oldukları sonucunu ortaya koymuĢtur. Bu duruma etken olarak ise kız çocuklarının 

yetiĢtirilme tarzından kaynaklandığı söylenebilir. Toplum tarafından bayanların erkeklere 

göre daha uyumlu ve daha anlayıĢlı olmaları beklenmektedir. Bütün bunlar ise bayanların 

daha empatik davranmaya çaba göstermelerine neden olabilir. Bu sonuç, toplumumuzda, 

kadınların baĢkalarının sorunlarına daha duyarlı olma, baĢkalarını anlama, duygularını uygun 

biçimde ifade etme, baĢkalarına anlayıĢlı olma ve baĢkalarıyla iyi iliĢkiler içerisinde olma gibi 

konularda çevrenin telkinleri, yetiĢtiriliĢ biçimi vb. kadın rolü ile ilgili beklentilerden 

kaynaklanmıĢ olabilir. 

 Erkeklerin empatik eğilimlerinin bayanlara göre düĢük olması ise yine yetiĢtirilme 

tarzı ile açıklanabilir ve bunun nedeni olarak da erkeklerin bayanlara göre duygularını rahat 

ifade edememesi gösterilebilir. Erkekler için Türk kültüründe duyguların özellikle de olumsuz 

duyguların belirtilmesinin hoĢ karĢılanmadığı, ayıp ve güçsüzlük olarak değerlendirildiği, 

özellikle erkeklere duygularını belirleme konusunda erkek adam ağlamaz, korkmaz gibi 
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telkinlerde bulunulduğu, bu durumun da erkeklerin duygularını belirtmede, açıklamada ve 

baĢkalarının duygularını anlamada daha da çekimser kalmalarına sebep olduğu Ģeklinde 

açıklanabilir. 

 Literatürde empatinin cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢmadığını ortaya koyan 

araĢtırmalar da bulunmaktadır. Bunlar aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Tanrıdağ (1992) Ankara‟daki ruh sağlığı hizmetlerinde çalıĢan personelin empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Sonuç olarak, 

psikolojik yardım hizmetlerinde çalıĢan değiĢik meslek gruplarındaki personelin empatik 

eğilim düzeylerinin cinsiyete göre farklılaĢmadığını saptamıĢtır. 

Öz (1992) araĢtırmasında sağlık evlerinde çalıĢan doktor ve hemĢirelerin empatik 

eğilim düzeylerini belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, cinsiyet değiĢkenine 

göre empatik eğilim puan ortalamasında anlamlı bir farklılaĢmanın olmadığı bulgusuna 

ulaĢmıĢtır.  

Eisenberg ve Mc Wolly (1993) annelerin ve ergenlerin empati ile ilgili özellikleri ve 

sosyalleĢme durumlarını görmek amacıyla yaptıkları araĢtırmalarının bulguları, cinsiyetler 

arasında anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuĢtur. 

Hatcher ve diğerleri (1994) empatinin eğitimle geliĢtirilebileceği konusunda yaptıkları 

çalıĢmalarında, kızların ve erkeklerin empatiyi eĢit olarak öğrenebilecekleri sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. 

Köseoğlu (1994) psikolojik danıĢmanların empatik becerilerini incelediği 

araĢtırmasında, kız ve erkek danıĢmanların empatik becerilerinde önemli bir farklılaĢmanın 

olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Bayam, ġimĢek ve Dilbaz (1995) üç farklı meslek grubunun (tiyatro sanatçıları, 

doktorlar ve mühendisler) empatik beceri düzeylerini karĢılaĢtırdıkları araĢtırmalarında 

erkeklerin empati beceri puan ortalaması ile bayanların empati beceri puan ortalamaları 

arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuĢtur. 

Kumanlı (1996) ortapedik özürlülerde empatik eğilim ve çatıĢma eğilimini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarından, empatik eğilim düzeyinde cinsiyet değiĢkenine göre 

anlamlı bir farklılaĢmanın bulunmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Önemlitürk (1997) lise yöneticilerinin kendini gerçekleĢtirme ve empati düzeyleri 

baĢlıklı araĢtırmasının sonucunda, empatik beceri ve kendini gerçekleĢtirme davranıĢında  

bayan ve erkek yöneticiler arasında anlamlı bir fark gözlenememiĢtir.  

Alisinanoğlu ve Köksal (2000) araĢtırmalarında, gençlerin ben durumları ve empatik 

becerilerini incelemiĢlerdir. Bulgulardan, cinsiyetin empatik beceri, eleĢtirici anne-baba ben 
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durumu, koruyucu anne-baba ben durumu, serbest çocuk ben durumu üzerinde farklılığa 

neden olmadığı saptanmıĢtır.  

Köksal (2000) müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre 

ergenlerin empatik becerilerini ve uyum düzeylerini incelendiği araĢtırmasında, cinsiyet 

değiĢkeninin ergenlerin empatik becerileri üzerinde farklılık yaratmadığını saptamıĢtır. 

Tutarel ve Çabukça (2002) empati ve demokrafik değiĢkenlerin evlilik uyumu ile 

iliĢkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarının sonucunda, empati puanlarının cinsiyete bağlı olarak 

değiĢmediğini belirtmiĢlerdir. 

ErcoĢkun (2005) sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerini çeĢitli 

değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Elde edilen bulgulardan, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 

cinsiyet değiĢkeni açısından empatik beceri puanları arasında istatistiksel olarak önemli bir 

farkın olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Güldağ (2007) Düzce Çakırlar Ġlköğretim Okulunda okuyan öğrencilerin 

ebeveynlerinin empatik düzeylerini ailelerin sosyo ekonomik yapılarına göre incelemiĢtir. 

Elde edilen sonuçlardan, annelerin empati düzeyleri ile babaların empati düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.  

Genç ve Kalafat (2008) öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik 

becerilerini farklı değiĢkenler açısından değerlendirmiĢlerdir. Elde edilen bulgulardan, 

öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile empatik becerileri hakkındaki görüĢleri arasında anlamlı 

bir farklılığın olmadığını gözlemlemiĢlerdir.  

Yukarıdaki araĢtırma sonuçları ile bu araĢtırma sonuçlarının tutarlılık göstermediği 

görülmektedir.   

Günümüzde eğitim kademelerinde, iletiĢimim önemi ve iletiĢimin geliĢmesine yönelik 

yapılan eğitim çalıĢmaları, ayrıca insan hakları, kadın hakları, hasta hakları, çocuk hakları gibi 

kavramlar konusunda kitle iletiĢim araçlarıyla yapılan yayınlar sonucunda, bireylerin 

çevresine karĢı duyarlı hale gelmiĢ olmaları, ayrıca geleneksel yapıya göre günümüzde kadın 

erkek rollerinin değiĢmesi sebebiyle, empatik düzey açısından cinsiyetler arasındaki 

farklılığın azaldığı söylenebilir.  

3. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin YaĢlarının Empatik 

Eğilimlerine Etkisi  

 

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “yaĢ” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları incelendiğinde, 0.05 

manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Mesleğe yeni baĢlayan genç 
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öğretmenler ile 42 yaĢın üzerinde olan öğretmenlerin, benzer empatik eğilim yaklaĢımları 

sergiledikleri tespit edilmiĢ ve yaĢ değiĢkeninin; okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik 

eğilim davranıĢlarında farklılaĢmaya yol açan önemli bir unsur olmadığı saptanmıĢtır (Tablo 

27). 

Empatinin yaĢ değiĢkenine göre değiĢip, değiĢmediğini ortaya koyan pek çok 

araĢtırma bulunmaktadır. Bazı araĢtırma bulguları, yaĢ değiĢkeninin empatiyi etkilediği, bazı 

araĢtırma bulguları ise yaĢ değiĢkeninin empatiyi etkilemediği sonucunu ortaya koymaktadır. 

YaĢın farklılık oluĢturmadığını belirten araĢtırmalar aĢağıda sıralanmıĢtır.  

Yıldırım (1992) rehber öğretmenlerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda yaĢa göre empatik eğilim 

düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı saptanmıĢtır 

Bayam, ġimĢek ve Dilbaz (1995) araĢtırmalarında üç farklı meslek grubunun empatik 

beceri düzeylerini karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonuçlarına göre, tiyatro sanatçıları, 

doktorlar ve mühendislerden oluĢan 3 grubun arasında yaĢ açısından empatik beceri 

düzeylerinde anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.  

Aydın (1996) yetiĢkinlerde empatik beceriyi çeĢitli değiĢkenler açısından incelediği 

çalıĢmasında araĢtırmaya katılan deneklerin yaĢları ile empatik beceri düzeyleri arasında 

anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. Elde edilen bulgular; 25 yaĢ ve altı, 26-35 yaĢ, 36 yaĢ ve üstü yaĢları arasında 

empatik eğilim ölçeği puan ortalaması açısından anlamlı bir fark olmadığınını ortaya 

koymuĢtur. 

