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 “Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme” Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı; “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusuna ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu 

çalışma, nitel araştırmalardan olgubilim deseninde bir çalışmadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Sivas ilçede yer alan Anadolu Lisesinde okuyan maksimum durum örneklemesi ile seçilen 

20 tane 9. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından “Öğrenci Görüşme 

Formu” geliştirilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; 9. sınıf öğrencileri için matematik ve matematik öğrenimine değer verme konusunun çok da 

anlamlı olmadığı söylenebilir. Bu durum da öğrencilerin çoğunluğunun matematik öğrenmeyi tam olarak 

içselleştiremediklerini ve öğrencilerin matematiğin hayata dönük temel felsefesinin çok da kazandırılamadığını 

söyleyebiliriz. Öğrencilere göre, matematik derslerinde oyun ve drama gibi yöntemlerin kullanılmasıyla yani sosyal ve 

duyuşsal özelliklerini kullanabilecekleri etkinlikler yoluyla, dersin daha eğlenceli hale geleceğini düşünmektedirler.   

Anahtar Sözcükler: Matematik öğretimi, matematiğe değer verme, ortaöğretim matematik programı 

 

Giriş 

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşayışımızdaki sorunların çözülmesinde de kullandığımız önemli araçlardan biridir 

(Baykul, 2011). Matematik; toplumda bireyin düşünce ve ufkunun gelişmesini sağlar. Matematik öğreniminin temel felsefesi 

öğrenciyi günlük hayatta karşılaşacağı her türlü sorunu çözmede yardımcı olmaktır. Kainattaki düzeni ve bundan hareketle 

hayatı kolaylaştırıcı stratejiler ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir (Aydın, 2003). Bu kadar önemli bir konu alanında 

öğrenci başarısı genel olarak düşük olmakta ve matematik dersi ve matematik genel olarak insanların korkulu rüyası haline 

gelmiş durumdadır. Bu durumun sebepleri arasında; matematik öğretiminde kullanılan yöntemlerin ve öğretmen 

davranışlarının, matematik öğreniminde ise; öğrencilerin bilişsel ve psikolojik özellikleri, öğrenme stilleri, duyuşsal 

özellikleri ve yine başvurulan öğretim yöntem ve teknikleri gelmektedir. Bloom (1979), öğrenme farklılıklarının önemli 

nedenlerinden biri olarak duyuşsal özellikleri göstermektedir (Aktaran, Baykul, 2011: 31-32). Duyuşsal özellikler içinde; 

öğrenciler tarafından matematiğe ve matematik öğrenimine değer verme konusu bu araştırma kapsamında incelenmiştir. 

 

Güncellenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programında (2013),  “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusu 

öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen matematiksel beceri ve yeterlilikler arasında 3. sırada yer alırken bu konu kapsamında; 

öğrencilerin matematikle ilgili duyuşsal gelişimleri, tutumları, öz güvenleri ve kaygıları konularının dikkate alınması 

gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, programda bu konunun sınırları tam olarak belli edilmemiş ve matematiğe karşı 

tutum, öz güven ve matematik kaygısı konuları ile olan ilişkisine kısaca yer verilmiş ancak “matematiğe ve öğrenimine değer 

verme” konusu diğer konulardan ayrıştırılmamıştır. Programda verilen örnek etkinliklerde bu becerilerin hangilerinin, ne 

zaman ve nasıl geliştirileceği konusunda bir yönlendirme ya da açıklama yoktur. Bu bölümler örnek etkinliklerde boş 

bırakılmıştır. Dolayısıyla; bu konunun daha detaylı ve örneklerle programda olması gerektiği düşünülmektedir. Ortaöğretim 

matematik dersi öğretim programında,  “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusu aşağıda özetlenmiştir.  

Matematiğe ve Öğrenimine Değer Verme 

Öğrencilerin matematiksel içerik ve becerilerindeki gelişimin yanı sıra, “matematiği hissedilir, yararlı, uğraşmaya değer 

olarak görme” ve “özenle ve sebat ederek çalışma ve kişisel olarak faydasını görme” konularındaki gelişimlerine önem 

verilmelidir. Bunun için öğrenme-öğretme sürecinde matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesindeki, diğer 

disiplinlerdeki ve günlük hayatımızdaki rolünü ortaya koyan etkinliklere yer verilmelidir. 

Öğrencilerin matematiğe ve matematik öğrenimine yönelik öz güvene, olumlu tutumlara ve değerlere sahip olduklarının bazı 

göstergeleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Matematik öğrenmeye istekli olma; matematikle uğraşmaktan zevk alma 

• Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme 

• Matematikte öz güvene sahip olma 

• Bir problemi çözerken sabırlı olma 

• Matematiği öğrenebileceğine inanma 

• Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma 

• Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma 

• Matematikle ilgili çalışmalarda yer almaya istekli olma 

• Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma 

• Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma 

• Matematiğin estetik yönünün farkında olma 
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• Matematiğin eğlenceli yönünün farkında olma 

• Matematiğin mantıksal kararlar vermedeki (analitik düşünme) rolünün farkında olma (MEB Ortaöğretim Matematik Dersi 

Öğretim Programı, 2013). 

Görüldüğü üzere matematik programında “matematiğe ve öğrenimine değer verme” konusu matematik öğrenimine ilişkin öz 

güven ve olumlu tutum konuları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırma kapsamında; “matematiğe ve öğrenimine değer verme”  

konusu sınırlandırılarak “gerçek hayatta matematiğin önemini fark etme”, “matematiğin eğlenceli yönünü fark etme” ve 

“matematik öğrenmeye istekli olma” çerçevesinde incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, 9. sınıf öğrencilerinin matematik ve matematik öğrenimine değer verme durumuna ilişkin öğrenci görüşlerini 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Gerçek hayatta “matematiğin ve matematik öğreniminin önemine” ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

2) “Matematik ve matematik öğreniminin” eğlenceli yönüne ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

 

Yöntem 

1. Araştırma Modeli 

Araştırma nitel araştırmalardan olgubilim deseninde bir çalışmadır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak 

derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

 

Araştırma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Sivas ilçede bulunan bir Anadolu Lisesinde okuyan 20 

öğrenciden oluşmaktadır. Lisede bulunan toplam 4 tane 9. sınıftan öğrencilerin Tablo 1’de verilen 1. dönem matematik dersi 

yazılılarının aritmetik ortalamalarına göre, en yüksek iki öğrenci, en düşük bir öğrenci ve orta düzeyde başarılı iki öğrenci 

olmak üzere her sınıftan toplam 5 öğrenci görüşme için belirlenmiştir. Yeni matematik öğretim programının ilk defa 9. 

sınıflarda uygulamaya konması ve matematik öğrenimine değer verme becerisinin özellikle bu programda vurgulanması 9. 

sınıfların tercih edilmesinde etken olmuştur. 

Araştırma grubunun seçiminde maksimum durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. Öğrenciler 5’er kişilik gruplar şeklinde toplanarak toplam 20 öğrenciyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Her bir 

grupla görüşmeler ortalama 25 dakika süren 4 oturumda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 8 kız, 12 erkek öğrenci katılmıştır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğrenci Görüşme Formu”dur. Araştırmada 

kullanılan soruların amaca uygun olmasına dikkat edilmiş, görüşme esnasında görüşmecinin yönlendirilmesinden 

kaçınılmıştır. Hazırlanan taslak formlar Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 2 Program Geliştirme 

uzmanı ve matematik eğitimi alanında 2 akademisyen olmak üzere toplam 4 uzmanın görüşlerine sunulmuştur. Gelen eleştiri 

ve öneriler doğrultusunda formlardaki maddelerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Veriler görüşme esnasında ses kaydı 

yapılarak elde edilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın alt problemlerine yönelik hazırlanan “Öğrenci Görüşme Formu” ile elde edilen verilerin çözümlemesinde içerik 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler çözümlemek için öncelikle görüşme sırasında konuşmaların kaydedildiği teyp 

kasetlerden yazıya geçirilmiştir. Sonra, bu görüşme sonuçları üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Öğrenciler 1 ile 20 sayıları 

arasında numaralandırılmıştır (Ö1, Ö2,…). Görüşmeler ortalama 25 dakika sürmüştür. Görüşmelerin tamamı okul 

kütüphanesinde kütüphane görevlisinden izin alınarak yapılmıştır..  

 

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma sonunda öğrencilerin görüşlerine göre; matematiğe ve matematik öğrenimine ilişkin aşağıdaki kodlar ve temalar 

bulgulanmıştır. Öğrenciler ile yapılan görüşmeler neticesinde veriler; “matematik ve matematik öğreniminin gerçek hayattaki 

önemi” ve “matematik ve matematik öğreniminin eğlenceli yönü” olmak üzere iki ana başlık altında aşağıdaki gibi ifade 

edilmiştir. 

 

1. “Matematik ve matematik öğreniminin gerçek hayattaki önemine” İlişkin Öğrenci Görüşlerine Ait Bulgular ve 

Yorumlanması 

 

Gerçek hayatta matematiğin ve matematik öğreniminin önemine ilişkin öğrenci görüşleri başlığı altında öğrenci görüşlerine ait 

örüntüleri içeren frekans tablosu Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Gerçek Hayatta Matematiğin ve Matematik Öğreniminin Önemine ilişkin Tema ve Kategorilerin Frekansı 

TEMA KATEGORİ  FREKANS 

Önem Önemli Buluyorum        29 

Önemli bulmuyorum        15 

Gerçek Hayata İlişkin Uygulamalar Yapılmıyor        11 

Örnek veriyor         3 

Teknoloji ile ilişkilendiriyor         3 

Gerçek hayatta matematiğin kullanım     alanına ilişkin 

öneriler 

Öneri yok        11 

Kullanım Alanı         6 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin “matematiğin ve matematik öğreniminin gerçek hayattaki önemine” ilişkin görüşleri 3 

tema ve 7 kategoride altında toplanmıştır. Görüldüğü üzere; öğrencilerin çoğunluğu matematiği ve matematik öğrenmeyi 

gerçek hayatta önemli buldukları yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler ile yapılan görüşmeler incelendiğinde 

matematiğin günlük hayatta her alanda kullanıldığı birçok öğrenci tarafından ifade edilmiştir. Dolayısıyla; öğrencilerin 

günlük hayatta matematiğe ihtiyaç duydukları için önemli olduğunu düşündükleri kanısı ortaya çıkmaktadır. Matematiğin 

günlük hayatta kullanımına ilişkin Ö8 ve Ö17 kodlu öğrenciler aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. 

 

“Matematik günlük hayatta bence çok önemlidir çünkü hangi işe girersek girelim veya hangi meslekten olursak olalım her 

zaman için karşımıza çıkar” Ö8 

“Yani bence de matematik önemlidir çünkü matematiği hayatımızın çoğu alanında kullanıyoruz. Zaten matematik 

bilmeseydik hayat bizim için olmazdı. Matematik bilmek hayatı bilmek demektir diye düşünüyorum”Ö17 

Yukarıda verilen ifadelerde görüldüğü üzere öğrenciler; matematiğin özellikle iş yaşamında kullanıldığını ve her yaşamın her 

alanda işe yaradığını ifade ederek önemini dile getirmişlerdir. Yapılan görüşmeler neticesinde;  öğrencilerin azımsanmayacak 

bir kısmı ise “matematiğin ve matematik öğreniminin” gerçek hayatta önemli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 

duruma ilişkin Ö9 ve Ö15 kodlu öğrenciler aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. 

“Bence Matematik çok gereksiz, ben kendi açımdan ileride imam ya da din kültürü öğretmeni olacağım. Orada yani çevre 

alanları toplayın demeyeceğim. Çok gereksiz.”Ö9 

“Matematiğin bence gerçek hayatla hiçbir ilişkisi yok. Hani dört işlemden başka hiçbir önemi de yok bence. Matematik 

hayatımızda önemli bir yer kaplamıyor”Ö15 

Yukarıdaki görüşler doğrultusunda matematiğin sadece dört işlem becerisinin öne çıktığı görülmektedir. Öğrenciler 

matematiği bire bir olarak hayatlarında kullanmadıklarını bu nedenle de önemsiz olduğu fikrinde birleşmektedirler. 

Görüşmelerden elde edilen veriler neticesinde öğrencilerin, öğretmenlerinin gerçek hayatla ilgili matematik uygulamalarına 

yönelik görüşleri üç kategoride incelenmiştir. Öğrencilerin görüşleri neticesinde; öğretmenlerin derslerde çoğunlukla gerçek 

hayata yönelik uygulamalar yapmadığı görülmüştür. Tablo 1’de bu duruma yönelik frekansın 11 oluşu öğrencilerin 

çoğunluğunun bu yönde fikir beyan ettiğini göstermektedir. Çok az sayıda öğrenci öğretmenlerinin matematiğin günlük 

hayattaki kullanımına yönelik uygulamalar yaptığını ifade etmiştir. Ancak, öğrenciler bu uygulamaları tam olarak 

örneklendirememişlerdir.   

Bu bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin öğrencilere, matematiğin gerçek hayattaki önemini hissettirmede başarılı 

olamadıkları sonucu çıkarılabilir. İlgar ve Gülten (2013) bazı matematik konularının günlük yaşamda nerelerde 

kullanıldığıyla ilgili olarak aşağıdaki örnekleri vermiştir. 

Mantık, Önermeler, Totoloji ve Çelişki: Bilgisayarlar, bilgisayar programları, hesap makineleri, elektrik devreleri ve 

kriptografide. Kümeler: Futbolda, okulda. Kartezyen çarpım ve analitik düzlem: Yer belirlemede, grafik çizmede. Dik 

koordinat sistemi ve analitik düzlem: Şehir planlamasında, haritalarda. Bağıntı: İstatistikte, kan gruplarında. Fonksiyon: 

Ekonomide,sanatta. İşlem: Mimarlıkta,ticarette. Doğal Sayılar: Alışverişte, doğada. Asal Sayılar: Şifrelemede, tıpta.  

Yapılan görüşmelerde bir kısım öğrenci öğretmenlerinin teknolojiyi kullandığını ifade etmelerine rağmen gerçek hayatla 

ilişkili olduğu yönünde örnek durum sunamamıştır. Bu durum öğretmenlerin teknolojiyi farklı amaçlar için kullanmış 

olabileceklerinin bir göstergesi olabilir. 

“Öğretmenlerimizin yaptığı uygulamalar benim için yeterli. Anlamadığımız bir konuyu tekrar tekrar anlatıyor. Akıllı 

tahtalardan onlara yönelik sorular daha değişik sorular bularak daha iyi öğrenmemizi sağlıyor”Ö3 

“Biz gereksiz olduğunu düşünsek de habire çaba gösteriyor bunlardan biri de mesela bazen yazı yazmıyoruz tabletten takip 

ediyoruz yani teknolojiyi kullandırıyor…”Ö9 

Tablo1’de de görüldüğü gibi, öğrencilerin çoğunluğu “matematik ve matematik öğreniminin” önemli olduğu yönünde görüş 

bildirirken bunun nedenini tam olarak açıklayamadıkları bulgulanmıştır. Dolayısıyla; öğrencilerin daha somut örneklerle 

matematiğin gerçek hayatta kullanıldığı durumların sınıf ortamına taşınması veya öğrencilerin gerçek yaşamda matematik 

yapması yoluyla gerçekleştirilen bir matematik öğreniminden geçmeleri gerektiği söylenebilir. Örneğin; Estonya’da 

öğrencilere ilkokulda boylamsal birimlere dair kavrayışı kazandırmak için dışarıda öğrenme kullanılmaktadır. Ortaokulda da 

öğretmenler, geometri ve simetriyi keşif için mimari ve görsel sanatlardan yararlanmaları için teşvik edilmektedir (Eurydice, 

2011). 

 

2. “Matematik ve matematik öğreniminin eğlenceli yönüne” İlişkin Öğrenci Görüşlerine Ait Bulgular ve Yorumlanması 

Matematiğin ve matematik öğreniminin eğlenceli yönüne yönelik öğrenci görüşlerini ifade eden tema ve kategorilere ait 

örüntüleri içeren frekans bilgileri Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Matematiğin ve Matematik Öğreniminin Eğlenceli Yönüne Yönelik Öğrenci Görüşlerini İfade Eden Temalara ve 

Kategorilere Ait Frekanslar 

TEMA   KATEGORİ FREKANS 

Eğlence          Eğlenceli 13 

         Eğlenceli Değil 15 

         Konudan Konuya Değişir 6 

Öneriler          Canlandırma 4 

          Ara verme etkinlikleri 16 

          Kendini sevdirme 2 

Ders Kitapları          Eğlenceli 8 

          Eğlenceli Değil 26 

Öğrencilerle yapılan görüşmeler neticesinde eğlence teması üç kategoride incelenmiştir. Öğrencilerin hemen hemen yarısı 

matematiği eğlenceli bulurken, diğer yarısı tam zıt yönde görüş bildirmişlerdir. Görüşme kayıtları incelendiğinde; Ö6 ve Ö14 

kodlu öğrencilerin matematik öğreniminde zevk almayı içselleştirdiklerini söyleyebiliriz. Bu öğrencilerin ifadelerinden, 

bilgiyi anlamlandırdıkları ve derinlemesine öğrenme gerçekleştirdikleri görülmektedir. Matematik dersinden zevk almadığını 

belirten öğrencilerden, Ö18 ve Ö9 kodlu öğrencilerin görüşleri ise çarpıcı bulgular vermiştir.  

“Şahsen ben matematiği eğlenceli bulmuyorum derslerde daha çok sıkılıyorum hatta bazen uyuduğum oluyor”Ö18 

“Bence matematik ve matematik öğrenimi eğlenceli değil. Çok sıkıcı. Yani yirmi sekiz kişiden iki kişi derse katılıyor bu da 

sıkıcı olduğunu gösteriyor bence”Ö9 

Yukarıda Ö9 kodlu öğrencinin görüşünden, derse katılımın çok az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğrencilerin derse 

katılımın dersi eğlenceli bulma ya da dersi sevmenin önemli bir göstergesi olduğu düşünülebilir. Görüşme kayıtları 

incelendiğinde; azda olsa bir kısım öğrencinin de matematik ve matematik öğrenimini eğlenceli yönünün konudan konuya 

değiştiğini ifade ettikleri görülmüştür. Bu konuya ilişkin Ö3 ve Ö11 kodlu öğrenciler aşağıdaki şekilde görüş bildirmişlerdir. 

“Matematik dersinde sevdiğimiz bir konu varsa o bizim için çok eğlenceli geçiyor; eğer anlamadığımız sevmediğimiz bir 

konu olduğu zaman o bize işkence gibi geliyor. O yüzden matematik hem eğlenceli geçiyor hem de sıkıcı”Ö3 

“Ben öğrenimini şahsen eğlenceli buluyorum yalnız bazı konularda çok sıkılıyorum”Ö11 

Matematiğin ve matematik öğreniminin eğlenceli yönünün hissettirilmesine ilişkin öğrenci önerileri, öğrenciler ile yapılan 

görüşmeler neticesinde üç kategoride incelenmiştir. Bunlar ‘canlandırma’, ‘ara verme etkinlikleri’ ve ‘kendini sevdirme’ 

olarak sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin bir kısmı hayattan örneklerin sınıf ortamında canlandırılabileceği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

“Daha değişik materyaller yapardım. Mesela hani mesela bir şey alacağımız zaman ya da hesaplamalar yaparken böyle biri 

mağazanın sahibi olurdu ya da bir müşteri olurdu daha sonra işte girerdim şu kadar verirdim para üstünü ona ne kadar 

vereceğim derdi mesela ben de ona o kadar verirdim…”Ö2 

“Gerçek hayattan örnekler vermeye çalışırdım”Ö7 

Öğrencilerin “matematik ders kitaplarına” ilişkin görüşleri ‘Eğlenceli’ ve ‘Eğlenceli değil’ olmak üzere iki kategoride 

incelenmiştir. Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere; öğrencilerin çoğunluğunun matematik ders kitaplarını eğlenceli 

bulmadıkları ortaya çıkmıştır. 

“Matematik kitabını eğlenceli bulmuyorum. Sırf böyle yazı filan oluyor eğlenceli değil”Ö1 

“Defter benim için öncelik yani kitaba pek de gerek duymuyorum”Ö19 

Yukarıdaki ifadeler ders kitabının karmaşık içerikten oluştuğunu ve ilgi çekici bir yapısının olmadığını ifade etmektedir. 

Ayrıca bir kısım öğrenciler de matematik ders kitaplarının eğlencesiz olmasının yanında ihtiyaç duymadıklarını ve 

kullanmadıklarını da ifade etmişlerdir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrencilerin çoğunluğu tarafından “matematik ve matematik öğreniminin” eğlenceli görülmediği 

bulgulanmıştır. Öğrenci görüşleri doğrultusunda; dersi anlamama, dolayısıyla derse katılımın az olması, matematiğin gerçek 

yaşamla ilişkisinin kurulmaması, matematikle uğraşmayı sevmemek, ders öğretmenini sevmemek gibi faktörlerin matematik 

dersini sıkıcı hale getirdiği bulgulanmıştır. Öğrencilere göre, matematik dersleri oyun ve drama gibi yöntemlerin 

kullanılmasıyla yani daha sosyal ve duyuşsal özelliklerini kullanabilecekleri etkinlikler yaparlarsa, daha eğlenceli hale 

geleceği düşünülmektedir.  Matematik ders kitaplarının da öğrencilerin geneli tarafından ilgi çekici ve yeterli bulunmadığını 

söyleyebiliriz.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Öğrencilerle yapılan görüşmeler neticesinde matematik ve matematik öğrenimine değer verme konusunun onlar için çok da 

anlamlı olmadığı sonucu çıkarılabilir. Matematiğin öneminin hissettirilmesine yönelik önerilere sağlıklı cevaplar 

alınamaması bunun bir göstergesi olarak sayılabilir. Ancak öğrencilerin matematiğin ve matematik öğreniminin bu yöndeki 

gerçek hayata katkısından hiç bahsetmemeleri çok manidardır. Harris, Black, Hernandez-Martinez, Pepin ve Williams 

(2014), mühendislik öğrencileri için matematik ve değeri: öğretim ilkeleri için etkileri nelerdir? adlı araştırmalarında 

matematiğin mühendislik alanına transferinde problemler olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada, matematiğin mühendislik 

ilkeleriyle bütünleştirilmiş öğrenilmesi gerektiğini vurgulanmıştır. Matematik mühendislik alanının kullanımından izole 

edildiğinde bir tehlike oluştuğunu, matematiğin değerinde kaybolma olduğu belirtilmiştir. Araştırmada, yükseköğretimde 

mühendislik programları matematik içeren uygun mühendislik örnekleri içerirse, öğrencilerin algılarında da büyük ölçüde 

gelişeceği önerilmiştir. 

Öğrencilerin matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin öncelikli olarak matematiği sevmelerinden sonra 

ortaya çıkacağı söylenebilir. Bunun için de öğrenci görüşleri matematik konusunun öğrenci tarafından mutlak suretle 

anlaşılması gerektiğini işaret etmektedir. Eğer konu öğrenci tarafından anlaşılmaz ise öğrenci eğlenemiyor, istekliliğini 
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kaybediyor, olumsuz tutum sergiliyor, sıkılıyor ve matematiği önemsiz bir disiplin olarak görmeye başlıyor. Dolayısıyla, 

matematiği değersizleştiriyor. Bu nedenle öğrencinin matematiği anlamasını ve başarıyı tatmasını sağlayacak uygulamalar 

yapılması önemli olacaktır. Platoncu bir düşünceyi savunan Gödel’e göre, eğer ikinci dünyanız uygunsa, yani kendinizi çok 

iyi hazırlamışsanız psikolojik olarak ilişkileriniz açısından, yoğunlaşma gücü açısından, bedeniniz açısından, matematiğin 

dünyasına ulaşıp, orada gücünüz oranında yasayabilirsiniz (Akt., İnam 2003).   

Matematik ve matematik öğreniminin öneminin hissettirilmesine yönelik gerçek hayat problemlerinin gerçek hayatla bire bir 

ilişkili olarak öğrenci yaşantılarına kazandırılması şüphesiz öğrencileri olumlu yönde etkileyecektir. Öğrencilerin matematik 

dersine karşı olan, oluşan veya oluşturulan önyargılardan kurtulmalarını, matematiğe karşı daha olumlu yaklaşmaları ve bu 

dersten daha başarılı olmalarını sağlamak için matematiğin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu mutlaka 

benimsetilmelidir (İlgar ve Gülten,2013). Andeman, Eccles, Yoon, Roaser, Wigfield ve Blumenfeld (2001); matematiğe ve 

okumaya değer vermeyi öğrenme: Uzmanlık ve performans odaklı öğretim uygulamalarındaki ilişki adlı araştırmalarında, 

öğrencilerin öz yeterlik algısının her iki alanda da; matematik ve okumaya değer verme konusuyla olumlu bir ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. Benzer çalışmalarında işaret ettiği gibi öğrencilerin yeteneklerine ilişkin öz yeterlilik algıları; matematik ve 

okumaya ilgi ve sınıf düzeyi gibi birçok eğitim değişkenine bağlıdır. Öğrenciler pozitif bir öz yeterlik algısı kazanabilirlerse 

bu durum konu alanında olumlu tutum ve inanç geliştirme şekline dönüşebiliyor.  
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ÖZET 

 

Tüm örgütler gibi eğitim örgütleri de belli amaçlar bütününü gerçekleştirmek için kurulurlar. Eğitim örgütlerinin temelini 

oluşturan okulların, amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirdiklerini, bu amaçları gerçekleştirirken Kanun ve yönetmeliklerin dışına 

çıkıp çıkılmadıklarının sürekli kontrol edilmesini, kanun ve yönetmeliklere aykırı işlem yapıldığı tespit edilen kurumların ve 

çalışanların yapılacak soruşturmalar neticesinde gereken yaptırımların uygulanarak yanlışlardan vazgeçmelerinin sağlanması 

gerekmektedir. 

Ancak, araştırma sonucuna göre kurumlarda soruşturma yapan eğitim müfettişlerinin de soruşturma aşamasında kurum 

çalışanlarına karşı önyargılı olmayıp objektif, demokratik ve adaletli bir soruşturma yaparak kurumların ve çalışanların 

motivasyonlarını olumsuz etkileyebilecek tavır ve davranışlardan kaçınmaları gerektiği,  ortaya çıkmaktadır.    

Bu araştırmanın amacı, eğitim yöneticilerinin, eğitim soruşturmaları hakkında görüşlerini belirleyerek, soruşturmaların 

etkililiğine yönelik önerleriler geliştirmek, müfettişlerin bundan sonra yürütecekleri soruşturmalarda, kurum çalışanlarına 

karşı tutum ve davranışlarına yönelik öneriler getirebilmektir. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ili Pendik ilçesinde görev 

yapan şube müdürü, ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan okul müdürü ile müdür yardımcılarından oluşan toplam 20 

yönetici ile yüz yüze görüşme yolu ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre, eğitim müfettişlerinin en çok kendi alanlarının dışında soruşturma yaptıklarında sıkıntıların 

yaşandığı, soruşturmaya gelenlerin çalışanlara daha sert davrandıkları, teftişe gelenlerin ise daha yapıcı ve rehberlik yapmaya 

çalıştıkları görüşü ortaya çıkmıştır. Eğitim Yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapanların kurumlarında daha 

başarılı oldukları, soruşturma teknikleri seminerini alan yöneticilerin soruşturmalara karşı daha bilinçli olduğu görüşü ortaya 

çıkmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, iletişim becerileri iyi olan müfettişlerin yapmış oldukları soruşturmaların okulların çalışma 

düzenini olumsuz etkilemediği, aksine kurumların eksiklerini görmelerine yardımcı olduğu ve soruşturma yapılırken adaletli 

olmalarının gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına göre yöneticilerin soruşturmalar konusunda hizmet içi 

eğitim ve yüksek lisans eğitimi ile yetiştirilmelerinin daha sonra yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebileceği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teftiş, müfettiş, soruşturma, yönetici. 

 

Abstract 

Educational organizations as well as all organizations are established to perform a certain set of purposes. To what extent the 

schools, that form the basis of educational organisations, reach their goals; while they are reaching these goals, checking 

whether they obey all the laws and regulations, if it is detected that the institutions or the employees do something out of laws 

and regulations, after the investigations the necessary sanctions should be implemented and they should be made to give up 

these mistakes. 

However, according to the research results, it comes out that the educational ınspectors, that investigate in the institutions, 

shouldn’t be prejudiced, should make an objective, democratic and fair investigation and should avoid attitudes and 

behaviours that may affect the institutions’ and employees’ motivation. 

The purpose of this research is to develop recommendations about the effectiveness of educational investigations by 

determining education administrators’ ideas about educational investigations; to make a recommendation about the attitudes 

and behaviours of the ınspectors to the institutions and the employees at the investigations carried out after that. The study 

group of this research is 20 administrators consist of the branch manager in İstanbul, Pendik, the school managers and 

assistant managers that work in primary schools and secondary schools and this research is carried out face to face. 

Research findings suggest that education inspectors have troubles the most in investigations out of their scope, the 

investigators treat harshly to the employees but the inspectors are more constructive and try to guide. It comes out that the 

ones that have master’s degree in Educational Administration and Supervision are more successful, the managers that take 

the seminar on Investigation Techniques are more conscious about the investigations. 

Based on the results, The investigations carried out by the supervisors that have good communication skills, dont have 

negative effects on the schools,on the contrary they help the institutions see their lackings and the idea of being fair in the 

investigations has emerged. According to the findings of the research, training the managers with in-service training and 

master’s degree may minimize the disadvantages that may arise later. 

Keywords:  Supervision, inspector, investigation, administrator. 
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Giriş 

Eğitim müfettişlerinin çalışma konularının başında soruşturma yer almaktadır. 

Soruşturma, bir işi yapanın yaptığı işten ötürü veya görevin yapılması sırasında ortaya çıkan, suç unsuru bulunan eylemlerin 

tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması ve bu suçların yasalar nezdinde gerektirdiği cezaların verilmesi sürecidir. Soruşturmalar, 

kamu hizmetlerinin olması gerektiği şekilde yürütülmesine engel teşkil eden, uyulması mecburi noktalar dışına çıkan, 

yasaklanmış fiil ve hallerinin incelenerek ortaya çıkarılmasını amaçlar (Eroğlu, 1985:24). 

Türk eğitim sisteminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin denetimi, bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı bakanlık 

müfettişleri ile her ilde eğitim denetmenleri başkanlıklarına bağlı eğitim denetmenleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, 

bakanlık merkez örgütünde iç denetim birimine bağlı iç denetmenler de görev yapmaktadır. Görüldüğü gibi Türkiye’de, 

eğitimde denetim sistemi dış denetim bağlamında ikili ve katı bir merkezi yapıya sahiptir (Memduhoğlu, Aydın, Yılmaz, 

Güngör ve Oğuz, 2007). 

Eğitim alanında yapılan teftişin amacı, öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve 

onlara rehberlik etmektir. Bunun sonucunda eğitim ve öğretimdeki başarı düzeyinin artması da sağlanmış olacaktır. 

Müfettişlerin üstlendikleri rol ve görevlerdeki yeterliliklerinin artırılması, yöneticilerin geliştirilmesini olumlu yönde 

etkileyecektir. Eğitim sistemimizde teftiş önemli bir yer tutmaktadır. Teftiş sırasında ve diğer nedenlerle ortaya çıkan 

aksaklıklarda “Eğitim Soruşturmaları” nın konusunu oluşturmaktadır.  

Kamuda işlerin tam olarak yürütülmesi, sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, yapılan eylemlerin suç olup olmadığının 

belirlenmesi için eğitim müfettişlerine soruşturma işi yüklenmiştir. 

 Bu aşamada müfettişlerin temel görevi, disiplin soruşturması sonucunda, eylemin suç olup olmadığını, suç ise suçlunun kim 

olduğunu, suçun hangi yasaya göre nasıl bir ceza gerektirdiğini saptamak ve önermektir (Başar, 1995:62-63). 

“Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla konulan kurallara uymayan davranışlar, bu kuralların uygulayıcılarınca bir 

yaptırıma bağlanır. Din, ahlak, görgü kurallarının hukuksal bir metne bağlanmamış olanlarına uygulanan yaptırımlar devlet 

gücüyle desteklenmediğinden bireylerin toplum yargılarına önem verme derecelerine ve yaptırımlar gücüne bağlı olarak 

göreli güçsüzlük gösterirler” (Görgün,1983:121). Devlet gücü ile desteklenen cezalarda bu cezaların yaptırımları daha geçerli 

ve caydırıcı olmaktadır.  

Teftiş kavramını Başar (1995); durum saptama, var olan durumu fotoğrafını çekiyormuş  gibi ortaya koyma, değerlendirme 

ve düzeltme-geliştirme olarak üç öğenin birleşimi şeklinde anlaşıldığını belirterek, denetimin ilkelerini ise amaçlılık, 

planlılık, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık ve demokratiklik olarak belirtmektedir. 

Denetim, “Öğretimi gerçekleştirecek öğretmen ve denetmenlerin, uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerine; 

kazandıkları bilgi ve becerilerini, okul ve sınıf ortamında en yeterli düzeyde kullanabilmelerine yardım eden bir süreçtir. 

Öğretmeni yeterli, kararlı, yetki ve sorumlulukları açık okul örgütleri ancak etkili sınıflarla kurulur ve yaşatılır. Etkili 

sınıfları oluşturmanın araçlarından biri etkileşimli sınıflardır. Sınıfın içine yoğunlaşan, sınıftaki öğretmen, denetmen ve 

öğrenci etkileşimini ortaya koyan denetime klinik denetim denmektedir. Yazarlar kliniksel denetim ve genel denetim 

kavramları arasında bir ilişki kurmaktadırlar. Bu ilişkide, kliniksel denetim merkezde yer almakta, onu öğretimsel denetim 

çevrelemekte ve her ikisini de kuşatan bir genel denetim bulunmaktadır.” (Aydın, 1993:30).  

Kamu hizmetlerinde çalışan memurun hatalı veya yanlış davranışlarının yönetim işbirliği açısından incelenmesi ve bir sonuca 

bağlanması gerekir. Yapılan bu inceleme işlemi soruşturma olarak tanımlanmaktadır. Soruşturmaların nasıl yapılacağı ise 

Devlet Memurları Kanunun 24. maddesindeki esaslarla düzenlenmiştir. Soruşturmalarda olayın gerçek sebeplerini bulmak, 

bununla ilgili araştırma yapmak ve incelemelerde bulunmak ve objektif kararlar verebilmek son derece zor bir durumdur. 

Soruşturmalar ülkemizde genellikle müfettişler aracılığı ile yapılmaktadır. Soruşturmaların bazı zorlukları ve özellikleri ise 

şunlardır: 

1. Ülkemiz dışında hiçbir yerde müfettişlere soruşturma görevi verilmemiştir. 

2. Soruşturmalarda suçlanan kişiler genellikle eğitim alanında görev yapan insanlardır. 

3. Soruşturmalarda ifadesi alınan şikâyetçi, muhbir veya tanıkların bazen yalan beyanda bulunmaları, müfettişi yanıltıcı 

davranışta bulunmaları, insanlık ve etik kuralların çiğnendiğinin görülmesi insanı tedirgin eder. 

4. Müfettişe soruşturma görevi verildiğinde, soruşturma konusunda özel istekte bulunulması huzursuzluk yaratır. 

5. Müfettişin soruşturma sonundaki önerisini ilgili kurullar inceleyerek karar verirler ve verilen kararları amirler 

uygularlar. 