Çimer (1998)‟de çeĢitli meslek gruplarında çalıĢan kiĢilerin empatik eğilimlerini 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçlarından, meslek grupları arasında yaĢ değiĢkeninin (25 ve altı 

yaĢ, 26-35 yaĢ, 36-45 yaĢ, 46 ve üstü yaĢ gurubu), empatik eğilim düzeyi üzerinde etkili 

olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Günaydın (1999) ortaöğretim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin empatik eğilim 

düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucunda, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin yaĢ (20-25 yaĢ, 26-30 yaĢ, 31-35 yaĢ, 

36-49 yaĢ, 41-45 yaĢ, 46 ve üstü yaĢ gurubu) değiĢkenine göre anlamlı bir değiĢme 

göstermediği bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Elde 
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edilen sonuçlardan; 19-26 yaĢ, 27-34 yaĢ, 35-42 yaĢ, 43-50 yaĢ gurubunda bulunan  

hemĢirelerin empatik eğilim puan ortalamaları arasında anlamlı farkın olmadığı saptanmıĢtır.  

Açıkalın (2000)  ilköğretim okulu yöneticilerinin dönüĢümcü liderlik özellikleri ile 

empati becerileri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, okul müdürlerinin 

empati becerilerine iliĢkin değerlendirmeleri ile yaĢları (40 ve daha küçük, 41-50 yaĢ arası ve 

51 ile daha büyük olması) arasında anlamlı bir farkın olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Sevimligül (2002) HemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. Ġstatistiksel analizler sonucu, empatik eğilim ve empatik beceri düzeyi ile yaĢ 

değiĢkeni (18-24 yaĢ, 25-30 yaĢ, 31-36 yaĢ, 37 yaĢ ve üzeri) arasındaki farkın istatistiksel 

olarak önemsiz olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Erçoban (2003) ilköğretim II. kademe branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açından incelediği araĢtırmasında, yaĢa göre anlamlı bir 

değiĢmenin olmadığını gözlemlemiĢtir.  

Ünal (2003)  empatik iletiĢim eğitiminin okul öncesi çocuğu olan annelerin empatik 

beceri düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçladığı araĢtırmasında, 20-24 yaĢ, 25-29 yaĢ, 30-34 

yaĢ, 35-39 yaĢ, 40 yaĢ ve üstü deney ve kontrol grubunda bulunan annelerin yaĢları ile 

empatik beceri puanları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Deney gurubunda bulunan annelerin 

yaĢ gruplarına göre dağılımları ile kontrol gurubunda bulunan annelerin yaĢ gruplarına göre 

dağılımlarının büyük benzerlik gösterdiği bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Barut (2004) öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatıĢma eğilimi düzeylerini 

bazı değiĢkenler açısından incelediği araĢtırmasında, öğretmenlerin yaĢlarına göre empatik 

eğilim düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığını gözlemlemiĢtir. 

Körükçü (2004) altı yaĢ grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne empatik 

becerilerini incelediği araĢtırmanın sonucunda, 26-30 yaĢ, 31-35 yaĢ, 36-40 yaĢ, 41 yaĢ ve 

üstü annelerin empatik beceri puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığını belirtmiĢtir. 

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasının sonucunda, araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve 

hemĢirelerin yaĢı ile empati beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Çiçek (2006) 29 yaĢ ve altı, 30-34 yaĢ, 35-39 yaĢ, 40 ve üzeri yaĢ gurubu sağlık 

çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerini değerlendirmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda; 

sağlık çalıĢanlarının, uzman hekimler, pratisyen hekimler, hemĢireler ve ebeler arasında yaĢ 

değiĢkenine göre empatik eğilim ve empatik beceri düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunamadığı görülmüĢtür.   
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Yukarıdaki araĢtırmaların sonucundan elde edilen bulgular ile bu araĢtırmanın 

sonucundan elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Ancak, yaĢ değiĢkeninin empatik eğilim ve empatik beceriyi etkilediğini belirten 

araĢtırmalar da bulunmaktadır. Bu araĢtırmalardan yaĢ arttıkça empatik eğilimin de arttığını 

belirten araĢtırmalar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Bryant (1982) çocuklar ve yetiĢkinler için empati ölçeği geliĢtirdiği araĢtırmasının 

sonucunda, yaĢ ilerledikçe kızların aynı cinsten arkadaĢlarına karĢı empatik tepkilerinde artıĢ 

olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır.  

Öz (1992) sağlık evlerinde çalıĢan doktor ve hemĢirelerin empatik eğilim düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, yaĢ arttıkça empatik eğilim puanlarının da 

arttığını belirtmiĢtir.  

Kumanlı (1996) ortapedik özürlülerde empatik eğilim ve çatıĢma eğilimini 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçlarından; 18-30 yaĢ, 31-40 yaĢ, 41 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına 

göre, 41 yaĢ ve üstü ortapedik özürlü kiĢilerin 18-30 yaĢ gurubundaki kiĢilere göre daha fazla  

empatik eğilime sahip oldukları görülmüĢtür. 

Önemlitürk (1997) lise yöneticilerinin kendini gerçekleĢtirme ve empati düzeyleri 

baĢlıklı araĢtırmasında, yöneticilerin yaĢları ilerledikçe empatik beceri düzeylerinin de arttığı 

bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma bulgularına 

göre; 24-29 yaĢ; 30-34 yaĢ; 35 ve üzeri yaĢ gruplarına göre mesleki bilgi ve becerilerini 

kullanabildiğini ve kullanamadığını düĢünen hekimlerin empatik eğilim ortalamaları 

gösterilmiĢtir. Her yaĢ grubunda mesleki bilgi ve becerilerini kullanabildiğini düĢünen 

hekimlerin, kullanamadığını düĢünen hekimlere göre empatik eğilimleri daha fazla olmakla 

birlikte, istatistiksel anlamlılık yalnızca 35 yaĢ ve üzerinde olan hekim grubunda saptanmıĢtır. 

YaĢ arttıkça empatik eğilimin düĢtüğünü belirten araĢtırmalar ise aĢağıda verilmiĢtir.  

Alver (2003) çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapan bireylerin empatik 

becerileri ve karar verme stratejileri ile psikolojik belirtileri arasındaki iliĢkileri incelediği 

araĢtırmasında, yaĢ ilerledikçe empatik beceri puanının azaldığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Akgöz ve KaravuĢ (2005) Çanakkale Ġli sağlık ocakları ve sağlık evlerinde çalıĢan 

ebelerin empatik iletiĢim becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalıĢmalarında, 

30 yaĢ altı ve 30 yaĢ üzeri Ģeklinde oluĢturulan yaĢ gruplarına göre, empatik beceri puanının 

30 yaĢın altındaki ebelerde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 
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Kılıç (2005) ; Ġstanbul‟daki okul öncesi öğretmenlerinin empatik beceri düzeylerini 

bazı değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Ġstatistiksel iĢlemler sonucunda elde edilen 

bulgulardan, empatik beceri puanının yaĢ değiĢkenine göre (18-25 yaĢ, 26-35 yaĢ, 36 yaĢ ve 

üstü), farklılaĢtığı; yaĢ arttıkça empatik beceri düzeyinin düĢtüğü gözlemlenmiĢtir.  

Bu bulgular ise bu araĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgularla paralellik 

göstermemektedir. 

Hoffman, (1994, s. 63) yaĢamın ilk haftasında bebeklerin bir diğerinin ağlamasına 

karĢı üzüntüyle ve ağlayarak karĢılık vermesinin, diğer bebekler karĢısında sergilenen 

duygusal uyumun, dolayısıyla bu durumun empatinin ilk habercisi olduğunu ifade etmektedir. 

Goleman (1998, s. 129) ise bir yaĢındaki bir bebeğin diğerinin sıkıntısını anlayabilmek için 

hareket taklidini kullandığını, bir bebek parmaklarını acıtmıĢsa, diğer bebeklerin de 

parmaklarını ağzına götürüp acıyıp acımadığına baktıkları Ģeklinde açıklamaktadır. Cotton‟ da 

(2007, s. 4), yaĢa bağlı olarak empatik becerinin arttığını ifade etmektedir. Lennon ve 

Eisenberg ise, (1990, s. 212) yetiĢkinlerde en geliĢmiĢ düzeyde empati yeteneğinin mümkün 

olduğunu belirtmektedirler. 

Yapılan literatür taraması sonuçları, empatinin, bebeklikten baĢlayıp yetiĢkinliğe doğru 

artıĢ gösterdiği ve yetiĢkinlerde en geliĢmiĢ düzeyde bulunduğu yönündedir. Bu araĢtırmada 

yaĢın empatik eğilim üzerinde etkisinin bulunmamasının nedeninin, araĢtırmaya katılan 

grubun hepsinin yetiĢkin olmasından dolayı, empatik eğilim düzeylerinin geliĢmiĢ olmasından 

kanaklanabileceği söylenebilir.  

Ayrıca empatik eğilim düzeylerinin yaĢ gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemesine; genç öğretmenlerin idealist olmasının ve son yıllarda eğitim programlarında 

sınıf yönetimi, etkili iletiĢim, anne-baba eğitimi, sözlü iletiĢim vb. derslerin içeriğinde iletiĢim 

konularına dolayısıyla empatiye yer verilmiĢ olmasının; ileri yaĢtaki öğretmenlerin ise, 

tecrübelerinden kaynaklanan yaklaĢımlarının etkili olabileceği Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

4. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Eğitim Düzeylerinin Empatik 

Eğilimlerine Etkisi  

  

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “eğitim düzeyi” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları incelendiğinde, 

0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitim gören okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, benzer empatik eğilim yaklaĢımları 
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sergiledikleri tespit edilmiĢ ve eğitim düzeyi değiĢkeninin empatik eğilim davranıĢlarında 

farklılaĢmaya yol açan önemli bir unsur olmadığı saptanmıĢtır (Tablo 28). 

Empatinin eğitim düzeyine göre değiĢip, değiĢmediğini ortaya koyan pek çok 

araĢtırma bulunmaktadır. Empatinin eğitim düzeyinin göre farklılaĢtığı ve farklılaĢmadığı 

Ģeklinde araĢtırmalar iki gruba ayrılarak aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Empatinin eğitim düzeyine göre farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılan araĢtırmalar; 

Yıldırım (1992) psikolojik danıĢma ve rehberlik programı öğrencileri ile psikoloji 

programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini belirlemiĢtir. Psikolojik 

danıĢma ve rehberlik programı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik eğilim 

düzeylerinin karĢılaĢtırılması sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Yine psikoloji 

programı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinde de anlamlı bir 

farklılığa rastlanmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.    

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Elde 

edilen bulgulardan; Sağlık Meslek Lisesi, lisans, ön lisans mezunu hemĢirelerin empatik 

eğilim puan ortalamaları arasında anlamlı farkın olmadığını saptamıĢtır.  

Açıkalın (2000)  ilköğretim okulu yöneticilerinin dönüĢümcü liderlik özellikleri ile 

empati becerileri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Okul müdürlerinin empati becerilerine iliĢkin 

değerlendirmeleri sonucunda, eğitim enstitüsü, yüksekokul mezunları ve üniversite 

mezunlarının değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Köksal (2000) müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre 

ergenlerin empatik becerilerini ve uyum düzeylerini incelemiĢtir. AraĢtırmasında, 1. 2. ve 3. 

sınıfta okuyan ergenlerin empatik becerileri üzerinde sınıf düzeyi değiĢkeninin farklılık 

yaratmadığını saptamıĢtır. 

Karakaya (2001) Akdeniz Üniversitesindeki hemĢirelik öğrencilerinin empatik 

becerilerini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma bulguları, 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin empatik beceri puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuĢtur. 

Lauder ve Reynolds (2002) araĢtırmalarında, üç farklı grupta yer alan hemĢirelik 

öğrencilerinin eğitim yılı açısından empati düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığını 

saptamıĢlardır.  

YurttaĢ ve Yetkin (2003) çalıĢmalarında birinci sınıf ve dördüncü sınıf hemĢirelik 

öğrencilerinin empatik beceri puan ortalamaları arasındaki farkın anlamsız olduğu bulgusuna 

ulaĢmıĢlardır. 
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Öztürk ve diğerleri (2004) antrenör ve hakemlerin empati durumlarını araĢtırdıkları 

çalıĢmalarının sonucunda, eğitim durumunun empatik yaklaĢımı etkilemediği bulgusunu 

ortaya koymuĢlardır. 

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasının sonucunda, araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve 

hemĢirelerin eğitim düzeyi ile empati beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir iliĢkinin 

bulunmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

ErcoĢkun (2005) sınıf öğretmenliği öğrencilerinin empatik becerilerini çeĢitli 

değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Elde edilen bulgulardan, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 

1. 2. 3. ve 4. sınıf seviyeleri açısından empatik beceri puanları arasında istatistiksel olarak 

önemli bir farkın olmadığı gözlenmiĢtir. 

Yıldırım (2005)  ilköğretim okulu yöneticilerinin empatik eğilim ve empatik becerileri 

ile çatıĢma yönetimi stratejileri arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmasında, yöneticilerin 

empatik eğilim puanlarının, mezuniyet durumuna göre karĢılaĢtırılması sonucunda anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır.  

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerini değerlendirdiği 

araĢtırmasında, ebelerin empatik eğilimlerinin eğitim düzeyine (lise, ön lisans, lisans) göre 

anlamlı farklılık göstermediğini saptamıĢtır.  

Genç ve Kalafat (2008) öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik 

becerilerini farklı değiĢkenler açısından değerlendirmiĢlerdir. Elde edilen bulgulardan; hem 3. 

sınıf öğretmen adaylarının hem de 4. sınıf öğretmen adaylarının empatik becerileriyle öğrenim 

gördükleri sınıflar arasında anlamlı bir farklılık gözlenememiĢtir. 

Yukarıdaki araĢtırma bulguları bu araĢtırmanın sonucu elde edilen bulgularla 

örtüĢmekte, empatinin eğitim düzeyine göre değiĢmediğini ortaya koymaktadır. 

Buna karĢın empatinin eğitim düzeyine göre değiĢtiği sonucuna ulaĢılan araĢtırmalar 

da bulunmaktadır.  

Bunlar : 

Tanrıdağ (1992) Ankara‟daki ruh sağlığı hizmetlerinde çalıĢan personelin empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi konulu 

araĢtırmasında, lisansüstü programlara katılan psikologların empatik eğilim düzeylerinin, 

lisans programlarından mezun olanlara kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. Elde edilen sonuçlardan; Sağlık Meslek Lisesi, iki yıllık ön lisans, dört yıllık 

HemĢirelik Yüksek Okulu mezunu olup olmama durumuna göre, 4 yıllık HemĢirelik Yüksek 
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Okulu mezunlarının empatik eğilim ölçeği ve empatik beceri ölçeği puanlarının diğer iki 

guruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Öz (1998) sağlık evlerinde çalıĢan doktor ve hemĢirelerin empatik eğilim düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu araĢtırmasının sonucunda, eğitim düzeyi arttıkça empatik 

eğilim puanlarının da arttığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Ünal (1997) psikolojik danıĢma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik 

eğilimlerinde gözlenen değiĢmeleri incelemiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre, Psikolojik 

DanıĢma ve Rehberlik Anabilim dalı öğrencilerinin bu bölümde öğrenim görmeye baĢladıkları 

ilk yıl içinde empatik eğilim düzeylerinin en düĢük seviyede olduğu, fakat aynı öğrencilerin 

her geçen yıl empatik eğilim düzeylerinde geliĢmenin kaydedildiği gözlenmiĢtir. 

Çimer (1998) çeĢitli meslek gruplarında çalıĢan kiĢilerin empatik eğilimlerini 

incelediği araĢtırmasında, yüksek öğretim programından mezun olan kiĢilerin empatik eğilim 

düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Pek, Yıldırım ve Dedik (2001) klasik eğitim gören hemĢirelik öğrencilerinin empatik 

beceri düzeylerini uzunlamasına izlemiĢler ve öğrencilerin empati becerilerinin dördüncü 

sınıfta en yüksek seviyede olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Kehale (2002) okul öncesi öğretmenliği programı öğrencilerinin algıladıkları anne 

baba davranıĢları, kendilik algısı ve empatik beceri düzeyleri ve bunlar arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, empatik beceri düzeyinin sınıflara göre farklık 

gösterdiği, 4. sınıf öğrencilerin empatik beceri düzeylerinin 1. sınıf öğrencilere göre daha 

olumlu olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır.   

Sevimligül (2002) hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, Sağlık Meslek Lisesi, Açık Öğretim ön lisans ve lisans 

mezunu hemĢirelerin mesleki eğitim düzeyi yükseldikçe empatik eğilim ve empatik beceri 

düzeylerinin de yükseldiği bulgusuna ulaĢmıĢtır. Lisans mezunu hemĢirelerin empatik eğilim 

ve empatik beceri düzeylerinin diğer okullardan mezun olan hemĢirelerden daha yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Tutuk (2002) HemĢirelik öğrencilerinin algıladıkları iletiĢim becerisi ve empatik 

eğilim düzeyini belirlediği araĢtırmasında, birinci sınıf ve dördüncü sınıfları karĢılaĢtırmıĢ ve 

empatik eğilim puan ortalamalarının eğitim yılına paralel olarak artığını saptamıĢtır.  