6. Toplumda müfettişlerin yaptıkları soruşturmalara karşı olumsuz bir imaj vardır. Bunun nedeni geçmişte bazı 

soruşturmaların gereği gibi yapılmamış olması ve sonuçların objektif olmamasıdır. Bu durum müfettişlere olan 

güvenin azalmasına yol açmıştır (Taymaz, 2002:193–194).  

Eğitimde teftişin, amaçları ve işlevleri göz önüne alınarak çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. “Teftişin genel tanımı kamu yararı 

adına davranışı kontrol etme yöntemidir. Teftiş, çeşitli kuramlar yoluyla belirtilen sonuçları birleştiren bir süreçtir. Bu 

kuramları üç grupta toplayabiliriz. Bunlar: öğrenme, kişilik ve davranış kuramları, hukuk, politik, bilgi, grup dinamiği 

kuramları örgüt, yönetim, iletişim, rol kuramlarıdır.” (Bursalıoğlu,1991:129). 

“Her sistemde olduğu gibi eğitim sistemi de amaçlarını gerçekleştirdiği, fonksiyonlarını yerine getirdiği ölçüde yaşama 

şansına sahiptir. Teftişin sistemdeki temel görevleri şöyle sıralanabilir.” (Sağlamer, 1993:8 – 11) : 

1. Amaç geliştirme, 

2. Koordinasyonu sağlama ve kontrol etme, 

3. Personelin güdülenmesi, 

4. Eğitim-öğretimle ilgili problemlere çözüm bulma, 

5. Personeli geliştirme, işbaşında eğitim. 

Eğitim soruşturmaları esnasında eğitim yöneticileri açısından farklı sorunlar ve farklı bakış açıları ortaya çıkmaktadır.  
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin eğitim soruşturmaları 

hakkındaki görüşlerini belirlemek ve yürütülecek eğitim soruşturmalarının etkililiğine yönelik öneriler geliştirebilmektir. 

Eğitim soruşturmaları sırasında müfettişlerin davranış biçimleri ve iletişim becerilerinin nasıl olduğu konusunda yöneticilerin 

görüşlerini belirlemek büyük önem taşımaktadır.  Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Yöneticilerin görevleri esnasında işledikleri suçlar nedeniyle yapılacak olan inceleme ve soruşturma usulleri hakkındaki 

görüşleri nelerdir? 

2. Yöneticilerin inceleme ve soruşturmalarda görevli müfettişlerin ve muhakkiklerin tutum ve davranışları ile ilgili 

düşünceleri nelerdir? 

Eğitim yöneticilerinin görevleri sırasında işledikleri suçlar nedeniyle yapılacak olan soruşturmaları; işleyişinin, içerik ve 

usullerinin yöneticiler tarafından nasıl ve ne düzeyde algılandığının bilinmemesinin yarattığı sıkıntılar bir problem olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın problem cümlesi, Eğitim soruşturmaları hakkında yönetici düşünceleri nelerdir? şeklinde 

ifade edilebilir: 

 

Yöntem 

Araştırma, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Pendik ilçesinde resmî eğitim kurumlarında görevli yöneticiler ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 3 şube müdürü, 9 okul müdürü ve 8 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 20 eğitim 

yöneticisi katılmıştır. Araştırma verileri, 11 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla yüz 

yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Görüşme formu geliştirilmeden önce 6 yönetici ile görüşme yapılarak pilot araştırma 

yapılmış ve uzman görüşü alınmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. 

İçerik analizi, metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye 

yönelik yapılmaktadır. 

İçerik analizinin temel amacını, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak ifade eden Yıldırım 

ve Şimşek’e (2006) göre, toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı 

bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir.  

İçerik analizinde, dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesi, verilerin kodlanması, temaların bulunması, 

kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde dört aşama bulunmaktadır.” 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006:79). 

Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılır ve düşünceler ile 

olaylar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalışılır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Araştırmacılar tarafından görüşmeler sonucunda içerik analizine uygun olarak kodlamalar yapılmış ve bu kodlamalara uygun 

olarak veriler bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Nitel araştırma tekniklerden içerik analizi kullanılarak 

çözümlenmiştir. Tüm yöneticilerin her bir soruya verdiği cevaplar benzerlikleri bakımından gruplandırılarak yorumlanmış, 

ayrıca her soruya verilen cevaplar rastgele olarak aynen sunulma yoluna gidilmiştir.  

 

Bulgular 

Müfettişlerin soruşturmalarda objektif davranıp davranmadıkları, kendilerini yetiştirmedeki istekleri, iletişim becerileri, 

eğitim soruşturmalarının ve denetmen davranışlarının, kurumları ve çalışmalarını ne yönde etkilediği, yöneticilere yapılan 

soruşturma teknikleri eğitimlerinin ne derece faydalı olduğu, eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapmanın 

faydalı olup olmadığı, soruşturmaların kurum çalışanlarının motivasyonlarına etkileri, eğitim yöneticilerine soruşturmalar 

konusunda rehberlik yapılıp yapılmadığı, yöneticilerin ne oranda soruşturma geçirdikleri ve katılımcı yöneticilerin 

soruşturma yapmaları halinde ne tür davranışlar sergileyeceklerine dair, yöneticilerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda 

şu bulgulara ulaşılmıştır: 

Araştırmaya 18 erkek, 2 kadın yönetici katılmıştır. Araştırmaya katılan şube müdürleri 16-20 yıl, okul müdürleri 12-23 yıl,  

müdür yardımcıları ise 10-26 yıl arasında değişen meslekî kıdeme sahiptir. Yöneticilerin bir bölümü (5 kişi) soruşturmaların 

objektif ve demokratik yapıldığını belirtirken, bir bölümü ise (8 kişi) soruşturmaların objektif ve demokratik olarak 

yürütülmediğini düşünmektedir. Bazı yönetici görüşlerine göre soruşturmaların objektif yapılmadığı, bazı yönetici 

görüşlerine göre soruşturmaların objektif değil de adaletli olması gerektiği, bazı yönetici görüşlerine göre ise dönemsel 

faktörlerin müfettişlerin karar vermelerinde etkili olduğu görülmektedir. Toplumda müfettişlerin yaptıkları soruşturmalara 

karşı olumsuz bir imaj vardır. Bunun nedeni geçmiş dönemlerde bazı soruşturmaların gereği gibi yapılmamış olması ve 

sonuçların objektif olmaması, bu nedenle güvenirliğin yitirilmiş olmasıdır (Taymaz, 2002:193–194).  

Bu anlamda eğitim sistemi çalışanları incelendiğinde,  müfettişlerden beklenen görevler arasında bulunan rehberlik-mesleki 

yardım ve yetiştirme ile soruşturma görevlerinin (Taymaz, 2002) birbiriyle çatışan roller olduğu, bu durumun öğretmen ve 

yöneticilerden çok müfettişlerin tükenmişlikten etkilenmesine yol açacağı düşünülebilir. 

Eğitim soruşturmalarının objektif ve demokratik kriterlere uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin yönetici görüşlerinden bazıları 

şu şekildedir: 

“Objektif yapıldığı kanaatindeyim. Son yıllarda daha demokratik davranmaya çalışıyorlar.” (K1, Şube Müdürü) 

“Objektif kurallara göre olması gereken yönetmelik ve kanunlara göre herkese her konuda eşit ve âdil bir soruşturma 

yapılmadığını düşünüyorum. “ (K15, Müdür Yrd.) 

“Eğitim soruşturmaları genellikle objektif ve demokratik değildir. Bunun sebebi gelen kişilerin ön yargıları, sendika kavramı 

çok farklı sonuçlar çıkarıyor.” (K6, Müdür) 

Yöneticilerin yarıya yakını (8 kişi)  müfettişlerin kendi  branşlarında, alanlarında soruşturma yapmaları halinde daha başarılı 

olacaklarını, bir bölümü(5 kişi) ise müfettişlerin  kendilerini geliştirmekte gayret göstermediklerini düşünmektedirler.  
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Eğitim soruşturmalarını yapan üfettişlerin kendilerini geliştirip geliştirmediklerine ilişkin yönetici görüşlerinden bazıları şu 

şekildedir: 

“Branşında daha yeterli olabileceği kanaatindeyim. Fakat genel itibari ile olumlu yaklaşımlar içerisinde görmekteyim.” (K1, 

Şube Müdürü) 

“Eğitim soruşturması çok yönlü bir soruşturmadır. Eğitim, hukuk, mâliye,  

pedagoji ve piyasa koşullarında bilgi sahibi olmalıdır. Ancak bu çok zor bir durumdur.” (K16, Müdür Yrd.) 

“Kendilerini yetiştirmeyerek nasıl olsa eğitim denetmeni oldum diyerek kendilerini geliştirmemektedirler.” (K6, Müdür) 

Araştırmaya katılan yöneticilerin yarıdan fazlası (13 kişi) müfettişlerin iletişim becerilerinin iyi olduğunu, bir bölümü (7 kişi) 

ise müfettişlerin iletişim becerileri konusunda eksikliklerinin bulunduğunu düşünmektedirler. 

Eğitim soruşturmalarını yapan müfettişlerin iletişim becerileri ile ilgili yönetici görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

“Genellikle soğuk bir ortamda geçiyor. İfadesi alınan bireyler baskı hissediyorlar.” (K3, Şube Müdürü) 

“Eğitim müfettişlerinin iletişim konusunda eksiklikleri olduğunu düşünüyorum.” (K18, Müdür Yrd.) 

“İletişim becerileri bence çok zayıf, yaptıkları işin gereği mi bilemiyorum; ama oldukça gergin yaklaşımları olduğunu 

düşünüyorum.” 

(K19, Müdür Yrd.) 

Soruşturmaların kurum çalışmalarını etkileme durumuna ilişkin olarak, yöneticilerden 6’sı olumlu yansıdığını, 4’ü olumsuz 

etkilediğini, 2’si soruşturmaların çalışmalara engel olduğunu, 3’ü soruşturmaların sadece disiplini sağladığını, 2’ si 

soruşturmaların olumsuz, denetimlerin olumlu olduğunu, 1’i haklı haksız, herkesin soruşturmaya dâhil edilmesini doğru 

bulmadığını, 1’i soruşturmaların okulların eksiklerini görmelerine yardımcı olduğunu düşündüğünü, 1’i ise soruşturmalara 

gelen müfettişlerin geliş amaçları soğuk olduğundan olumsuzluklar yarattığını belirtmiştir. Bu sonuçlar, eğitim 

soruşturmalarının kurum çalışmalarına katkı sağlamadığı, aksine engel olduğu, soruşturmaların değil de denetimlerin kurum 

çalışmalarına olumlu katkılar sağladığı ortaya çıkmaktadır.  

Eğitim soruşturmalarının kurum çalışmalarında olumlu yönde katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin yönetici görüşlerinden 

bazıları şu şekildedir: 

“Soruşturmaların olumlu yönde etkisi olması gerekirken olumsuz etkileniyor. Daha duygusal yaklaşılıyor profesyonel 

olunmalı bence.” (K1, Şube Müdürü) 

“Gündelik işlerin aksadığını düşünüyorum. Eğitim denetmenleri yerine bunu beraber çalışan idarenin yapması daha uygun 

olacaktır.” (K18, Müdür Yrd.) 

“Soruşturma için gelen denetmenler geliş amaçları soğuk olduğu için olumsuzluk yaratmaktadır.” (K9, Müdür) 

Yöneticilerin yarıdan fazlası  (14 kişi) soruşturmaların kurum çalışanlarını olumsuz etkilediğini,  1’i çalışanlarda 

hoşnutsuzluk oluşturduğunu, 1’i çalışanların baskı sonucu gerçek performanslarını sergileyemediğini, 1’i çalışanların moral 

ve motivasyonunu etkilediğini, 1’i biraz baskı yapıldığını düşündüğünü, 1’i yaygın olan olumsuz kanı nedeniyle müfettişlerin 

kaygıyla karşılandığını, 1’i çalışanları olumlu etkilediğini; çünkü denetmenler varken çalışanların daha dikkatli olacağını, 1’i 

soruşturmaya gelen müfettişlerin çalışanlar ile iyi iletişim kurmaları halinde, olumlu etkilenebilecekleri şeklinde ifade 

etmişlerdir. 

Eğitim müfettişlerinin olumsuz tutum ve davranışları teması altında sırayla; kullanılan emredici dil, ön yargılar, yapıcı 

eleştirilerde bulunmama, eksik yönleri öne çıkarma, mesafeli davranma, gereksiz tartışmalar, çok bilmiş tavırlar, önemsiz 

detaylara takılma ve baskıcı tavırlar alt kategoriler olarak öne çıkmaktadır. 

Eğitim soruşturmalarını yapan müfettişlerin davranışlarının öğretmenler ve kurum çalışanları üzerindeki etkilerine ilişkin 

yönetici görüşlerinden bazıları şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Eğitim soruşturmalarına gelen denetmenler kurum çalışanları üzerinde baskı oluşturuyor.” (K13, Müdür Yrd.) 

“Genelde kurumda işleyişin aksadığı ve çalışanları olumsuz etkilediği kanaatindeyim.” (K3, Şube Müdürü) 

“Öğretmenler ve kurum üzerindeki etkileri, insanları olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü denetmenler varken kurum 

çalışanları davranışlarında daha dikkatli olur.” (K7, Müdür) 

Araştırmaya katılan yöneticilerin yarıdan fazlası(15 Kişi) soruşturma teknikleri seminerinin yöneticilere faydalı olduğunu 

düşünmektedir.  

Eğitim yöneticilerine yapılan, soruşturma teknikleri seminerinin faydalı olup olmadığına ilişkin yönetici görüşlerinden 

bazıları şunlardır: 

“Soruşturmalar önemli ancak, daha çok uygulamalı şekilde olması gerekmektedir.” (K2, Şube Müdürü) 

“Eğitim yöneticilerinin soruşturma teknikleri seminerlerine katılmalarının faydalı olacağını düşünüyorum.” (K18, Müdür 

Yrd.) 

“Aslında faydalı olması gerekir. Ancak seminerler gerektiği gibi verilmediğinden verimli olmamaktadır.” (K11, Müdür) 

Araştırmaya katılan yöneticilerin yarıdan fazlası (15 kişi), yüksek lisans yapan yöneticilerin soruşturmalar konusunda 

kurumlarına daha faydalı olacağını düşünmektedirler.  

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapan yöneticilerin eğitim soruşturmaları hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olacaklarına ilişkin yönetici görüşlerinden bazıları şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Yüksek Lisans yapan yöneticiler iletişim ve davranış konusunda 

 pozitif izlenim bırakmaktadırlar.” (K3, Şube Müdürü) 

“Eğitim yönetimi ve denetimi alanında Yüksek Lisans yapmış yöneticilerin eğitim soruşturmaları hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olacaklarını düşünmüyorum.” (K17, Müdür) 

“Eğitim soruşturmalarının deneyim işi olduğu kanısındayım. Ancak bu konuda yüksek lisans eğitimi alan kişilerin daha çok 

bilgiye sahip olacakları da yadsınamaz.” (K5, Müdür) 
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Yöneticilerin tamamına yakınını (17 kişi) soruşturmaların kurumların çalışma düzenini olumsuz yönde etkilediğini 

düşünmektedir. Katılımcılardan 2’si soruşturmaların motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini, 1’i ise başlangıçta biraz 

hoşnutsuzluk olsa da müfettişlerin rahat davranışlarından sonra işlerin yoluna girdiği düşüncesinde olduğu görülmüştür. 

Eğitim soruşturmalarının kurumların çalışma düzenini ve çalışanların motivasyonlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin yönetici 

görüşlerinden bazıları şunlardır: 

“Pozitif yönde motive etmesi gerekirken negatif olarak etkilemekte moral motivasyon düşmekte ve tedirginlik olmaktadır.” 

(K1, Şube Müdürü) 

“Soruşturmalar çalışanların kaygı düzeyini artırdığı için çalışma verimlerini düşürüyor.” (K17, Müdür Yrd.) 

“Kurumların çalışma düzenlerinin ve çalışanların motivasyonlarının bozulduğunu düşünüyorum.” (K9, Müdür) 

Müfettişlerin soruşturmalar esnasında rehberlik yapma durumuna ilişkin olarak, yöneticilerin yarıya yakını (9 kişi) 

müfettişlerin rehberlik yaptıklarını, 5’i rehberlik yaptıklarını ancak yetersiz olduğunu, 3’ü rehberlik yapmadıklarını, 1’i 

rehberlikten çok çalışmalara engel olduklarını, 1’i soruşturmalarda rehberlik yapmadıklarını ancak denetimlerde rehberlik 

yaptıklarını, 1’i ise müfettişlerin son yıllarda rehber olma sorumluluğuna önem vermeye başladıkları şeklinde ifade 

etmişlerdir. 

Eğitim müfettişlerinin, eğitim soruşturmaları konusunda yöneticilere rehberlik yapıp, yapmadıklarına ilişkin katılımcı 

görüşlerinden bazıları şunlardır: 

“Rehberlik yapamadıkları inancındayım. Çünkü genellikle soruşturma için gelmektedirler.” (K14, Müdür Yrd.) 

“Soruşturmalarda pek rehberlik yapmıyorlar. Ancak denetimlerde rehberlik üst seviyede olmaktadır.” (K2, Şube Müdürü) 

“Müfettişlerin rehberlik yönünden çok denetim yönünün ağır bastığını düşünüyorum.” (K5, Müdür) 

Araştırmaya katılan yöneticilerin tamamına yakını(16 kişi) soruşturma geçirdiğini belirtmiştir.  

Eğitim yöneticilerinin soruşturma geçirme durumları ile bu konudaki tecrübelerine ilişkin yönetici görüşlerinden bazıları şu 

şekildedir: 

“Soruşturma geçirdim, faydalı olduğu kanaatindeyim. Rehberlik yapıldı; ayrıca otokontrolü sağladığı kanaatindeyim” (K1, 

Şube Müdürü) 

“Soruşturma geçirdim. Gerçekler ortaya çıktığı için daha sonra kendinizden daha emin oluyorsunuz.” (K19, Müdür Yrd.) 

“Soruşturma geçirdim. Bir iftira şikâyeti idi gerçekler ortaya çıktı çalışanların gözünde daha iyi yerlere geldiğimi 

düşünüyorum.” (K12, Müdür) 

Araştırmaya katılan yöneticilerin tamamı, kendilerinin soruşturma görevi yapmaları durumunda objektif, demokratik, nezaket 

kurallarına uygun, adil, ılımlı ve şeffaf bir yaklaşım sergileyebileceklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların kendilerinin soruşturma görevi yapması durumunda sergileyecekleri davranışlara ilişkin katılımcı 

görüşlerinden bazıları şunlardır: 

“Karşı tarafı rahatlatıcı ve işleri kolaylaştıran bir tutum içerisinde olurdum.’’ (K13, Müdür Yrd.) 

“Eğer ben soruşturma yapsaydım, soruşturma yaptığım kişiyi sonuna kadar dinler, insanca ve adaletli bir soruşturma 

yapmaya çalışır, ön yargısız değerlendirirdim. Soruşturduğum kişiye rehberlik yapardım.” (K5, Müdür) 

“Öncelikle yapıcı ve daha sonra sorgulayıcı bir hitap, davranış şekli sergilerim. Kanunun tüm detayları ile baskı altında 

kalınmadan aydınlığa kavuşması için çalışırdım.” (K19, Müdür Yrd.) 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada, elde edilen sonuçları ele alacak olursak eğitim yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu: 

 Eğitim denetmenlerin soruşturmaları objektif ve demokratik kriterlere göre yapılmadığı, 

 Denetmenlerin kendilerini yetiştirmekte fazla gayretli olmadıkları, 

 Eğitim denetmenlerinin iletişim becerilerinin iyi düzeyde olduğu, 

 Eğitim soruşturmalarının kurumların çalışmalarını büyük oranda olumsuz etkiledikleri, 

 Denetmen davranışlarının, kurum çalışanları üzerinde, denetmenlerin davranış durumlarına göre olumlu veya 

olumsuz etkiler yaptığı, 

 Eğitim yöneticilerine verilen soruşturma teknikleri seminerinin yönetici üzerinde genellikle faydalı neticeler 

verdiğini, 

 Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapan yöneticilerin her zaman kurumlarına diğer yöneticilere 

nazaran daha faydalı olabileceği, 

 Eğitim soruşturmalarının, her zaman kurumların çalışma düzenini bozmakta ve çalışanların motivasyonlarını olumsuz 

yönde etkiledikleri, 

 Eğitim denetmenlerinin soruşturmalarda değil de denetimlerde rehberlik yapma eğiliminde oldukları, 

 Eğitim yöneticilerinin büyük çoğunlukla soruşturma geçirdikleri ve soruşturma sonrasında olumlu tecrübeler 

edindikleri, 

 Yöneticilerin soruşturma yapmaları halinde, daha objektif, âdilane,  karşısındakileri anlayıp dinleyen tarzda davranış 

sergileyecekleri, Şeklinde sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 

Göksoy ve Aslanargun’un (2014:65), araştırma bulgularına göre, eğitim müfettişlerinin görevlerini yürütürken üst yönetimin 

baskısı, meslek tanımı ve kapsamı, kişisel yetersizlikler ve önyargıların kararlarını etkilediğini ve dolayısıyla baskı altında 

kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Sabancı ve Şahin’in (2007:93) araştırma bulgularına göre ise, müfettişlerin rollerini “yüksek” düzeyde gerçekleştirdikleri, 

buna karşılık öğretmenlerin, müfettişlerin bu rollerini gerçekleştirme düzeyini “düşük” düzeyde, okul yöneticilerinin ise 

genellikle “orta” düzeyde yeterli buldukları görülmektedir. 

Türkiye’de eğitim denetimi ile ilgili yapılan araştırmalar, müfettişlerin eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin ihtiyaç 

duydukları rehberlik rollerini ve süreci geliştirme görevlerini yerine getiremediklerini ve bu alanda yakın geçmişe kadar pek 
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çok sorunun yaşandığını ortaya koymaktadır (Arslantaş, 2007; Balaban, 2005; Doğanay, 2006; Dündar, 2005; İlğan, 2006; 

Karagözoğlu, 1972; Karakış, 2007; Korkmaz, 2007; Can ve Gündüz, 2012; Gündüz ve Can, 2013; Can, 2013). 

Araştırma bulgularına göre, demokratik ve objektif davranabilen, dış etkenlere fazla takılmayan, alanlarında kendini 

yetiştirmiş, soruşturma görevi bulunan müfettişlerin sadece bu konuda yetişmiş olmasına ve iletişim becerilerinin iyi 

olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, eğitimde yapılan soruşturmaların kurumların gelişimine, yönetici ve öğretmenlerin etkililiğinin 

sağlanabilmesi için müfettişlerin seçilmesi, yetiştirilmesi ve istihdamına özel önem verilmesi, yönetici ve öğretmenlerin 

eğitim hukuku, soruşturma süreci, yasal hakları konularında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri 

önemli katkılar sağlayabilir. 
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Türk Eğitim Sisteminde Köy Enstitüleri ve Yenilik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

Köy Enstitüleri, sadece Türkiye değil, dünya eğitim tarihine de damgasını vurmuş, tamamen yerli düşünüş ve öngörünün 

ürünü orijinal eğitim kurumları idi. Her ne kadar gerici çevre ve güçler tarafından kapatılmış olsalar da, Köy Enstitüleri’nin 

etki, güç ve eğitsel zenginlikleri günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun temel sebebi, bu kurumların, bünyelerindeki eğitim 

sisteminde esas olarak araştırmacılık, yaratıcılık ve üreticilik işlevleri benimsemelerinin yanında, sadece köy alanında değil, 

gerçekte her tür ve seviyedeki eğitim alanında devrimci bir çığırla gerçekten yenilik sağlayan bir eğitim modelini 

getirmeleridir. Dolayısıyla bu çalışmanın ana sorunsalı, Köy Enstitüleri’nin eğitim anlamında ne denli yenilikçi olduklarını 

ortaya koymaya çalışmak ve Enstitülerin özgün, çağdaş, hümanist ve laik eğitim yöntemleri bağlamında gelişen yenilikçi 

eğitim ortamının temel eğitsel olgu ve kavramlarını analiz etmek, yorumlamak ve anlamlandırmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Köy Enstitüleri, Eğitim, Yenilik, Özgünlük, Gelişme, Aydınlanma. 

 

A Revıew On The Relatıon Between Vıllage Instıtutes And Innovatıon In The Turkısh Educatıon System 

Abstract 

Village Institutes were original education institutions having been the product of a completely native thinking and foresight; 

and punched their values in not only in Turkish but also world education history. Although they were shut down by 

reactionary sides and forces, the impacts and power and educational riches had reached until current times. The main reason 

of that could be defined as that these institutions brought up an educational model which really provided innovations with a 

revolutionary style in the not only village field but also in every educational level and field. Thus, the main problem of this 

work is firstly to try to put forward how innovative the village institutes are in the field of education; secondly to analyze and 

comment on the main educational concepts, models and systems of the innovated situation of the the village institutes which 

had developed in the context of their unique, modern, humanist and secular educational methods. 

Keywords: Village Institutes, Education, Innovation, Uniqueness, Progress, Enlightenment. 

 

“Genç öğretmen… Evinde, okulunda, işliğinde, bahçende hep işbaşında bulun. Tembellere, işsizlere yuva olan yerlerden kaç. 

Seni her arayan iş zamanında daima görevinin başında bulmalı. Her şeyi buna göre ayarla. İşine taparcasına bağlan. Gün 

gelecek senin elinde yoğrulanlar da tıpkı senin gibi işe taparcasına sarılacaktır.” 

İsmail Hakkı Tonguç 

Giriş 

Eğitim, öncelikle iyi ve dürüst vatandaş yetiştirmeyi, vatandaşlara toplumsal ve ekonomik yaşamda ihtiyaç duyacakları temel 

bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan ve en önemlisi de her açıdan sağlıklı ve şiddetten uzak bir toplumun oluşumu için 

en başta gelen olgulardan biridir. Bu anlamda eğitim, bireyin kendi potansiyelini ve yaratıcı gücünü keşfetmesine yardımcı 

olarak, insani gelişimini sağlar ve içinde yaşadığı topluma ve dünyaya duyarlılığını ve uyumunu artıran temel bir sosyal 

etmendir. Son üç yüzyıldır artan bir ivmeyle süren Osmanlı-Türk modernleşmesinin, çağı gerçekten yakalamak anlamında 

1923’te vardığı sosyo-politik modernite noktası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu çerçevede, çağdaş Cumhuriyet’te eğitimin ana 

amacı ve işlevi, anayasal temelde de anlamını bulan “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” ilkesini, Cumhuriyet 

felsefesini ve onun temel ilke ve değerlerini benimsemiş, laik ve seküler zihniyetten beslenen yaşam biçimini özümsemiş, 

yaratıcı ve üretici kişiler ile iyi ve erdemli yurttaşlar yetiştirmektir (Gül, 2011: 283-288).   

Bu çerçevede, erken Cumhuriyet elitleri, Osmanlı’dan devraldıkları eğitimsiz, yoksul, geri bıraktırılmış ve yüzyıllarca 

ezilmiş ve sömürülmüş geniş halk kitlelerini çağdaş Cumhuriyet’in benimsediği modern eğitimin ilke ve prensipleri 

doğrultusunda ve özgüvenli, akılcı, bilimsel yöntemlerle eğitmek maksadıyla, 1923’ten itibaren birçok eğitim reformuna 

girişmiştir. Bu girişimler, özellikle Mustafa Necati, Reşit Galip, Saffet Arıkan, Hasan-Âli Yücel gibi genç Cumhuriyet’in ilk 

dönemlerinin ilerici-laik eğitimi benimsemiş aydınlanmacı Millî Eğitim Bakanları öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu 

anlamda, erken Cumhuriyet döneminin devrimsel nitelikteki eğitim yeniliklerinin özünü, Cumhuriyet felsefesi, çağdaş 

toplum yapısı, evrensel hümanist değerler, aklın ve bilimin egemenliği, laik ve seküler yaşam biçimi ile bireysel 

özgürleşmenin oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Daha Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan bu öncül modern ve laik eğitim girişimleri 

içerisinde, Temmuz 1921’deki ilk Millî Eğitim Şûrası’nı, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu, 1923, 1924 ve 

1926 yıllarındaki Heyet-i İlmiye toplantılarını, Kasım 1928’de açılan Millet Mektepleri’ni, Nisan 1931’de Türk Tarih 

Kurumu’nun teşkilini, Şubat 1932’de Halkevleri ve Halkodaları’nın açılmasını, Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nun 

kurulmasını, Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi’nin açılması, 1935’te Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 

teşkilini, daha sonra kurulacak Köy Enstitüleri’nin temelini oluşturacak Köy Eğitmen Kursları’nın 1936’da başlatılmasını 

saymak, Köy Enstitüleri’nin gerçekleştirilmesine giden yolda dönemin devlet adamlarının eğitim politika, anlayış ve 

zihniyetlerini vurgulamak açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla ulusal bilinç ve beceri sahibi, Cumhuriyet devrimlerini 

benimsemiş, çağdaş yurttaş ve toplum yaratma çabaları olarak değerlendirilebilecek bu eğitim devrimlerini, bu meyanda 

genel manada çağdaş uygarlığın akılcı, bilimsel ve seküler kökenlerine ulaşmak ve aydınlanmak, ulusal, demokratik ve halkçı 
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yönleri ağır basan bir çağdaş kültür yaratmak yolunda girişilmiş köklü eğitim çabaları olarak görmek gerekir (Ertop, 1998: 2-

3; Kışlalı, 1998: 37). 

Bu bağlamda, 1930’lu yılların sonlarına gelindiğinde, ülke yöneticilerinin yüz yüze kaldıkları gerçek, Cumhuriyet’in yaklaşık 

40.000 köyünün ancak 4500’ünde öğretmenli, 3815’inde eğitmenli eğitim yapıldığıdır. Eğitim alanındaki bu yetersiz ve 

olumsuz durumu ivedilikle düzeltmek ve eğitim alanında daha köklü reformlar ve ilerici hamleler yapabilmek maksadıyla, 

köyün eğitim kalkınması hızlandırılmalı ve köy çocuklarının eğitimi konusunda ciddi ve köklü adımlar atılması gerektiği 

görülmektedir. Daha fazla köye okul açılması ve eğitmen ve öğretmen görevlendirilmesi bağlamında köye dönük acil bir 

eğitim hamlesinin gerçekleştirilmesi elzem hale gelmiştir. Köy Enstitüleri’nin oluşturulmasına giden yolu döşeyen bu 

zorunluluklar, tüm bu eğitim girişimlerinin sonuçlandırılmasının ötesinde, o dönemki nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan 

köylünün, en başta yurttaş olarak, yurttaşlık haklarının iyileştirilmesini de dikte etmektedir. Böylece, köye yönelik bu eğitim 

reformları, aynı zamanda köylünün siyasî, iktisadî ve sosyal hayata katılımını olanaklı kılabilecek yeni bir eğitim projesinin 

de manivelası olacaktır (Özman, 2009: 369). 

Köy Enstitüleri eğitim projesi, belki de Türk toplumunun son 1000 yıllık tarihindeki en önemli aydınlanma projelerinden biri 

idi. Anadolu coğrafyasında, Batı’da gerçekleştirilen Rönesans’ın bu eğitim projesi eliyle gerçekleştirilmesi ve bireylerin 

aydınlanmasında, özgüvenli ve özgür bireyler olarak yetişmelerinde, akıl ve bilim yolundan ayrılmayarak, toplumsal 

olguların altına hiçbir zaman dini referansları koymamayı öğrenmelerinin yolunu açmak realize edilebilecekti. Ancak sonuç, 

çeşitli siyasî ve iktisadî nedenlerle bu şekilde olmamış, Enstitülerin temel amaçları olan, köy çocuklarının Cumhuriyet’in 

çağdaş ilke ve inkılâpları çerçevesinde eğitilmesi ve özgür, eğitimli, soran, sorgulayan, şüphe eden, biat etmeyen bireyler 

olarak yetişmeleri engellenmiştir. Hâlbuki Köy Enstitüleri projesi, hem tamamen Türkiye’ye özgü hem hiçbir yerden kopya 

edilmemiş hem de bizden sonra başka ülkelerin kendi ülkesel şartlarına uygun olarak, ama Enstitülerin temel eğitim felsefe 

ve ilkelerini değiştirmeyerek benimsedikleri bir eğitim modelidir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilmek istenen sonuçlar, bu 

Enstitülerin ve bunlarda uygulanan eğitim model ve yöntemlerinin ne denli yeni, özgün ve ilerici olduğunu ortaya koyarak, 

bu tahlil, veri ve değerlendirmelerden yararlanmak suretiyle Köy Enstitüleri modelinin günümüz eğitim sisteminde ne oranda 

gerçekleştirilebileceğine dair görüşler oluşturmaktır.   

 

Köy Enstitüleri Nasıl Doğdu ve Yıkıldı? 

1940’lı yıllar, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de, özellikle toplumsal her alanda sıkıntı ve kaoslarla dolu İkinci Büyük 

Savaş yıllarıdır. Böyle olsa da, 1940’ların ilk yarısı, aynı zamanda Türk Eğitim Tarihi’nde Köy Enstitüleri’nin de yükseldiği 

bir dönemdir. 1930’ların sonunda, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün üzerinde önemle durup destek vermesi ve 

1939’de Millî Eğitim Bakanı atanan Hasan-Âli Yücel ile onun çalışkan ve idealist Bakanlık İlköğretim Müdürü İsmail Hakkı 

Tonguç’un bir araya gelmesiyle doğan ve Mediha Esenel (Berkes)’in (1999: 249, 255), “Onlar bu ülkenin geleceği idi!... 

Ülkemizin en büyük kaybı köy enstitülerinin yıkılması olmuştur.” sözleriyle önemini vurguladığı, dahiyane bir fikrin ürünü 

olarak Köy Enstitüleri eğitim projesi, 17 Nisan 1940’ta TBMM’de onaylanan 3803 Sayılı Köy Enstitüleri Kanunu ile hayata 

geçmiştir. Kanuna istinaden hazırlanan programda, öğrencilerin klasik bilimlerden çok köy ve köylü için gerekli olan 

bilgilerle uygulamalı bir eğitim marifetiyle donatılması ve öğretmen adaylarının çok yönlü bir eğitim sürecinden geçirilerek, 

kırsal kesime öğretmen yetiştirmeyi de amaçları arasında alan Enstitüler, Türkiye’nin dünya eğitim tarihine kazandırdığı en 

özgün modellerden biri olarak Cumhuriyet eğitim tarihinde bir döneme damgasını vurmuşlardır (Tekeli, 1983: 666). 

Ancak bu eğitim kurumları bir süre sonra, bazı çıkarcı, gerici ve hatta yobaz yönetici ve sivil egemen sınıfların girişimleriyle, 

komünistliği özendirdikleri, kızıllık propagandası yaptıkları, kız-erkek öğrencilerin birlikteliği ile ahlaksızlığa çanak 

tuttukları gibi anlamsız ve temelsiz karalamalar içeren karşı-propagandalarla yıpratılmış ve sonunda 1954 yılında Demokrat 

Parti zamanında isimleri değiştirilerek eğitim dünyasından tasfiye edilmişlerdir. Yücel ve Tonguç da komünistlikle 

suçlanmaya başlanmıştır. 1950 ile birlikte her ikisi de gerek siyasi hayattan gerekse eğitim dünyasından tümüyle tasfiye 

edilmiş; hayatlarının sonuna değin ne CHP veya başka bir parti kadrolarında -veya- ne de devletin herhangi bir eğitim 

bürokrasisi görevinde yer almamışlardır.   

Bununla birlikte, Enstitülerin aktif olarak açık olduğu yıllarda, buralarda benimsenen özgün ve yepyeni eğitim modelleri, 

dönemin birçok Türk entelektüelinin de dikkatini çekmiş ve onları bu eğitim kurumlarını incelemeye itmiştir. Örneğin çeşitli 

zamanlarda Enstitülerden bazılarına inceleme ziyareti gerçekleştiren DTCF sosyoloji asistanı Esenel (Berkes) (1999: 254), 

Enstitülerle ilgili duygu ve gözlemlerini şöyle aktarmaktadır; “Sanki Hasan-Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç Anadolu’da 

işlenmemiş bir altın madeni bulmuşlardı. Atatürk’ten sonra böylesine bir coşku bu ülkede görülmemişti. Bu çocuklar bir 

yandan doğayı işliyor, öte yandan resimler yapıyor, kompozisyonlar yazıyor, müzikle ilgileniyorlardı. Kitaplar okuyarak 

kültürlerini artırıyorlardı… Tonguç, öğrencilere: “Altı yüz yıl sustunuz; artık susmayın, konuşun, her konuda derinlemesine 

düşünün, fikirler üretin” dermiş. Bizler liselerde öğretmenlerimizden genellikle korkardık; kitaba bağımlı ezberci bir eğitim 

sistemi uygulanırdı. Bu çocukların cesaretine hayran kalıyordum. Onlar, kendi eğitim sistemlerini daha da geliştirecek 

fikirler ileri sürebiliyordu. Hele Shakespeare’den bir oyun oynadıklarını gördüğümde büsbütün şaşırdığımı anımsıyorum.” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlatılan Anadolu Rönesansı (Akçam, 2009) ve aydınlanma hareketinin en özgün 

örneği olan Köy Enstitüleri, başarılı işlevlerinin dünyada da yankı ve ilgi bulduğu söylenebilir. ABD’li eğitimbilimci John 

Dewey; “Son yıllarda hayalimdeki okullar Türkiye’de kurulmaktadır; bunlar Köy Enstitüleri’dir.”; yine ünlü İngiliz tarihçi 

Arnold Toynbee; “Köy ile şehir arasına uçurum açmışsınız. Birkaç Köy Enstitüsü’nü ziyaret ettikten sonra anladım ki, bu 

uçurum Köy Enstitüleri ile düzeltilebilir. Enstitüler, köylü ile şehirli, halk ile aydın arasındaki uçurumu doldurmak için 

bulunmuş pek maharetli bir çaredir.”; yine Fredrik W. Fernau da; “Köy Enstitüleri, Kemalist Türkiye’nin kendine özgü ve 

özgün bir buluşudur.” yorumlarında bulunmuştur (Altunya, 2002; Makal, 1997: 5-11, 190). 
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Köy Enstitüleri Neden Doğdu?: Enstitülerde Eğitim, Nitelik ve Yenilik 

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet Türkiye’si tarihinin en önemli ve en başta gelen yaratıcı ve üretici eğitim kurumudur. Köy 

öğretmenlerini ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek için, tarıma elverişli yerlerde kurulan bu kurumlar, 

köylünün her türlü gereksinimine yanıt verebilen ve gelişmesine katkı koyabilen öğretmenler yetiştirmiştir (Aydoğan, 1997). 

17 Nisan 1940’ta açılan Köy Enstitüleri, ülke çapında bir hümanizma, yeniden doğuş ve aydınlanma hareketinin ve bilincinin 

sonucu olarak ortaya çıkmış; Türk toplumunu eğitim, bilim, sanat, ekin ve düşün alanlarında daha modern yapısal 

değişimlere götürecek, 20. yüzyıl Anadolu aydınlanmasının temelini oluşturacak bir eğitim modeliyle yola çıkmıştır (Bulut, 

2010: 385). 

Bu anlamda Enstitüler, Cumhuriyet devrimlerinin sürekliliğini sağlayacak işlevlerle donatılı öğretmenler yetiştirmiş;1 ama 

daha da önemlisi, yaratıcı eğitim, üretici eğitim ve ezbersiz eğitim Köy Enstitüleri’nin eğitim modelinin temelini 

oluşturmuştur. Dolayısıyla Köy Enstitüleri’nin Türk eğitim sistemine tam anlamıyla yenilik getiren ve eğitimde inovasyon 

yaratmış bir model olduğu çok rahatlıkla söylenebilir. Zira Köy Enstitüleri’nin arkasında evrensel eğitbilim zenginliğinin ve 

Cumhuriyet eğitim devriminin büyük birikimi ve emeği bulunmaktadır. Mustafa Kemal’in “Fikri hür, vicdanı hür kuşaklar 

yetiştirme” arzusu ve eğitimde “uygulanabilir, kullanılabilir” bilgiye ulaşmayı hedefleyen çağdaş eğitim anlayışının 

arkasında, ilerici ve aydınlanmacı bir zihniyet vardır. Cumhuriyet eğitim devrimi, zaten halkın eğitim yoluyla dönüşmesini, 

değişimini ve günümüzdeki gibi piyasa için değil toplum için insan yetiştirmeyi hedefleyen ilerici-hümanist felsefeyi 

benimsemiştir. Dolayısıyla Köy Enstitüleri de bu felsefenin yaşama geçtiği aydınlık eğitim ve yeniden doğuş kurumları 

olmuşlardır. Şimdi bunu nasıl başardıkları irdelenecektir. 

Köy Enstitüleri’nin kuruluş temelinde, öğrenim ile işin birleşmesi düşüncesi yatmaktadır. Tonguç, “eğitim+iş birlikteliği”, 

diğer deyişle “yaparak öğrenme” eğitsel yeniliğinde kimi yabancı eğitbilimcilerin görüşlerinden yararlanmakla birlikte, bu 

eğitim yöntemini Türkiye’nin nesnel koşullarının hamurunda yoğurarak yeni bir yaratıcı anlayışla Köy Enstitüleri’nin 

bünyesinde birleştirmiş ve uygulamıştır (Kepenek, 2010: 51). Yaparak öğrenme, düşünce ile eylemin ya da aynı anlama 

gelmek üzere kuram ile uygulamanın birlikteliği ilkesine dayanmaktadır. Kuram ve uygulamayı bir araya getirmek ilk bakışta 

kolay sanılsa da, gerek genel olarak ülkenin gerekse köyün o günkü sosyal koşullarında güçlükler devasadır. Enstitülerle 

yapılmak istenen ülkenin nüfusunun o yıllarda yüzde seksenini kapsayan kırsal kesiminin yüzyıllardır değişmeyen ekonomik 

ve toplumsal yapısını dönüştürmektir. Bunu gerçekleştirmek yepyeni ve özgün bir çabayı gerektirmektedir. Başta Tonguç 

olmak üzere, Enstitüleri kuranların büyük başarısı bu çabadır; bir başka deyişle, öğrenerek üretme ve üreterek öğrenme 

sürecini, ülkenin kırsal üretim ve toplumsal yapısının köklü dönüşümü için değerlendirmeyi bilmeleridir. 

Nitekim Tonguç’a (1998) göre Köy Enstitüleri, kendi işlerini kendileri gören, kendi kendilerini yöneten, bilgiyi iş içinde, iş 

aracılığı ile öğrenen, Cumhuriyet devrimlerine bağlı gençler yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda, yaşam için, 

yaşam içinde, herkese, her yerde, her zaman, yaşam boyu, eğitim ilkesi ile eğitim-insan-iş-üretim ilişkisi en iyi şekilde 

kurulmuştur. Bu ilişkiler, Köy Enstitüleri’nin eğitim modelini özetlemektedir. 1940’lı yıllarda uygulanan bu modelin, 21. 

yüzyıl eğitim dizgesi içinde eğitim modelleri arasında en başlarda yerini aldığını söylemek mümkündür.  

Zira Köy Enstitüleri’ne yüklenen işlevsellik, köylülüğü, yalnızca okur-yazar yapmak değil, üretim içinde, yaratıcı ve yeni 

bilgilerle, teknik bilgilerle donanımlı bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan bir işlevselliktir. Dolayısıyla Enstitülerin eğitim 

modelinde, esasta bilginin doğruluğunun sorgulanması, bilginin ne işe yaradığının araştırılması ve bilginin insanlığın 

gelişmesi ve yücelmesi için kullanılması temel amaç olmuştur. Bu yönü ile Köy Enstitüleri’nin, birer araştırma ve uygulama 

merkezi olarak da görev yaptığı söylenebilir. Can Yücel (akt. Kocabaş, 2010: 17), bu nitelikleri şöyle betimlemiştir; “Köy 

Enstitülerinin günümüze ışık tutan, önümüzü aydınlatan bir yiğitliği var. O da şu: Yapıcı Eğitim, Doğayla Birliktelik! İnsan 

Bedeniyle Doğanın Uyumu. Pestalozzi, o kahraman Pestalozzi fikri! Yaşamın bir bütün olduğu, Evren’in (Pasa değil) bir 

bütünsellik oluşturduğu fikri.” 

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet devrimleri ile başlatılan “insan olma seferberliği”nin en önemli ayaklarından biridir. 

Enstitülerdeki ana ilke, iş içinde üreterek, yaşayarak, emeği esere dönüştürerek eğitimdir. Bu meyanda Enstitüler, kendilerine 

ayrılan topraklar üzerinde yaşamlarını sürdürmüş, imececilerin elleri, kafaları özgürleşmiş, kitap ekmekle bir tutulmuştur. 

Zira Enstitülerde okuyan köy çocuklarının hepsinin bisiklet, motosiklet kullanma işini, bir müzik aracı çalmayı, şarkı 

söylemeyi, milli oyunlar oynamayı öğrenmeleri; tüm zorluklarına karşın, kız-erkek, yaşamın çeşitli işlerine, eğlencesine, 

acılarına ortaklaşa katılmaları; bayağı olan her şeyden kaçınmak, korunmak koşuluyla, kız-erkeğin yaşamı tümüyle yaşaması 

Enstitülerdeki eğitimin temel amaçlarından olmuştur. Böylece Enstitü öğrencileri, üyesi olduğu, yönetimine, üretimine, 

paylaşımına katıldığı Enstitüde, yaşamı tümüyle yaşamak; sürekli kendini yenilemek, aşmak için ekin ve sanat dünyasına 

açılmak; korkusuz, baskısız yaşayarak doğruları kuşun ötüşünce rahat söyleyebilmek olanağını bulmuşlardır. Herhalde 

günümüzde bile çoğu okul yöneticisinin aklının almayacağı denli büyük bir eğitim inovasyonu bu olsa gerektir. Ve bu iş, 

1940’lı yılların başlarında Türkiye’de gerçekleştirilebilmiştir. 

Bu meyanda, Köy Enstitüleri’ndeki eğitim modelinde yaratıcı ve üretici eğitim, çağdaş ve bilimsel eğitimin iki ayağıdır. Bu 

iki temel ayak üzerinde yükselen kurumlar olarak Enstitülerde, bu sayede “bilgi”, “yargı ve kanı” “sistemli ve mantıklı 

düşünme alışkanlığı” üçlüsü hayat bulabilmiştir. “Ne”, “Neden”, “Nasıl” soruları ile “Yorumla! Açıkla! Uygula!” gibi 

anlamaya ve kavramaya götüren etkinlikler, bu kurumlardaki eğitim uygulamalarının yine temelini teşkil etmiştir. Bu türlü 

bir eğitim modeli ile Enstitü öğrencileri, böylece analitik (analytic) ve yaratıcı (creative) düşünme yetilerini en üst seviyeye 

çıkarabilme imkânı da bulmuşlardır. Zira yargı ve kanıyı dışlayan bir eğitim modeli ezberci-kalıpçı eğitimdir. Bir becerinin 

yerleşik bir alışkanlığa dönüşmesi, kişiye düşünme gerektirmeyen istenç dışı davranış kazandırılması ve belli bir uyarı ile 

istenç dışı davranışın yaşama geçirilmesi, ezberci-kalıpçı eğitimin hem sonucu hem de amacıdır (Bulut, 1988). Ezberci-

                                                 
1 Örneğin toplumbilimci Niyazi Berkes (1965: 3), çağdaşlaşmayı dil, düşün ve kültür olarak değerlendirmiş; bu anlamda, din sorununun bir 
akıl aydınlanması sorunu olmayıp, dil, tarih ve kültür sorunu olduğu tespitinde bulunarak, bunun, ancak süreklilikleri sağlanmak şartıyla, 

toplumsal-kültürel devrimlerle aşılabileceğini savunmuştur. Ayrıntı için bkz. (Görgün Baran, 2012: 85) 
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kalıpçı eğitim, anti demokratik ve anti laik eğitimi; anti demokratik ve anti laik eğitim de ezberci-kalıpçı eğitimi besler. Biat 

etme, aklın teslimi, müritlik, sadıklık, sadakatlilik, balık belleği, kolaycılık ve köşe dönmecilik ezberci ve anti laik eğitimde 

hayat bulur (Yıldırım, 1988). Dolayısıyla Köy Enstitüleri’ndeki eğitimin, bilginin doğruluğunu sorgulayan ve öğrencinin 

zihinsel yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi ile arama, bulma ve doğrulama eylemi içine 

sokulması yargı ve kanı içeren tam anlamıyla laik bir eğitim olduğu söylenebilir. Zira Köy Enstitülü öğrencilerin, 

çözümleme, ilişkileri anlama, karşılaştırma, yargılama, tersini bulma, değerlendirme, sonuçlandırma vb. zihinsel becerilerle 

donandıkları görülmektedir. 

Köy Enstitüleri’nde öğrencilerin bu türlü zihinsel ve bedensel melekeleri kazanmalarında eğitim modelinin en başta gelen 

etken olduğu aşikârdır. Örneği Enstitülerde eğitimde, açık alanlar yoğunlukla kullanılmaktadır. Bundan 75 sene evvel 

Enstitülerde açık alanda eğitim etkinlikle uygulanırken, ülkemizde açık alanda eğitimin ancak son yıllarda gelişmekte ve 

benimsenmekte olan bir eğitim tercihi olduğuna vurgu yapmak önemlidir. Enstitüleri kuran beyin takımı, başta İsmail Hakkı 

Tonguç olmak üzere, açık alanda eğitimi bundan 75 yıl önce etkinlikle uygulama öngörüsünü ve becerisini göstermiştir. Zira 

açık alanda eğitim, kendimiz, diğerleri ve doğa arasındaki etkileşimi sağlayan bir eğitim sistemi olarak, (1) bireyin 

karşılaşılan problemlerle nasıl baş edebileceğini öğrenme, (2) Bireysel ve sosyal gelişimi sağlama, (3) Doğayla ilişkileri 

derinlemesine geliştirme gibi belirgin amaçlar taşımaktadır (Kocabaş, 2010: 452). 

Kuruluşundan başlayarak bu Enstitülerde yalnızca eğitim, kültür, tarım ve inşaat alanlarına değil, sağlık konusunda da 

oldukça önem verilmiş ve eğitim programlarında sağlık eğitim de yer almıştır. Sağlıkçı adayları, Enstitü içinde ve 

hastanelerde uygulama yaptıktan sonra, uygulama köylerine giderek mesleki becerilerini arttırmışlardır. Enstitü reviri ve 

öğrencilerin çeşitli sağlık sorunları onlar için önemli bir uygulama alanı olmuştur. Köy Enstitüleri’nin sağlık alanında 

getirmeyi planladığı en büyük yeniliklerden birisi de “bölge dispanserleri” tasarısı olmuştur. Bu hedefe uygun olarak 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü çatısı altında 60 yataklı bir dispanser inşa edilmiştir (Güvercin vd., 2010: 157; Altunya, 

2002). 

Enstitülerde tiyatro da, toplu yapılması anlamında paylaşım ve arkadaşlık duygularını artıran önemli ve çokça benimsenen bir 

sanatsal etkinliktir. Bu konuda Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şu sözleri gereğince açıklayıcıdır; “Hasanoğlan’da Enstitülerin 

kuruluş günü olan 17 Nisan’ı, bu vesile ile yapılan şenlikleri gördüm. Bunlar arasında Gogol’ün Müfettiş’ini oynadılar. Ben 

ömrümde bu kadar zevkle, çok az oyun seyrettim… Şaştık, kaldık. İçlerinde aktörlüğü o kadar benimsemiş çocuklar vardı ki 

onlar iki-üç yıl önce harman yerinde ne kadar doğal harman savuruyorlarsa, sahnede öyle rahat dolaşıyor, konuşuyorlardı. 

Sanki orada doğmuşlar! Sanki köylerde Moliere ile, Shakespeare ile, Nasrettin Hoca ya da Yunus Emre kadar senli benli 

olmuşlardı.” (Filiz, 2010: 212) 

Köy Enstitüleri’nin yapılarının gerçekleştirilme yolu da -aslında- pek de akıl mantık alacak gibi değildir. Zira yapıları 

öğrenciler yaparlar… Evet, yanlış anlaşılmasın, Enstitü yerleşke binalarının tümünün yapıcıları, imece usulüyle o Enstitünün 

öğrencileridir. Ama tasarımcılar, ülkenin o dönemdeki en seçkin genç mimarlarıdır. Örneğin Kepirtepe Köy Enstitüsü’nün 

tasarımı, aynı zamanda Anıtkabir’in de mimarı olan Emin Onat ile Leman Tomsu’nun eseridir.  Nitekim Enstitü yapılarının 

inşaları için önce yarışmalar açılır. Bu yarışmalara katılabilmenin ön koşulu da yapının yapılacağı yerde 6 ay yaşamaktır. İşte 

bu koşul yarışmacının, halkımızı, koşullarını, neyin amaçlandığını anlayabilmeleri için düşünülmüştür. Böylece ülkenin 

doğru seçilen 21 yerinde yapıcı aydınlarının yetiştirileceği kurumlar ışık saçmaya başlar. Bu anlamda, bütün Köy Enstitüleri 

yapılarının anıt değeri taşıdığını vurgulamak önemlidir. Keza Enstitü binaları, Mimarlar Odası’nın çabalarıyla anıt olarak da 

saptanmış, tescil edilmişlerdir (Bektaş, 2010: 503-513). 

Çalışmamızda tespit ettiğimiz hususların sonuç olarak sunulmasına geçilmeden önce, Köy Enstitüleri’nin eğitim anlayış ve 

modeline ilişkin vurgulanması gereken dikkat çekici noktaların şu şekilde özetlenebileceği düşünülmektedir: 

(1) Köy Enstitüleri’nin eğitim modeli, yönetime katılma, sorma-sorgulama bilincine,  eleştirel düşünme yeteneğine sahip, 

sorunlar karşısında çözüm yolları arayışında aklı ve bilimi kullanan, imececi ve paylaşımcı, birlikten güç doğar ilkesine 

yürekten inanan çağdaş insanlar yetiştirme modelidir. 

(2) Köy Enstitüleri, iş içinde iş eğitimi alırken, her gün zorunlu okuma saatlerinde dünya klasiklerini okuyan bireylerin 

yetiştiği eğitim kurumalarıdır. Erken yaşlarda bu alışkanlığın oturtulduğu Enstitü eğitim modelinde, böylece öğrencilerin 

yeteneklerini geliştiren diğer araçlara da yönelmeleri sağlanmıştır. Müzikle, resimle, demircilikle, tarımla uğraşan öğrenciler, 

yazmışlar, çizmişler, güçlü ve duru Türkçesiyle ülkemizin pek çok seçkin yazarı, sanatçısı, eğiticisi ve yöneticisi olarak 

entelektüel hayatımızda ve tarihimizde mümtaz yerlerini almışlardır. 

(3) Köy Enstitüleri, eğitim program, amaç, hedef ve anlayışları gereği, bünyelerindeki tüm eğitim süreçlerinde demokratik 

tartışmanın, münazaranın ve katılımcılığın yaşandığı, özümsendiği, Cumhuriyet Türkiye’sinin eğitim alanında en önemli 

kazanımları olmuşlardır (Seven Turan, 2010: 673).    

Kısacası, Köy Enstitüleri eğitim modeli, Anadolu insanının yüzyıllarca süren uykusundan, cahilliğinden, yalnızlığından ve 

sömürülmesinden uyandırılması ile aydınlanmasının girişimi ve öyküsüdür. Bunun böyle olduğunun en güzel kanıtı ise, bu 

özgün kurumlar kapatıldıktan sonra dönemin ünlü siyasilerinden ve aşiret reisi-toprak ağalarından biri olan milletvekili 

Kinyas Kartal’ın bir gazetecinin “Köy Enstitüleri ile ilgili söylentiler doğru muydu?” şeklindeki sorusuna verdiği şu manidar 

yanıtta açıkça görülmektedir; “Doğru değildi. Ama o okullar bir on yıl daha kalsaydı, emrimizdeki insanlar bizi 

tanımayacaktı. Önceleri asker mektuplarını bile benim adamlarım okurdu. Zaman içinde bana bağlı köylerden iki kişi o 

okullarda okumuş. Köylünün mektuplarını onlar okumaya ve yazmaya başladı. Onunla kalmayıp, o okullara başka 

çocukların gitmesine yardımcı olmuşlar. Giderek halkanın büyümesi bizim açımızdan ürkütücüydü.” (Cimi, 2001)     

 

Sonuç ve Düşünceler 

Tarihsel bellek, geçmişte olup bitenlerden dersler çıkarmayı, olayları ve oluşumları süzgeçten geçirmeyi, nereden-nereye 

gelindiğinin muhakemesini sağlar. Bu nedenle, Türk eğitim tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ortaya koymaya 

çalıştığımız Köy Enstitüleri ile onların eğitim model, program ve sistemlerinin, günümüzde çoktan tasfiye edilmiş olmalarına 
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rağmen, tarihsel devinimin ve ilerlemenin bir gereği olarak, tarihsel süreçteki görev ve sorumlulukları ile etkilerini bugün 

hâlâ sürdüklerini söylemek mümkündür. Zira II. Dünya Savaşı yılları gibi olağandışı olumsuz ve zorlu koşullarda ve 5-6 yıl 

gibi gerçekten çok kısa bir zaman diliminde büyük bir toplumsal inanış ve imeceyle yaşama geçirilen Enstitülerin, eğitsel 

anlayış, etki ve katkılarının günümüze değin başarıyla uzanması ve gelecekte de devam edecek olması, Köy Enstitüleri 

modeli eğitim uygulamalarının yenilikçi (inovativ) yönünün, sağlamlığının ve kalıcılığının bir diğer kanıtlarıdır.      

Görüldüğü gibi, Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla, ülkemizde doğayı değiştiren insanın kendini değiştirme ve geliştirme 

süreci başlamıştır. Bu uygarlık koşusuyla, insanımız kulluktan bireyliğe geçişin en çarpıcı örneklerinden birini sunmuştur. 

Dolayısıyla bu kurumlar, Anadolu insanının bağnazlıktan, cahillikten, sömürüden kurtarıldığında nasıl yaratıcı ve üretken 

yurttaşlar olabileceğini kanıtlayan yenilikçi ve aydınlanmacı eğitim kurumlarının başlıca örneklerindendir. 

Çalışmamız kapsamında yaptığımız bir tespit şudur: Türk eğitim tarihinde en özgün çabalardan birisi olarak öne çıkan ve 

günümüzde olumlu ve yapıcı etkileri halen devam eden Köy Enstitüleri, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşma 

çabalarının kırsal alan taşınması hedeflenerek kurulmuşlardır. Bu bağlamda, Köy Enstitüleri kırsal alana eğitim götürmede, 

köylere yeni zirai-tarım aletleri girmesinde, daha modern tarım yapılmasında oldukça büyük başarılar elde etmişlerdir. Ancak 

köy toplumunu çağdaş yaşama yaklaştırma, toprak ağalığı, tefeci-bezirganlık gibi geleneksel bağlılıkların tasfiyesi gibi 

konularda ise Enstitülerin başarılı oldukları söylenemez. Toplumsal dönüşüm için gerekli olan toprak reformunun 

gerçekleştirilememesi, bu kurumların kırsal alandaki geleneksel toplum yapısını ve bağlılıkları değiştirme/dönüştürme ve 

çözme konularında yalnız kalmalarına ve pek başarılı olamamalarına neden olmuştur.   

Yine yaptığımız inceleme ve analizler sonucunda, Köy Enstitüleri’nin, eğitimin demokratikleştirilmesi ve üretime, 

yaratıcılığa, paylaşıma ve yardımlaşmaya (imece) yönelik iş ve meslek eğitiminin yaşama geçirilmesi açılarından, 21. yüzyıla 

bile model olabilecek özgün ve bilimsel birer eğitim kurumları olduklarını saptamış bulunmaktayız. Bu meyanda, birincisi, 

Köy Enstitüleri deneyiminin, günümüzde neredeyse tüm eğitim konularında kendisine önem verilen “yaparak-yaşayarak 

öğrenme” kavramını, daha 1940’larda uygulamaya geçirmiş olması, Enstitüleri kuranların sağlam bir metodolojik öngörüye 

sahip olduklarını da göstermektedir. 

İkincisi, ezbere dayalı eğitim modellerinin bilimsel bir değer taşımadığı ve çağın gereklerini karşılamaktan uzak olduğundan 

hareketle, günümüz Türkiye’sinde uygulanan ezbere dayalı eğitim sistemi ile fikri hür, vicdanı hür bireyler ve kuşaklar 

yetiştirilmesi ve çağın yakalanması pek olanaklı görünmemektedir (Bulut, 2010: 391). Keza çağdaş uygarlığa giden yolun, 

çağdaş, laik ve bilimsel eğitimden geçtiği yadsınamaz bir kabul görmektedir. Bilimin ve teknolojinin öneminin giderek arttığı 

ve ülkelerin gelişmişlik ölçütü ile rekabet gücünü belirlediği günümüzde, ezberci ve tüketici eğitimle Türkiye’nin gelişmiş 

çağdaş ülkeler seviyesine çıkması tartışmalıdır. Bunun ana nedeni, eğitilmiş ve iyi yetişmiş nitelikli insan gücünü 

oluşturmadan iktisadî, bilimsel, malî, siyasî, askerî, kısacası her türlü ulusal bağımsızlığı korumanın, ekonomik kalkınmayı 

sağlamanın, çağı yakalamanın ve Batı tipi demokrasiyi yerleştirmenin pek sağlıklı işlemeyeceğine olan inancımızdır. 

Dolayısıyla günümüzde siyasî iradelerce benimsenmeye ve uygulanmaya çalışılan eğitim politikalarında, Türk toplumunu 

eğitim, bilim, sanat, ekin ve düşün alanında yapısal, ancak çağdaş değişim ve dönüşümlere götürecek, çağımızın 

aydınlanmasının temelini oluşturacak ve kısaca Cumhuriyet devrimlerinin sürekliliğini sağlayacak işlevlerle donatılmış olan 

yaratıcı ve üretici Köy Enstitüleri eğitim modelinin hayata geçirilmesi ile çağın ve çağdaş eğitim normlarının 

yakalanabilmesi daha mümkün görünmektedir. 
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Abstract 

This study was conducted to investigate in accordance with the opinion of teachers, school administrators ethical leadership. 

Correlative model as a model in research, data were collected using the "ethical leadership" scale is used. The population of 

the study, in 2014-2015 academic year consists of Agri primary school teachers who work in the center. The sample is 

composed of those teachers set out random sampling method with 412 people. At the result of this research in which the 

ethical leadership behaviours of the school administrators had been realized, it was respectively seen the ethical leadership 

behaviours in “decide dimension” at very high level, in “climatic area” and “communicative dimension” at high level but in 

“behaviours dimension” at medium level. 

Key Words: Ethical Leadership, School administrator, Primary School, Ethical Behaviour 

 

Introduction:  

The biggest factor that effects the productivity at school is the teacher. An ideal teacher must have a vision, principles and 

must be productive and entrepreneur. The biggest factor to place these features on teachers is the school administrators. 

When the studies about the school administrators are investigated it is seen that the passages such as management of the 

administrators, leadership styles, organizational dependence of teachers (Işık, 2009:122), work performance and satisfaction 

are related with each other directly (Sağlam, 2003:22). So it is required that school directors must motivate their inferiors; 

and show leadership behaviours appraising their thoughts. When the body of literature about leadership is investigated, it is 

seen that there are very rich leadership contexts and styles (Çengelci, 2014:1). The “Ethical Leadership” that entered the 

literature as a context what the spiritual, psychological, rational and ethical traits of the leadership entered intertwined 

supplies the required leadership style in the educational institutions within this context. 

 

Ethical leadership is defined as “a leadership type that develops ethical standards for directing the behaviours of the 

workers; associates the values with the ethical standards; and applies these ethical standards effectively” (Connock and 

Johns, 1995:2;Trns: Çengelci, 2014:2). While the traditional leadership styles have a construction that sees the intelligence 

(mind) superior than the heart and emotions; programs for getting the organization; and controls (Sezgül, 2010:14), the post-

modern leadership styles have a construction that addresses to the emotions combining the intelligence, logic and ethic with 

each other by the visionary viewpoint (Aytaç, 2003:62).Ethical Leaders are defined by the Minesota Office of the Revisor of 

Statudes (2003) as the people who are promiscuous in educational services; take measures for the healt and security of the 

students and employees; assist to learn; don’t abuse his/her job for private benefits; don’t share the confidential information 

of the employees except from the force majeure (Trns: Turhan, 2007:46). 

 

Briefly; the school administrators who act ethical leadership behaviours are the leaders who are fair; honest; respectful; 

objective; exhibit positive attitudes; don’t lie; don’t allow to lie; approach teachers with love and mercy; see the benefits of 

the school superior than his/hers; are patient and kind in communication; support professional developments for providing the 

dependence of teachers on schools; and give confidence to his/her environment (Yılmaz, 2006:32).  

 

Moral and spiritual dimensions of leadership stands out in Ethical leadership. Hitt (1990; Trns: Turhan, 2007:16) is specify, 

that ethics and leadership intertwined and that an element indispensable for an effective ethical leadership, ethical principles 

that govern the behavior of people within the organization or leader is responsible for creating norms. Sergiovanni (1992:7) 

and Bolman ve Deal (1995: 5) seen as as the heart of leading the ethical concepts, the brain as thoughts and behaviors are the 

hand. According to the decision given by the brain and the brain, the heart is formed by the leaders of the importance of 

leadership in ethics is more evident. The most important feature of the ethical leadership; the suitability of the decision 

morally, separated from each other exactly right and wrong and leadership in his group's confidence is fully seated against 

himself (Bülbül, 2006:57). Ethical leaders continue their path; By asking yourself the accuracy of any steps taken by testing 

and compliance with universal ethical principles. 

  
The Problem of this Study:  

Because the school management is a private management area, the ethical leadership is needed more (Turhan, 2007:41). As 

an ethical leader the school director must motivate the teachers; encourage them; and give importance for generating a 

positive school climate (Yılmaz, 2005:39). According to the Wekesser (1995) confidence in the school and the impressive 

main variable, demonstrating leadership style of principals. In particular, it will have a positive effect, the internalization of 

ethical values and ethical leadership skills of school principals, reflecting the behavior exhibited it at the school level 

organizational trust. 

 

According to the Rebor (2001) also, The source of the authority of the leaders in the school education should be based on 

ethics and values; honesty, reliability, goodness, faithfulness, gentleness, courage, generosity, compassion and sacrifice and 

mailto:oguzhancelikoglu@hotmail.com
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must demonstrate ethical leadership. According to the Şimşek (1999), There are ethical responsibility of the leaders against 

the employee, to respect the right to work, fair wages, provide employees the right to free speech protection of the 

confidentiality of private life, such as ensuring the right to participate in decisions of non-discrimination and workers. 

 

The subject of the ethical values in the school management has been seen as a very important subject; and ethical behaviour 

principles have been developed by American Association of School Administrators (AASA) and Association of School 

Business Officers (ASBO) (Küçükkkaraduman, 2006:35). In which level do the school administrators discharge these 

principles is the problem of this study. It will be sought answers for the sub-problems below in accordance with the problem 

of the study:  

1. In which level do the school administrators implement the ethical leadership behaviours according to the comments 

of teachers? 

2. Do the sense of the teachers about the ethical leadership behaviours level of the school administrators differentiate 

according to the 

a. Ages 

b. Genders 

c. Professional Seniority 

d. Educational Status and 

e. If they take in-service training or not? 

Method:  

Relational scan model in research as a model, the data collection tool. In the study “Ethical Leadership Scale” developed by 

Yılmaz (2005) was used as a data collection tool. The scale generates from totally 4 sub-dimensions (communicative ethics, 

climatic ethics, ethics in deciding, and behavioural ethics) and 44 articles. The researcher computed the Cronbach Alpha 

value which specifies the reliability of the survey as 0,970. After the research data had been collected, reliability studies were 

remade. Cronbach Alpha value of all the scale was found as 0,826. 

 

Populations and samples: 

The population of the study, in 2014-2015 academic year consists of Agri primary school teachers who work in the center. 

The sample is composed of those teachers set out random sampling method with 412 people. Demographic distribution of the 

sample is given below: 
 

Table 1: Sample Distribution 
Gender 

    Frequency Percent 

Valid Man 139 33,74 

  Woman 273 66,26 

  Total 412 100,00 

School Stage 

Valid Elementary School 154 37,38 

  Middle School 121 29,37 

  High School 137 33,25 

  Total 412 100,00 

Marital status 

Valid Married 322 78,16 

  Single 90 21,84 

  Total 412 100,00 

Age 

Valid 21-30 Age 11 2,67 

  31-40 Age 122 29,61 

  41-50 Age 244 59,22 

  50 Age and over 35 8,50 

  Total 412 100,00 

Career Severance 

Valid 1-2 Years 4 0,97 

  3-5 Years 4 0,97 

  6-8 Years 19 4,61 

  9-15 Years 89 21,60 

  16 Years and over 296 71,84 

  Total 412 100,00 

Educational Status 

Valid University 309 75,00 

  Master 99 24,03 

  Ph.D. 4 0,97 

  Total 412 100,00 

Did you received training on how to serve internal management? 

Valid Yes 161 39,08 

  No 251 60,92 

  Total 412 100,00 

When the ratio of the study sample was investigated, it was seen that from the 412 people 33,7% of them were men; 66,3% of 

them were women; 93% of them had a 9 year and over  professional seniority; 75% of them had bachelors degree; 24% of 
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them had masters degree; 1% of them had the doctoral degree; and only 39% of them took the in-service education for 

leadership and management. 

 

The breakdown of the age of the sample; 3% of 21-30 years, 31-40 years and 30% in the 41-50 age range of 59% and 8% of 

that over 50 years of age, marital status is examined; It was found to be 78% of single 21% married. 37% of primary school 

teachers, 29% of secondary and 33% in high school serves. 

 

Findings:  

According to the teachers' opinions, school administrators fulfill their ethical leadership levels were measured with lower 

nominal sizes. Findings related to ethical leadership are as follows: 

 

Table 2: Ethical Leadership Behaviours 

Sub-Size Ethical Leadership N X  S.s 

Behavioural Ethical 412 2,70 1,07 

Ethics In Decision Making 412 4,27 0,84 

Climatic Ethics 412 4,09 0,97 

Communicative Ethic 412 3,70 0,96 

General Points Of Ethical 

Leadership 

412 3,69 0,96 

 

 

  

 

According to the comments of the teachers, when the realizing levels of the ethical leadership behaviour of the school 

administrators were investigated together with their sub-dimensions, it was seen that behavioural ethical dimension ( X

=2,70; s=1,07) was realized at “medium” level; but climatic ethics ( X =4,09; s=0,97) and communicative ethic dimension (

X =3,70; s=0,96) were  realized at “high” level. When ethical leadership behaviours of the administrators were investigated 

with all of its dimensions, it was seen that “high” level ethical leadership behaviours ( X =3,69; s=0,96) was acted. When 

ethical leadership behavior of substances affecting the dimensions examined are outstanding following results: 

 

Table 3: Ethics Ethical Leadership Behavioral Size 

Behavioral Ethics N Mean Std. Deviation 

Courageous act in the face of events 412 3,72 0,93 

Evaluate itself 412 3,59 1,15 

Expressions are close to reality 412 3,11 0,85 

Honest treats 412 2,50 1,14 

Protects individual rights 412 2,40 1,16 

Tell the truth in all circumstances 412 2,32 1,10 

Activities according to the reality principle makes 412 2,29 1,03 

It is true that oral 412 2,25 1,30 

Respect the values of the society in which 412 2,16 0,98 

 

Ethical leadership behavioral ethical dimension expression is seen that the highest average;"moderate" rise in the 

level of analysis of the results when analyzed; Courageous act in the face of events ( X =3,72; s=0,93), Self-

evaluate ( X =3,59; s=1,15), Expressions are close to reality ( X =3,11; s=0,85) and Honest treats ( X =2,50; 

s=1,14). 
 