Yavuzer, Gündoğdu ve Aytekin (2003) eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik beceri 

düzeylerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın sonucunda, sınıf düzeylerine göre empatik beceri 

puan ortalamalarının,  dördüncü sınıftaki öğrencilerin ikinci sınıftaki öğrencilere göre daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuĢlardır. 
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Körükçü (2004) altı yaĢ grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne empatik 

becerilerini incelendiği araĢtırmasında; lise, üniversite ve yüksek lisans mezunu annelerin 

empatik becerileri arasında anlamlı bir fark olduğunu, yüksek lisans mezunu annelerin 

empatik beceri ölçeği puan ortalamasının, lise ve lisans mezunu olanlardan daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Mete ve Gerçek (2005) PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenim)  yöntemiyle eğitim gören 

hemĢirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerini inceledikleri araĢtırmalarında, 

öğrencilerin eğitimle birlikte empatik becerilerinde artıĢ olduğunu, sınıf yükseldikçe empatik 

beceri puan ortalamasının da yükseldiğini gözlemiĢlerdir. 

Akyol ve ÇiftçibaĢı (2005) araĢtırmalarında okul öncesi öğretmen adaylarının empatik 

beceri düzeylerini belirlemiĢlerdir. AraĢtırmanın sonucunda öğretmen adaylarının empatik 

becerilerinin, bulundukları sınıflara göre anlamlı düzeyde farklı olduğunu ve sınıf düzeyinin 

ilerlemesiyle birlikte, öğretmen adaylarının empatik becerilerinin de arttığını 

gözlemlemiĢlerdir. 

Kılıç (2005) Ġstanbul‟daki okul öncesi öğretmenlerinin empatik beceri düzeylerini bazı 

değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Meslek lisesi, Yüksek eğitim (ön lisans, Açıköğretim 

Fakültesi, lisans, yüksek lisans) alanında yapılan araĢtırmanın sonucunda, eğitim arttıkça 

empatik beceri düzeyinin de arttığı sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Empatinin geliĢtirilmesi ile ilgili farklı görüĢler bulunmaktadır. Bazıları empatinin 

doğuĢtan getirilen bir yetenek olduğunu, öğretilemeyeceğini ileri sürerken, bazıları empati 

kurmanın sonradan öğrenilebileceğini ileri sürmektedir (Eisenberg, 1982, s. 267). Rogers 

(1975) empatiye iliĢkin araĢtırma bulgularından birinde doğru empati kurabilme yeteneğinin 

eğitim yoluyla geliĢtirilebileceğini, empatinin doğuĢtan kazanılmadığını, öğrenildiğini 

belirtmektedir (Akt: Eroğlu, 1995, s.17).  

Bugün artık çağdaĢ eğitim programları içinde iletiĢim ve yaratıcı dramaya geniĢçe yer 

verilmektedir. Bir grup dinamiği, etkinliği ve gücünü koĢullayan drama ve iletiĢim; kiĢinin 

kendini tanıması ve bu yolla baĢkalarıyla etkileĢim ve iletiĢim becerisini ilerletmesi, hayal 

güçlerini geliĢtirmesinin yanı sıra kendini ve baĢkalarını anlama becerisini, yani empatik 

olabilmesini sağlar (Ömeroğlu, 1990, s. 44; Genç, 2004, s. 31). Öğretmenlerin öğrencileriyle 

daha sağlıklı bir iletiĢim kurabilmeleri amacıyla empatik beceri düzeylerinin yüksek olması 

için, Eğitim Fakültelerinde gerek zorunlu dersler, gerekse seçmeli derslerle (iletiĢim, drama 

vs.) öğretmen adaylarının empatik becerilerinin geliĢtirilmesine önem verilmesi gerekir 

(Yavuzer, Gündoğdu ve Aytekin, 2003, s. 103). 
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Yukarıda bahsedilen araĢtırmalardan elde edilen bulgular ve yapılan literatür 

çalıĢmaları eğitim düzeyinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyi üzerinde etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bu araĢtırmadan elde edilen bulgulardan ise, eğitim düzeyinin (lise, ön lisans, lisans ve 

lisansüstü) empatik eğilim ölçeği puan ortalamasında önemli bir farklılaĢmaya neden olmadığı 

anlaĢılmaktadır.  

Empatik eğilim, empatinin duygusal boyutunu oluĢturmaktadır ve doğuĢtan gelen bir 

kiĢilik özelliğidir. Empatik eğilim bir beceri ya da biliĢsel geliĢimden çok tutum geliĢimi ve 

kiĢilik değiĢimi gerektirmektedir. Bu özelliklerinden dolayı değiĢtirilmesi çok güçtür ve 

bunun için daha uzun süreli bir eğitime ihtiyaç vardır (Mete ve Gerçek, 2005, s. 16).  

Bu araĢtırmanın uygulandığı grubun yetiĢkinlerden oluĢması, günümüzde empati 

kavramının gündemde olan bir kavram olup sık kullanılması, bu konuda yayınların, hizmetiçi 

eğitim faaliyetlerin, seminerlerin yetiĢkin eğitimi üzerinde etkili olması nedeniyle empatik 

eğilim düzeyinin eğitim durumu değiĢkenini etkilemediği söylenebilir.   

  

5. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Öğrenci Sayılarının Empatik 

Eğilimlerine Etkisi  

 

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “öğrenci sayıları” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları incelendiğinde, 

0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Sınıfındaki öğrenci sayısı az 

olan okul öncesi eğitim öğretmenleri ile çok olan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, benzer 

empatik eğilim yaklaĢımları sergiledikleri tespit edilmiĢ ve öğrenci sayısı değiĢkeninin, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilim davranıĢlarında farklılaĢmaya yol açan önemli 

bir unsur olmadığı saptanmıĢtır (Tablo 29). 

Öğrenci sayısı ile empatik eğilim arasındaki iliĢkiyi belirten baĢka bir araĢtırmaya 

rastlanmamıĢ olması nedeniyle de baĢka araĢtırmalardan elde edilen bulgularla karĢılaĢtırma 

yapılamamıĢtır.  

Yapılan literatür taraması sonuçları, sınıflardaki öğrenci sayısının az olmasının 

iletiĢimi olumlu yönde etkilediğini belirtse de, bu araĢtırma sonucundan elde edilen bulgular, 

öğretmenlerin sınıflarında bulunan öğrenci sayısı ile empatik eğilimleri arasında bir 

farklılaĢma bulunmadığını göstermektedir. Bu durum ise, yıl içinde öğrenci sayısının 

sınıflarda zaman zaman değiĢmesi, uzun zaman aynı sayıda öğrenci ile çalıĢma olanağının 

bulunmaması, sınıflarındaki öğrenci sayılarının çok kalabalık olmaması ve öğretmenlerin 
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çoğunluğunun sınıflarındaki öğrenci sayılarının birbirine yakın olması nedeniyle, sınıftaki 

öğrenci sayısının öğretmenlerin empatik eğilimlerini etkileyebilecek, değiĢtirebilecek bir 

etkiye sahip olmadığı Ģeklinde açıklanabilir.  

6. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Medeni Durumlarının Empatik 

Eğilimlerine Etkisi  

 

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “medeni durum” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları incelendiğinde, 

0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Evli olan öğretmenlerle bekâr 

öğretmenlerin benzer empatik eğilim sergiledikleri tespit edilmiĢ olup, öğretmenlerin empatik 

eğilimleri üzerinde medeni durumlarının etkili olmadığı görülmüĢtür (Tablo 30). 

Empatinin medeni duruma göre değiĢmediğini ortaya koyan araĢtırmalar aĢağıda 

sıralanmıĢtır.  

Öz (1992) sağlık evlerinde çalıĢan doktor ve hemĢirelerin empatik eğilim düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, medeni durum değiĢkenine göre empatik 

eğilim puanında önemli bir farklılık gözlemleyememiĢtir.  

Bayam, ġimĢek ve Dilbaz (1995) üç farklı meslek grubunun (tiyatro sanatçıları, 

psikiyatri dıĢı hekim, mühendis) empatik beceri düzeylerini karĢılaĢtırdıkları araĢtırmalarında, 

medeni durumla empatik beceri puanları arasında anlamlı bir iliĢki bulamamıĢlardır.  