Table 4: Ethical Decision Making Ethical Leadership Size 

Ethics in Decision Making N Mean Std. Deviation 

Included in efforts to profit political issues 412 4,68 0,59 

Know the limits of Conduct 412 4,49 0,56 

In a sense of honesty makes their professional responsibilities 412 4,46 0,76 

It does not have bad habits can be considered 412 4,45 0,73 

Systematic approach in finding solutions 412 4,28 0,93 

The provider does not act for personal gain in activity in the economic 

sphere 

412 4,23 0,89 

In religious matters not included in the benefits for activities 412 4,17 1,10 

Joint decision taken at the school are effectively applied 412 4,13 0,88 

Determines the measure of the work done at school 412 3,52 1,13 

 

 



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

23 

Ethical decision making ethical dimensions of leadership "very high" level when the results of analysis of the exit 

examination shows that the expression of the highest average; Political issues included in efforts to generate revenue ( X = 

4.68; p = 0.59), knows the limits of behavior ( X = 4.49; p = 0.56), in the sense of honesty makes the professional liability (

X = 4.46; p = 0.76) and does not have bad habits can be considered ( X = 4.45; p = 0.73). 

 

Table 5: Ethics Ethical Dimensions of Climate Leadership 

Climate Ethics N Mean Std. Deviation 

Free environment is created for discussion 412 4,59 0,65 

It has aimed to improve the professional activity 412 4,40 0,78 

For the emergence of the teachers' creativity, create the appropriate 
environment 

412 4,37 0,90 

Concrete targets are put towards future 412 4,32 0,81 

He is willing to learn 412 4,29 0,85 

Their thoughts, based on the approach seeks to spread love 412 4,28 0,97 

In a sense of responsibility to do their jobs 412 4,09 1,00 

The success of teachers, fair way to reward 412 4,08 1,16 

Teachers may consider accepts the different 412 3,98 1,01 

It encourages teachers 412 3,79 1,22 

To create rules correctly School 412 2,86 1,28 

 

Ethical decision making ethical dimensions of leadership "high" analysis of the rise in the level results are analyzed; Create a 

free environment for debate ( X = 4.59; p = 0.65), has aimed to improve the professional effectiveness ( X = 4.40; p = 0.78), 

for the emergence of teachers' creativity, create the appropriate environment ( X = 4, 37; p = 0.90) and Future sets concrete 

targets ( X = 4.32; p = 0.81) shows that the expression of the highest average. 

. 

 

Table 6: Ethical Leadership Ethical Dimensions communication 

Communicative Ethics N Mean Std. Deviation 

Most Merciful 412 4,65 0,54 

Teachers can not be judged by the personal characteristics they possess 412 4,40 0,67 

Hearty treats for teachers 412 4,29 0,69 

Among teachers is not disruptive Search 412 4,25 0,85 
Nourish gratitude to the people because of the services performed 412 4,23 0,64 

Selfish does not exhibit behavior 412 4,06 0,93 

Acknowledges the error 412 3,93 0,98 
Teachers justice act 412 3,92 1,10 

People are treated equally 412 3,86 0,96 

Low is voluntary 412 3,24 1,15 
Patience is. 412 3,09 1,19 

It shows respect for the people around him. 412 3,05 1,15 

Constructive discussions and insightful solids 412 3,03 1,23 
A compassionate approach to teacher 412 2,89 1,13 

Acts of love to all teachers 412 2,62 1,16 

 

Ethical decision making ethical dimensions of leadership "high" analysis of the rise in the level results are analyzed; Most 

Merciful ( X = 4.65; p = 0.54), teachers are not judged by the personal characteristics they have ( X = 4.40; p = 0.67) behaves 

internally Teachers ( X = 4.29; p = 0.69) , teachers are not disruptive intermediate between ( X = 4.25; p = 0.85) and 

nourishes a sense of gratitude to the people because of the services performed ( X = 4.25; p = 0.85) shows that the expression 

of the highest average 

Table 7: Free sampling t-test results 

 

  Group Statistics Variable N 
 

S.s t p 

Ethical 

Leadership 

Gender 
Male 139 4,09 0,57 -3,264 

0,001 
Female 273 4,30 0,66 -3,417 

In-Service Training 
Yes 251 4,21 1,00 -1,099 

0,034 
NO 161 3,69 1,25 2,125 

 

Free sampling t-test was made for designating if the teachers senses about realizing levels of the ethical leadership behaviours 

showed differentiation according to the genders, taken  in-service educations or not. At the result of the analyse it was seen a 

differentiation in p<0,05 level; and that the women teachers and the teachers who had taken in-service education for 

leadership had much positive senses. 

Table 8: ANOVA Analyse Results 

X
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Variable 

  

 

S.s F p 

 

 

 

 

Ethical Leadership 

Age 

21-30 Age 11 3,27 1,01 

4,178 0,006 
31-40 Age 122 3,53 1,32 

41-50 Age 244 3,84 1,20 

50 Age over 35 4,51 0,61 

Occupational Seniority 

1-2 Years 4 3,00 1,15 

3,992 0,004 

3-5 Years 4 2,00 0,00 

6-8 Years 19 3,26 1,15 

9-15 Years 89 3,75 1,18 

16+ Years 296 3,88 1,22 

Education Status 

Graduated 309 3,76 1,25 

3,293 0,038 Master 99 3,87 1,17 

Ph.D. 4 4,50 0,58 

 

ANOVA analyse was made for designating if the teachers senses about realizing levels of the ethical leadership behaviours 

showed differentiation according to the ages, professional seniority and educational level. At the result of the analyse it was 

seen a differentiation in p<0,05 level. At the result of the Tukey test which made for simplifying if the differentiation was 

accidental, it was seen that the differentiation was normal; and that the teachers who were over 50 years; had over 16 year 

professional experience; and had doctoral degree had much positive senses for the ethical behaviours of the administrators. 

Additionally, it was designated that the lower age, professional experience and educational the less positive senses of 

teachers for the ethical behaviours of the administrators. 

 

Result:  

At the result of this research in which the ethical leadership behaviours of the school administrators had been realized, it was 

respectively seen the ethical leadership behaviours in “decide dimension” at very high level, in “climatic area” and 

“communicative dimension” at high level but in “behaviours dimension” at medium level. When the senses of teachers was 

investigated in accordance with the demographical factors, it was concluded that the women  teachers; the teachers who had 

taken in-service education about leadership; who had over 16 year professional experience; had doctoral degree; and who 

were over 50 years old had high level leadership senses for school administrators.  Ethical leadership behavior, will ensure 

that ethical behavior of employees. So become a part of the code of ethics will contribute to the formation of institutions and 

trust (Yılmaz,2006:30). Ethical leaders are people who think the consequences of the decisions taken when making decisions. 

If the problematic situation in a number of ethical decision-making that decision of the results and "work right" not the "right 

thing" is that person (Bennis, 1995.138).  

The structure of the school and in line with the expectations of society, education and social change raises ethical issues for 

school leaders. The ethics manager greatly affect organizational decisions and actions (Pehlivan, 1993:41). Leaders in 

educational organizations must know their own value system and value system of the school directors must be comprised of 

ethical values that will govern their actions (Yılmaz, 206:47). School administrators should have skills in terms of ethical 

leadership can make the right decisions. Because of ethical leaders, right and wrong, good and evil, right or wrong, and 

separates a value system that develops leaders. Ethical values they have gained the leadership role of school administrators be 

able to have a major role (Aydın, 2002:156). 

 

REFERENCE 

Aytaç, T. (2003). chool Vision What is it? How to Develop? Contemporary Approaches to Management Ankara: Anı 

Yayıncılık, 135-161. 

Bülbül, S. (2006). Adequacy of Managerial Leadership Standards Investigation of Faith Elementary School Principal Size. 

Gaziantep University Institute of Social Sciences, Unpublished Master's Thesis, Gaziantep. 

Bennis, W. (1995). “Basic Principles of Being Leader” Strategic Management and Leadership. (Trns. Mustafa Özel), 

İstanbul: İz Yayıncılık. 

Connock, S. And Johns, T. (1995). Ethical Leadership. London: Cromwell Pres. 

Çengelci, E. (2014), Ethical Leadership Behaviours of School Administrators, Unpublished Master Thesis, Afyon Kocatepe 

University, Institute of Social Sciences, Department of Educational Sciences, Afyonkarahisar. 

Hitt, W. D. (1990). Ethics And Leadership: Putting Theory İnto Practice. Batelle Memorial Institute, America. 

Işık, M., (2009).  Ethical Leadership Characteristics of School Administrators Relationship Between Organizational 

Commitment: Beylikdüzü Örneği, Beykent University, Unpublished Master Thesis, Institute of Social Sciences, 

İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul 

Karagöz, A. (2008). Primary and Secondary School Teachers Administrators detected by Ethical Leadership Roles with 

teachers Relationship Between Organizational Commitment, published Master Thesis, Yeditepe University Institute 

of Social Sciences, İstanbul. 

 

Küçükkaraduman, E.,(2006). Study of Ethical Behavior of Elementary School Principals, Published Master Thesis, Gazi 

University, Institute of Social Sciences, Ankara. 

X



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

25 

Rebore, R. W.(2001). The Ethics Of Educational Leadershep, Merrill Prentice Hall, Ohio 

Sağlam A., G.,(2003). The Organizational Commitment Is Needed Confidence Improves administrator? Gazi Üniversitesi 

Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, S.2, ss.22. 

Sezgül, İ. (2010). Leadership and Ethics: Traditional, A Review in the Context of Modern and Postmodern Leadership 

Definition. Toplum Bilimleri Dergisi, 4 (7), 239‐251. 

Şimşek, Ş. (1999). Management And Organization. Ankara:  Nobel Yayıncılık. 

Turhan, M. (2007). General and Social Justice Impact of Ethical Leadership Behavior in School of Vocational School 

Administrators, published PhD, Firat University Institute of Social Sciences, Elazığ. 

Wekesser,C. (1995). Ethics, San Diego, CA: Greenhaven Pres. 

Yılmaz, E. (2005). Ethics and Leadership, Teacher’s World Ankara: Mikro Basım-Yayın-Dağıtım, 39-52. 

Yılmaz, E., (2006). Ethical Leadership Characteristics and Investigation of Some Variables of Organizational Trust Level of 

School Administrators in schools, Published PhD Thesis, University of Selçuk, Konya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

26 

Eğitimde Girişimcilik ve İnovatif Öğretim Liderleri Yetiştirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma Eğitim Fakültesi öğrencilerinin girimcilik eğilimlerinin incelenerek kontrol odaklılığı, yenilik ve yaratıcılık, 

genel girişimcilik özellikleri ve risk alma eğilimlerinin ne düzeyde olduğun tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma için 

örneklem çekme yoluna gidilmemiş ve öğrencilerin tamamına anket uygulanmış, tamamı 347 olan öğrencilerin 256 

kişisinden dönüt alınmış ve araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin sahip 

oldukları demografik faktörleri bağlamında bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, ebeveynlerinin eğitim durumlarına 

ve kendi işine sahip olup olmama durumlarına göre p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Kız öğrencilerin, 

hayatlarının çoğunluğunu kentsel alanlarda geçirenlerin, babası kamu görevlisi olan ve hala çalışır durumda olanların, kişilik 

yapısı hırslı ve mutlu olan öğrencilerin ve özellikle daha önce girişimcilik eğitimi veya girişimcilik dersi alan öğrencilerin 

diğer gruplara nazaran daha fazla girişimcilik eğilimine sahip oldukları görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Eğitimde İnovasyon, Girişimcilik,  Öğretim Liderliği 

 

Giriş:  

Girişimcilik denilince akla; girdi, çıktı, kar gibi ekonomi ile alakalı kavramlar gelmektedir. Girişimci kavramının tarihsel 

süreci incelendiğinde 18.yy da Fransa’da yaşayan bir iş adamı için kullanıldığı görülmektedir (Akşit, 2003:4). Çetin (1996) 

girişimciliği, “henüz belirgin olmayan bir bedelle satmak üzere üretim girdilerinin ve hizmetlerinin bu günden satın 

alınması” olarak tanımlamaktadır. Maltalı düşünür De Bono ise (1989) girişimciliği “bir şeyi gerçekleştirme tutkusu” olarak 

tanımlamıştır. Tekin ise (2004) girişimciliği bir iş fikri ile pazardaki fırsatları değerlendirerek mal ve hizmet üretmek 

amacıyla sermaye, doğal kaynak ve emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilerek işletilmesiyle ilgili tüm faaliyetler 

olarak tanımamaktadır. Kısaca, girişim “bir işe girişme, teşebbüs” girişimci ise  “bu teşebbüsü yerine getiren kişi “olarak 

tanımlanabilir. Bu tanımlamalardan hareketle girişimcilerin başarılı bireyler olduğu ortaya çıkmaktadır (Top, 2008:13).  

Girişimciler hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde, girişimcilerin bir takım ortak özelliklere sahip oldukları 

görülmektedir. Bu özelliklerden en dikkat çekenler, kontrol odaklılığı, vizyoner görüş açısı, yenilik ve yaratıcılık özelliği, 

risk alma eğilimi ve yüksek özgüvendir (Cansız, 2007:36-43).  

 

Girişimciliğin Kazanılma Süreci 

Girişimcilik, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek parasal kazançların ve kişisel tatminin elde edildiği katma 

değeri olan farklı şeyler ortaya koyma sürecidir (Hisrich ve Peters 2002:10).  Top (2008), girişimciliğin doğuştan gelen bir 

özellik olmayıp, bireyin çocukluğundan itibaren başlayıp hayatı boyunca şekillenen bir olgu olduğu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla girişimcilik eğiliminin oluşmasına bir takım faktörler etki etmektedir. Bu faktörlerden bazıları; kişilik özellikleri, 

din ve dünya görüşü, aile yaşantısı, ailenin mali durumu, ebeveynlerin eğitim ve mesleki durumu, çocukluğun geçtiği yaşam 

alanı ve aldığı eğitimlerdir (Girginer ve Uçkun, 2004:783).   

 

Marangoz (2008), girişimcilerin içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik ortamın ürünü olduklarını, her ne kadar kişinin bireysel 

yetenekleri ve eğitimiyle ilgiliyse de bunların dışında örgüt kültürü ve çevresel faktörlerin, girişimcinin davranışlarını ve 

kararlarını etkilediğini ifade etmekte ve girişimciliği etkileyen faktörleri; kültür ve eğitim, aile ve sosyal çevre, psikolojik 

faktörler, yasal, siyasal ve idari faktörler, mali çevre ve din faktörler olarak belirtmektedir. Demirez ve Cebeci (2005) 

girişimcilerin kişilik özelliklerini bilmenin, bu özelliklerin hangi değişkenlerden etkilendiğini ortaya koymanın ve 

girişimciliğin gelişebilmesi için uygun ortamları yaratmaya çalışmanın, girişimciliği desteklemek adına önem taşıdığını ifade 

etmektedir. 

 

Girişimcilerde Olması Gereken Özellikler 

Girişimci olmak, girişimcileri harekete geçiren özelliklerin yanında farklı özellikler taşımayı da gerektirmektedir (Kutaniş, 

Hancı 2004: 457; Akt: Yüzüak, 2010:10). Bu özelliklerden; risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma 

süreçlerinin tümüne verilen addır. Girişimci, başlattığı faaliyetin bitiminde doğabilecek sonuçları önceden hesaplayan ve 

sonuçta doğacak riski üstlenmekten çekinmeme özellikleri ilk sırayı almaktadır (Çelik, 2013:47). Müftüoğlu (2000) girişimci 

bir kişinin sürekli etrafını izleyerek yeni ihtiyaçları düşünen, üretim yapan, yaratıcı yetenekli ve risk almaya meyilli 

özeliklerinin olması gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Başarılı girişimcilerin özellikleri hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde (Hisrich ve Peters, 1973; Akt,Yılmaz ve 

Sünbül, 2009); “yaratıcı düşünme becerisi, yüksek düzeyde çalışma arzusu, cesaret, tutku ve kararlık, insanlarla üst düzeyde 

ilişki kurabilme becerisi, kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisi, işini sevmesi ve iş motivasyonu, zengin bir bilinç 

Oğuzhan ÇELİKOĞLU 

PhD Student, South Russian Üniversity,  

Instıtute of Management, Busıness and Law,  

Management in Education, Rostov-Na-Donu, Russian 

Federation,   

oguzhancelikoglu@hotmail.com 



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

27 

altı ve hayal kurma gücü, ekip ve takım çalışmasına yatkınlık, kişisel vizyonu ve misyonunun olması, değişime, dönüşüme 

açık ve istekli olması, esnek toleranslı davranabilme gücü, samimi, güvenilir, sempatik ve esprili kişilik, insanları inandırma 

ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, yönetim becerisi ve liderlik yeteneği, iş bitirme azmi ve heyecanı, ileri görüşlülük ve 

fırsatları yakalama alışkanlığının” girişimcilerin temel özellikleri olduğu görülmüştür. 

 

Girişimciliğin Önemi 

Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak ve toplumsal refahı artırmak ancak ve ancak girişimcilik olgusuna gereken önemin 

verilmesiyle mümkündür. Küreselleşen dünyada, dinamik ve istikrarlı bir yapıya sahip olamayan aktiviteler tutarlılık 

gösterebilmesi için girişimci kişilerin faaliyetlerinde tutarlılık olmalıdır. Girişimcilik faaliyetlerinde fiziksel güce kıyasla 

daha çok fikri güce gereksinim vardır (Müftüoğlu, 2004).  Gürdoğan’a göre (2008) girişimciler, sınırsız dünyanın en etkili ve 

en güçlü ordularıdır ve gittikleri ülkeye ürün ve hizmetleriyle birlikte değerlerini de aktararak, hem ekonomik hem de 

kültürel taşıyıcılık yaparlar. Bir bölgede girişimcilik kültürü, girişimcilik eğiliminin yüksek ve sermayenin yeterli olması o 

bölgede insanların girişimci olmalarını sağlamakta (Tekin 2004: 10) bu açıdan girişimcilik olgusunun varlığı, gelişime hız 

vermesi açısından önem arz etmektedir. Geri kalmış toplumların en önemli sorunlarından biri, girişimci niteliklerine sahip 

kişilerin az olması ya da girişimciliğin yeterince desteklenememesidir (Durukan, 2007: 29). Bir ülkenin kalkınması ve 

gelişmesi; hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine sahip, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek girişimciler 

yetiştirebilmesine bağlıdır (Meriç, 2013:17). 

 

Girişimcilik Eğilimi 

Yaratıcılık, her ne kadar doğuştan geliyor ve Allah vergisi kabul ediliyor olsa da, yine de herkeste bulunan ve keşfedilmeyi 

bekleyen saklı bir yetenektir. Top’a göre (2008), eğitimlerle, geliştirici programlarla bu yetenekler geliştirilebilmektedir. 

Yaratıcı olmayı öğrenmek için onun önündeki engelleri kaldırmak gerekmektedir. Girişimcilik boyutunda yaratıcılık, 

olaylara, işe, çevreye, ilişkilere ve kişilere ön yargısız, açık ve tarafsız bakabilme gücü olup, iyi fırsatlara zemin 

hazırlamaktır. Bhandari (2006; Akt:Yüzüak, 2010:25), girişimcilik eğiliminin  girişimcilik süreçlerini anlamaya yönelik 

olduğunu, girişimciliğin uzun zamanda oluşması nedeniyle, girişimci olma eğiliminin uzun dönemli süreçte ve gelişimde ilk 

adım olarak görüldüğünü ifade etmektedir. 

 

Börü’ye göre (2006) çocukluktan başlayarak, yetişkinlik döneminin sonuna kadar kişinin gelişimi üzerinde etkisi olan 

faktörlerin her biri girişimciliğin ortaya çıkmasında etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Girişimcilik eğiliminin temelini 

oluşturan ve girişimciliğe geniş olarak bakmayı gerektiren teori; Planlanmış Davranış Teorisi’dir (Krueger 2009: 57). 

Planlanmış Davranış Modeli, karar verme modelinin yaygın olan pratiğidir. Bu teoriye göre, insanların toplumsal davranışları 

belirli faktörlerin kontrolü altında, belirli sebeplerden kaynaklanmakta ve planlanmış bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Yüzüak, 

2010:29). Erten (2002), girişimcilik eğiliminin "Davranışa Yönelik Amacın" oluşması gerektiğini ifade etmekte ve 

"Davranışa Yönelik Amacı" etkileyen faktörleri; "Davranışa Yönelik Tutum", "Kişisel Norm"lar ve "Varsayılan Davranış 

Kontrolü " olduğunu belirtmekte; bu faktörlerin de "Tutumsal İnançlar", "Normatif İnançlar" ve "Kontrol İnançları"nın etkisi 

altında olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Girişimcilik Sürecinde İnovasyon ve Eğitimde Girişimcilik 

Girişimcilik eğilimine sahip olan bireyler hayatta daha başarılı olmaktadırlar  (Top, 2008:15).  Bu bağlama, girişimcilik 

kavramının eğitim sisteminde de kullanılması, girişimci öğretmenler ve yöneticiler yetiştirilmesi eğitim sistemi için büyük 

faydalar sağlayacaktır. Son yıllarda üzerinde durulan bir kavram olan inovasyon kavramı da girişimcilik ile bağdaşmaktadır. 

Kısaca; buluş, icat, yenilik ve yenilikçiliği içine alan inovasyon “yaratıcılığı kullanarak meydana getirilen yeniliğin faydalı 

bir hale dönüştürülmesi” olarak tanımlanmaktadır (Richard, 2008:3).  

 

Hızla gelişen teknolojiler, iş, sosyal ve aile hayatındaki değişimler ve bu durumdan en çok etkilenen öğrencilerin motive 

edilmesi ve ilgilerinin çekilmesi gerekliliği eğitimde inovasyonu zorunlu kılmaktadır (Looney, 2009:5).  Ülkemizde, eğitim 

politikaları her ne kadar eğitimde inovasyonu teşvik etse de, girişimci öğretim liderlerinin yer almadığı bir eğitim camiasında 

inovasyonun gerçekleşmesinin zor olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Eğitimde girişimcilik, temelde vizyoner liderlik davranış boyutlarını içerir. Bu davranış boyutları: “vizyon geliştirme, grup 

hedeflerinin kabulünü güçlendirme, bireysel destek sağlama, entelektüel uyarım, davranış modeli oluşturma ve yüksek 

performans beklentisi” olarak görülür (Çelik, 2007:23). Eğitimde inovasyon uygulayabilmek için dönüşümün ruhunu ve 

etkisini aşılayabilen öğretmenler gereklidir. Eğitimde girişimci öğretim liderleri yetiştirmenin temel sonuçları şunlardır 

(Çelik, 2007: 227-228): 

 Eğitimde girişimcilik sayesinde, eğitim sistemi, okul, süreç ve yapıda köklü bir dönüşüm gerçekleştirilir, 

 Eğitimde girişimcilik, vizyon geliştirmeyi sağlar, 

 Girişimci eğitim liderleri risk alabilme ve dönüşümü sürükleyebilme özellikleri sayesinde başarılı olur, 

 Girişimci lider, değişime uygun bir okul kültürü oluşturur, 

 Girişimci öğretim lideri Dönüşüme karşı direnmeyi ortadan kaldıracak stratejileri ortaya koyar, 

 Girişimci öğretim lideri, okulun sosyal çevresindeki değişmeleri çok iyi izleyerek okulun değişim ihtiyacına cevap 

verir. 

Bu araştırmanın temel amacı, geleceğin öğretim liderler adayları olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin girimcilik eğilimlerinin 

incelenerek; kontrol odaklılığı, yenilik ve yaratıcılık, genel girişimcilik özellikleri ve risk alma eğilimlerinin ne düzeyde 
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olduğun tespit edilmesidir. Araştırmanın diğer amacı ise, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin sahip oldukları sosyo-

demografik faktörlerine bağlı olarak değişkenlik gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir.  

Araştırmanın Problemi:  

Günümüzde artık ideal bir öğretim liderinden beklenen, kuralları ve klasik öğretim yöntemlerini bire bir uygulayan değil; 

araştıran, sorgulayan, geliştiren ve ileriye dönük hedefler koyan inovatif bir öğretim tarzı sergilemesidir. Bu yüzden öğretim 

liderlerinin girişimcilik eğilimine sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmanın problemi aşağıda verilmiştir: 

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ne düzeydedir? 

Araştırmanın problemi doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

1- Eğitim Fakültesi öğrencilerinin genel profilleri nasıldır? 

2- Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ne düzeydedir? 

3- Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri sahip oldukları sosyo-demografik faktörleri bağlamında anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

 

Yöntem:  

Araştırmada, ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Girginer ve Uçkun (2004:795) tarafından 

geliştirilen “Girişimcilik Eğilimleri Ölçeği” vasıtası ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından ölçeğin Cronbach Alpha 

değeri 0,70 üzerinde hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında güvenirlik analizi tekrar yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısı 0,784 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutları itibari ile hesaplanan güvenilirlik analiz sonuçları aşağıda 

verilmiştir: 

 

Tablo 1: Girişimcilik Eğilimine İlişkin Sonuçlar 

Alt Faktör  Güvenirlik Katsayısı 

Girişimcilik Özellikleri   0,781 

Kontrol Odaklılığı   0,779 

Yenilik ve Yaratıcılık   0,776 

Risk Alma Eğilimi   0,778 

 

Verilerin çözümlenmesinde ve değerlendirilmesinde Ortalama ( X ) frekans (f), ve yüzde (%) istatistiklerinden 

yararlanılmıştır. Girişimcilik eğiliminin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için ise t- testi 

ve ANOVA analizi uygulanmıştır. 

 

Evren ve Örneklem:  

Araştırmanın evrenini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma için 

örneklem çekme yoluna gidilmemiş ve öğrencilerin tamamına anket uygulanmıştır. 347 olan öğrencilerin 256 kişisinden 

dönüt alınmış ve araştırmaya dâhil edilmiştir. Örneklemin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Tablo 2: Örneklemin Demografik Dağılımı 

Yaş 

    f % 

 21-30 Yaş 43,0 16,8 
  31-40 Yaş 107,0 41,8 

  41-50 Yaş 75,0 29,3 

  51-60 Yaş 31,0 12,1 
  Total 256,0 100,0 

Cinsiyet 

    f % 

 Erkek 125,0 48,8 
  Kadin 131,0 51,2 

  Total 256,0 100,0 

Yabancı Dil Seviyesi 

    f % 
 Düşük 113,0 44,1 

  Orta 102,0 39,8 

  İyi 24,0 9,4 
  Yüksek 13,0 5,1 

  Yok 4,0 1,6 

  Total 256,0 100,0 

Baba Eğitim Durumu 

    f % 

 İlkokul 218,0 85,2 

  Ota/Lise 31,0 12,1 
  Lisans 4,0 1,6 

  Lisans Üstü 3,0 1,2 

  Total 256,0 100,0 

Anne Eğitim Durumu 
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    f % 

 İlkokul 242,0 94,5 
  Ota/Lise 10,0 3,9 

  Lisans 1,0 0,4 

  Lisans Üstü 3,0 1,2 

  Total 256,0 100,0 

Ortalama Gelir 

    f % 
 1000 TL den Az 89,0 34,8 

  1000-2000 TL 109,0 42,6 

  2000-3000 TL 42,0 16,4 
  3000 TL den Fazla 16,0 6,3 

  Total 256,0 100,0 

Anne veya Babanız Kendi İşine mi sahip? 

    f % 
 Evet 98,0 38,3 

  Hayır 158,0 61,7 

  Total 256,0 100,0 

Hayatınızın Büyük Bölümünü Geçirdiğiniz Yaşam Alanı? 

    f % 

 Kırsal Alan 177,0 69,1 
  Kentsel Alan 79,0 30,9 

  Total 256,0 100,0 

Anne ve Baba Kamu Görevlisi mi? 

    f % 

 Evet 46,0 18,0 

  Hayır 210,0 82,0 
  Total 256,0 100,0 

Anne ve Baba Emekli mi? 

    f % 

 Evet 61,0 23,8 

  Hayır 195,0 76,2 

  Total 256,0 100,0 

Daha Önce Girişimcilikle İlgili Eğitim Aldınız mı? 

    f % 

 Evet 43,0 16,8 

  Hayır 213,0 83,2 
  Total 256,0 100,0 

Kimseyle Paylaşmadığınız, Kendinize ait bir iş fikriniz var mı? 

    f % 

 Evet 145,0 56,6 
  Hayır 111,0 43,4 

  Total 256,0 100,0 

Genel Ruh Hali 

    f % 
 Gergin 59,0 23,0 

  Huzurlu 53,0 20,7 

  Hırslı 39,0 15,2 
  Mutlu 47,0 18,4 

  Kaderci 19,0 7,4 

  Hayalperest 39,0 15,2 
  Total 256,0 100,0 

 

Geleceğin öğretim liderleri olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin demografik faktörlerine göre dağılımları incelendiğinde, 256 

öğrencinin; 125’inin (% 48,8) erkek, 131’inin (% 51,2) kız öğrenci olduğu, 43’ünün (% 16,8) 18-21 yaş, 107 sinin (% 41,8) 

22-25 yaş, 75’inin (% 29,3) 26-30 yaş aralığında ve 31’inin (% 12,1) 30 yaş üzerinde oldukları görülmüştür. Öğrencilerin 

113’ünün (% 44,1) düşük, 102’sinin (% 39,8) orta, 24’ünün (% 9,4) iyi ve 13’ünün (% 5,1) yüksek düzeyde yabancı dil 

seviyesine sahip oldukları ve 4’ünün ise (% 1,6) hiç yabancı dil bilmedikleri görülmüştür.  

 

Öğrencilerin anne eğitim durumları incelendiğinde, 218’inin (% 85,2) ilkokul, 31’inin (% 12,1) ortaokul/lise, 4’ünün (% 1,6) 

lisans ve 3’ünün (% 1,2) lisansüstü eğitim seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin baba eğitim durumları 

incelendiğinde, 242’sinin (% 94,5) ilkokul, 10’unun (% 3,9) ortaokul/lise, 1’inin (% 0,4) lisans ve 3’ünün (% 1,2) lisansüstü 

eğitim seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin ailelerin ortalama gelir durumları incelendiğinde, 89’unun (% 

34,8) 1000 Tl’den daha az, 109’unun (% 42,6) 1000-2000 Tl arası, 42’sinin (% 16,4) 2000-3000 Tl arası ve 16’sının (% 6,3) 

3000 TL den fazla gelire sahip oldukları görülmüştür. 

 

Öğrencilerin 98’inin (% 38,3) anne veya babasının kendi işine sahip olduğu, 158’inin (% 61,7) kendi işine sahip olmadığı ve 

46’sının (% 18,0) kamu görevlisi olduğu, 210’unun ise (% 82,0) diğer meslek dallarında çalıştığı görülmüştür. Öğrencilerin 

61’inin (% 23,8) anne ve babası emekli iken, 195’inin (% 76,2) halen çalışmakta olduğu görülmüştür. Öğrencilerin 
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hayatlarının çoğunu geçirdikleri yaşam alanları incelendiğinde, 177’sinin (% 69,1) kırsal alanda ve 79’inin ise (% 30,9) 

kentsel alanda yaşadıkları görülmüştür. 

Öğrencilerin 4’inin (% 16,8) girişimcilikle alakalı bir eğitim veya ders aldığı 213’ünün ise (% 83,2) bu konuda herhangi bir 

eğitim almadığı görülmüştür. Öğrencilerin 145’inin (% 56,6) kimseyle paylaşmadığı eğitimde inovasyon ile ilişkili bir fikri 

veya planı olduğu ve 111’inin (% 43,4) bu konuda herhangi bir fikri veya planı olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin genel ruh 

hali incelendiğinde ise, 59’unun (% 23,0) gergin, 53’ünün (% 20,7) huzurlu, 39’unun (% 15,2) hırslı, 47’sinin (% 18,4) 

mutlu, 19’unun (% 7,4) kaderci ve 39’unun ise (% 15,2) hayalperest bir kişiliğe sahip oldukları görülmüştür. 

 

Bulgular:  

Geleceğin öğretim liderleri olan eğitim fakültesi öğrencilerinin inovatif bir lider olabilmesi için gerekli olan girişimcilik 

eğilimlerine ilişkin elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 3: Girişimcilik Eğilimine İlişkin Sonuçlar 

Girişimcilik Eğilimi Alt Boyutları N X  
SS 

Girişimcilik Özellikleri 256 46,36 15,26 

Kontrol Odaklılığı 256 33,29 9,42 

Yenilik ve Yaratıcılık 256 22,40 6,39 

Risk Alma Eğilimi 256 18,55 7,71 

 

Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri; girişimcilik özellikleri, kontrol odaklılığı, yenilik ve 

yaratıcılık ve risk alma eğilimi olarak dört ayrı boyutta incelenmiştir. Öğrencilerin kontrol odaklılığı ( X =33,29), yenilik ve 

yaratıcılık ( X =22,40) ve girişimcilik özelliklerinin ( X =46,36) “yüksek düzeyde” olduğu, risk alma eğilimlerinin ise ( X

=18,55) “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etki eden alt faktörler maddeleri itibari ile 

incelendiğinde aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır: 

 

Tablo 4: Girişimcilik Özellikleri Alt Boyutu 

Ölçek Alt Boyutu Maddeleri N Min. Max. Mean Std. Dv. 

İnsan cesaretiyle ve inancıyla her engeli aşabilir 256 1 5 4,28 0,99 

Kendi işimin sahibi olmak en büyük idealimdir 256 1 5 4,21 1,20 

Girişimcilik eğitimi üniversitelerde verilmelidir 256 1 5 4,06 1,14 

Garantili ve sürekli bir iş yerine kariyer imkânı sunan bir iş 

tercihimdir 

256 1 5 4,02 1,31 

Başarılı bir girişimcilik için iyi bir iş fikri ve fırsatların 

değerlendirilmesi paradan daha önemlidir 

256 1 5 3,85 1,25 

Düzeni ve kuralları değiştirmeden çalışarak her işin üstesinden 

gelebilirim 

256 1 5 3,81 0,99 

Sezgilerime güvenerek her işi başarabilirim 256 1 5 3,63 1,04 

Her zaman esnek çalışma saatlerini tercih ederim 256 1 5 3,61 0,92 

Boş vakitlerimi sosyal faaliyetlere ve eğlenceye ayırmayı tercih 

ederim 

256 1 5 3,46 1,02 

Girişimcilik şansım olsa da şu anki idealimden vazgeçmezdim 256 1 5 3,39 1,36 

Girişimcilik bir risktir 256 1 5 3,12 1,31 

Kamu sektöründe çalışmak bana göre değil 256 1 5 2,51 1,45 

Maddi kazanç sağlamayacak hiçbir faaliyete dahil olmak istemem 256 1 5 2,42 1,27 

 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etki eden bir alt faktör olarak “Girişimcilik Özellikleri” alt boyutu incelendiğinde;  

insan cesaretiyle ve inancıyla her engeli aşabilir ( X =4,28; s=0,99), kendi işimin sahibi olmak en büyük idealimdir ( X =4,21; 

s=1,20), girişimcilik eğitimi üniversitelerde verilmelidir ( X =4,06; s=1,14) ve garantili ve sürekli bir iş yerine kariyer imkânı 

sunan bir iş tercihimdir ( X =4,02; s=1,31) ifadelerinin en yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 5: Kontrol Odaklılığı Alt Boyutu 

Ölçek Alt Boyutu Maddeleri N Min. Max. Mean Std. Dv. 

Başarı için doğru zamanda doğru işi yapmak 

gerekir 

256 1 5 4,52 0,77 

Kendi hareketlerimi kendim kontrol ederim 256 1 5 4,17 0,94 

Çok çalışarak her işin üstesinden gelebilirim 256 1 5 4,15 0,99 

Kendi isteklerim beni yönlendirir 256 1 5 4,05 0,97 

Bir işe başlarken iyi bir plan hazırlamak tüm 

sorunları çözer 

256 1 5 4,05 1,00 
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Rahat yaşama standardı için risk üstlenilmelidir 256 1 5 3,91 1,02 

Girişimcilikte başarı için şans en önemli faktördür 256 1 5 3,34 1,24 

Başarılı insanların hareketlerimi etkilemelerine 

izin veririm 

256 1 5 3,05 1,24 

Ne yapacağımı başkalarının karar vermesine 

bırakırım 

256 1 5 2,04 1,24 

 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etki eden bir alt faktör olarak “Kontrol Odaklılığı” alt boyutu incelendiğinde;  başarı 

için doğru zamanda doğru işi yapmak gerekir  ( X =4,52; s=0,77), kendi hareketlerimi kendim kontrol ederim  ( X =4,17; 

s=0,94), çok çalışarak her işin üstesinden gelebilirim  ( X =4,15; s=0,99) ve kendi isteklerim beni yönlendirir  ( X =4,05; 

s=0,97) ifadelerinin en yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 7: Yenilik ve Yaratıcılık Alt Boyutu 

Ölçek Alt Boyutu Maddeleri N Min. Max. Mean Std. Dv. 

Farklı fikirler yeni oluşumlar için yapıcı etkiler oluşturur 256 1 5 4,01 0,97 

Girişimcilikte başarı için tecrübe gerekir 256 1 5 3,92 1,01 

Girişimcilik için yaratıcılık yetenekli olmaktan daha önemlidir 256 1 5 3,76 1,08 

Belirli bir ücretle çalışmaktansa kendi fikirlerimi hayata geçirecek 

işlere yönelmeyi tercih ederim 

256 1 5 3,75 1,18 

Araştırma-Geliştirme departmanında çalışmaktan zevk alırdım 256 1 5 3,65 1,24 

Başkaları her zaman fikirlerime ihtiyaç duyar 256 1 5 3,30 0,92 

 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etki eden bir alt faktör olarak “Yenilik ve Yaratıcılık” alt boyutu incelendiğinde;  farklı 

fikirler yeni oluşumlar için yapıcı etkiler oluşturur ( X =4,01; s=0,97), girişimcilikte başarı için tecrübe gerekir ( X =3,92; 

s=1,01) ve girişimcilik için yaratıcılık yetenekli olmaktan daha önemlidir ( X =3,76; s=1,08) ifadelerinin en yüksek 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 8: Risk Alma Alt Boyutu 

Ölçek Alt Boyutu Maddeleri N Min. Max. Mean Std. Dv. 

Yeni yemekler, yeni yerler ve yeni tecrübeler peşinde koşarım. 256 1 5 3,79 1,14 

Korkunca, korkunun üstüne giderim 256 1 5 3,50 1,15 

Hiç tanımadığım birine gidip sohbete başlayabilirim 256 1 5 3,21 1,32 

Son altı ay içinde sahip olduklarımı kaybetmeme neden 

olabilecek bazı riskler aldım 

256 1 5 2,73 1,46 

Bir şeyi daha önce başkası/başkaları denememişse ben de 

denemem 

256 1 5 2,68 1,26 

Kasıtlı olarak hiç bilmediğim bir yola sapabilirim 256 1 5 2,65 1,38 

 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etki eden bir alt faktör olarak “Risk Alma” alt boyutu incelendiğinde;  yeni yemekler, 

yeni yerler ve yeni tecrübeler peşinde koşarım ( X =3,79; s=1,14), korkunca, korkunun üstüne giderim ( X =3,50; s=1,15) ve 

hiç tanımadığım birine gidip sohbete başlayabilirim ( X =3,21; s=1,32) ifadelerinin en yüksek ortalamaya sahip oldukları 

görülmektedir. 

 

Tablo 9: ANOVA Analizi Sonuçları 

Baba Eğitim Durumu 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. Anlamlılık 

Risk Alma 

Eğilimi 

Between Groups 20,511 3 6,837 

3,685 0,013 

(**) P<0,05 

Within Groups 467,548 252 1,855 ANLAMLI 

Total 488,059 255 
  

Gelir Durumu 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. Anlamlılık 

Girişimcilik 

Özellikleri 

Between Groups 7,441 3 2,48 

2,588 0,054 

(**) P<0,05 

Within Groups 241,559 252 0,959 ANLAMLI 

     
Total 249 255 

  

Genel Ruh Hali 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Anlamlılık 



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

32 

        
Yenilik ve 
Yaratıcılık 

Between Groups 
24,031 3,000 8,010 

3,894 0,010 

(**) P<0,05 

Within Groups 518,372 252,000 2,057 ANLAMLI 

Total 542,402 255,000 
 

 

 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin; anne ve baba eğitim durumu, gelir durumu, yabancı dil bilme düzeyleri ve genel ruh 

hallerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için ANOVA analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; 

girişimcilik eğilimlerinin baba eğitim durumuna göre risk alma düzeylerinin p<0,05 düzeyde anlamlı farklılık gösterdiği ve 

babası lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanların daha fazla risk alma eğilimine sahip olduğu, girişimcilik özelliklerinin 

aile gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği ve 2000 tl ve daha az gelire sahip olanların daha fazla girişimcilik özelliğine sahip 

olduğu, yenilik ve yaratıcılık özelliklerinin ise genel ruh hallerine göre farklılaştığı ve kişilik yapısı hırslı ve mutlu olan 

öğrencilerin daha fazla yenilik ve yaratıcılık yeteneklerine sahip olduğu görülmüştür. Anne eğitim durumu, yabancı dil bilme 

düzeylerine göre ise manidar bir farklılığa rastlanmamıştır. 

 

Tablo 10: Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 

Cinsiyet N Mean 
Std. 

Deviation 

Std.Error 

Mean 
t p Anlamlılık 

Kontrol 

Odaklılığı 

Erkek 125 4,296 0,889 0,08 2,141 
0,033 

(**) 

P<0,05 

Kadın 131 4,046 0,976 0,085 2,146 ANLAMLI 

Yaşam Alanı N Mean 
Std. 

Deviation 

Std.Error 

Mean 
t p Anlamlılık 

Risk Alma 
Eğilimi 

Kırsal Alan 177 2,593 1,408 0,106 -2,272 

0,024 

(**) 

P<0,05 
Kentsel 

Alan 
79 3,038 1,531 0,172 -2,2 ANLAMLI 

Baba Kamu Görevlisi N Mean 
Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t p Anlamlılık 

Girişimcilik 

Özellikleri 

Evet 46 4,283 0,958 0,141 2,627 
0,009 

(**) 

P<0,05 

Hayır 210 3,752 1,292 0,089 3,173 ANLAMLI 

Risk Alma 

Eğilimi 

Evet 46 3,565 1,44 0,212 2,007 
0,046 

(**) 

P<0,05 

Hayır 210 3,138 1,277 0,088 1,858 ANLAMLI 

Baba Emekli-Çalışan N Mean 
Std. 

Deviation 

Std.Error 

Mean 
t p Anlamlılık 

Girişimcilik 

Özellikleri 

Emekli 61 3,951 1,309 0,168 -1,957 
0,049 

(**) 

P<0,05 

Çalışan 195 4,292 1,149 0,082 -1,829 ANLAMLI 

Kontrol 
Odaklılığı 

Emekli 61 3,754 1,075 0,138 -2,815 
0,005 

(**) 
P<0,05 

Çalışan 195 4,149 0,916 0,066 -2,589 ANLAMLI 

Yenilik ve 

Yaratıcılık 

Emekli 61 3,41 1,23 0,157 -2,588 
0,01 

(**) 

P<0,05 

Çalışan 195 3,851 1,141 0,082 -2,488 ANLAMLI 

Girişimcilik Eğitimi/Dersi N Mean 
Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t p Anlamlılık 

Girişimcilik 

Özellikleri 

Evet 43 4,209 1,036 0,158 2,087 
0,038 

(**) 

P<0,05 

Hayır 213 3,775 1,283 0,088 2,403 ANLAMLI 

Yenilik ve 

Yaratıcılık 

Evet 43 3,279 1,501 0,229 -2,186 
0,03 

(**) 

P<0,05 

Hayır 213 3,728 1,166 0,08 -1,85 ANLAMLI 

 

Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin; cinsiyet,  hayatlarının çoğunu geçirdikleri yaşam alanı, anne ve babalarının kamu 

görevlisi veya emekli olup olmaması, girişimcilik dersi veya girişimcilik eğitimi alıp almama durumlarına göre anlamlı 

farklılık göstermediğinin tespiti için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda, erkek öğrencilerin kontrol 

odaklılıklarını kız öğrencilerden daha yüksek olduğu, hayatlarının çoğunu kentsel alanda geçiren öğrencilerin risk alma 

eğilimlerinin kırsal anda geçirenlere göre daha yüksek olduğu, babası kamu görevlisi olanların girişimcilik özellikleri ve risk 

alma eğilimlerinin daha fazla olduğu, babaları hala çalışan öğrencilerin girişimcilik özellikleri, kontrol odaklılığı ve yenilik 

ve yaratıcılık özelliklerinin babası emekli olan öğrencilerden daha fazla olduğu ve girişimcilik eğitimi veya girişimcilik dersi 

alan öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve yenilik ve yaratıcılık özelliklerinin daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. 

 

Sonuç:  

Öğretim liderlerinin çeşitli sorunlarla baş edebilmeleri için yaratıcı yollara ihtiyaçları vardır. Anderson ve White’a göre 

(2011), öğretim liderlerinin ellerindeki var olan imkânları yeniden düşünmesi, kendileri ve toplum için yeni fırsatlara 
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dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu yüzde de alternatif çözümler üretmeli ve gelişim için değişimi desteklemelidir ki inovatif 

liderler yetişebilsin. Bundan dolayı öğretim liderinde girişimcilik eğiliminin hangi düzeyde var olduğunun tespiti önem arz 

etmektedir. 

 

Bu Araştırma, geleceğin öğretim liderleri olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin profillerinin ve girişimcilik eğilimlerinin 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin risk alma özellikleri hariç diğer girimcilik özelliklerinin 

yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca, girişimcilik konulu eğitim veya ders alan öğrencilerin daha çok girişimcilik 

eğilimine sahip olduğu sonucu çıkmıştır. Bu durumda girişimcilik eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik dersi 

liselerden itibaren seçmeli ders olarak okutulmalı ve girişimcilik eğilimlerine katkı sağlamak isteyen öğrencilerin bu eğitimi 

almaları sağlanmalıdır. Özellikle inovatif düşünceye sahip olmaları açısından Eğitim Fakültelerinde de bu eğitimlerin 

verilmesi veya ders olarak okutulması, eğitim camiasında girişimci öğretim liderlerinin daha fazla yer almasını sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Sonuç olarak eğitimde inovasyon için girişimci öğretim liderlerine ihtiyaç vardır ve bu kapsamda 

adayların girişimcilik eğilimlerinin geliştirilmesine önem verilmelidir.  
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Simplifying the Education Necessities of the Parents According to the Teachears’ Thoughts 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to investigate the necessities of the parents’ education according to the comments of 

teachers. The work area of this study made accordance with the relational screening model consists of the teachers who 

works primary, secondary and high schools in the Agri city centre. The sample of the study, these teachers in the selected by 

disproportionate stratified random sampling method to select 147 primary school consists of 393 teachers, including 99 

middle school and 147 high school teachers. As data collection tool Öztop (1994) from the work of the survey it was used. As 

a result; maintain discipline on children, personal care, choice of friends, parents and sexual education in the use of money 

has appeared to be too much training needs. Adopting more family values, parents of primary school students, self-esteem, a 

sense of responsibility vaccination, such as winning the developmental characteristics of healthy eating habits While they 

need training issues; Parents of high school students use more money, awareness and advertising was seen that training needs 

in areas such as cleaning the room. 

Keywords: Parental Education, Training Needs, Adult Education 

 

Introduction: 

The place where the child interacts the closest and longest time with is her/his family. The parents have the highest role on 

the mental and physical development of the children (Bağatarhan, 2012:2). Because the first step of the education begins in 

the family; and the children see their parents as the first teachers. According to Zigler and others (2008) Parents at the center 

of child development. According to the foundation laid in childhood personality development, it is quite clear that the most 

important models for parents their children. Children will build identification with the near and begin to shape his personality 

this model (Uyanık and Balat, 2007:43). According to Grusec (2007), within this period, the parents generally educate their 

children by the way how they were educated by their families since childhood; and they don’t get any education about this 

subject. This period which has been furthered with the least damage till the school age reveals its deficiencies with preschool 

education. Specially at the primary school age and later it is revealed that the parents’ education taken by their parents isn’t 

sufficient for bring up children (Sertelin, 2003:9).  

 

A research carried out Diaz (1989), has been identified that The most important factor that distinguishes it from other 

students; lack of support and interest from parents Academic achievement is low and at risk students remain in the classroom 

(Dayıoğlu, 2009:35). Kaya (2002) implies that, parents must take the training for Family of child education and child 

development in the desired position. Also Warner and Sower (2005) have expressed that mother and father implementing 

training programs. and the .the program focusing on self-control, learning and communication skills, the need to contribute to 

acquire the habits and other skills. Therefore, parental education will improve thanks to the confidence of the parents and 

thus will provide a positive contribution to the development of children. Parental education is a necessary training at all 

stages of the mother and father of the children's mental and physical development (Mary, 1960) and Studies conducted on 

this subject have shown that There have been advances in the behavior of parents in a positive direction Thanks to parent 

education courses (Öztop, 1994:8). Giving the parents' education, parents will influence the perception of self-efficacy and it 

will develop the belief that they are better parents.  

Bandura (1997) has expressed that; parental self-efficacy and personal beliefs of the parents is associated with raising 

children. Teti and Gelfand (1991), have prescribed that parenting is parenting that mothers with low self-efficacy they believe 

that they can effectively and their relationship with the children of parents the cold, emotionless, and they were irrelevant. 

Bağatarhan (2012) has applied parent education program, 7 sessions of 90 minutes, 16 students with his mother. It has been 

shown to increase; As a parent of self-efficacy and a significant level of parental competence; Wellman and Moore as a result 

of the program considering the taxonomy; They take parents through parental education. 

Çağlı’s (2009) achievement of parents' education level and profession Umeda trying to be examined according to the status of 

student It was observed that, participating in their children's education life, following them, the parents who support their 

children when they ask for help, guidance to their children as his profession, the education level of the parents affects the 

child's report card mean. As of the time they are in the children; training of parents and the needs vary. Elementary, middle 

and high school age children in educational, training needs of the mother and father varies because of emotional and social 

differences. Parents should be aware that their children how to behave, and this is only possible with education. 

In the globalizing world, it is a fact that the necessities of the school age children are more than the old generation due to the 

effects of the developed technology. The parents must take education to be good parents for both formal education systematic 
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and technological and sociological reasons (Gökçe, 2009:4). The main purpose of this study is to investigate the necessities 

of the parents’ education according to the comments of teachers. 

 

The Problem of the Study:  

The fact that the parents bring up their children according to their cultures causes the socialization of children with family 

culture and generation of subcultures (Başaran, 2005:299). Each students comes school with a different subculture and they 

also exhibit behaviours as they learnt from their parents. To direct parents in accordance with the school culture and for a 

common purpose can be possible only with parents education (Gürşimşek and others, 2007:181). So the designation of the 

necessities of the parents education has importance for an effective education. The problem of this study is to investigate the 

necessities of the parents’ education according to the comments of teachers. Within this context it will be sought answers for 

the questions below as problem: 

1. Which subject is generally concentrated for the necessities of the parents education on? 

1- Do the educational needs show differentiation according to the school levels where the students take education? 

 

Method:  

The work area of this study made accordance with the relational screening model (Büyüköztürk and others, 2009:23) consists 

of the teachers who works primary, secondary and high schools in the Agri city centre. The reason for the selection of 

teachers in the universe dentification of training needs has been of interest to parents and parents in this study, people are 

thought to live in contradiction to accept their own shortcomings. The lack of families with children is also considered to be 

equivalent to the existing shortcomings considering that the families mirror. Studies based on teachers' opinions and 

observations, After the families of the students spent the most time they are starting from the fact that the school 

environment. 

The sample of the study generates from 393 teachers chosen with the randomized stratified sample method among the above 

teachers that 147 (37,4%) of them are from primary schools, 99 (25,2%) of them are from secondary schools and 147 

(37,4%) of them are from high schools. 176 (44,7%) of the teachers are women, 217 (55,2%) of them are men, 316 (80,4%) 

of them are married and 77 (19,6%) of them are single. The most of the teachers (96%) joined in the sample are between 31-

50 ages and 95% of them have an 8 year and over professional seniority. The teachers that had an in-service training about 

parents education consist of the 61% of the group. 

İt belongs to Öztop (1994), taken from the work of the survey were used data collection tool in the study. There are questions 

questionnaire; aimed at identifying the needs of parents information on parental education.  

It was used again without the need for reliability and validity analysis Because of the reliability and validity of the survey 

work done by the researchers. Questionnaire converted is used the figure applied to from parents to teachers. 

 

 
Findings:  

The parents training needs of guardians It was chosen as subjects; giving responsibility to the child, to help education in 

sexual matter, the adoption of family values, helping to gain the child's confidence, communication with children, healthy 

eating habit, the child helping a friend selection, providing training in the use of money, directing their leisure activities, in 

personal care provide training, to motivate school work, children to raise awareness about the product being advertised, the 

kid in the room provide the cleaning habits, helping them to adopt the gender roles, television program selection and provide 

discipline on the child. 

 

The findings about “Which subject is generally concentrated for the necessities of the parents education on?” are given 

below. 

 

Table 1: The Necessities of the Parents Education of the Families 

Education Requirement N X  SS 

Provide discipline on children 393 4,37 0,78 

Provide instruction in personal care 393 4,34 0,92 

Assist in the selection of boy friends. 393 4,29 0,89 

Provide instruction in the use of money. 393 4,23 0,97 

Assist In Educating About Sexual. 393 4,23 1,02 

Learn family values 393 4,17 0,91 

Direct leisure activities 393 4,00 1,01 

Give responsibility the child  393 3,99 1,02 

To adopt gender roles is to help. 393 2,50 1,16 

To help gain the confidence of the child 393 3,89 0,99 

Motivate Their School Work. 393 3,77 1,23 

Select the  television program. 393 3,70 0,95 

Communicate with the child. 393 3,69 1,09 

Raising awareness about children advertising products 393 3,00 1,22 

To gain the habit of eating healthy 393 3,96 1,05 

To gain the habit of cleaning his room The child 393 2,27 1,34 
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When the parents educational needs were investigated in accordance with the comments of the teachers, it was revealed that 

the most required education subjects  were to discipline children ( X =4,37), education on personal care ( X =4,34), to assist 

the child for friend choosing ( X =4,29), to give education about money usage ( X =4,23) and to assist about the sexual 

subject educations ( X =4,23). The least required education subjects  for the parents education were seen the awareness 

raising of the children about the ad products ( X =3,00), getting the children adopt healthy nutrition habit ( X =2,96) and 

getting the children adopt room cleaning habit ( X =2,27).  

 

Table 2: The Necessities of the Parents Education of the Families According to the School Levels 

 

Education Requirement  N Mean Std. Deviation F p 

Motivate their school work Primary School 147 3,71 1,30 

5,602 0,004 Secondary school 99 4,11 1,03 

High School 147 3,59 1,25 

Assist ın educating about sexual Primary School 147 4,12 0,94 

1,386 0,251 Secondary school 99 4,33 1,10 

High School 147 4,26 1,03 

Maintain discipline on children Primary School 147 4,33 0,81 

2,763 0,050 Secondary school 99 4,53 0,77 

High School 147 4,30 0,74 

Learn family values Primary School 147 4,20 0,79 

0,100 0,904 Secondary school 99 4,17 0,97 

High School 147 4,15 0,98 

To communicate with children Primary School 147 3,63 1,04 

0,383 0,682 Secondary school 99 3,74 1,08 

High School 147 3,73 1,14 

To help gain the confidence of the 
child 

Primary School 147 4,12 0,90 

11,225 0,000 Secondary school 99 3,96 0,94 

High School 147 3,60 1,04 

Give responsibility the child  Primary School 147 4,19 0,92 

6,785 0,001 Secondary school 99 4,03 0,91 

High School 147 3,76 1,14 

Provide instruction in personal care Primary School 147 4,52 0,72 

5,863 0,003 Secondary school 99 4,31 1,03 

High School 147 4,16 0,99 

To gain the habit of eating healthy Primary School 147 4,07 1,07 

1,979 0,140 Secondary school 99 3,80 1,17 

High School 147 3,96 0,92 

Assist in the selection of boy 
friends. 

Primary School 147 4,24 1,02 

2,861 0,058 Secondary school 99 4,47 0,66 

High School 147 4,22 0,86 

Provide instruction in the use of 
money 

Primary School 147 4,26 0,83 

0,635 0,530 Secondary school 99 4,13 1,16 

High School 147 4,26 0,97 

Direct leisure activities Primary School 147 4,11 0,89 

2,135 0,120 Secondary school 99 4,03 1,08 

High School 147 3,87 1,05 

To assist the children to adopt 

gender roles 

Primary School 147 2,99 1,20 

0,938 0,392 Secondary school 99 2,88 1,26 

High School 147 3,10 1,21 

To gain the habit of cleaning his 

room 

Primary School 147 1,82 1,03 

14,761 0,000 Secondary school 99 2,49 1,40 

High School 147 2,59 1,46 

To adopt Gender roles  Primary School 147 2,31 1,19 

3,385 0,035 Secondary school 99 2,66 1,22 

High School 147 2,59 1,07 

To get the children TV program 
selection habit 

Primary School 147 3,70 0,92 

3,354 0,036 Secondary school 99 3,89 0,84 

High School 147 3,57 1,03 

 

When the parents education needs were investigated according to the school levels, it was determined that the most required 

subjects of the parents of the primary school students were to infuse family values ( X =4,20, p=0,001), to assist the children 

for gaining self-confidence ( X =4,12, p=0,000), to give responsibility to children ( X =4,19, p=0,001), to give education 

about personal care ( X =4,52, p=0,003), to get the children adopt healthy nutrition habit ( X =4,07, p=0,140) and to forward 

about free time activities ( X =4,11, p=0,120). 
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İt was seen that the most required subjects of the parents of the secondary school students were to motivate school studies (

X =4,11, p=0,004), to assist about the sexual subject educations ( X =4,33, p=0,251), to discipline children ( X =4,53, 

p=0,050), to communicate with children ( X =3,74, p=0,682), to assist the children for friend choosing ( X =4,27, p=0,058), 

to assist the children to adopt gender roles ( X =2,66, p=0,035) and to get the children TV program selection habit. 

  

İt was simplified  that the most required education subjects of the parents of the high school students were to give education 

about money usage ( X =4,26, p=0,530), to raise awareness of the children about the ad products ( X =3,10, p=0,392), and 

to get the children adopt room cleaning habit  ( X =2,59, p=0,000). 

 

Result:  

According to the teacher comments at the result of this study being investigated for the necessities of the parents education, it 

was revealed that the parents needed much educational necessities about disciplining, personal care, friend selection, money 

usage and gender educations. Due to the development of the children, their requirements change and their problems 

differentiate. Within this context it was seen that the necessities of the parents would be changed according to the school 

levels.  

It was revealed that while the parents of the primary school students needed development traits such as adoption of family 

values, self-confidence, responsibility infusion, getting adopt healthy nutrition habit, the parents of the high school students 

needed the educational subjects such as money usage, raising the awareness of the children about ad products and room 

cleaning. Besides that it was derived that the parents of the secondary school students which was a passage between the 

primary and high school; and the inception of the adolescence needed educational subjects such as communication with 

children, friend selection, disciplining the children and sexual subjects. 

Öztop's (1994) research results when examining the same theme; It has been shown to occur in the issue of parental education 

needs; the parents of primary school age nutrition habit, motivating school work, improving personal care skills issues, 

secondary and contact with the child while the parents at the high school level, the use of money, children room gain 

collecting habits and helping children behind the choic. When the comparison is made with the findings of this study it has 

been achieved similar results. This study and similar research results taking seriously the parents of their parents' educational 

needs, considering primary, conscious parents secondary school and the planning of parents separate training program 

included students in the high school level and are considered in this context, successful students will be trained. 
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Abstract 

The purpose of this research is to display status of education in the borders of war territories before or during the war period. 

For that purpose, this study tries to exhibit; the conditions of the schools at the borders of war territories and how the ongoing 

war affects this environment, the cognitive and affective characteristics of students and how the war affects these 

characteristics, applicability of curriculum and the difficulties encountered in applying curriculum because of cross-border 

war, the problems that the teachers met the most in their classes before the war and what are the problems that may occur due 

to the war. In this study the qualitative research technique is used. Study group consists of 13 teachers working in a country at 

the Syrian border. Semi-structured interview forms are used to receive opinions of the teachers. In analyzing data, content 

analysis technique is used. Findings that are obtained reveal that many problems in education existed before the war and the 

war is a factor that brought fort other additional problems and also triggered already existing problems. Another important 

challenge that is being accentuated is the hardship in reading and writing due to students’ not knowing the language. 

Students’ having difficulty to understand is the factor hindering all the educational attainments, decelerating all the activities 

and obliging teachers to apply evaluations with short answers or tests. Another problem encountered in applying the teaching 

programs was reported to be the delay in starting the school for the students coming from especially villages.  

Polygamy that is common in local people and accordingly excessive number of children is another factor that also affects 

education. Circumstances that are occurred due to war are as follows: War principally affected teachers. Teachers have been 

stricken with great fear in these periods and believe that they are not supported. Because of their culture, students are not as 

much affected.  

The war reflects in children’s games as tendency to violence and aggressiveness. The students and local people could not 

truly comprehend the war. It is seen that their approach towards the war is mostly with curiosity. Yet there are families 

affected from the war and migrated. The war’s effect to learning environment is interruption in education and instant 

distractibility in students. 

Keywords: war borders, education in war borders, teachers’ remark  

 

1. Giriş 

Suriye’de 2011 yılında başlayan ve iç savaş halini alan kriz, bu ülkede yaşayan insanları etkilediği gibi ülke sınırlarının 

ötesini de etkileyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Sandıklı ve Semin (2013) Suriye krizinin, uzun sınır komşuluğu, iki ülke 

arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı ekonomik bağımlılık ve de sığınmacılar gibi nedenlerle Türkiye’yi yakından 

ilgilendirdiğini ifade etmektedirler. Özellikle 2011 yılından itibaren Türkiye'nin sınıra yakın olan illerinin coğrafi yakınlık 

nedeniyle bu savaşa daha yakın olmaları ve bu illerin Suriye'den devamlı göç almasının bu illerdeki yaşamı her anlamda 

etkilediği düşünülmektedir. Savaşın etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Eğitimin sistemli ve planlı bir şekilde yapıldığı 

yerler olan toplumun sosyal kurumlarından biri olan okullar ve eğitim toplumda meydana gelen bu olumsuz gelişmelerden 

etkilenmektedir. 

Tezcan (1985), toplumların durgun, hareketsiz olmayacağını ve toplumlarda sürekli bir değişme ve hareketliliğin 

görüldüğünü ifade etmektedir. Toplumsal davranış örnekleri, toplumsal yapılar, toplumsal sistemler, toplumsal kurallar 

sürekli olarak değişme süreci içinde olmakla birlikte bu değişim yön ifade etmemektedir. Yani toplumsal değişme ilerleme 

kadar gerileme biçiminde de gerçekleşebilmektedir. Toplumdaki en önemli sosyal kurumlardan biri olan okulların da 

toplumlarda meydana gelen bu değişikliklerden etkileneceği düşünülürse bu değişimlerin okula ve dolayısıyla eğitime 

yansımalarının araştırılması önemli görülmektedir (Şahin, 2002). Her toplum, kendi toplumsal kurumları olan eğitim-öğretim 

sistemi ve okullarıyla kendisinin o andaki durumuna ve gelecekteki amaçlarına uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır 

(Ergün, 2009). Bu sorumlulukları ile temel insani ihtiyaçlardan olan eğitim; insan yetiştirmede en önemli vasıta olmasına 

karşın savaş, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda ilk olarak ara verilen veya aksatılan faaliyettir. 

Savaşın başladığı ilk dönemlerde ülkemizde sınıra yakın bölgelerde savaş nedeniyle eğitime ara verilmiş olmakla birlikte, bu 

bölgelerde eğitimin hala yaşanan bu savaştan etkilendiği düşünülmektedir. Bloom (1971) tarafından ortaya konduğu üzere 

öğrenci başarısındaki değişkenliğin %50’si bilişsel giriş davranışları, %25’i duyuşşal giriş özellikleri ve %25’i de öğretim 

hizmetinin niteliği ile açıklanabilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, yaşanan savaş ortamının bu üç etkene ilişkin nasıl 

bir değişim yarattığının ve bu durumun öğretim programlarına yansımasının nasıl olduğunun ortaya konması önemli 

görülmektedir. Bu nedenle bu araştırma ile; 

● Savaş sınırında yer alan okullarda çalışan öğretmenlerin çalıştıkları okulların nasıl bir ortama sahip olduğu ve sınır 

ötesinde yaşanan savaşın bu ortamı nasıl etkilediği, 

● Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin nasıl olduğu ve sınır ötesinde yaşanan savaşın öğrencilerin bu 

özelliklerini nasıl etkilediği, 

● O bölgede öğretim programlarının uygulanabilirliği ve sınır ötesinde yaşanan savaşla birlikte programların 

uygulanmasında yaşanan güçlüklerin neler olduğu, 
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● Öğretmenlerin sınır ötesinde yaşanan savaşın öncesinde sınıflarında en sık karşılaştıkları ve savaşla birlikte ortaya 

çıkmış olabilecek problemlerin neler olduğu öğretmen görüşleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bu 

araştırmanın amacı savaş sınırına yakın bir bölgede savaş öncesi ve savaş başladıktan sonra eğitim alanına ilişkin 

durumu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma problemi şu şekilde belirlenmiştir: 

    "Suriye Savaşı Türkiye'nin savaş sınırında bulunan yerleşim yerlerindeki eğitimi nasıl etkilemektedir?" 

 

2. Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi araştırmaya hız ve pratiklik 

kazandırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu bağlamda çalışma grubunu savaş sınırında bulunan bir ilçede görev 

yapmakta olan 13 öğretmen oluşturmuştur. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme soruları 

için program geliştirme ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarından görüş alınmış, amaca hizmet etme ve anlaşılabilirlik 

açısından uygunluğunu belirlemek üzere ise iki öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Geribildirimler sonrasında düzenlenen 

görüşme formuna son halini verebilmek üzere de tekrar uzmanlarla görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi 

kullanılmıştır.  

 

3. Bulgular ve Yorumlar 

Görüşmeler doğrultusunda ortaya çıkan temalar ve temalara ilişkin kodlar Çizelge 1’de yer almaktadır. 

Çizelge 1 

Temalar ve Kodlar 

TEMALAR KODLAR 

1. Savaş Öncesi Durum 1.1. Okulun Fiziki Koşulları 

1.2. Öğrenciye İlişkin Faktörler 

1.3. Öğretmene İlişkin Faktörler 

1.4. Öğretim Programı ve Öğrenme Ortamları 

2. Savaş Başladıktan Sonra Ortaya Çıkan Durum 2.1. Savaşın Halk Üzerindeki Etkisi 

2.2. Savaşın Öğretmen Üzerindeki Etkisi 

2.3. Savaşın Öğrenci Üzerindeki Etkisi 

3. Öneriler 

 

3.1. Öğretmen Sürekliliği 

3.2. Bölgesel Öğretim Programı 

3.3. Veli Yaptırımı 

3.4. Öğretmenlerin Yaşam Standartları 

3.5. Velilerin Bilinçlendirilmesi 

3.6. Sınırdan Uzak Bir Yerleşim Yeri 

3.7. Anasınıfı 

3.8. Taşımalı Eğitim 

 

3.1. Savaş Öncesi Durum 

“Savaş öncesi durum” temasına ilişkin ortaya çıkan kodlar;  okul koşulları, öğrenciye ilişkin faktörler, öğretmene ilişkin 

faktörler, öğretim programı ve öğrenme ortamları şeklindedir. 

3.1.1. Okul koşulları 

Görüşmelerin gerçekleştirildiği öğretmenler, sınıra farklı uzaklıklarda olan üç okulda görev yapmaktadır. Okullardan bir 

tanesi tam sınırın kenarında, bir tanesi ilçe merkezinde ve diğeri ise sınıra üç km uzaklıktadır. Görüşmeler sırasında ilçe 

merkezinde bulunan okulda çalışan öğretmenler, okul koşullarının daha iyi olduğunu belirtirken, diğer iki okuldaki 

öğretmenler ise okul koşullarına ilişkin sorunları dile getirmişlerdir. Okul koşullarına ilişkin olarak sınıf mevcudu, temizlik, 

okulun fiziki donanımı üzerinde durmuşlardır. Sınıf mevcuduna bağlı olarak temizlik ve disiplin problemlerinin arttığı da 

ifade edilmiştir. Öğretmenler, okullara maddi destek gelmediğini ve okulun fiziki donanımına ilişkin ihtiyaçları kendi 

imkanlarıyla gidermeye çabaladıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan okulun bulunduğu konuma göre sınıf mevcudunun 

değiştiği ifade edilmiştir.  

Sürekli devamsız öğrenciler ve sınıra yakınlıktan kaynaklı olarak sınıf mevcudunun az olduğunu ifade eden öğretmenlerin 

yanı sıra, okulun genel başarı düzeyinin yüksek oluşu ve merkezde olmasından kaynaklı olarak sınıf mevcudunun gerekenden 

fazla olduğunu ifade eden öğretmenlerin olduğu da görülmüştür. 

3.1.2. Öğrenciye ilişkin faktörler 

Öğretmenler, öğrencilere ilişkin okula geç başlama ve sürekli devamsızlık yapma durumlarının söz konusu olduğunu 

belirtmişlerdir. Kişisel bakım ve temizlik sorununun da yaşandığını ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmelerde maddiyata 

değinilmiş olmakla birlikte, görüşülen öğretmenlerin genel olarak görüşü, maddi sıkıntı yaşanmasından çok, çocuklara 

yatırım yapılmaması hususuna yönelik olmuştur. 