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. Elde edilen sonuçlardan, hemĢirelerin medeni durumlarına göre empatik eğilim 

ölçeği puan ortalaması bakımından anlamlı bir fark olmadığını saptamıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

AraĢtırmasının sonucunda, medeni durum ile empatik eğilim arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki olmadığını belirtmiĢtir.  

Sevimligül (2002) hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. Değerlendirme sonuçlarından, hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri 

düzeylerinin medeni durumlarına göre dağılımına bakıldığında, medeni durum değiĢkeninin 

istatistiksel yönden önemsiz olduğu bulunmuĢtur.  

Erçoban (2003)  ilköğretim II. kademesindeki branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerini çeĢitli değiĢkenler açından incelemiĢtir. AraĢtırmasının sonucunda evli 

öğretmenler ile bekâr öğretmenlerin puan ortalamaları arasında çok fazla farkın olmadığı yani, 

medeni durum değiĢkenine göre anlamlı bir değiĢme göstermedikleri bulgusuna ulaĢmıĢtır.  
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Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empatik beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasında, araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve hemĢirelerin 

medeni durumları ile empati beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaĢma 

gözleyememiĢtir. 

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirilmesi 

isimli araĢtırmasında; sağlık çalıĢanlarının, uzman hekimlerin, pratisyen hekimlerin, 

hemĢirelerin ve ebelerin empatik eğilim düzeyleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir 

farkın olmadığını gözlemlemiĢtir.  

Yukarıdaki araĢtırmalardan elde edilen bulgular, medeni durumun empatik eğilim ve 

empatik beceri düzeyi üzerinde etkili olmadığını ortaya koymaktadır. Bu araĢtırma 

sonucundan da, medeni durumun empatik eğilim üzerinde etkili olmadığı anlaĢılmaktadır. 

Medeni duruma göre öğretmenler arasında anlamlı bir farkın olmaması, öğretmenlerin 

empatik eğilimlerinde bekâr ya da evli olmalarının fark yaratıcı değiĢken olmadığı biçiminde 

yorumlanabilir. Evli ve bekâr öğretmenlerin aynı ortamlarda çalıĢmaları, benzer yaĢantılara 

sahip olmaları, her iki grubun da eğitimden ve yayınlardan aynı düzeyde faydalanmaları 

nedeniyle empatik eğilim düzeylerinde benzerlik olduğu Ģeklinde açıklanabilir.  

Diğer taraftan medeni durumun empatik eğilimi etkilediğini gösteren araĢtırma 

sonuçları da mevcuttur. Bekârların evlilere göre empati puanlarının yüksek olduğunu 

vurgulayan araĢtırmalar sırası ile aĢağıda verilmiĢtir.  

Yıldırım (1992)  psikolojik danıĢma ve rehberlik programı öğrencileri ile psikoloji 

programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

incelediği araĢtırmasının sonucunda, bekârların empatik beceri düzeylerinin evlilere oranla 

daha yüksek olduğunu bulmuĢtur. 

 Alver (2003) çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapan bireylerin empatik 

becerileri ve karar verme stratejileri ile psikolojik belirtileri arasındaki iliĢkileri incelemiĢtir.  

AraĢtırmasının sonucunda, bekârların empatik beceri puanlarının evli ve boĢanmıĢlardan daha 

yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Evlilerin daha empatik olduklarını belirten araĢtırmalar ise aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Kumanlı (1996) ortapedik özürlülerde empatik eğilim ve çatıĢma eğilimini 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçları, evli olan ortapedik özürlülerin bekârlara göre daha yüksek 

düzeyde empatik eğilime sahip olduklarını ortaya koymuĢtur.  

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma bulgularına 

göre, evlilerin empatik eğilimleri anlamlı olarak daha yüksek bulunmuĢtur. 
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Bu bulgular, bu araĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgular ile paralellik 

göstermemektedir. Evli olan öğretmenlerin evliliğinde mutlu olup olmaması, çocuğunun olup 

olmaması gibi değiĢkenler empati düzeyini etkileyebilir. 

7. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin ÇalıĢtıkları Eğitim 

Kurumlarının (Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ) Empatik Eğilimlerine Etkisi  

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin çalıĢtıkları kurumları 

(Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ) empatik eğilimlerini etkilemekte midir? Alt amacına iliĢkin 

olarak, empatik eğilim puan ortalamaları incelendiğinde 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunamamıĢtır. MEB‟e bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile 

SHÇEK‟e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin benzer empatik eğilim 

sergiledikleri saptanmıĢtır (Tablo 31). 

 Önemlitürk (1997) lise yöneticilerinin kendini gerçekleĢtirme ve empati düzeyleri 

baĢlıklı araĢtırmasının sonucunda, branĢları farklı olan (fen, sosyal, meslek dersleri) orta 

öğretim okulu yöneticilerin branĢları arasında ve okullara göre empatik beceri düzeylerinde 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre; klinik hemĢiresi, poliklinik hemĢiresi, özel müdahale 

ve ameliyathane hemĢireleri arasında empatik eğilim ölçeği puanı açısından anlamlı bir fark 

olmadığını saptamıĢtır. 

Sevimligül (2002) hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. Değerlendirme sonuçlarına göre; poliklinikte çalıĢanlar hemĢirelerin empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki fark önemsiz bulunmuĢtur. 

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirilmesini 

amaçladığı araĢtırmasında; sağlık ocağı ve hastanelerde çalıĢan sağlık çalıĢanlarının, uzman 

hekimlerin, pratisyen hekimlerin ve hemĢirelerin çalıĢtıkları kuruma göre empatik 

eğilimlerinin anlamlı farklılık göstermediğini belirtmiĢtir.  

Okul öncesi eğitim kurumları açısından araĢtırma bulgularına rastlanmadığından, 

araĢtırmanın bu değiĢkeni,  liselerde ve hastanelerde yapılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bu bulgular, bu araĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgularla paralellik 

göstermektedir. 

Bu bulgulara dayalı olarak okul öncesi eğitim kurumlarında (Anaokulu/Ana 

sınıfı/KreĢ) çalıĢma ortamının çok fazla değiĢmediği, birbirine yakın yaĢ grupları ile 

çalıĢtıkları ve birbirine benzer programlar yaparak benzer etkinlikleri uyguladıkları, benzer 
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programların uygulandığı öğretim kurumlarından yetiĢtikleri için empatik eğilim düzeyinin 

öğretmenlerin çalıĢtıkları eğitim kurumlarına göre değiĢmediği söylenebilir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı KreĢ ve Gündüz Bakım 

Evlerinde çalıĢanların empatik eğilim puan ortalamaları diğer kurumlarda (Anaokulu/Ana 

sınıfı) çalıĢanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da diğer kurumlarda çalıĢanlara 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak da; kreĢ ve gündüz bakım 

evlerinin özel kuruluĢlar olması, bu kurumların varlığını sürdürebilmeleri için müĢteri 

memnuniyeti sağlamalarının gerekli olduğu, bu sebeple de çalıĢanların daha empatik tutum 

içinde olmaları gösterilebilir.  

ÇalıĢılan kurumun empatik eğilimi farklılaĢtırdığını belirten araĢtırmalar ise aĢağıda 

verilmiĢtir. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırma 

sonucu elde edilen bulgulardan, yoğun bakım hemĢiresi, servis hemĢiresi ve diğer bölümlerde 

çalıĢan hemĢireler arasında empati puanları bakımından, özel müdahale, poliklinik gibi 

birimlerde çalıĢan hemĢirelerin empatik eğilim puanlarının yüksek olduğunu saptamıĢtır. 

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasında, ebe ve hemĢirelerin çalıĢtıkları hastaneye (SSK 

Ankara, Dr. Zekâi Tahir Burak, Zübeyde Hanım) göre empatik beceri puanlarının 

karĢılaĢtırması sonucunda, SSK Ankara Hastanesinde çalıĢan grubun empatik beceri puan 

ortalamasının diğerlerine göre düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma bulgularına 

göre; Cerrahi bölümlerde çalıĢan hekimlerin, Dâhiye bölümlerde çalıĢan hekimlere göre 

empatik eğilim ortalamalarının anlamlı olarak az olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Yukarıdaki araĢtırma bulguları bu araĢtırma sonuçları ile paralellik göstermemektedir. 

Buna etken olarak, hastane koĢullarının farklı olması, hasta sayısı, çalıĢma saatleri vb. 

değiĢkenler gösterilebilir. 

8. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Çocuk 

Sayılarının Empatik Eğilimlerine Etkisi  

  

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “sahip oldukları çocuk sayıları” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları 

incelendiğinde, 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Çocuğu 
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olmayan okul öncesi eğitim öğretmenleri, 1-2 ile 3 ve daha fazla çocuğa sahip olan 

öğretmenlerin benzer empatik eğilim davranıĢı sergiledikleri saptanmıĢtır. Öğretmenlerin 

empatik eğilim düzeyleri üzerinde çocuk sayısının etkili olmadığı görülmüĢtür (Tablo 32). 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. Elde edilen sonuçlardan, hemĢirelerin çocuk sahibi olup olmama değiĢkenine 

göre empatik eğilimlerinde anlamlı bir fark olmadığını saptamıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Sonuç 

olarak, çocuğu olan ve olmayan hemĢirelerin empatik eğilim ölçeği puanları arasında anlamlı 

farkın olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır.  

Sevimligül (2002) hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, çocuk sahibi olan hemĢireler ile olmayanların empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur.  

Erçoban (2003) ilköğretim II. kademe branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açından incelediği araĢtırmasında çocuk sayısı değiĢkenine 

göre anlamlı bir değiĢme göstermediği bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Körükçü (2004) altı yaĢ grubundaki çocukların özsaygı düzeyleri ile anne empatik 

becerilerini incelemiĢtir. Sonuç olarak; tek çocuğa sahip anneler ile 2-3 çocuğa sahip 

annelerin empatik beceri puanları arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır. 

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasında, araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve hemĢirelerin 

doğum yapma durumları ve çocuk sayısı ile empati beceri puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Kılıç (2005) Ġstanbul‟daki okul öncesi öğretmenlerinin empatik beceri düzeylerini bazı 

değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Ġstatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgulardan, 

empatik becerinin çocuk sahibi olup olmama değiĢkenine göre farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır. 

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerini değerlendirdiği 

araĢtırmasında; sağlık çalıĢanlarının, uzman hekimlerin, pratisyen hekimlerin, hemĢirelerin ve 

ebelerin empatik eğilimlerinin çocuk sayısına (0-1 çocuk, 2 çocuk, 3 ve üzeri) göre anlamlı 

farklılık göstermediğini saptamıĢtır.  

 Bu bulgular bu araĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgularla tutarlık göstermektedir. 

Çocuğu olan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin yüksek olması beklenebilir. Ancak 

empatik eğilim düzeylerinin, sahip olunan çocuk sayısına göre anlamlı bir farklılık 
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göstermemesi; öğretmenlerin yaĢ grubu küçük olan çocuklarla çalıĢmalarından dolayı çocuk 

sevgisine sahip olmaları, aynı yaĢ grubu çocuklarla çalıĢmaları ve aldıkları benzer eğitimden 

kaynaklandığı Ģeklinde yorumlanabilir. 

Diğer taraftan ; 

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma bulgularına 

göre, çocuk sahibi olanların empatik eğilimleri anlamlı olarak daha yüksek bulunmuĢtur. 

Akgöz ve diğerlerinin bulguları ile bu araĢtırmanın sonuçları paralellik 

göstermemektedir. Bununla ilgili olarak; annelik ve babalık duygusunun, kendi çocuklarını 

anlamaya çalıĢmalarının, baĢkalarını anlamalarını da olumlu yönde etkileyebileceğinden, 

empatik eğilimleri yüksek çıkmıĢ olabilir Ģeklinde yorumlanabilir. 

9. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Mesleği Ġsteyerek Seçip 

Seçmemelerinin Empatik Eğilimlerine Etkisi  

  

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenlerin mesleği isteyerek seçip 

seçmemeleri empatik eğilimlerini etkilemekte midir? Alt amacına iliĢkin olarak, empatik 

eğilim puan ortalamaları incelendiğinde 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Mesleği isteyerek seçen okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin empati puanları, mesleği 

istemeyerek seçen öğretmenlerden yüksek olduğu saptanmıĢtır (Tablo 33). 

Literatürde mesleğe isteyerek girmenin empatik eğilim düzeyini etkilediğini gösteren 

araĢtırmalar bulunmaktadır.  

Bunlar aĢağıda sıralanmıĢtır.   

Yıldırım (1992) mesleğe isteyerek giren rehber öğretmenlerin empatik eğilim 

düzeylerinin, tesadüfen veya istemeyerek girenlere oranla empatik eğilim puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre; mesleğini isteyerek seçen hemĢirelerin empatik 

eğilim puanlarının, mesleğini isteyerek seçmeyenlere göre yüksek olduğunu saptamıĢtır. 

Erçoban (2003) ilköğretim II. kademe branĢ öğretmenlerinin empatik eğilim 

düzeylerini çeĢitli değiĢkenler açından incelediği araĢtırmasında, mesleğini isteyerek seçen 

öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi puanlarının, mesleği isteyerek seçmeyenlere oranla daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmalarının 
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sonucunda, mesleği isteyerek seçenlerin empatik eğilimlerinin anlamlı olarak daha yüksek 

olduğunu gözlemlemiĢlerdir. 

Murat, Özgan ve ArslantaĢ (2005) ; öğretmen adaylarının kendilerine ders veren 

öğretim elemanlarının empatik tutumlarına iliĢkin algıları ile ders baĢarıları arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın sonucunda, “öğretmenliği sevdiğim için” tercih ettim diyen 

öğretmen adaylarının; “çevremin ve arkadaĢlarımın isteği” ve “iĢ bulma garantisi için” tercih 

ettim diyenlere göre empatik tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirilmesi 

isimli araĢtırmasında; mesleği isteyerek seçen sağlık çalıĢanlarının, hemĢirelerin ve ebelerin 

empatik eğilimlerinin mesleğini istemeyerek seçenlere göre yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır.  

Bu sonuçlar, bu araĢtırmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

Dökmen'e göre (2002, s.149), kiĢilerin ilgi duydukları alanlara yönelmeleri, hem bu 

alanda baĢarı göstermelerini hem de daha empatik olabilmelerini sağlar.  

Yukarıda bahsedilen araĢtırma sonuçları ile literatür taraması sonucu mesleği kendi 

istekleriyle gönüllü olarak seçenlerin, mesleğini isteyerek seçmeyenlere göre daha empatik 

davrandıkları görülmektedir. Mesleği isteyerek seçmenin; mesleğe ilgi duymayı ve 

kabullenmeyi sağladığı, bu sebeple de mesleğin gerektirdiği beceri ve tutumları da göstermeyi 

kolaylaĢtırdığı ve empatik olmayı sağladığı Ģeklinde yorumlanabilir.  

Diğer taraftan bu araĢtırma sonuçları ile paralellik göstermeyen araĢtırmalarda 

mevcuttur. Bu araĢtırmalar aĢağıda sıralanarak verilmiĢtir.  

Ergül (1995) Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin benlik algı düzeyleri ile empatik 

eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmasında, mesleği 

isteyerek veya tesadüfen seçen hemĢirelerin empatik eğilim puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulamamıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırma 

bulgularından; mesleğini isteyerek seçenler ile isteksiz olanların empatik eğilim ölçeği 

puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı saptanmıĢtır.  

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmasında, araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve hemĢirelerin 

mesleği seçme Ģekli ile empati beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir iliĢki 

bulamamıĢtır. 
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Mesleği istemeyerek seçenler ile isteyerek seçenler arasında farkın olmamasına iliĢkin; 

baĢlangıçta mesleği istemeden seçtikleri halde, mesleğe baĢladıktan sonra mesleklerini 

benimsemiĢ ve kabullenmiĢ olabilecekleri Ģeklinde yorumlanabilir. 

10. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Mesleklerini Sevip 

Sevmemelerinin Empatik Eğilimlerine Etkisi  

  

AraĢtırmanın sonucundan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “mesleklerini sevip sevmemeleri” değiĢkenine göre, empatik eğilim puanları 

incelendiğinde, 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Mesleği seven 

okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, mesleğini sevmeyen okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinden daha empatik eğilim sergiledikleri görülmektedir (Tablo 34). 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, yaptığı meslekten memnun, kısmen memnun ve 

memnun değil değiĢkenlerine göre, mesleğini yapmaktan memnun olanların empatik eğilim 

ölçeği puan ortalamalarının diğer iki guruba göre yüksek olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

Ünal (1997) psikolojik danıĢma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik 

eğilimlerinde gözlenen değiĢmeler adlı bir araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmasının sonunda elde 

edilen bulgular, bölümü benimseyememiĢ ve bölüm değiĢtirmeyi çok isteyen öğrencilerin 

empatik eğilim düzeylerinin önemli düzeyde düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Akgöz ve diğerleri (2005) Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nde çalıĢan hekimlerin empatik eğilimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma bulgularına 

göre, geçmiĢe dönebilse mesleğini yeniden tercih edecek olanların empatik eğilimleri anlamlı 

olarak daha yüksek bulunmuĢtur. 