Görüşme yapılan öğretmenlerden biri devama ilişkin özellikle köylerden gelen çocukların ara ara devamsızlık yapma 

hallerinin görüldüğünü belirtmiştir. Okula geç başlamanın daha çok pamuk tarlasına gidilmesinden kaynaklandığı durumunu 

güçlendiren bir öğretmen ifadesi de bulunmaktadır. Araya giren yaz tatilinin de ilgisiz öğrencide unutmaya yol açtığı 

belirtilmiştir. 
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Öğretmenler okula karşı ilgisizliğin ya da ilginin ailenin tutumuna göre de değiştiğini belirtmişlerdir. Ailesi ilgili olan 

öğrencilerin de ilgili ya da ailesinin olumsuz tutumuna maruz kalan öğrencinin de bu durumu okula yansıttığı hallerin olduğu 

söylenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin okula gönderilmesinde devlet tarafından verilen desteğin de önemli olduğunu 

gösteren ifadelere ulaşılmıştır.  Bazı öğrencilerin yöre geleneklerinden etkilendiği, örneğin silah sesine alışkın oldukları da 

dile getirilmiştir. Yörenin özelliklerinden kaynaklı olarak, okula karşı ilginin kız öğrencilerde daha fazla olduğunu, erkek 

öğrencilerin daha rahat olduğunu belirten öğretmen de olmuştur. Öğrencilerin çevreye ilişkin algılarının kapalı olduğu da 

ifade edilmiştir. Öğrencilerin dünyasının yaşadıkları yerden ibaret olduğu vurgulanmıştır. Yaşın düşürülmesinin bulunulan 

bölge için dezavantaj olduğu da ifade edilmiştir. 

3.1.3. Öğretmene ilişkin faktörler 

Görüşmeler sırasında öğretmenler, doğrudan savaşla ilişkilendirmeden genel olarak kendi durumlarına ilişkin açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Bu açıklamalarda okullarda çok fazla öğretmen eksiğinin olmadığı ancak öğretmen sürekliliğin 

sağlanamadığı, öğretmenlerin yaşam standartlarının iyi olmadığı, hem üst yönetimler hem de halkın öğretmene tutumundan 

memnuniyetsizlik duyulduğuna ilişkin ifadelerin yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte genel olarak öğretmenler okul 

ortamlarında uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 

3.1.4. Öğretim programı ve öğrenme ortamları 

Özellikle köyde çalışmış olup birleştirilmiş sınıf deneyimi olan öğretmenler, aynı sınıfta bulunan öğrencilerin öğrenme 

düzeyleri arasındaki farklılığı gidermek adına ilçedeki okullarda da birleştirilmiş sınıfta olduğu gibi davrandıklarını ifade 

etmişlerdir. Özellikle anadil probleminin yaşandığı da öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Öğretmenler okuma yazma 

problemiyle de karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenmeleri değerlendirmede öğrencilerin dil problemlerinin göz önünde 

bulundurulması gerektiğini ifade eden öğretmenler, bu nedenle açık uçlu sorulardan çok kısa cevaplı ya da doğru-yanlış 

tarzındaki sorulardan faydalanmak durumunda kaldıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenler programın uygulanması sürecinde ilçe merkezindeki ve köydeki okullar arasında farklılıkların olduğunu 

belirtmiştir. Öğretim programının bölgeye uygun olmadığına ilişkin açıklamalarda da bulunulmuştur. Bu bağlamda 

kazanımların öğrenciler için üst düzeyde olduğu, kimi etkinliklerin yöreye uygun ve uygulanabilir olamadığı, programın 

esnek olmadığı ve ayrıca materyal sıkıntısı çekildiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerden bir tanesi bölgeden bağımsız olarak 

programı değerlendirdiğinde genel olarak programları yetiştirmek için ders saati sayısının yetersiz olduğunu vurgulamıştır. 

Bu öğretmen sadece öğretime yoğunlaşmanın yeterli olmadığını ifade etmiştir. 

Öğrencilerin ön öğrenme eksikliklerinden kaynaklı olarak öğretimin geriden takip edildiği ya da etkinliklere Türkçe 

bilinememesinden kaynaklı olarak zaman kalamadığı ve Türkçe öğretilmeye çalışıldığı da belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

hazırbulunuşluklarına da değinilmiştir. İngilizce öğretiminin bu bölgede daha zor olduğunu ifade eden bir öğretmen de 

olmuştur. 

3.2. Savaş Başladıktan Sonra Ortaya Çıkan Durum 

“Savaş başladıktan sonra ortaya çıkan durum” temasına ilişkin ortaya çıkan kodlar; savaşın halk üzerindeki etkisi, savaşın 

öğretmen üzerindeki etkisi ve savaşın öğrenci üzerindeki etkisi şeklindedir. 

3.2.1. Savaşın Halk Üzerindeki Etkisi 

Görüşmenin gerçekleştirildiği öğretmenler, halkın savaştan genel olarak etkilenmeyişine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. 

Halk genel olarak zaten eğitime karşı ilgisiz olduğunu, savaşın ise bu algıyı değiştirmediğini ifade etmişlerdir. 

C.Ö1. Savaşın çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten burasının savaştan önce de eğitim açısından çok etkili olduğunu 

düşünmüyorum. Burada okumaya önem verilmiyor. Ailenin umurunda olduğunu düşünmüyorum.   

Az sayıda da olsa bazı velilerin çocuklarının eğitimini düşünerek göç ettiği öğretmenler tarafından dile getirilen hususlardan 

birisidir.  

B.Ö3. Birçok veli savaş yüzünden buralardan gitti. Savaştan sonra buradaki öğretmen sayısı azalınca baktılar ki çocukların 

dersi boş geçiyor, veli buradan göç etti. Böyle iki üç tane velim var. Sırf bu yüzden gitti. 

Öğretmenler, halk içinde yakınlarını kaybeden kişilerin daha çok etkilendiğini de ifade etmişlerdir. 

B.Ö2. Savaştan etkilenen aileler oldu, ölenler ve yaralananlar. Onlarda ve akrabalarında gözle görülür değişiklik vardı. 

Okuldan soğudular, gelmek istemediler. Evleri boşalttılar o zaman, akrabalarının yanlarına gittiler, uzak yerlere. 

3.2.2. Savaşın öğretmen üzerindeki etkisi 

Öğretmenler savaşla beraber, güvenlik korkusu, desteklenmeme ve değersizlik hissetme durumlarını yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlere göre savaş, daha çok öğretmenleri etkileyen ve var olan problemlere ek bir problem olmuştur.  

A.Ö1. Eve gittiğimizde güm güm silah sesleri duyuyorduk, bomba sesleri duyuyorduk, uyuyamıyorduk, tek başına 

kalamıyorduk. Bütün kızlar bir odada oturuyorduk mesela. Kimisi ağlıyor, kimisi haberleri izliyor. O psikoloji bambaşka bir 

şey. Öğretmenlerin bu durumu okulu olumsuz etkiledi. Hepimiz çok gergindik, kötüydük.  

A.Ö3. O sürede bazen havai fişek atılıyordu onda bile artık korkar hale gelmiştik yani insanların psikolojisi bozulmuştu baya 

bir, yani o yönden baya bir sıkıntı yaşadık savaş sürecinde öyle söyleyeyim. 

Savaş sonrası öğrencilerde görülen olumsuz etkilerin giderilmesinde öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğü belirtilmiş; 

ancak bu esnada kendilerinin de desteklenmesinin öğretmenler tarafından beklenen bir durum olduğu ifade edilmiştir. 

B.Ö1. Öğrencilerin o psikolojiyi atlatabilmesi için inanılmaz çaba sarf ettik. Oyunlar oynattık, projeksiyondan filmler izlettik, 

bahçeye çıkarttık bahçede tabiri caizse şebeklik yaptık resmen. 

 A.Ö3. Biz de bu savaştan etkilendik. Sürekli ilk önce bizim sorunumuzu çözmek yerine bizim bir şeylere çözüm olmamızı 

istediler. Yani biz hep arka plana itildik işin gerçeği. Bizim üstümüze düşen görevi ben fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Ama 

bize de gelip ne bileyim sorsalardı hoşumuza giderdi işin gerçeği. 

B.Ö1. Savaşta iki kadın üç tane yavrumuzu kaybettik. Üç yavrumuz da bizim öğrencimiz ya çok kötü bir şekilde vuruldu 

bunlar. Hayatın gerçekleri, parçalarını cımbızla topladılar. Bu çok zor, benim öğrencilerim değildi ama başka bir 
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öğretmenimizin öğrencileriydi. O öğretmen iki ay kendine gelemedi ve ona kendini toparlaması için izin verilmedi ve o iki ay 

hiçbir şey veremedi çocuklara. Şuanda o öğretmenin sınıfı en problemli çocukların olduğu sınıf.  

Yine de öğrencilerinden umudunu yitirmeyen öğretmen de bulunmaktadır. Bu öğretmen aynı zamanda öğrencilerinin savaş 

sonrası psikolojisini dikkate alarak değerlendirme yaptığını ifade etmektedir. 

B.Ö1. Hani başkası olsun bir çocuktan şimdiye çoktan vazgeçmişti ama biz ısrarla vazgeçmiyoruz. Israrla çevirmeye 

çalışıyoruz. 

Bununla birlikte yaşadığı olaylardan sonra oradan giden öğretmenlerinde olduğu ifade edilmiştir. 

B.Ö3. Savaştan önce burası çok iyi bir yerdi. Çok olay olmayan bir ilçe gibiydi. Terör sorunu olmadığı için tercih edilen bir 

yerdi. Savaş çıktıktan sonra bu algı tamamen değişti. Buradaki öğretmenlerin birçoğu gitmek istedi ve gittiler. Yaklaşık iki 

yıldır öğretmenlerin tamamı değişti. Bu da savaş yüzünden oldu. 

Öğretmenler tarafından aralarındaki dayanışmanın önemi de vurgulanmıştır. 

B.Ö4. Yaşanan savaş sonrası öğretmenler birbirine daha sıkı bağlandı. Birbirimizden başka kimsemizin olmadığını biliyoruz 

burada. Herkes birbirine destek oluyor. Öğretmenler birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Birbirimizle fikir alışverişinde 

bulunuyoruz. Yaşanan olaylardan sonra birbirimize daha çok destek oluyoruz. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Herkes 

birbirinin az çok ne yaşadığını biliyor. Zaten vaktimizin çoğunu okulda geçiriyoruz. Okulda da huzursuz olmamak huzuru 

sağlamak adına herkes birbirine destek oluyor. 

3.2.3. Savaşın öğrenci üzerindeki etkisi 

Öğretmenler, savaşın öğrenciler üzerinde genel olarak çok olumsuz bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. 

A.Ö3. İşin gerçeği öğrencilerde çok fazla bir değişiklik görmedim. Şöyle görmedim sanki bu olaya daha önceden alışıklarmış 

gibi bunu yadırgamadılar. Fazla irdelemediler yani bunun çocuklar üzerinde etkisi olduğunu ben sanmıyorum. Zaten okullar 

tatil edildiğinde de çocuklar hemen ellerine dürbünleri alıp babalarıyla beraber sınıra izlemeye gidiyorlardı. Hani bu 

çocuklar için bir eğlence gibiydi yani öyle söyleyeyim. Buradaki sanırım kültür yapısıyla alakalı bir şey; zaten hani silaha 

biraz haşır neşirler; çünkü biraz daha yaygın bu çevrelerde. Tahminimce onun verdiği bir şey yani bu seslere bu gürültülere 

alışıklar. Bana öyle geldi, çocuklarda bir etki görmedim. 

A.Ö2. Kültür zaten savaş kültürü olan bir bölge. Zaten hepsinin evinde silah var, tüfek olsun tabanca olsun. Zaten o çocuklar 

bu sese aşina. Siz ben aşina değiliz. 

A.Ö1. Buralı olmayan savaş ortamının sıkıntısını yaşadı. Onlar bu savaş ortamından etkilenmediler. Farkında değiller ne 

olduğunu anlamıyorlar. 

Öğretmenler savaştan etkilendiği için öğrencilerin de etkilenmiş olabileceğini de ifade etmişlerdir. 

C.Ö1. Eğitime ara verme dışında, öğretmenler etkilendiği için etkilenmiştir çocuklar. Sürekli öğretmenlerin o zamanlarda 

aklında savaş olduğu için öğretmenler çok konsantre olamamıştır belki de eğitime. O yüzden etkilenmişlerdir. Yoksa 

çocukların direkt olarak çok etkilendiklerini düşünmüyorum. Çünkü davranışlarında belli bir değişiklik yok yani.  

Öğretmenler savaşın öğrenciler üzerinde izlerinin olduğu kesitleri, o anlık yarattığı korku ve endişe şeklinde kendini gösteren 

etkilerini de paylaşmışlardır. Savaşın öğrenciler üzerindeki uzun süreli etkilerinin ise savaşın oyunlarına yansıması şeklinde 

görüldüğünü ifade etmişlerdir. 

B.Ö1. Savaş öğrencilerin bazısını etkilerken birçoğunda hiçbir etki yaratmadı. Fakat çocuklar saldırganlaşmaya başladılar. 

Biz onu da buradaki aile ortamına, mahalle ortamına bağladık. Çoğunlukla savaş olduğu zaman çocukların o anki 

davranışları çok değişti. Korku sinme, ölüm korkusu... Özellikle buraya düşen bombalar sonucu aynı yaştaki arkadaşlarının 

ölebildiğini görünce, çocuklar çok kötü derecede korktular. 

C.Ö2. Savaşın etkileri şöyle bu çocuklar için kötü bir durum ama oyun gibi gördüler yani benim gözlemim bu yönde mesela 

evlerinin yakınına mermi düşüyor kurşun düşüyor. Onları getirip “bak ben bunu buldum, bende bunu buldum” gibi sanki bir 

savaş değil de bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi herkes bir şey buluyormuş gibi. Bendeki izlenim bu şekilde yani. Çocuklar 

pek savaş olarak görmediler. Oyun olarak gördüler daha çok. 

B.Ö1. Savaş başladıktan sonra olan şey olduğu gibi kaldı, ama savaş korkusu eklendi. Çocuklar ölümün burunlarının dibinde 

olduğunu biliyor ve öncelik ona kaydı. “Savaş var, öleceğim, niye ders çalışıyım ki?” diyor çocuk. Ama şöyle söyleyeyim 

emin olun savaş diğer etkenlerden daha küçük etkiledi çocukları. 

B.Ö1. Savaştan sonra mükemmel derecede saldırganlık ve yalan arttı; kavga ediyor, çocuğun gözünü morartıyor, “oğlum 

niye yaptın?” diyorum, “öğretmenim biz şakalaşıyorduk” diyor. Savaş bu yönden etkiledi. Saldırganlıkla da başa çıkmak 

gerçekten çok yorucu, hala da başa çıktığımızı düşünmüyorum. Hala saldırgan öğrencilerim var. 

Öğrencilerin geleceğinden ümit etmediğini belirten bir öğretmen de bulunmaktadır. 

B.Ö1. Gelecekten bir ümit yok çocuklar için. Çünkü etrafına bir bakıyor savaş, her yer takır takır zaten. O kadar mermi geldi, 

o kadar bomba geldi, o kadar çok tehdit geldi, görmeniz gerekiyor. Çocuk onları görüyor ve gelecek planlamanın bir anlamı 

olmadığını düşünüyor.  

Öğretmenler öğrencilerin savaştan çok etkilenmediğini ancak savaşın olumsuz etkilerinin de var olduğundan belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte farklı olarak bir öğretmen savaşın olumlu bir yönü olarak öğrencilerin okula gelmelerinin arttırdığını ifade 

etmiştir. 

C.Ö2. Gerçekten okula isteyerek geliyorlar işte “bizim oraya şu düştü, bizim oraya bomba düştü.” Sonra öğretmenlere bir 

şeyler anlatma çabası, katılım arttı hakikaten. Öğrencilerle daha fazla iletişime girdim. Savaşın İngilizcesini öğrendiler 

mesela. Çok az da olsa böyle bir etkisi oldu. 

3.2.4. Telafi eğitimi 

Savaşın ilk zamanlarında verilen tatillerde oluşan ders kaybını gidermek için telafi eğitimlerinin yapıldığı ancak bu 

eğitimlerin çok etkili olmadığı ifade edilmiştir.  
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A.Ö1. Bir öğretmen gelen devlet yetkililerinin birisinden “Bir hafta boyunca bizim öğrencilerimiz eğitim öğretimden geri 

kaldı. Bunu telafi edelim” diye bir ricada bulunmuş. Ondan sonra biz altı hafta sonunu altı tane cumartesiyi ilçede geçirdik. 

Derslere girdik, çocuklar geldi, ders işledik. Mesela bu da bizce bir külfetti. 

A.Ö1. Öğrenciler savaş öncesinde ilk bir ay gelmiyorlardı zaten. Ama savaşla daha kötü oldu. O altı hafta altı cumartesi 

aman aman öğrencilere bir şey kattı anlamına gelmiyor. 

3.3. Öneriler 

“Öneriler” temasına ilişkin ortaya çıkan kodlar; 

● Öğretmen sürekliliği 

● Bölgesel öğretim programı  

● Veli yaptırımı 

● Öğretmenlerin yaşam standartları 

● Velilerin bilinçlendirilmesi 

● Sınırdan uzak bir yerleşim yeri 

● Anasınıfı 

● Taşımalı eğitim 

şeklindedir. 

3.3.1. Öğretmen sürekliliği 

Öğretmenler tarafından öğretmen sürekliliğinin sağlanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Öğretmenlerin sürekliliğinin 

sağlanmasında önemli olabilecek bir husus olarak öğretmenlere savaş konusunda yapılabilecekler hususunda eğitim 

verilebileceği önerilmiştir. 

B.Ö2. Bence önce bize de bir eğitim verilmeli. Biz bunun (savaş sonrası ortaya çıkan sorunların) önüne nasıl geçebiliriz diye. 

Ben bilmiyorum. Nasıl önüne geçebiliriz bunun. Daha sonra velilere de bir eğitim verilmeli muhakkak. 

3.3.2. Bölgesel öğretim programı  

Görüşme yapılan öğretmenler bölgesel öğretim programlarının geliştirilmesi gerektiğini de vurgulamışlardır.  

B.Ö6. Programların tamamen bir gözden geçirilip tekrar hazırlanması gerekiyor. Bu konuda gerçekten sıkıntı var. Etkinlikler 

daha basit tutulabilir. Etkinlik yoğunluğu azaltılabilir. Kazanım sayısı azaltılabilir. 

A.Ö3. Bölgesel olarak bir sıkıntı yaşanıyor bu bir gerçek. Bu taraflardaki eğitim şekli, eğitim potansiyeli biraz daha dikkate 

alınarak programlar hazırlansa bence daha etkili olur diye düşünüyorum. Bu şu şekilde olabilir. Bölge bölge program 

esnekliği sağlanabilir. Bu şekilde giderilebilir.  

3.3.3. Veli yaptırımı ve bilinçlendirilmesi 

Savaş öncesinde var olan ya da savaş sonrasında ortaya çıkan problemlerin çözümünde veli kilit bir rol oynamaktadır. 

Öğretmenler velinin bu rolünü oldukça fazla dile getirmişlerdir. 

C.Ö2. Biz en başta aileler eğitilmeli diye düşünüyoruz; çünkü aileler bilinçli olursa her ailenin 15 tane çocuğu var, bir aileyi 

kurtarırsan 15 çocuğu kurtarırız. 

3.3.4. Öğretmenlerin yaşam standartları 

Öğretmenler tarafından yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması gerektiği ifade edilmiştir. 

A.Ö1. Öğretmen birinci sınıftan dördüncü sınıfın sonuna kadar gitmemeli bence. Bunun için de öğretmen memnuniyeti 

önemli. Öğretmenlerinin sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi lazım ki burada kalabilsinler yoksa seneye yoklar. 

3.3.5. Sınırdan uzak bir yerleşim yeri 

Öğretmenlerden biri sınırın ilçe merkezine yakın olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, bu konuda öneride 

bulunmuştur.   

3.3.6. Anasınıfı 

Bir öğretmen tarafından anadil eğitimine ağırlık verilebilecek bir anasınıfı eğitiminin verilmesinin, sonrasında öğretim 

programlarının zamanlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırıcı bir etken olacağı ifade edilmiştir.  

3.3.7. Taşımalı eğitim  

Bir öğretmen tarafından gerektiğinde birleştirilmiş sınıflarda olduğu gibi uygulama yapılabileceği ifade edilmiştir. 

A.Ö2. Köylerde görülen birleştirilmiş sınıflarda aynı sınıfın içine 20-25 çocuk sokup bir tanesine ders anlatırken üç tanesinin 

kendi kendine soru çözmesini bekliyorsunuz. Her köyde okul olmak zorunda değil. Bir tane okul yapılıp koskocaman taşımalı 

sisteme geçilebilir. 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

● İlçe, merkezinin sınırda olması ve arada herhangi bir güvenlik alanı olmaması yönüyle diğer sınır ilçelerinden 

farklılaşmaktadır. Sınıra olan bu yakınlık savaşın daha yakından hissedilmesine neden olmuştur. 

● Savaş öncesinde eğitimde yaşanan birçok problem mevcuttur. Savaş zaten var olan problemlere ek olarak ortaya 

çıkan ve biraz da var olan problemleri tetikleyen bir unsur olmuştur. 

● Yerli halkın Arap kökenli olması ve ilçede halk arasında ağırlıklı olarak Arapça konuşulmasından dolayı okullarda 

görülen başlıca problemlerden biri dil problemidir. Öğretmenler öğrencilerin büyük çoğunluğunun birinci sınıfa 

başladıklarında Türkçe bilmediklerini ifade etmişlerdir. Buna bağlı olarak birinci sınıfta 2 ay ile 1 yıl arasında 

değişen sürelerde öncelikle öğrencilere Türkçe öğretilmeye çalışıldığı belirtilmiştir. 

● Öğrencilerin dil bilmemesine bağlı olarak okuma yazma da yaşanan zorluklar üzerinde durulan önemli noktalardan 

bir diğeridir. Öğrencilerin dil öğrenip okumaları sağlansa da okuduklarını anlamlandırma konusunda sıkıntı 

yaşadıkları öğretmenler tarafından vurgulanmaktadır.  
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● Öğrencilerin anlama ve anlamlandırma konusunda yaşadıkları sıkıntılar ise programı etkileyen faktörlerden birisi 

olarak ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin anlama konusunda zorluk yaşamaları bütün kazanımlara ulaşılmasını 

engelleyen, tüm etkinliklerin yapılmasını yavaşlatan ve değerlendirmede daha çok test ya da kısa cevaplı sınavlar 

kullanılmasına yönlendiren bir etken olarak dile getirilmiştir. 

● Öğretim programları öğretmenler tarafından tam olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak öğretim programlarının 

uygulanması noktasında birçok problem yaşanmaktadır. Öğretmenler tarafından programlar konusunda dile getirilen 

problemler şu şekildedir: 

▪ Kazanımlar bu bölge için üst düzeyde kalmaktadır. 

▪ İçerikte bölgeye uygun olmayan konular yer almaktadır. 

▪ Etkinliklerden bazıları hem konusu yönüyle hem de materyal eksikliği nedeniyle uygulanamamaktadır. 

▪ Değerlendirmede çok fazla alternatif yöntem kullanılamamaktadır. 

● Öğretim programlarının uygulanmasında yaşanan zorluklardan birisinin de özellikle köyden gelen öğrenciler için 

okula geç başlama olduğu ifade edilmiştir. Bu yörede yaygın olan pamuk işçiliği nedeniyle öğrencilerin okula 

başlaması kasım ayını bulabilmektedir. Okula geç başlamanın bu bölgede alışkanlık haline geldiğini belirten 

öğretmenler dahi olmuştur. 

● Halk arasında yaygın olan çok eşlilik ve buna bağlı olarak çocuk sayısının fazla olması eğitimi etkileyen unsurlardan 

bir diğeri olarak dile getirilmiştir. Öğretmenler velilerin çok fazla çocuğa sahip olduğunu ve bu nedenle çocuklara 

karşı ilgisiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ilgili ailelerin de bulunduğu ve bunun da çocuğun okula 

ilgisine yansıdığı belirtilmiştir. Velinin çocuğuna tutumunun öğrencinin okula ve derslere tutumu üzerindeki etkisi 

vurgulanmıştır. 

● Savaş sonrasında ortaya çıkan durumlar ise şunlardır: 

▪ Savaşın asıl etkisi öğretmenler üzerine olmuştur. Öğretmenler çok büyük korkular yaşamışlardır ve bu sürede 

desteklenmediklerini düşünmektedirler. 

▪ Öğrenciler kültürleri dolayısıyla savaştan çok fazla etkilenmemişlerdir. Savaşın öğrenciler üzerindeki etkisi 

savaşın oyunlara yansıması, şiddete eğilim ve saldırganlık şeklinde olmuştur. 

▪ Öğrenciler ve halk savaşı çok fazla kavrayamamışlardır. Onların savaşa daha çok merakla yaklaştığı görülmüştür. 

Ancak savaştan etkilenip göç eden aileler de olmuştur.  

▪ Savaşın öğrenme ortamlarına etkisi ise ilk başta eğitime kısa süreli ara verilmesi ve öğrencilerin anlık olarak 

dikkatlerinin dağılması şeklinde olmuştur. 

● Yaşanan problemlerin çözümüne ilişkin öğretmenlerin önerileri ise şunlardır: 

▪ Bu bölgede öğretmenlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Bunun için öğretmenlerin şartları iyileştirilmelidir. 

▪ Programlar bölgeye uygun hale getirilmelidir. 

▪ Birleştirilmiş sınıf mantığı kaldırılmalıdır. 

▪ Veliler bilinçlendirilmelidir. Çocuklarını okula göndermeleri konusunda velilere yaptırım uygulanmalıdır. 

▪ Bu bölgede ana sınıfı çok önemli görülmektedir. Bu nedenle ana sınıfına gereken önem verilmelidir. 

▪ İlçe merkezinin sınıra çok yakın olması savaştan daha fazla etkilenilmesine neden olmuştur. Bu nedenle sınırda 

güvenli bir bölge oluşturulması önemlidir. 

Araştırma doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

● Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Yapılacak yeni çalışmalarda lise 

öğretmenleri ile de çalışılabilir.  

● Bu çalışmada ilçe merkezinde bulunan okullardan üçünde çalışılan öğretmenler çalışmaya dahil edilmiştir. İlçe 

merkezine bağlı köy okullarında çalışan öğretmenlerle yeni çalışmalar yapılabilir. 

● Bu çalışmada yalnızca öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte velilerle de görüşmelerin ve gözlemin 

yapılması sağlanabilir. 

● Uygulamaya dönük olarak da araştırmada öğretmenler tarafından dile getirilen önerilerin dikkate alınması 

önerilebilir. 
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Bir Savaş Sınırında Eğitimin Öncesi ve Bugününe Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Yapılandırılmış Türkçe Öz 

Tezcan (1985), toplumların durgun, hareketsiz olmayacağını ve toplumlarda sürekli bir değişme ve hareketliliğin 

görüldüğünü ifade etmektedir. Toplumsal davranış örnekleri, toplumsal yapılar, toplumsal sistemler, toplumsal kurallar 

sürekli olarak değişme süreci içinde olmakla birlikte bu değişim yön ifade etmemektedir. Yani toplumsal değişme ilerleme 

kadar gerileme biçiminde de gerçekleşebilir. Toplumdaki en önemli sosyal kurumlardan biri olan okulların da toplumlarda 

meydana gelen bu değişikliklerden etkileneceği düşünülürse bu değişimlerin okula ve dolayısıyla eğitime yansımalarının 

araştırılması önemli görülmektedir (Şahin, 2002). Her toplum, kendi toplumsal kurumları olan eğitim-öğretim sistemi ve 

okullarıyla kendisini o andaki durumuna ve gelecekteki amaçlarına uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Ergün, 

2009). Bu sorumlulukları ile temel insani ihtiyaçlardan olan eğitim, insan yetiştirmede en önemli vasıta olmasına karşın 

savaş, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda ilk olarak ara verilen veya aksatılan faaliyettir. Suriye’de 2011 yılında başlayan 

ve iç savaş halini alan kriz, bu ülkede yaşayan insanları etkilediği gibi ülke sınırlarının ötesini de etkileyen sonuçlar ortaya 

çıkarmaktadır. Sandıklı ve Semin (2013) Suriye krizinin, uzun sınır komşuluğu, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, 

karşılıklı ekonomik bağımlılık ve de sığınmacılar gibi nedenlerle Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ifade etmektedirler. 

Özellikle 2011 yılından itibaren Türkiye'nin sınıra yakın olan illerinin coğrafi yakınlık nedeniyle bu savaşa daha yakın 

olmaları ve bu illerin Suriye'den devamlı göç almasının bu illerdeki yaşamı her anlamda etkilediği düşünülmektedir. Savaşın 

etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Eğitimin sistemli ve planlı bir şekilde yapıldığı yerler olan toplumun sosyal 

kurumlarından biri olan okullar ve eğitim toplumda meydana gelen bu olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir. Bu araştırma 

da savaş alanına yakın bir ilçede eğitime ilişkin durumun ortaya konması yoluyla yaşanan sorunların belirlenmesi açısından 

önemli görülmektedir. Savaşın başladığı ilk dönemlerde ülkemizde sınıra yakın bölgelerde savaş nedeniyle eğitime ara 

verilmiş olmakla birlikte, bu bölgelerde eğitimin hala yaşanan bu savaştan etkilendiği düşünülmektedir. Bloom (1971) 

tarafından ortaya konduğu üzere öğrenci başarısındaki değişkenliğin %50’si bilişsel giriş davranışları, %25’i duyuşşal giriş 

özellikleri ve %25’i de öğretim hizmetinin niteliği ile açıklanabilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, yaşanan savaş or-

tamının bu üç etkene ilişkin nasıl bir değişim yarattığının ve bu durumun öğretim programlarına yansımasının nasıl 

olduğunun ortaya konması önemli görülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı savaş sınırına yakın bir bölgede savaş 

öncesi ve savaş başladıktan sonra eğitim alanına ilişkin durumu ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak; Öğretmenlerin 

çalıştıkları okulların nasıl bir ortama sahip olduğu ve sınır ötesinde yaşanan savaşın bu ortamı nasıl etkilediği, Öğrencilerin 

bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin nasıl olduğu ve sınır ötesinde yaşanan savaşın öğrencilerin bu özelliklerini nasıl etkilediği, 

O bölgede öğretim programlarının uygulanabilirliği ve sınır ötesinde yaşanan savaşla birlikte programların uygulanmasında 

yaşanan güçlükler, Öğretmenlerin sınır ötesinde yaşanan savaşın öncesinde sınıflarında en sık karşılaştıkları ve savaşla 

birlikte ortaya çıkmış olabilecek problemlerin neler olduğunu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Suriye sınırında bulunan bir ilçede görev yapmakta olan 13 öğretmen 

oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan 

görüşme soruları için konu alanı, program geliştirme ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşleri alınarak taslak bir 

form oluşturulmuştur. Amaca hizmet etme ve anlaşılabilirlik açısından uygunluğunu belirlemek üzere iki öğretmen ile 

görüşme yapıl-mıştır. Geribildirimler sonrasında düzenlenen görüşme formuna son halini verebilmek üzere de tekrar 

uzmanlarla görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla içerik analizi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Savaş öncesinde eğitimde yaşanan birçok problem 

mevcuttur. Savaş zaten var olan problemlere ek olarak ortaya çıkan ve biraz da var olan problemleri tetikleyen bir unsur 

olmuştur. Öğrencilerin dil bilmemesine bağlı olarak okuma yazma da yaşanan zorluklar üzerinde durulan önemli noktalardan 

bir diğeridir. Öğrencilerin dil öğrenip okumaları sağlansa da okuduklarını anlamlandırma konusunda sıkıntı yaşadıkları 

öğretmenler tarafından vurgulanmaktadır. Öğrencilerin anlama konusunda zorluk yaşamaları bütün kazanımlara ulaşılmasını 

engelleyen, tüm etkinliklerin yapılmasını yavaşlatan ve değerlendirmede daha çok test ya da kısa cevaplı sınavlar 

kullanılmasına yönlendiren bir etken olarak dile getirilmiştir. Öğretim programlarının uygulanmasında yaşanan zorluklardan 

birisinin de özellikle köyden gelen öğrenciler için okula geç başlama olduğu ifade edilmiştir. Halk arasında yaygın olan çok 

eşlilik ve buna bağlı olarak çocuk sayısının fazla olması eğitimi etkileyen unsurlardan bir diğeri olarak dile getirilmiştir. 

Savaş sonrasında ortaya çıkan durumlar ise şunlardır: Savaşın asıl etkisi öğretmenler üzerine olmuştur. Öğretmenler çok 

büyük korkular yaşamışlardır ve bu sürede desteklenmediklerini düşünmektedirler. Öğrenciler kültürleri dolayısıyla savaştan 

çok fazla etkilenmemişlerdir. Savaşın öğrenciler üzerindeki etkisi savaşın oyunlara yansıması, şiddete eğilim ve saldırganlık 

şeklinde olmuştur. Öğrenciler ve halkı savaşı çok fazla kavrayamamışlardır. Onların savaşa daha çok merakla yaklaştığı 

görülmüştür. Ancak savaştan etkilenip göç eden ailelerde olmuştur. Savaşın öğrenme ortamlarına etkisi ise ilk başta eğitime 

kısa süreli ara verilmesi ve öğrencilerin anlık olarak dikkatlerinin dağılması olmuştur. 
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ÖZET 

 

Bu araştırma, felsefi düşünce türlerinden biri olan problem çözme becerisinin, başlangıç seviyesi piyano öğretimindeki yerini 

ve ne ölçüde kullanıldığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, üzerinde çalışılan durumun gerçek ortamında 

ayrıntılı bir biçimde betimlenmesi amaçlandığından, araştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş; piyano derslerini 

yürütmekte olan öğretim elemanlarının başlangıç seviyesi piyano öğretimlerinde karşılaştıkları temel problemler ve bu 

problemlerin çözümü için problem çözme becerisini kapsayan etkinlikler gerçekleştirme durumları hakkında bilgilere 

ulaşmak için görüşme yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Türkiye’de Türk 

müziği eğitimi vermekte olan devlet konservatuvarlarında piyano derslerini yürütmekte olan 10 öğretim elemanı 

oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının başlangıç seviyesi piyano öğretimlerinde temel davranışların 

öğrenciye kazandırılma sürecinde çeşitli problemlerle karşılaştıkları, ancak bu problemlerin çözümü için derslerinde problem 

çözme becerisini kullanmadıkları ve problem çözme becerisine sahip öğrencileri de kısmen tanımlayabildikleri ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Piyano, Piyano Öğretimi, Problem Çözme Becerisi. 

 

In Beginner Level Piano Education Use Of Problem-Solving Ability 

Abstract 

This study has been carried out to determine the place of problem-solving ability, one of philosophical thought types, in 

beginner level piano education; how much it is used. Because the aim of the study was to describe the case in-depth in its real 

context, this study was conducted with the qualitative research method; the interviews have been carried out to determine 

basic problems against instructors in beginner level piano education; their abilities to perform activities for solution of these 

problems. The population of the study contains the 10 instructors performing piano lessons of beginner level piano education 

in state conservatories in the scope of Turkish music education in Turkey. Study group contains the instructors performing 

piano lessons during 2013-2014 education period. The study concludes that, it's been determined that instructors have various 

problems in beginner level piano education when the basic behaviors in beginner level piano education are reflected to 

students, but instructors do not use problem-solving ability to solve these problems and also they can partially recognize a 

group of students with problem-solving ability. 

Keywords: Piano, Piano Education, Problem-Solving Ability. 

 

Giriş 

Çeşitli problemler ile karşılaşıldığında, bireyin doğru kararlar verme zorunluluğu başlamaktadır. Bu noktada, bilgileri 

sorgulamayı, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi, problemler karşısında doğru çözüm yollarına ulaşmayı sağlayan felsefe yani akıl 

ve yorum devreye girmektedir (Yazıcı ve Gökbudak, 2014). Problem çözme becerisi; öğrencilerin hem akademik 

başarılarında hem de tüm yaşamsal alanlarını kapsayan güçlükler karşısında, öz-yeterliğe sahip bireyler olabilmeleri yönünde 

etkisi olan, yaşam boyu gerekli olan ve kazandırılması gereken bir beceri olmasından ve öğretim uygulamalarının 

öğrencilerin kazanımlar elde edebilme/edememe yönünde oldukça belirleyici bir etken olarak öğretimin sınırlarını 

çizmesinden dolayı öğretim uygulamalarında yer almalıdır (Bandura, 1995). Böylece öğrencinin diğer öğrencilerden ve 

öğretmenden dönüt aldığı bir öğrenme çevresi içerisinde aktivitesine devam etmesine, arkadaşlarından destek almasına, 

problem çözümü için sorgulama-araştırma-tartışma becerilerini kazanmasına olanak verilecektir (Johnstone ve Biggs, 1998).  

Son yıllara kadar eğitimciler kendileri nasıl öğrendiler ise o şekilde öğretmişlerdir. Ancak günümüzde öğrencilerden yenilikçi 

yaklaşımlar-anlayışlar istenmekte, farklı disiplinleri bir arada bulunduran sorunları pratik problem çözme becerileriyle 

çözmeleri beklenmektedir (Alper, 2010). Bazen eğitim kurumları ister istemez uygulamalarında uyum kavramına yönelmekte 

ve öğrencilerin farklı problem çözme becerilerini öldürmektedir. Ancak öğrencilerde tek tek kendilerine özgü olanın 

bulunması ve yönlendirilmesi gerekmektedir (San, 2008). Günümüzde özellikle eğitim ile ilgili problemlerin yeniden 

değerlendirilerek, gözden geçirilmesi, eğitim sisteminin daha çok yaratıcı karakter taşıması, dogmatizm ve ezbercilikten 

uzaklaşması, taklitçilikten arınması gerekmektedir. Eğitim kurumları akademik kabiliyete sahip, nitelikli, umudu ve değerleri 

olan, öz-yeterlik ve kontrol algısı yüksek, açık görüşlü, amaç-hedef koyabilen, öz-değerlendirme ve gözlem yapabilen, 

zamanı planlayan-yönetebilen, stratejik-yaratıcı olabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirebilmelidir (Memedaliyev ve 

Kurbanov, 2011; Zimmerman, 1995). Temelde karmaşık bir sürece sahip olan piyano öğretiminde de öğrencinin yaratıcı 
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problem çözebilen bir birey olabilmesi sağlanmalıdır. Oturuş biçimi, el-parmakların durumu, başparmak-bilek-dirsek 

pozisyonu, doğru-çabuk nota okuma, etüt çalışmaları-alıştırmaları, topluluk önünde çalma, birlikte çalma gibi temel 

davranışlar, piyano eğitiminde öğrenciye ilk dersten başlayarak kazandırılması ve sürekli kılınması gereken alışkanlıklar 

arasında yer almalıdır ve bu karmaşık süreç, aktif öğretim yöntemleriyle, öğrenci için daha ilginç ve verimli hale 

getirilebilecektir (Ercan, 2008). 

Öğrencilerin öğrenmeleri bazen bilinçli bazen de farkında olmadan gelişigüzel gelişen bir süreçtir. Öğrenmeler çoğunlukla 

gelişigüzel bilgi alımı yoluyla gerçekleşmektedir. Öğrenme bir süreç olmasına rağmen bilgi, bu sürecin sadece bir ürünü ya 

da sonucudur. Ancak gerçek anlamda öğrenme bireyseldir ve kişisel deneyim, düşünme, algı ve hisleri içermektedir (Ekiz, 

2006). Çok dikkatli hazırlanmış kılavuz programlara, zengin metotlara rağmen önemli olan öğretmenin sınıfta ne yaptığıdır. 

Çünkü gerçek ders programını, öğretmenin dersliğine girip kapısını kapattıktan sonra sınıfta yaptığı ve öğrencilere 

uyguladığı etkinlikler oluşturmaktadır (Fidan, 2012). Dolayısıyla piyano öğretiminde karşılaşılan bir problemin çözümünde 

öğretmen ana kaynak durumunda olmalı, öğrenme durumlarını aktif hale getirmeli ve yol gösterici olabilmelidir. Önemli olan 

öğretmenin sadece ne bildiği ya da ne öğrettiği değildir. Öğretmenin kişiliği, düşünceleri, donanımı ve inançları da problemin 

çözümüne yön vermektedir (Yazıcı, 2014). Problem çözme sürecinin başarısında önemli bir etkisi bulunan öğretmen, öğretici 

ve bilgiyi aktaran bir model yerine öğrencilerle birlikte öğrenen, öğrenenler için süreci kolaylaştıran ve öğrencileri 

cesaretlendiren, güdüleyen bir role sahip olmalıdır (Nacakcı ve Kurtuldu, 2011). Her şeyi bilen öğretmen, en iyi öğretmendir 

anlayışı, günümüz koşullarında giderek önemini kaybetmekte ve yerini öğrencilerinin öğrenme sürecini kolaylaştıran ve 

öğrencileriyle birlikte öğrenen öğretmen iyidir anlayışına bırakmaktadır (Cırık, 2011). Öğrencilerin birçok problemlerle 

okula gelmelerinden ve bu problemlerin öğrenilene kadar onlarla nasıl çalışılacağının bilenememesinden dolayı problem 

çözmeye yardım edebilmek önemli kazanmaktadır (Bingham, 1976: 25). Öğretmenin de problem çözme becerisine ait bir 

anlayışı, inancı olmak zorundadır. Çünkü öğrenciye problem çözümü sürecinde rehberlik edecek olan kendisi olacaktır. 

Öğretmen problem çözme becerilerini artıracak alışkanlıkları öğrenciye aktarabilmelidir. Ancak; Yazıcı’ya göre (2013b) 

piyano öğretmenleri mesleklerini kapalı kapılar ardında yalnız olarak sürdürme, kendi öğretimlerinin alternatiflerini 

görememe, karşılaştıkları mesleksel ve yaşamsal problemleri çözme yerine sorunlar karşısında kısa süreli çözümler üretme, 

öğrenme, düşünme ve uygulamaya yönelik gelişimlerinin tehlikeye düşme, problem çözme becerilerini harekete geçirememe, 

öğretim programında öğrencilerin karşılaştıkları problemleri aşmalarına yardım edecek tekniklere, metotlara ve etkinliklere 

yer vermeme gibi olumsuzluklar yaşayabilmektedirler. Piyano öğretiminde karşılaşılan problemler sadece öğrencinin 

olumsuzluklar yaşamasına neden olmamakta aynı zamanda öğretmenin de duygusal tükenmesine ve duyarsızlaşmasına neden 

olabilmektedir (Yazıcı, 2013a). Duygusal tükenme yaşayacak bir piyano öğretmeni de kendisini yaptığı işe vermekte 

zorlanacak, gerginlik ve engellenme hissedebilecek, işe gitme konusunda isteksizlik yaşayabilecek ve kişisel başarısı 

azalacaktır (Kılıç ve Yazıcı, 2012). Bunun sonucunda ise eğitimin kalitesi düşecek ve öğrenci elde edeceği kazanımlar 

bakımından olumsuz yönde etkilenecektir. Bu bağlamda çalışmada hedeflenen amaç, problem çözme becerisinin başlangıç 

seviyesi piyano öğretimindeki yeri ve ne ölçüde kullanıldığının belirlenmesi ve Türk müziği eğitimi veren devlet 

konservatuvarlarında uygulanan piyano öğretim programına katkı sağlanmasıdır.  Bu nedenle araştırmanın problem cümlesi; 

“başlangıç seviyesi piyano öğretiminde problem çözme becerisinin kullanılırlığı nedir?” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Yöntem  

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ile verilerin toplanması ve analizi yer almaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma Strauss ve Corbin’in (1997) ifade ettiği gibi istatistiksel yöntemler yerine daha detaylı verilerin toplanmasını, 

soruların irdelenmesini; Merriam’a göre (1998) araştırılan sorunun kendi doğal ortamında fazla bir kesintiye uğramadan 

açıklanmasını sağlayan temel yorumlayıcı nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir (Aktaran: Seggie ve Bayyurt, 2015; 

Aktaran: Dinç, 2015). Kapsamlı bir tanımını yapmak zor olsa da; Bogdan-Biklen (1992), Goetz-LeCompte (1984) ve 

Patton’a göre (1990) nitel araştırma; sahip olduğu doğal ortama duyarlık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, 

algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik, tümevarımcı analiz ve nitel veri gibi özellikleri ile kısa bir tanıma 

göre daha iyi ifade edilmektedir (Aktaran: Yıldırım ve Şimşek, 2011). Coolican’a göre (1992) anlam-tecrübe-tanımlamaları 

vurgulayan, tamamen insanların tanımlamalarından ve gözlemlerinden oluşan kapsamlı ve detaylı veriler sunan; Schram’a 

göre (2006) bilinç oluşturma, kendini anlama, öz-yönetim ve sosyal adalet arama, sosyal hareketlerde bulunmak için fırsatlar 

yaratan, özgürleştirici bir amaca sahip olan nitel araştırmalar, değişkenleri belirleyerek bunlar arasındaki ilişkileri bulmaya 

çalışan nicel araştırmaların aksine algıların, tutumların ve süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Aktaran: Glesne, 

2014; Aktaran: Kesici, 2007a; Glesne, 2014).   

 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminin tercih edilmesinin nedeni, Türk müziği 

eğitimi veren devlet konservatuvarlarında piyano derslerini yürütmekte olan eğitimcilerin başlangıç seviyesi piyano öğretim 

uygulamalarında problem çözme becerisini ne ölçüde kullandıklarının belirlenmesidir. Patton’a göre (2002) nitel 

araştırmacılar ne rastgele seçimi anlamlı kılacak kadar büyük gruplarla çalışırlar ne de genelleme yapmayı amaçlarlar. 

Yorumlamacı araştırmacılar, her bir durumu amaçlı olarak seçerler. Amaçlı örneklem, derinlikli çalışmalar için bilgi 

açısından zengin durumların seçilebilmesine olanak verir (Aktaran: Glesne, 2014). Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim 

yılının bahar döneminde Türkiye’de Türk müziği eğitimi vermekte olan devlet konservatuvarlarında piyano derslerini 

yürütmekte olan 10 öğretim elemanı ile görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için her bir 

katılımcı grubundan yazılı ve sözlü izinler alınmış; katılımcıların kendi istekleri doğrultusunda gerçek isimleri 

kullanılmamış; katılımcılar çalışmanın bulgular kısmında, öğretim elemanı (ÖE) 1, ÖE 2... ÖE 10 şeklinde kodlanmıştır. 
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Katılımcıların görev yaptıkları eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 1 Çalışma Grubunun Görev Yaptığı Kurumlar 

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Afyonkarahisar 

2. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-İzmir 

3. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Elazığ 

4. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı-Gaziantep 

5. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Malatya 

6. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı-İstanbul 

7. Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Trabzon 

8. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-Sakarya 

9. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı-Konya 

 

Araştırmacının görev yapmakta olduğu kurum olması ve bu kurumda piyano dersini yürüten başka öğretim elemanının 

bulunmaması nedeni ile Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile öğretim programında piyano eğitimine yer vermemekte 

olan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı çalışma grubunda yer almamıştır.   

 

Veri Toplama Aracı 

Bu bölümde araştırmada kullanılan öğretmen görüşme formunun hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

Öğretmen Görüşme Formu  

Geleneksel yaklaşımlarda araştırmacılar görüşmeler başlamadan önce belirlenen ve görüşme boyunca değişmeyen, öncelikle 

kendileri için önemli olan amaçlar doğrultusunda sorular sorarlar. Nitel araştırmacılar ise araştırmaya bazı görüşme soruları 

ile başlar ve araştırma süreci boyunca soruları yeniden şekillendirmeye ve yeni sorular eklemeye açık olurlar. Bu 

görüşmelerin en güçlü özelliği görülemeyenler hakkında bilgi edinme ve görülenler hakkında ise alternatif açıklamalar 

yapma fırsatı vermeleridir ve görüşme; bir şeylerin derinine inmek için kurgulanmış bir fırsattır (Glesne, 2014). Görüşme 

sayesinde özel bir konuda derinlemesine bilgiler elde edilmekte ve irdelenen konunun tüm boyutları açığa çıkmaktadır 

(Çepni, 2009). Çünkü görüşmede söylenenlerin, yüzeysel anlamları yanında gerçek ve derin anlamları da ortaya çıkmaktadır. 

Görüşmede ses tonu, mimikler ve soruları cevaplamada gösterilen istek, söylenenlerin değerlendirilmesinde, yapmacık 

cevapların ayıklanabilme ve gerçeklerin ortaya çıkartılabilmesinde önemli ipuçları niteliğindedir (Karasar, 2012). Bu yönüyle 

yazmaya/doldurmaya dayanan testler/anketlerde bulunan sınırlılığı ve yapaylığı ortadan kaldırır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Bu amaçla, nitel araştırma sürecine uygun olarak desenlenen bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini kullanmak için alanyazın ve araştırma amaçları göz önünde 

bulundurularak bir yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış; hazırlanan görüşme formunun geçerlik çalışması için 

çalışma grubu dışında bir öğretim elemanı ile görüşme yapılarak pilot çalışması gerçekleştirilmiş; Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi üç öğretim üyesinin görüşleri ve pilot çalışma doğrultusunda görüşme formuna son hali 

verilerek görüşme formunun geçerliği sağlanmıştır. Türnüklü’nün (2000) Silverman’dan (1993) aktardığına göre, görüşme 

tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda araştırmaya başlamadan önce görüşmecinin ve yarı yapılandırılmış görüşme formunun 

pilot çalışmaya tabi tutulması gerekmektedir. Pilot çalışma hem yarı yapılandırılmış görüşme formunun hem de 

araştırmacının tutarlılığı açısından gereklidir (Aktaran: Ünlüer, 2010). Çünkü Maxwell’e göre (1996) araştırma soruları neyin 

anlaşılması gerektiğini, görüşme soruları ise bu anlayışı kazandırmak için katılımcılara sorulması gerekenleri içermeli; 

Weiss’a göre de (1995) nitel görüşmelerde konuşulanlar araştırmacının yönlendirmesi ile değil, katılımcının aktif rolü 

üzerine inşa edilmeli; sorular sabit ve türdeş olmamalı; tutarlılık, yoğunluk ve derinlik önem kazanmalıdır (Aktaran: Glesne, 

2014; Aktaran: Akmehmet Şekerler, 2015). Görüşmeler her bir katılımcıya görüşme formunda yer alan soruların sorulması 

ve alınan cevapların ses kayıt cihazı ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her katılımcı ile birer kez yapılan 

görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüştür. Yarı yapılandırılmış 2 temel sorudan oluşan öğretmen görüşme formu aracılığıyla 

piyano derslerini yürütmekte olan öğretim elemanlarının başlangıç seviyesi piyano öğretimlerinde karşılaştıkları temel 

problemler ile bu problemlerin çözümü için öğretim uygulamalarında problem çözme becerisini kapsayan etkinlikler 

gerçekleştirme durumları hakkında bilgilere ulaşılmış, katılımcıların bakış açıları ve deneyimlerinden en iyi şekilde 

yararlanılmıştır. Daha sonra görüşme formları, katılımcıların eklemek ya da çıkarmak istedikleri bilgilerin olabilme ihtimali 

ile katılımcılara tekrar dağıtılmış, katılımcıların bir kısmı gerekli ilaveleri yapmış bir kısmı da bazı bilgileri görüşme 

formundan çıkarmıştır. Sinding, Gray ve Nisker, 2008’e göre genel etik kuralları bağlamında, araştırmanın katılımcıları 

araştırma metnini yayınlanmadan önce okuyabilmeli, gözlemleyebilmeli ya da bir biçimde sanatsal boyutunu 

deneyimleyebilmeli ve sunumun içeriğini-biçimini tartışabilmelidir (Aktaran: Glesne, 2014). 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizi, yaşanılan deneyimi ve ondan ne öğrenildiğinin anlaşılabilmesi için görülenlerin, duyulanların 

ve okunanların düzenlenmesini içermektedir. Veri analizinin veri toplamaktan sonra yapılan ayrı bir aşama olarak gören bir 

bakış açısıyla çalışmaktansa, verilere sürekli yansıtma yaparak, onları düzenlemek ve ne anlatmak istediklerini keşfetmek, 

araştırmayı daha bağlantılı ve derinlikli kılmaktadır  (Glesne, 2014). Görüşme verilerinin analizi, Cavanagh’a göre (1997) 

iletişimin herhangi bir biçimine uygulanabilen; bir metnin içeriğine odaklanan esnek bir araştırma aracı; Berelson’a göre 

(1952) içeriğin nesnel ve sistematik anlatımı olan içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir (Aktaran: Kızıltepe, 2015). İçerik 

analizinde temel amaç elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. Bu nedenle, elde edilen 
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veriler önce kavramsallaştırılmalı, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmeli ve buna 

göre veriyi açıklayan temalar saptanmalıdır. Dolayısıyla, içerik analizi aracılığıyla elde edilen veriler tanımlanmaya ve 

verilerde bulunabilecek gerçekler saptanmaya çalışılır. Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 

bir araya getirmek ve anlaşılacak bir biçimde düzenleyerek yorumlamak içerik analizinin temelidir  (Yıldırım ve Şimşek, 

2011). Bunun için öncelikle her bir görüşme için ses kayıtlarının dökümleri yapılmış; genel bir duyumun elde edilmesi için 

tekrar tekrar okunmuştur. Daha sonra her bir soruya ilişkin cevap tüm döküm içinden bulunarak ilgili sorunun altına yığma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde döküm bölümlere ayrılmış; araştırmanın amacı ve görüşme soruları çerçevesinde 

kavramlaştırılarak kodlanmış; sonra temalar ve alt boyutlar ifade edilmiştir (Ünlüer, 2010; Kesici, 2007b).   

 

Bulgular  

Tablo 2 Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretiminde Karşılaşılan Temel Problemler 

Tema Alt temalar 
Problemle Karşılaştığını 

İfade Eden Katılımcılar 

Problemle Karşılaşmadığını 

İfade Eden Katılımcılar 

B
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n

g
ıç
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o
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ğ
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e 
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n
 

P
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b
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m
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1. Piyano karşısında doğru oturma. 
ÖE 1, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 5, ÖE 6,  

ÖE 7, ÖE 8 
ÖE 2, ÖE 9, ÖE 10 

2. Etüt/eseri ölçü sayısına uygun çalma ÖE 1, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 6, Ö10 ÖE 2, ÖE 5, ÖE 7, ÖE 8, ÖE 9  

3. Etüt/eseri tonuna uygun çalma 
ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 6, ÖE 7, Ö9, 

ÖE 10 
ÖE 4, ÖE 5, ÖE 8 

4. Etüt/eseri ritmik yapısına uygun çalma 
ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 5, ÖE 

6,ÖE 7, ÖE 8, ÖE 9, ÖE 10 
- 

5. Etüt/eseri parmak numaralarına uygun çalma 
ÖE 1, ÖE 3, ÖE 5, ÖE 6, ÖE 7, ÖE 9, 

ÖE 10  
ÖE 2, ÖE 4 

6. Etüt/eserde bulunan anahtar değişikliklerini 

uygulama 
ÖE 1, ÖE 3, ÖE 7, ÖE 8, ÖE 9, ÖE 10 ÖE 2, ÖE 4, ÖE 5, ÖE 6 

7. Etüt/eserde bulunan altere edilmiş sesleri çalma ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 7, ÖE 8 
ÖE 4, ÖE 5, ÖE 6, ÖE 9, ÖE 

10 

8. Etüt/eseri registerına uygun çalma 
ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 6, ÖE 7, 
ÖE 8, ÖE 9, ÖE 10 

ÖE 5 

9. Etüt/eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine 

getirme  

ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 5, ÖE 6, 

ÖE 7, ÖE 8, ÖE 9, ÖE10 
- 

10. Etüt/eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine 
getirme  

ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 5, ÖE 6, 
ÖE 7, ÖE 8, Ö9, Ö10 

- 

11. Etüt/eseri temposuna uygun çalma 
ÖE 1, ÖE 2, ÖE 3, ÖE 4, ÖE 6, ÖE 7, 

ÖE 8, ÖE 9, ÖE 10 
ÖE 5 

 

Tablo 2’de yer alan alt temalar ile ilgili görüşler incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmaktadır: 

7 katılımcı “piyano karşısında doğru oturma” alt teması ile ilgili problemle karşılaşmakta, 3 katılımcı ise bu alt tema ile ilgili 

problemle karşılaşmamaktadır. Bu verilere göre katılımcıların büyük çoğunluğu piyano öğretiminde kazandırılması gereken 

en temel davranış olan piyano karşısında doğru oturma ile ilgili çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu alt temaya yönelik 

problemle karşılaşan katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir: “Evet, genelde en başta yaşanan problem bu. 

Oturuş problemini doğru gerçekleştirmede başlangıç seviyesinde ciddi sorunlar oluyor. Bu durumun çözülmemesi ise başka 

sorunların oraya çıkmasına yol açabiliyor. Ancak problemin çözülmesi için zaman gerektiğini düşünüyorum” (ÖE 3); “Yeni 

başlayan öğrencilerde doğru oturma sorununu çok yaşıyorum ama sabırla, sürekli düzeltmeye çalışıyorum. Öğrenci sıkıldığı 

zaman eğlenceli yollar bularak sorunu çözmeye ve öğrenciyi motive etmeye çalışıyorum” (ÖE 5); “Öğrenci piyano eğitimine 

başladığında ilk bu problem karşımıza çıkıyor. Doğru oturmayı öğrenmeleri biraz zaman alıyor” (ÖE 7). 

5 katılımcı “etüt/eseri ölçü sayısına uygun çalma” alt teması ile ilgili problemle karşılaşmakta, 5 katılımcı ise 

karşılaşmamaktadır. Problemle karşılaştığını belirten katılımcılar; “Ölçü sayısına uygun çalmada problem yaşıyoruz. Her 

öğrencide değil ama genelde oluyor… Hatta öğrenciler bazen ‘hocam beynimi ikiye bölemiyorum’ diyorlar. Öğrenmeleri ve 

beyinlerini ikiye bölerek düşünebilmeleri için biraz zaman geçmesi gerekiyor” (ÖE 3), “Ölçü sayısına uygun çalmada 

sorunlar oluyor. Özellikle 3 birimli parçalarda öğrencinin bu birimi algılaması ve çalması genelde sıkıntı yaratıyor” (ÖE 4), 

“Özellikle 3 birimli ölçülerde başlangıçta çok problem yaşıyoruz” (ÖE 6) şeklinde görüşlerini bildirirken problem 

yaşamadığını ifade eden katılımcılar ise; “Pek yaşamıyorum çünkü çalma aşamasına gelmeden önce çalınacak parçayı iyice 

anlatıyorum” (ÖE 5), “Bu konuda pek sıkıntım yok çünkü önce eseri iyice tanıtıp anlatıyorum” (ÖE 9) şeklinde görüşlerini 

belirtmişlerdir. 

7 katılımcı “etüt/eseri tonuna uygun çalma” alt temasıyla ilgili problemle karşılaştığını, 3 katılımcı ise alt tema ile ilgili bir 

problemle karşılaşmadığını ifade etmiştir. Karşılaşılan problemlere yönelik örnek görüşler şöyledir: “Evet, tonuna uygun 

çalmada problem var. Basit görülen tonlarda çok değil ama öğrenciler genelde ‘do majör’ bir parça ile ‘la bemol majör’ 

parçayı farklı zorluklarda algılıyor. Onu daha zormuş gibi düşünüyor ve çalmaktan korkuyorlar” (ÖE 3), “Aslında en sık 

yaşadığım problemlerden birisi de bu” (ÖE 6), “Donanıma dikkat etmezlerse yaşıyoruz” (ÖE 7). Problemle karşılaşmadığını 

belirten örnek görüşler ise; “Hayır yaşamıyorum. Önlerinde nota olduğu için notaya bağlı kalarak çalıyorlar” (ÖE 4), 

“Öğrencilerim genelde bu kurala uyuyorlar” (ÖE 5) şeklindedir. 

Tüm katılımcıların piyano öğretiminin temelini oluşturan “etüt/eseri ritmik yapısına uygun çalma” alt temasıyla ilgili çeşitli 

problemler ile karşılaşıyor olması dikkat çekmektedir. Karşılaşılan problemlerle ilgili örnek yorumlar; “İmkânsızlıklar 

nedeniyle tam anlamıyla piyano öğretimi veremiyorum. Ancak yine de en büyük sıkıntıyı ritim ve teknik gerekliklerde 

yaşıyoruz. Ne yaparsam yapayım bu sorun düzelmiyor. Doğrusunu çalsam da öğrenciye, öğrenci diğer ders yine yanlış 

çalıyor” (ÖE 1), “Ritim yapısına uygun çalınmasında problem yaşıyoruz. Kimi öğrenci çalışarak bunu giderebiliyor kimi de 
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geriden gidiyor. Durum genelde öğrenciye bağlı oluyor ama çoğunlukla ritim konusu sorunlu bir konu” (ÖE 3), “Ritim 

yapısına uygun çalınmasında problemler var. Özellikle noktalı notalarda daha da çok yaşanıyor. Süslemelerde de sorun 

oluyor. Süslemelerde ritim kaçırılıyor” (ÖE 6), “Ritim başlı başına bir problem aslında. Özellikle karmaşık ritim kümelerinde 

ya da noktalı notalarda okuma zorluklarından dolayı bu problem yaşanabiliyor. Bu problemin çözülmesi öğrencinin nota 

okuma becerisi ile doğru orantılı oluyor” (ÖE 7) şeklindedir. 

8 katılımcı “etüt/eseri parmak numaralarına uygun çalma” alt temasıyla ilgili problemle karşılaştığını, 2 katılımcı ise 

karşılaşmadığını ifade etmiştir. Karşılaşılan problemlere yönelik örnekler şöyledir: “Dikkatlerini çekmeye ve parmak 

numaralarını önemsetmeye çalışıyorum ancak öğrenci ilgili ise bu sorunu gideriyor değilse sürekli kendi rahatına gelen 

şekilde çalışıyor; üzerinde yazan numaralara dikkat etmeden çalışıyor ve çalıyor tabi bu durum sonradan hızlanmasını, 

parçanın teknik olarak doğru olmasını engelliyor” (ÖE 3), “Notanın üzerinde yazan parmak numaralarından fazlasını 

öğrenciye yazdırmak taraftarı değilim. Yani her notaya parmak numarası yazmıyorum. Ama yazan parmak numaralarını da 

harfiyen uyguluyorum ve öğrencilerden bekliyorum ancak yapamıyorlar ya da kolaylarına giden şekilde yapmayı tercih 

ediyorlar. Bu sebeple ileride daha çok sorun yaşayıp, tıkanıyorlar” (ÖE 6), “Öğrenciler kolaylarına giden parmaklarla 

çalmakta ısrar ediyorlar. Hatta notalarda yazan parmak numaralarının kendilerini daha fazla zorladığını söylüyorlar. 

Parmak numaralarının mantığını kavramaları ve aslında kendilerine kolaylık sağlayacağını anlamaları zaman alıyor” (ÖE 

7), “Parmak numaralarına uygun çalışmak piyanoda çok önemli bir konu. Israrla üzerinde duruyoruz. Öğreniyorlar ama 

hemen olmuyor. Özellikle ilk zamanlar dikkatlerinden çok kaçıyor. Uygulamayı unutuyorlar” (ÖE 10). Problemle 

karşılaşmadığını belirten 2 katılımcı ise; “Öğrenci başladığı zaman parmak numaralarının önemini ve benim de bunu çok 

önemsediğimi anlatıyorum onlara bunun için onlarda benim verdiğim önemden dolayı dikkat ederek çalışıyorlar. Problem 

yaşamıyorum” (ÖE 2), “Bazen öğrencilerin dikkatlerinde kaçıyor ama çok üzerinde durduğum bir konu olduğunu bildikleri 

için buna dikkat etmeye çalışıyorlar” (ÖE 4) şeklinde görüşlerini sunmuşlardır. 

“Etüt/eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama” alt teması ile ilgili 4 katılımcı problemle karşılaşmadığını 

belirtirken, 6 katılımcı çeşitli problemlerle karşılaştıklarını şu şekilde belirtmiştir: “Anahtar değişikliklerinin uygulanması 

üzerinde oldukça çok duruyorum ama gene de yaşanan bir problem bu. Özellikle ‘fa anahtarını’ okumak çok zor geliyor. 

Öğrenciler Türk müziği konservatuarında okudukları için fa anahtarını gereksiz görüyorlar ve daha çok zorlanıyorlar” (ÖE 

3), “Öğrenciler genelde anahtar değişimine dikkat etmiyorlar. Bu nedenle de değiştikleri yerleri fark etmiyorlar” (ÖE 7), 

“Dikkat etmedikleri için bunda da problem yaşıyoruz. Biz uyarınca fark ediyorlar ve düzeltiyorlar” (ÖE 9). 

“Etüt/eserde bulunan altere edilmiş sesleri çalma” alt temasında 5 katılımcının problemle karşılaştığı, 5 katılımcının ise 

karşılaşmadığı görülmektedir. Karşılaşılan problemleri içeren dökümlerden bazı örnekler şöyledir: “Bu konu da bana göre 

başlangıç piyano eğitiminin sıkıntılı konularından bir tanesi; öğrencilerin altere edilmiş sesleri yanlış yazılmış ya da yanlış 

okunuyor gibi düşünüyor olmalarıdır. Çok iyi anlatmak gerekiyor” (ÖE 3), “Öğrenciler altere edilmiş seslerle karşılaştığında 

bazen notanın yanlış olduğunu düşünüyorlar ve çalmaktan çekiniyorlar” (ÖE 7). Alt tema ile ilgili problem yaşanmadığını 

gösteren örnek görüşler ise şu şekildedir: “Altere seslerde pek problemle karşılaşmıyorum çünkü öğrencilerin sürekli notaya 

bakarak çalmalarını istiyorum” (ÖE 5), “Notalar öğrencilerin önlerinde olduğu için notaya bakarak çalıyorlar. Bu nedenle 

ben sorun yaşamıyorum” (ÖE 9). 

9 katılımcı “etüt/eseri registerına uygun çalma” alt teması ile ilgili problemlerle karşılaşırken sadece 1 katılımcı problemle 

karşılaşmamaktadır. Alt tema ile ilgili problemlerle karşılaşıldığını gösteren görüşlerden bazıları; “Registera uygun çalınması 

da sıkıntılı konulardan bir tanesi bence. Özellikle öğrencilerin dikkatleri dağınık olduğunda hiç görmüyorlar” (ÖE 2), “Evet, 

bunda da problem yaşıyorum. Öğrenci ‘do’ sesini görüyor ama hangi ‘do’ olduğuna bazen karar veremiyor bir oktav alttaki 

‘do’ya basabiliyor, oradan başlayabiliyor” (ÖE 3), “Evet maalesef bu konuda sıklıkla problem yaşıyoruz. Notayı tanıyorlar 

ama notanın gerçekte çalınması gereken yerini anlayamıyorlar” (ÖE 7), “Maalesef çoğunlukla öğrenciler gördükleri notanın 

nereden çalınacağını karıştırabiliyorlar” (ÖE 10) şeklindedir. 

“Etüt/eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme” alt temasına verilen yorumlar incelendiğinde katılımcıların 

tamamının bu tema ile ilgili problemlerle karşılaştığı görülmektedir. Örneklerden bazıları şu şekildedir: “Hangi teknik 

gereklik! Öğrenciler okul Türk Müziği eğitimi verdiği için piyanoyu da önemsemiyorlar. Aralarında ilgili öğrenciler de var 

elbette ama onlar da arada kaynayıp gidiyorlar. Şunu söyleyebilirim ki; bu kurumlarda bu ders bu şekilde yer alacağına hiç 

olmasın, kaldırılsın daha iyi. Bu şekliyle hem öğrenciye hem de hocaya eziyet. Etütleri, parçaları öğrenciler sevmiyor. 

Makamsal tınılara alışmışlar. Diğer yandan zaten çok az sayıda olan Türk eserlerinin de zorlukları ortada. Öğrenci de zaten 

bu dersi 1 yıl alıyoruz,  bir daha da piyanoyla işimiz olmayacak, zaten piyanist olmayacağız diyor. Ancak bir acı gerçek var 

ki; öğrencilerin çok büyük çoğunluğu formasyon alarak müzik öğretmeni oluyorlar” (ÖE 1),  “Piyanoya ilk başlayan 

öğrenciler ‘staccato-legato’yu öğrenmekte çok zorlanıyor. Özellikle bir el ‘staccato’ diğer el ‘legato’ çalıyorsa çok daha 

fazla zorlanıyorlar. Bu konuda epeyce sorun yaşıyoruz” (ÖE 3), “Biz aslında piyanoda o kadar ileri gidemiyoruz. Buna çok 

dikkat etmiyorum açıkçası” (Ö4), “Evet, yaşıyoruz ama öğrenci anlayıp uygular diye sabrediyorum” (ÖE 5), “Genelde bu 

aşamaya geçebildiğimiz ve bunları uygulatabildiğimiz öğrenci sayısı oldukça az. O nedenle sorunlar elbette var. En büyük 

sorun da öğrencilerin çok büyük bölümünün bu gereklilikleri yerine getiremiyor olması” (ÖE 9). 

Katılımcıların tamamı “etüt/eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme” alt teması ile karşılaşılan ortak problemleri 

şu şekilde ifade etmiştir: “Bu konuya biraz zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü tekniği tam olarak oturtmak gerekiyor öncelikle. 

Bu da bir anda olmuyor. Başlangıç seviyesinde daha zor bunu başarmak. Öğrencilere zaman tanımak gerekiyor” (ÖE 2), 

“Müzikaliteye gelene kadar… Türk müziği konservatuvarı olduğumuz için öğrenciler piyano olmasa da olur mantığıyla 

hareket ediyorlar. Asıl önemli olan alan çalgıları oluyor. Onda gelişmek ve ilerlemek istiyorlar. Piyano gereksiz ve önemsiz 

geliyor. O nedenle öğrencileri iyi motive etmek ve geliştirmeye çalışmak pek çok yere göre daha da zor oluyor. Ben bir 

konservatuvar mezununun mutlaka piyano çalması gerektiğine inanıyorum ancak öğrenciler kendi çalgısının daha önemli 

olduğuna inanıyor. Bir de 15 kişi ile ders yapıyoruz. Piyano dersliğimiz buna göre düzenlenmiş. Dijital piyanolar var. Derse 

girdiğinizde öğrenciler kulaklıklarını takıp, çalışmaya başlıyorlar. Biz de sırayla öğrencilerle ilgileniyoruz. Bir ders saatinde 



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

51 

bu kadar öğrenciyle başarılı olmaya çalışmak onlara bir şeyler öğretmek çok zor. Ne kadar zor bir eğitim olabileceğini siz 

düşünün” (ÖE 3), “Yeni başlayanlar bu konuyu hiç göremiyorlar bile. Teknik gereklilikleri yerine getirmeye ve kavratmaya 

çalışmak daha önemli oluyor. O nedenle çok üstünde durmak ve anlatmak gerek” (ÖE 4), “Genelde bu konuda da pek 

ilerleyebildiğimizi söyleyemem” (ÖE 6), “Nüansları yapma aşamasına çoğu öğrencide geçemiyoruz bile. Temel teknikleri 

öğretmekte bile zorlanıyoruz. O nedenle bu konulara pek giremiyoruz” (ÖE 7). 