Yukarıdaki araĢtırmaların sonuçları ile bu araĢtırmanın sonuçları paralellik 

göstermektedir.  

Mesleğini severek yapan öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi de, mesleği isteyerek 

seçen öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri gibi oldukça büyük bir farkla yüksek çıkmıĢtır. 

Bu duruma göre; bir iĢi isteyerek ve severek yapmanın, mesleğine ve çevresine karĢı daha 

duyarlı olmayı sağladığı ve mesleğin gerektirdiği davranıĢ ve tutumları gösterme olasılığını 

artırdığı söylenebilir. 
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Ancak literatürde bu araĢtırmanın bulgularında farklı olan bulguları ortaya koyan 

araĢtırmalar da vardır. Bunlar;  

Yıldırım (1991) rehber öğretmenlerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin 

bazı değiĢkenler açısından incelendiği araĢtırmasının sonucunda, mesleki memnuniyete göre 

empatik eğilim düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulamamıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

HemĢirelerin empatik eğilim puan ortalamaları ile çalıĢma ortamından memnuniyet durumu 

arasındaki iliĢkiyi incelediğinde, memnun değilim cevabını verenler ile memnunum cevabını 

veren grup arasında bir farkın olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır.  

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelediği araĢtırmanın sonucunda, araĢtırma grubunu oluĢturan ebe ve 

hemĢirelerin meslekten memnuniyet durumları ile empati beceri puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığını belirtmiĢtir. 

Mesleği sevenle sevmeyen arasında farkın bulunmaması; mesleği sevmese de süreç 

içerisinde kiĢilerin empatik eğilimlerinin geliĢmiĢ olabileceği ve mesleği sevmeden seçtikleri 

halde zamanla mesleğe alıĢıp sevmiĢ olabilecekleri Ģeklinde yorumlanabilir.  

11. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Tam Günlük/ Yarım Günlük 

ÇalıĢma Biçimlerinin Empatik Eğilimlerine Etkisi  

  

AraĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitimi 

öğretmenlerinin “tam günlük/yarım günlük çalıĢma biçimleri” değiĢkenine göre, empatik 

eğilim puanları incelendiğinde, 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır. Tam gün çalıĢan okul öncesi eğitimi öğretmenleri ile yarım gün çalıĢan okul 

öncesi eğitimi öğretmenlerinin benzer empatik eğilim davranıĢı sergiledikleri görülmektedir 

(Tablo 35). 

PiĢmiĢoğlu (1997) bir devlet hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin empati düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, sürekli gündüz çalıĢan, bazen nöbet tutup gündüz 

çalıĢan ile sürekli gece çalıĢanlar arasında empatik eğilim ölçeği puanı açısından anlamlı bir 

fark olmadığı bulgusuna ulaĢmıĢtır. 

TaĢdemir (1999) Ege Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi‟nde çalıĢan 

hemĢirelerin empatik eğilim ve iĢ doyumu düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda; sürekli gündüz çalıĢan, bazen nöbet tutup gündüz çalıĢan ile sürekli 
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gece çalıĢan hemĢirelerin çalıĢma Ģekli ile empatik eğilim arasında istatistiksel olarak anlamlı 

iliĢki olmadığını belirtmiĢtir. 

Sevimligül (2002) hemĢirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini 

incelemiĢtir. Yapılan istatistiksel analiz sonucu, hemĢirelerin gündüz ve vardiya çalıĢma 

Ģekillerine göre empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemsiz bulunmuĢtur.  

Çiçek (2006) sağlık çalıĢanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirilmesi 

isimli araĢtırmasında, pratisyen hekimlerin empatik eğilimlerinin çalıĢma durumuna (sürekli 

gündüz, sürekli gece ve bazen nöbet) göre anlamlı farklılık göstermediğini saptamıĢtır.  

Yukarıdaki araĢtırma sonuçları ile bu araĢtırma sonuçları paralellik göstermektedir.  

Literatürde öğretmenlerin çalıĢma biçimi ile ilgili araĢtırma bulgularına ulaĢılamadığı 

için, öğretmenler açısından karĢılaĢtırma yapılamamıĢtır. 

Bu araĢtırma sonunda ortaya çıkan sonuçlardan anlaĢılacağı üzere, çalıĢma biçimine 

göre öğretmenlerin empatik eğilim puanlarında farklılık olmadığı, bunun sebebinin ise, okul 

öncesi eğitim kurumlarının iĢ ortamının ve iĢ yoğunluğunun kurumlar arasında çok farklılık 

göstermediği, çalıĢma biçimini öğretmenlerin kendilerinin tercih etmiĢ olabilecekleri, benzer 

eğitim kurumlarından benzer programlarla yetiĢmiĢ olabileceklerinden kaynaklandığı Ģeklinde 

yorumlanabilir.   

AĢağıda verilen araĢtırmanın bulguları ise, bu araĢtırmanın sonucunda ulaĢılan 

bulgularla örtüĢmemektedir. 

Pınar (2004) doğum salonunda çalıĢan ebe ve hemĢirelerin empati beceri düzeyleri ve 

etkileyen faktörleri incelemiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre; sürekli gündüz, 

sürekli gece, bazen nöbet Ģeklinde çalıĢma Ģekline göre, gündüz çalıĢan grubun empatik beceri 

puanı ortalamasının, diğerlerine nazaran anlamlı bir Ģekilde yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

Yukarıda sözü edilen araĢtırmada gündüz çalıĢanların empatik beceri puan 

ortalamaları yüksek çıkmıĢtır. Bunun sebebi, gündüz çalıĢma ortamının daha fazla insanla 

iletiĢim kurmayı gerektirdiği için daha sosyal olmalarını sağlayacağından, empatik beceri 

puanı ortalamasının yüksek çıkmasını sağlamıĢ olabilir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan sonuç ve 

önerilere yer verilmiĢtir. AraĢtırmanın öğretmenler için olan bağımsız değiĢkenleri; okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki kıdem, cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayıları, 

medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları (Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ), sahip oldukları çocuk 

sayıları, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleği sevip sevmemeleri, tam günlük/yarım 

günlük çalıĢma biçimleridir. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni ise, okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin empatik eğilimleridir. 

AraĢtırma bulgularına göre okul öncesi eğitim öğretmenlerinin; mesleki kıdem (1-5 

yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üstü), yaĢ (18- 23 yaĢ, 24-29 yaĢ, 30-35 yaĢ, 36-41 

yaĢ, 42 yaĢ ve üstü), mezun oldukları eğitim düzeyi (lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü), 

sınıflarındaki öğrenci sayıları (1-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26 ve üstü), medeni durum (evli, 

bekâr), çalıĢtıkları kurumları (anaokulu, ana sınıfı, kreĢ), sahip oldukları çocuk sayıları 

(çocuksuz, 1-2 çocuğa sahip, 3 ve daha fazla çocuğa sahip), çalıĢma biçimi (tam günlük, 

yarım günlük) değiĢkenlerine göre empatik eğilim düzeylerinde anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin cinsiyet değiĢkenine göre 

empatik eğilim düzeylerinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıĢtır. Bayan öğretmenlerin 

empatik eğilim puanlarının erkeklere göre yüksek olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleği isteyerek seçip seçmemeleri değiĢkenine 

göre, empatik eğilimlerinde anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Bu sonuca göre, okul öncesi eğitim 

öğretmenliği mesleğini isteyerek seçen öğretmenlerin, mesleği istemeyerek seçenlere göre 

empatik eğilim puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

Mesleği sevip sevmeme değiĢkenine göre okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik 

eğilim düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen bu 

bulguya göre, mesleğini severek yapan öğretmenlerin, mesleğini severek yapmayan 

öğretmenlere göre empatik eğilim puan ortalamalarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak Ģu önerilerde bulunulabilir: 

1. Öğretmenlik mesleğine baĢlamadan önce;  

1.1. Okul öncesi eğitimden baĢlamak üzere tüm eğitim kademelerinin programlarında 

empatinin geliĢimini sağlayacak etkinliklere ve derslere yer verilmelidir. 
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1.2. Geleceğin öğretmen adaylarının empatik eğilim ve becerilerini geliĢtirecek, insan 

iliĢkilerinde beceri kazanmalarını sağlayacak iletiĢim derslerine ve bu derslerin içeriğinde 

empati konusuna önem verilmelidir. 

1.3. Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümlerinin öğretmen adayları tarafından 

isteyerek seçilmesi ve mesleğin öğretmenler tarafından benimsenmesi amacıyla özendirici 

tedbirler alınmalıdır. 

1.4. Okul öncesi eğitim öğretmenliğinde okuyan öğrenciler için, mesleği sevdirecek, 

ders içi ve ders dıĢı etkinliklere yer verilmelidir.  

2. Öğretmenlik mesleğine atandıktan sonra; 

2.1. M.E.B. tarafından iletiĢim ve empati konusunda eğitici CD ve kitaplar 

hazırlanarak internet aracılığı ile okullara ve öğretmenlere ücretsiz olarak gönderilmelidir. 

2.2. Televizyon programlarında, eğitime yönelik olarak yapılan seminer, panel ve 

konferanslarda iletiĢim ve empati konusuna yer verilmelidir.  

2.3.  Gazete ve dergilerde iletiĢim ve empatinin önemini vurgulayan açıklamalara yer 

verilmelidir. 

 2.4. Öğretmenlerin iletiĢim becerilerini ve empatik eğilim düzeylerini artırmada, 

çevreleriyle ve öğrencileri ile iliĢkilerinde nasıl daha iyi iletiĢim kurabilecekleri ve empatik 

olabilecekleri konusunda eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Bu konuda öğretmenlere hizmet 

içi eğitim verilmelidir. 

3. Yeni araĢtırmalara yönelik olarak;  

3.1. Üniversitelerin okul öncesi eğitimi bölümünde alınan derslerin, öğrencilerin 

empatik eğilimlerine etkisini ortaya koymak için birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin 

empatik eğilim düzeylerini belirlemeye yönelik araĢtırmalar yapılabilir. 

3.2. Aynı değiĢkenlerle farklı branĢlardaki öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerini 

inceleyen araĢtırmalar yapılabilir. 

3.3. BaĢka değiĢkenler kullanılarak okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilim 

ve beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik araĢtırmalar yapılabilir. 

3.4. Okul öncesi eğitim programından baĢlamak üzere tüm eğitim kademelerinde 

uygulanan programlarda, çocuklarda empatiyi geliĢtirecek etkinliklere ne ölçüde yer verildiği 

araĢtırılabilir. 

3.5. AraĢtırma evreni geniĢletilerek, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik 

eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla baĢka Ġller belirlenip, Türkiye genelinde bir 

karĢılaĢtırma yapılarak sonuçlar test edilebilir. 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin empatik 

eğilimlerinde; mesleki kıdem, cinsiyet, yaĢ, mezun oldukları eğitim düzeyi, öğrenci sayıları, 

medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları(Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ), sahip oldukları çocuk 

sayıları, mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleklerini sevip sevmemeleri, tam 

günlük/yarım günlük çalıĢma biçimi değiĢkenleri yönünden anlamlı bir farklılaĢmanın olup 

olmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni, “okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan öğretmenlerin empatik eğilimleri” ‟dir. Bağımsız değiĢkenleri ise, “okul öncesi 

eğitimi öğretmenlerinin mesleki kıdem, cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayıları, medeni 

durumları, çalıĢtıkları kurumları (Anaokulu/Ana sınıfı/KreĢ), sahip oldukları çocuk sayıları, 

mesleği isteyerek seçip seçmemeleri, mesleği sevip sevmemeleri, tam günlük/yarım günlük 

çalıĢma biçimleri” ‟dir. 

AraĢtırmanın çalıĢma evreni; 2006-2007 öğretim yılında Konya Ġl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢan öğretmenler ile SHÇEK‟e bağlı 

KreĢ ve Gündüz Bakım Evlerinde görev yapan tüm öğretmenlerdir.  

Örneklemi ise, Konya Ġlinde, Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 175 okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan 342 öğretmen ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumlarına bağlı 34 KreĢ ve Gündüz Bakım Evlerinde görev yapan 79 öğretmen 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada toplam 382 öğretmen örnekleme dâhil edilmiĢtir. 

Örnekleme dâhil edilen, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim 

kurumlarında çalıĢan öğretmelerin tamamına ulaĢılmıĢ, ancak Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu‟na bağlı KreĢ ve Gündüz Bakımevlerinde çalıĢan 39 öğretmenin ölçekleri 

geri dönmemiĢtir. Bunun sebebi olarak, yıl sonu etkinliklerdeki ve çalıĢmalardaki yoğunluk 

nedeni ile kendilerine posta aracılığıyla ulaĢılmaya çalıĢılan öğretmenlerin konuya karĢı 

ilgisiz kalmaları gösterilebilir.   

Toplanan 382 anketten, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan gelen 9, SHÇEK‟ 

den gelen 2, olmak üzere toplam 11 adet anket eksik ya da birden fazla iĢaretleme yapılarak 

doldurulması nedeni ile elenmiĢ ve bu nedenle çalıĢma 371 form ile değerlendirilmiĢtir. 

Tarama modelinde olan bu araĢtırmada, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasında 

iliĢkisel tarama yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada okul öncesi öğretmenlerin kiĢisel bilgilerini içeren “KiĢisel Bilgi Formu” 

ile empatik eğilimlerini ölçmek için Prof. Dr. Üstün DÖKMEN tarafından geliĢtirilen 

“Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen empatik eğilim 
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puanlarında iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi test etmek için t testi, ikiden fazla değiĢken 

arasındaki iliĢkiyi test etmek için de F sınaması kullanılmıĢtır. Cinsiyet, medeni durum, 

mesleği isteyerek seçip seçmeme, mesleği sevip sevmeme, tam günlük/yarım günlük çalıĢma 

biçimi değiĢkenlerinde t testi; mesleki kıdem, yaĢ, eğitim düzeyi, öğrenci sayısı, eğitim 

kurumu, sahip oldukları çocuk sayısı değiĢkenlerinde ise F sınaması kullanılmıĢtır. Verilerin 

analizinde manidarlık seviyesi 0.05 olarak belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin; mesleki kıdem, yaĢ, 

eğitim düzeyleri, öğrenci sayıları, medeni durumları, çalıĢtıkları kurumları, sahip oldukları 

çocuk sayıları, çalıĢma biçimlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, buna karĢın 

bayanların erkeklere, mesleği isteyerek seçenlerin mesleği istemeyerek seçenlere, mesleği 

sevenlerin mesleği sevmeyenlere göre empatik eğilim puan ortalamalarının daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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                                                                 SUMMARY 

  

Investigated to become different or not about empathic inclinations of the teachers at 

the education institutional for before the school,  seniority of profession,  sex,  age,  graduated 

education,  numbers of the students,  martial status,  work place  (nursery, kindergarten),  own 

children numbers,  willingly chose the profession or not,  love the career or not,  full time or 

part time working on this research. Dependant Factors of the research are empathic 

inclinations of the teachers at the education institutional for before the school. Independant 

Factors of the research are teachers of preeducation seniority of profession,  sex,  age,  

graduated education,  numbers of the students,  martial status,  work place  (nursery, 

kindergarten),  own children numbers,  willingly chose the profession or not,  love the career 

or not,  full time or part time working on this research. 

Universe of the investigation The teachers of pre-education instituons of Konya City 

National Education Division of The Ministry of National Education and the teachers of 

convalescent homes and creches of SHÇEK that they have worked during the 2006–2007 

educational year.   

Sample, It has been formed 342 teachers of 175 pre-education instituons of Konya 

City National Education Division of The Ministry of National Education and 79 teachers of 

34 convalescent homes and creches of SHÇEK. In the research they have been used 382 

teachers of total. 

Included of Sample, It has been reached all of the teachers of pre-education instituons 

of City National Education Division, but the scales could not to get back 39 teachers of 

convalescent homes and creches of SHÇEK. But, it can be shown that these 39 teachers are 

indifference to the research.  Collected about 382 questionnaires, This investigate is 

appreciated with 371 forms and 11 forms are eliminated by defected or marked more than 

one. 

It has been connected combed between the dependent and independent factors on this 

research. 

 It has been used  “individual information form” and  “empathic inclination scale” 

improved by Prof. Dr. Üstün DÖKMEN. It has been used F test to make a test about relation 

more than two factors and t test to make a test about relation between two factors according to 

the points of inclination at the end of the research. It has been used t test to the sex, martial 

status, willingly chose the profession or not, love the career or not, full time or part time 

working form and and used to F test to seniority of profession, age, graduated education, 
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numbers of the students, work place, own children numbers, Meaningfulness Level is 

determined 0,05 accordin to the analysis of the data.  

At the end of the research, level of empathic inclinations of the teachers is not shown 

difference according to the seniority of profession, age, graduated education, numbers of the 

students, martial status, work place, own children numbers, however the women to men, 

willingly chose the profession teachers to unwillingly chose the profession teachers, love the 

career of the teachers to the withouth love the career of the teachers, On the other hand, 

avarage of points of empathic inclinations of the teachers is higher women to men, willingly 

chose the profession teachers to unwillingly chose the profession teachers, love the career of 

the teachers to the withouth love the career of the teachers. 
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