“Etüt/eseri temposuna uygun çalma” alt temasına ilişkin veriler incelendiğinde 9 katılımcının alt tema ile ilgili problemlerle 

karşılaştığı sadece 1 katılımcının problemle karşılaşmadığı saptanmıştır. Problemlerle karşılaşıldığını içeren yorumlardan 

bazıları; “Evet özellikle başlangıç seviyesinde çok yaşıyoruz. Tempo hep yavaş kalıyor. Teknik gerekliliklere daha çok ağırlık 

veriyoruz. O nedenle eserler olması gerekenden çok yavaş çalınıyor” (ÖE 2), “Teknik eksikliklerle paralel giden bir durum 

bu. O gereklilikler yerine gelmediği için tempo hep geri kalıyor” (ÖE 6), “Tempo konusunda öğrenciler kendi kafalarında 

belirledikleri ve çalabildikleri hızla çalıyorlar. Gerçek tempoda çalabilen genelde olmuyor. Ya da iyi piyano çalabilmeyi hızlı 

çalma olarak algılıyorlar. Yavaş çalınması gereken parçaları bile bazen hızlı çalmaya çalıştıkları oluyor” (ÖE 8), “Tempo 

zaten başlı başına bir sorun. Hele de başlangıç seviyesinde. Çok ilgili ve yetenekli öğrencilerde daha hızlı yol 

alabiliyorsunuz ama genelde öğrencilerimiz alan çalgılarına daha fazla dikkat ettikleri için piyanoya ayırdıkları zaman daha 

az oluyor bu durumda da temel bilgileri kavrayıp gerçekleştirmeleri daha uzun zamana yayılıyor” (ÖE 10) şeklinde iken (ÖE 

5); “Ben hep metronom kullanarak çalıştırıyorum o nedenle bunda pek sorun yaşamıyorum” şeklinde alt tema ile ilgili 

problemle karşılaşmadığını ifade etmiştir. 

Bulgularda, araştırmaya katılan öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun derslerinde/öğretim uygulamalarında, Tablo 6’da 

yer alan alt temalar ile ilgili çeşitli problemler ile karşılaştıkları görülmektedir. Özellikle “etüt/eseri ritmik yapısına uygun 

çalma”, “etüt/eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme” ve “etüt/eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme” 

alt temaları ile ilgili katılımcıların tamamı çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. 

 

Tablo 3 Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretiminde Karşılaşılan Temel Problemlere Yönelik Problem Çözme Becerisinin  

Kullanılma Durumu 

Tema Alt Temalar İfade Eden Katılımcılar 

Problem Çözme 

Becerisinin 

Kullanılma 

Durumu  

Problem Çözme Becerisinin Kullanılması ÖE 2,  ÖE 4,  ÖE 6, ÖE 7, ÖE 8, ÖE 10 

Problem Çözme Becerisinin Kullanılmaması ÖE 1, ÖE 3, ÖE 5,  ÖE 9 

Problem Çözme Becerisine Sahip Öğrencilerin Kişilik 

Özelliklerinin Tanımlanabilmesi 
ÖE 3, ÖE 6, ÖE 7,  ÖE 8, ÖE 10 

 

“Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretiminde Problem Çözme Becerisinin Kullanılma Durumu” temasının alt temalarına göre 

dağılımları Tablo 3’de görülmektedir. Bu sonuçlara göre 6 katılımcı görüşmenin başlangıcında başlangıç seviyesi piyano 

öğretiminde problem çözme becerisini kullandığını, 4 öğretim elemanı ise kullanmadığını belirtmiştir. Ancak görüşmeler 

ilerledikçe verilen cevaplar aslında “problem çözme merkezli öğretimin” değil “yansıtıcı öğretimin” uygulanıldığını 

göstermiştir. Problem çözme becerisini kullandığını belirten katılımcıların örnek görüşleri şu şekildedir: “Uyguluyorum. 

Bizim burada ders işleyişimiz biraz farklı. 15-20 kişi derse giriyoruz. Burada bölüm mantığı hâkim. Öğrenciler 4 dönem 

piyano dersi alıyorlar. Öğrencilerin birçoğu kendi çalgısında çok iyi olabiliyorken piyanoda pek başarılı olamıyor. 

Derslerde örnekleyerek gitmeye çalışıyoruz. Ama bazı konuları çözemeyenler de var. Önce örnekleyerek çalıştırıyorum. 

Öğrenci seviyesine göre parçalar seçiyorum. Problem çözme konusunda bazı öğrenciler bir türlü sorunu çözemeyebiliyor. 

Öğrenciler arasındaki algılama farklılıkları çok önemli oluyor. Öğrenciler çaldıklarımı telefona kaydediyorlar. Birçoğu 

bunları sonradan izleyerek problemlerini çözmeye çalışıyor” (ÖE 4), “Ben bu konuda biraz kişisel meraktan dolayı araştırma 

yaptım. Piyano çalarken yaşanan problemlerin belirlenip çözümlendiği bir mastercalss eğitimi aldım ve derslerimde de ona 

göre eğitim vermeye çalışıyorum. Öğrencilerin karşılaştıkları bir sorunu kendilerinin çözmesi taraftarıyım. Öğrendiklerinden 

hareketle yeni sorunlar karşısında çözümler üretebilmeleri gerektiğini düşünüyorum ve derslerimi o şekilde düzenlemeye 

çalışıyorum” (ÖE 8), “Evet uyguluyorum. Her derste öğrencilerin yaşadıkları problemleri düzeltiyorum ve o şekilde 

çalışmalarını istiyorum. Genelde düzeltip geliyorlar. Her sorunla teker teker ilgilenmeye çalışıyorum” (ÖE 10). Problem 

çözme becerisinin kullanılmadığı ise; “Problem çözme denilince aklıma matematik problemleri geliyor. Piyano derslerinde 

uygulanabiliyor mu hiç bilmiyorum. Bu nedenle bu konu ile ilgili bir uygulamam da yok. Zaten bilsem bile ilgilenmem 

sanırım. Çünkü zaten daha büyük problemler var. Piyano dersi okulda sadece bir bölümde 1 yıl yer alıyor. Onda da ders 

başına 10-20 öğrenci düşüyor. Açıkça diyebilirim ki bu 1 yıl içinde öğrenci ancak piyano tuşlarını tanıyor ve belki 1 etüt ya 

da kolay bir Menüet ile de seneyi kapatıyor. Bu durumda problem çözmeyi bilsem bile nerede kullanabilirim ki” (ÖE 1), 

“Hayır kullanmıyorum. Zamanında biz de görmedik. Tam olarak bunun içini dolduran etkinliklerimiz yok” (ÖE 3) şeklindeki 

ifadelerde görülmektedir. 

Problem çözme becerisine sahip öğrencilerin kişilik özelliklerinin tanımlanabilmesi ile ilgili alt temaya ilişkin görüşme 

örnekleri incelendiğinde, sadece 5 katılımcının bu özellikleri kısmen de olsa tanımlayabildiği, diğer katılımcıların ise bu 

tanımlayamadıkları görülmektedir. Örnekler şu şekildedir: “Sıradan düşünmeyen, farklı açıdan farklı pencereden bakan, bir 

problemin birden çok çözümünü arayan, klasik yolları düşünmeyen ve bilinen çözüm yollarından farklı yollar deneyen 

öğrenciler oluyorlar. Ayrıca yaratıcı, dinamik ve öğrenmeye açık olurlar diye düşünüyorum” (ÖE 3), “Bence bu pratikte öne 

çıkan bir konu. Öğrenci algılamada verdiği cevaplar ve bu cevapların süresinin kısalığı ve farklı yönlerde olması bu tip 

öğrenciyi belli eder” (ÖE 6), “Genelde soruna değil çözüme odaklı öğrenciler oluyorlar. Pratik çözümler üretebiliyorlar ve 

daha yaratıcı oluyorlar” (ÖE 7). 

Bulgularda, öğretim elemanlarının derslerinde/öğretim uygulamalarında problem çözme becerisini kullanmadıkları ve bu 

beceriye sahip öğrencileri de kısmen tanımlayabildikleri görülmektedir. Ayrıca, görüşmeler esnasında katılımcıların 
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tamamının lisans/lisansüstü süreçlerinde problem çözme becerisi ile ilgili bir eğitim almadıkları, herhangi bir 

sempozyum/çalıştay/seminere de katılmadıkları ortaya çıkmıştır.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonunda, öğretim elemanlarının başlangıç seviyesi piyano öğretimlerinde;  

 “Piyano karşısında doğru oturma”, 

 “Etüt/eseri ölçü sayısına uygun çalma”, 

 “Etüt/eseri tonuna uygun çalma”, 

 “Etüt/eseri ritmik yapısına uygun çalma”, 

 “Etüt/eseri parmak numaralarına uygun çalma”, 

 “Etüt/eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama”, 

 “Etüt/eserde bulunan altere edilmiş sesleri çalma”, 

 “Etüt/eseri registerına uygun çalma”, 

 “Etüt/eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme”, 

 “Etüt/eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme”, 

 “Etüt/eseri temposuna uygun çalma” davranışlarının öğrenciye kazandırılma sürecinde, çeşitli problemlerle 

karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. 

Kamacıoğlu ve Ünal da (2009),  çalışmalarında müzik öğretmeni adaylarının vücut duruşu, notaların klavyedeki yerleri, 

ritim, tempo, parmak numaraları, staccato, legato, nüans, ses değiştirici işaretler ile ilgili problemlerle karşılaştıklarını ortaya 

çıkarmıştır. Bu da gösteriyor ki; öğrencilerin hatalarını fark etme ve çözüm üretme becerisini kazanabilmeleri için problem 

çözme becerisinin öğretmen ve öğrenci tarafından etkin bir biçimde kullanılabilmesi önem kazanmaktadır. 

Ayrıca, öğretim elemanları; 

 Derslerinde problem çözme becerisini kullanmamaktadır, 

 Problem çözme becerisine sahip öğrencileri kısmen tanımlayabilmektedir,  

 Lisans/lisanüstü süreçlerinde, problem çözme becerisine yönelik bir eğitim almamış, problem çözme becerisi ile ilgili 

herhangi bir sempozyum, çalıştay ya da seminere katılmamışlardır. 

Okan da (2009) yapmış olduğu bir araştırmada piyano öğretim elemanlarının mesleki deneyimleri açısından önemli olan 

çalıştay, konferans gibi etkinlikleri takip etmediklerini saptamıştır. Bu durum, problem çözme becerisinin kullanımı ve 

etkililiği bakımından olumsuz bir sonuçtur. Oysa Altunçekiç, Yaman ve Koray’ göre (2005) öğrenmenin gerçekleşmesinde 

en önemli etken problem çözme becerisidir. Çünkü problem çözme becerisi ile başarı-özgüven-motive olma arasında pozitif 

bir ilişki bulunmaktadır. Bu becerilerin yüksek düzeyde olması başarıyı artırmakta, düşük düzeyde olması ise başarıyı 

azalmaktadır. Öğrenciler kendilerine güven duyduklarında, öğrenme sürecinde kendilerini daha iyi hissetmekte ve böylece 

yüksek düzeyli öğrenme oluşmaktadır. 

Elde edilen bu sonuçlar ışığında; piyano öğretiminde problem çözme becerisi, kullanımı ve etkililiği ile ilgili ders 

modüllerinin hazırlanması; piyano öğretimi ve problem çözme becerisi ile ilgili daha fazla araştırma ve kuramsal çalışmaların 

yapılması; bu araştırmanın farklı çalgı eğitimi alan öğrenciler ile de çalışılması ve etkilerinin araştırılması; problem çözme 

merkezli piyano öğretimi ile öğrencinin analitik düşünme, yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, farkındalığının 

artırılması ve çözüm üretmesinin sağlanması önem kazanmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda, problem çözme 

becerisine sahip öğrencilerin özgüven duygusuna ve nesnel bir bakış açısı ile yaratıcı düşünebilme yetisine sahip oldukları; 

karşılaştıkları olaylar karşısında fazla kaygılanmadan, atılgan olabildikleri ortaya çıkmakta; birçok eğitimci eğitim 

kurumlarında ve özellikle üniversitelerdeki derslerin içeriğinin ancak düşünülerek ve problem çözerek öğrenilebileceğini aksi 

halde öğrencilerin birçok bilgiyi ezberleme yoluna gideceklerini belirtmektedir. Türkiye’de problem çözme becerilerine 

ilişkin araştırma sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. Ancak diğer eğitimsel çözüm ve araştırmalarda olduğu gibi 

duyuşsal yön yine ihmal edilmektedir (Otacıoğlu, 2007; Tümkaya ve diğerleri, 2009). 
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ÖZET 

 

Bu araştırma, felsefi düşünce türlerinden biri olan problem çözme becerisinin, başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki 

etkililik düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada deneysel araştırma modeli kullanılmış; problem çözme 

becerisinin başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki etkililiğinin tespit edilmesi için öntest-sontest kontrol gruplu model 

kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Dicle Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarında başlangıç seviyesinde piyano öğrenimi görmekte olan 12 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, 

deney grubunun sontest problem çözme beceri düzeylerinin öntest oranlarına göre yükseldiği ve problem çözme becerisinin 

başlangıç seviyesi piyano öğretimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Araştırmada, problem çözme becerisi odaklı 

başlangıç seviyesi piyano öğretiminin, öğrencilerin piyano öğrenim başarılarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Piyano, Piyano Öğretimi, Problem Çözme Becerisi. 

 

Efficacy Of Problem-Solving Ability In Beginner Level Piano Education 

Abstract 

This study has been carried out to determine the place of problem-solving ability, one of philosophical thought types, in 

beginner level piano education; how this ability effect piano education. In the study, experimental research model has been 

used. In the study, a model with pretest-final test control group has been used to determine efficacy of problem-solving 

ability in beginner level piano education. The population of the study contains the 12 students of beginner level piano 

education in state conservatories in the scope of Turkish music education in Turkey. Study group contains the students of 

beginner level piano education in State Conservatory of Dicle University during 2013-2014 education period. The study 

concludes that, at the end of education performed in experimental operation; it's been determined that final-test problem-

solving ability of experiment group is higher than pretest levels, and problem-solving ability positively effects beginner level 

piano education. In the study it is concluded that beginner level piano education that focuses on problem-solving ability has 

an effect on students' success in piano education. In the sphere of professional music education, especially beginner level 

piano education should be included in problem-based education model, and it should include problem-solving ability.  

Keywords: Piano, Piano Education, Problem-Solving Ability. 

 

Giriş 

Bireylerin güçlüklerle başa çıkabilmelerinde onlara yol gösterici en büyük rehber olan bilginin hızla artması sonucunda, 

bireyin kendisini sürekli geliştirmesi ve bunu yaşam boyu sürdürmesi gerekmektedir. Bu süreçte her şeyi bilme yerine nasıl 

yapacağını bilme eylemi önem kazanmaktadır (Yazıcı, 2013b). Çünkü değişimlerin hızla yaşandığı bu dönemde yaşanılan en 

önemli sorun; karşılaşılan güçlükler karşısında neyin, nasıl düşünüleceğinin bilinememesi ve çözüm yollarının 

bulunamamasından dolayı çağın bireylere sunduğu fırsatların kaçıyor olmasıdır (Elder, 1995). Bu nedenle, insanların 

problem çözebilme ve güçlükleri kontrol altına alabilme becerisine sahip olabilmesi bir zorunluluk halini almaktadır 

(Bandura, 1995). 

Jensen (1999), hızla değişen dünyada toplumun yakın zamanda geçireceği evrim sonucu problem çözme becerisinin bir 

insanın değerlendirilmesinde en önemli unsur olacağını vurgulamaktadır (Aktaran: Yanık, 2007). Dolayısıyla temel amacı 

algılayabilen, yorumlayabilen, problem çözebilen bireyler yetiştirmek olan eğitim kurumlarının ve öğretim uygulamalarının 

problem çözme becerisi ile ilgili önemli işlevlere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle geleneksel öğretme/sınıf 

uygulamaları yerini rehber uygulamalara bırakmalı, öğretim uygulamalarında var olan bilginin aktarılması yerine öğrencinin 

problem çözme becerisi aracılığıyla bilgiye ulaşması, bilgiyi kullanması sağlanmalıdır (Yazıcı ve Gökbudak, 2014). Aksi 

takdirde birey yaşadığı bir sorunu problem olarak algılayamıyorsa, bu sorun problem niteliğine sahip olmayacaktır. Bunun 

sonucunda da karşılaştığı engellenmeler karşısında çözüm yolları aramayacaktır. Dolayısıyla öğretim uygulamalarında 

öğrencilerin karşılaştıkları problemleri tanımlayabilmelerine, bu problemlerin çözümü için gerekli olan stratejileri 

belirleyebilmelerine ve problemleri çözebilmelerine yardımcı olacak yöntem ve etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. 

Çünkü Bingham’a göre (1976) problem çözme, bir amaca ulaşırken karşılaşılan güçlükleri bilimsel yöntem ile yenme 

sürecidir. Bu süreçte gerginlikten kurtulmanın ve organizmayı bir iç dengeye ulaştırmanın yolları aranmalıdır. Bu nedenle, 

problem çözme sürekli olarak geliştirilmesi, öğrenilmesi ve elde edilmesi gereken bir yetenektir ve yaratıcı düşünce ile 

birlikte zekâyı, duyguyu, iradeyi, eylemi kendinde birleştirmektedir.  

Her öğretim programının amacı öğrencinin bilgiyi ayırt edebilmesini, çıkarımları değerlendirebilmesini, etki altında 

kalmadan kendi doğrularını bulabilmesini sağlamak olmalıdır. Bu da ancak felsefi düşünme ile gerçekleşebilecektir. Felsefi 
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düşünebilen öğrenci ayrıntılar arasında boğulmadan karşılaşacağı problemleri çözebilecek, düşünebilecek ve fikirlerini açıkça 

ifade edebilecektir (Yazıcı, 2013c). Milli Eğitim Bakanlığına (2006) göre problem çözme becerisi; piyano öğretim programı 

aracılığıyla da ulaşılması hedeflenen ortak becerilerdendir ve piyano öğretiminin probleme dayalı öğrenme modeli 

kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin öğrenme biçimleri ve bireysel farklılıklarının dikkate alınmaması, 

disiplinler arası bir yaklaşımın izlenmemesi ve öğretim programlarının geliştirilirken günlük yaşam ile öğrenilecek konular 

arasında bütünlüğün sağlanmaması, günümüz eğitim sisteminde yaşanmakta olan en önemli üç sorundur. Hem bu sorunlara 

bir çözüm olarak hem de uzun yıllardır benimsenen nesnelci yaklaşıma bir alternatif olarak karşılaşılan problem merkezli 

öğrenme, yeni bir öğrenme paradigması oluşturmuştur (Alper, 2010). Dolayısıyla problem çözme becerisinin geliştirilmesi 

için felsefi düşünme becerisinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla piyano öğretmeni, birbirini tamamlayan iki tür 

uygulamayı gerçekleştirmelidir (Özden, 2011): 

1. Düşünme için öğretmeyi esas alan ve mevcut piyano öğretim programına düşünme alıştırmaları eklemelidir. 

2. Öğrencilere ayrı bir ders olarak, düşünme dersi vermelidir. 

Piyano öğretiminde öğrenciye düşünme becerisinin kazandırılması, öğrencinin işbirlikçi, fikir/deneyimlerini birleştirici, 

çaresiz tepkici değil problemleri çözerek kendi gerçeklerine yön veren aktif bir katılımcı olabilmesi yönünde önem 

kazanmaktadır. Çünkü piyano eğitimi, öğrencinin mesleksel ve toplumsal yaşamında çalgısını etkin ve verimli bir biçimde 

kullanabilmesini; piyano öğretimi de öğrencinin hem piyano çalma tekniğini hem de yaşamı boyunca karşılaşacağı güçlükler 

ve engellemeler karşısında problem çözme becerisini kazanabilmesini sağlayabilmelidir (Yazıcı, 2014). Bu bağlamda 

çalışmada hedeflenen amaç, problem çözme becerisinin başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki yeri ve öneminin tespit 

edilmesi; problem çözme temelli öğretimin uygulandığı grup ile geleneksel öğretimin uygulandığı grup arasında anlamlı 

farkın bulunup bulunmadığının saptanması ve problem çözme becerisinin öğrenci başarısına katkısının belirlenmesidir. Bu 

nedenle araştırmanın problem cümlesi; “problem çözme becerisinin başlangıç seviyesi piyano öğrenimindeki etkililiği 

nedir?” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Yöntem  

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ile verilerin toplanması-analizi ve deneysel işlem yer 

almaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada deneysel araştırma tekniği kullanılmıştır. Bir araştırmada, değişkenleri (nicel olarak ölçülebilen ve farklı 

değerler alabilen özellikler) ölçebilmek ve bu değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak için genelde 

deneysel yöntem kullanılır. Genel olarak, eğer bir araştırmanın amacı, araştırdığı konuyu neden sorusu ile ve sebep-sonuç 

ilişkisi ile irdelemekse, bu amaçla kullanılabilecek en uygun araştırma yöntemi deneysel yöntemdir (Çepni, 2009). 

 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış; 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Dicle Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarında deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 12 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Patton’a göre 

(1987) bu örnekleme yöntemi, evrene geçerli genellemeler yapma konusunda yararlar sağlar ve amaçlı örnekleme zengin 

bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak verir. Dolayısıyla pek çok durumda, olgu ve 

olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olmaktadır (Aktaran: Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Alanında uzman 3 öğretim üyesinin öntest çalışma sonuçlarını puanlaması ve istatistiksel hesaplamaları yapması sonucu ile 

oluşturulan deney-kontrol grubu homojen bir dengeye sahiptir. Aşağıda deneysel çalışma grubunun gözlem formu 

(değerlendirme ölçeği) öntest puanlarına ilişkin veriler sunulmuştur.   

 

Tablo 1 Deneysel Çalışma Grubunun Gözlem Formu (Değerlendirme Ölçeği) Öntest Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Genel Gözlem Puanı 
Deney 6 6,580 39,500 

17,500 -0,081 0,936 
Kontrol 6 6,420 38,500 

Tablo 1’de öğrencilerin “Genel Gözlem Puanı” puanları ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır. Bu sonuç, grupların birbirlerine denk olduklarını göstermektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu bölümde araştırmada kullanılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” ve “Öğrenci Gözlem Formu (Değerlendirme 

Ölçeği)”nun hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

PÇE 

Heppner ve Petersen tarafından 1982’de geliştirilen PÇE’nin Türkçe’ye uyarlanması Nail Şahin, Nesrin Hisli Şahin ve Paul 

Heppner tarafından 1993’de yapılmıştır. Envanter, kendini değerlendirme türü bir ölçek olup ergen-yetişkinlere uygulanan ve 

bireyin problem çözme davranışı ve yaklaşımları hakkında ne düşündüklerini değerlendiren bir araçtır. Dolayısıyla problem 

çözme becerileri konusunda, kendini algılayışı ölçmektedir. 35 maddeden oluşan envanter 1-6 arasında puanlanan likert tipi 

bir ölçektir. Soruları yanıtlarken kişinin kendi kendine “Burada sözü edilen davranışı ben ne sıklıkla yaparım” sorusunu 

sorması yanıtlamayı kolaylaştırır. Envanterde; “1” hep böyle davranırım, “2” çoğunlukla böyle davranırım, “3” sıklıkla böyle 

davranırım, “4” arada sırada böyle davranırım, “5” ender olarak böyle davranırım, “6” hiç böyle davranmam ifadesi yer 

almaktadır. 

Maddeler, problem çözme ile ilgili olumlu ve olumsuz yargılardan oluşmakta ve gelişigüzel sıralanmaktadır. Puanlamada 

olumsuz maddeler tersine çevrilmektedir (1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 30, 34. maddeler). Bazı maddeler ise 

puanlama dışı tutulmaktadır (9, 22, 29. maddeler). Değerlendirmeye alınan 32 madde ile ölçekten alınabilecek en düşük puan 
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32, en yüksek puan ise 192’dir. Envanterden alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin problem çözme becerileri konusunda 

kendini yetersiz olarak algıladığını, düşük puan ise bireyin problem çözme konusunda kendisini yeterli olarak algıladığını 

göstermektedir. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. Kişinin yeni problemleri çözme yeteneğine olan inancını ifade eden 

“problem çözme güveni” (PÇG): (5, 10, 11, 12, 19, 23, 24, 27, 33, 34, 35. maddeler), gelecekte başvurmak için ilk problem 

çözme çabalarını yeniden gözden geçirmek ve değişik alternatif çözümler için aktif bir biçimde araştırma yapmayı ifade eden 

“yaklaşma-kaçınma” bicimi (YK): (1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 31. maddeler) ve sorunlu durumlarda 

kişilerin kontrolünü sürdürme yeteneğini belirten “kişisel kontrol” boyutudur (KK): (13, 14, 25, 26, 27, 32. maddeler) (Şahin 

ve diğerleri, 1993). 

PÇE’nin güvenirliği: Heppner ve Peterson tarafından gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında, testin tekrarı ve iç tutarlık 

yöntemleri ile hesaplanması sonucunda 15 kişiden oluşan bir öğrenci örneklemine ulaşılmış ve üç faktör bulunmuştur. 

Test-tekrar test güvenirliği: Ölçeğin alt ölçeklerinin test-tekrar test güvenirlik katsayıları r= .83 ve r= .89 arasında 

değişmektedir. 

İç tutarlık: Ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .90, alt ölçekler için elde edilen katsayılar ise .72 

ile .85 arasında tespit edilmiştir. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının ranjı ise .25 ile .71 arasında değişmektedir. 

PÇE’nin Türkçeye uyarlanmasıyla tekrarlanan güvenirlik çalışmasının 244 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanması 

sonucunda ölçeğin iç tutarlığı için hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .88; ölçeğe yarıya bölme güvenirliği 

yapılarak güvenirlik katsayısı r= .81 olarak bulunmuştur. 

PÇE’nin geçerliği: Ölçeğin toplam puanı ve üç alt ölçekten elde edilen puanları, öğrencilerin problem çözme becerilerinin 

düzeyi ile korelasyonları .46, .44, .29 ve .43’tür. Ölçeğin SAT (Scholastic Achievement Test) toplam puanı ile korelasyonu 

.28, SAT sözel puanı ile .19 ve SAT matematik puanı .31 olarak bulunmuştur (Savaşır ve Şahin, 1997). Çalışmada ise ölçeğin 

güvenirliği 0,857 olarak hesaplanmıştır. 

 

Öğrenci Gözlem Formu (Değerlendirme Ölçeği)  

Çalışmada deneysel işlem verilerinin gözlemlenmesi için öntest-sontest gözlem formu (değerlendirme ölçeği) 

oluşturulmuştur. Gözlem formu araştırmanın deneysel aşamasında çalışılan öğrencilerin öntest-sontest uygulamaları 

sürecinde başlangıç piyano öğreniminde problem çözme becerisini ne düzeyde kullandıklarını gözlemlemek ve saptamak 

amacıyla hazırlanmıştır. Gözlem formunun oluşturulması esnasında kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı üç piyano öğretim üyesinin görüşleri 

alınmıştır. Çünkü Yıldırım ve Şimşek’e göre (2011) gözlem sürecinde her şeyi gözlemek mümkün değildir. Bu nedenle 

gözleme başlamadan önce neyin hangi kapsamda gözleneceğinin açık bir biçimde ortaya konması, yani araştırmanın belirli 

bir yönelimi olması gerekmektedir. 

21 maddeden oluşan değerlendirme ölçeği, öntest-sontestte kullanılmak üzere seçilen iki eserin kapsadığı hedef-davranışlar 

doğrultusunda gözden geçirilmiş ve uzman görüşleri alınarak 11 maddeye indirilmiştir. 1-5 arasında puanlanan Likert tipinde 

olan bu ölçekte; “1-tamamen yeterli, 2-büyük ölçüde yeterli, 3-kısmen yeterli, 4-çok az yeterli, 5-tamamen yetersiz” 

seçenekleri yer almaktadır. Çalışmada ölçeğinin güvenirliği 0,916 olarak hesaplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra normal dağılımın 

incelenmesi için Kolmogorov-Smirnov dağılım testi kullanılmıştır. Sayısal verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanılmıştır. Parametrelerin grup içi 

karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  

 

Deneysel İşlem 

Deneysel aşamada kontrol gruplu öntest-sontest yöntemi kullanılmıştır. Kaptan’a göre (1998) araştırma deseninin birinci 

faktörü işlem grupları (deney-kontrol), ikinci faktörü ise tekrarlı ölçümlerden (öntest-sontest) oluşmuştur. Araştırmanın 

bağımlı değişkeni araştırma konusuna ilişkin problem çözme becerisi, bağımsız değişkeni ise uygulanan yöntemdir. Deney 

grubundaki öğrenciler problem çözme becerisi eğitimi almış, kontrol grubundaki öğrenciler bu eğitimi almamıştır. Aşağıda 

deneysel işlem ve deneysel işlem süreci ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

 

Tablo 2 Deneysel İşlem 

  

ÖNTEST 

  

SONTEST 

GD O1 XPÇE O3 

 GK O2 - O4 

Tablo 2’de GD deney grubunu, GK kontrol grubunu, O1 ve O3 deney grubunun öntest-sontest ölçümlerini, O2 ve O4 kontrol 

grubunun öntest-sontest ölçümlerini, XPÇE uygulanan deneysel işlem olan problem çözme becerisine dayalı piyano öğretimi 

görülmektedir. 

Tablo 3 Deneysel İşlem Süreci 

 Öntest İşlem Sontest 

Deney Öğrenci gözlem formu + PÇE Problem çözme öğrenme faaliyeti + Öğrenci gözlem formu + 
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Problem çözme becerisine dayalı 

piyano öğretimi 

PÇE  

Kontrol Öğrenci gözlem formu + PÇE Geleneksel piyano öğretimi 
Öğrenci gözlem formu + 

PÇE  

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğrencilerin problem çözme becerisini gözlemlemek ve başarılarını ölçmek amacıyla geliştirilen 

öğrenci gözlem formu (değerlendirme ölçeği) ve PÇE, gruplara hem deney öncesinde hem de deney sonrasında 

uygulanmıştır. 

Deneysel çalışma sürecinde ritmik-biçimsel, teknik-müzikal gereklikler açısından benzer özellikler taşıyan Ertuğrul 

Bayraktar’ın Bayramlık adlı eseri öntest-sontest; Üzeyir Hacıbeyli’nin Türkü (Leyla ve Mecnun Operasından) adlı eseri ise 

deney grubu öğrencilerine problem çözme becerisinin kazandırılması amacı ile deneysel aşama sürecinde kullanılmıştır. 

Eserlerin seçiminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin görüşleri alınmıştır. 

 

Bulgular  

Bu bölümde edilen verilere ait bulgular, istatistiksel çözümlemelerle tablolar halinde sunulmaktadır. 

 

Tablo 4 Deney Grubunun Öntest-Sontest Başarı Puanlarının Karşılaştırması 

 

Öntest Sontest 
Z p 

Ort Ss Ort Ss 

1. Piyano karşısında doğru oturma 4,083 0,917 4,333 0,408 -0,412 0,680 

2. Eseri ölçü sayısına uygun çalma 3,667 1,169 4,333 0,817 -1,841 0,066 

3. Eseri tonuna uygun çalma 4,250 0,880 4,667 0,408 -1,134 0,257 

4. Eseri ritmik yapısına uygun çalma 2,917 1,114 4,083 0,204 -2,032 0,042 

5. Eseri parmak numaralarına uygun 

çalma 
3,667 1,252 4,583 0,665 -1,625 0,104 

6. Eserde bulunan anahtar değişikliklerini 

uygulama 
4,333 0,983 4,750 0,612 -0,730 0,465 

7. Eserde bulunan altere edilmiş sesleri 

çalma 
2,917 1,463 3,917 0,492 -1,633 0,102 

8. Eseri registerına uygun çalma 3,917 1,563 5,000 0,000 -1,604 0,109 

9. Eserin içerdiği teknik gereklikleri 

yerine getirme 
2,583 1,021 4,167 0,258 -2,032 0,042 

10. 10. Eserin içerdiği müzikal gereklikleri 

yerine getirme 
2,000 1,049 4,167 0,258 -2,214 0,027 

11. Eseri temposuna uygun çalma 2,000 0,837 3,833 0,606 -2,214 0,027 

Genel Gözlem Puanı 36,333 10,309 47,833 2,733 -2,201 0,028 

PÇE 105,667 13,367 104,500 6,091 -0,674 0,500 

 

Tablo 4’e göre “piyano karşısında doğru oturma”, “eseri ölçü sayısına uygun çalma”, “eseri tonuna uygun çalma”, “eseri 

parmak numaralarına uygun çalma”, “eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama”, “eserde bulunan altere edilmiş 

sesleri çalma”, “eseri registerına uygun çalma” ve “PÇE” öntest ile sontest gözlem ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamış; “eseri ritmik yapısına uygun çalma”, “eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme”, “eserin 

içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme”, “eseri temposuna uygun çalma” ve “genel gözlem puanı” öntest ile sontest 

gözlem ortalamaları arasında ise anlamlı istatistiksel fark bulunmuştur. Bu bulgular, problem çözme becerisinin başlangıç 

seviyesi piyano öğrenim sürecinde ritim duygusunda, teknik-müzikal gerekliklerin yerine getirilmesinde ve eserin/etüdün 

temposuna uygun çalınmasında öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 5 Kontrol Grubunun Öntest-Sontest Başarı Puanlarının Karşılaştırması 

 

Öntest Sontest 
Z p 

Ort Ss Ort Ss 

1. Piyano karşısında doğru oturma 3,583 1,021 3,750 0,274 -0,539 0,590 

2. Eseri ölçü sayısına uygun çalma 3,583 0,736 3,083 0,665 -1,382 0,167 

3. Eseri tonuna uygun çalma 3,750 0,987 3,000 1,049 -1,625 0,104 

4. Eseri ritmik yapısına uygun çalma 3,083 0,665 2,500 0,548 -1,667 0,096 

5. Eseri parmak numaralarına uygun çalma 3,333 1,169 3,167 0,606 -0,365 0,715 

6. Eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama 4,667 0,516 2,833 0,753 -2,232 0,026 

7. Eserde bulunan altere edilmiş sesleri çalma 3,500 0,447 2,167 0,753 -2,121 0,034 

8. Eseri registerına uygun çalma 4,750 0,418 3,083 1,429 -2,032 0,042 

9. Eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme 2,750 0,524 2,583 0,861 -0,319 0,750 

10. Eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme 2,083 0,492 1,917 0,917 -0,552 0,581 

11. Eseri temposuna uygun çalma 2,083 1,114 1,417 0,665 -1,633 0,102 

Genel Gözlem Puanı 37,167 5,046 29,500 5,532 -2,201 0,028 

PÇE 105,167 6,047 113,000 11,815 -1,156 0,248 

Tablo 5’de “piyano karşısında doğru oturma”, “eseri ölçü sayısına uygun çalma”, “eseri tonuna uygun çalma”, “eseri ritmik 

yapısına uygun çalma”, “eseri parmak numaralarına uygun çalma”, “eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme”, 

“eserin içerdiği müzikal gereklikleri yerine getirme”, “eseri temposuna uygun çalma” ve “PÇE” öntest ile sontest gözlem 
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ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamış; “eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama”, 

“eserde bulunan altere edilmiş sesleri çalma”, “eseri registerına uygun çalma” ve “genel gözlem puanı” öntest ile sontest 

gözlem ortalamaları arasında ise anlamlı istatistiksel fark bulunmuştur.  

 

Tablo 6 Deney ve Kontrol Grubunun Öntest Başarı Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

1. Piyano Karşısında Doğru Oturma 
Deney 6 7,420 44,500 

12,500 -0,948 0,343 
Kontrol 6 5,580 33,500 

2. Eseri Ölçü Sayısına Uygun Çalma 
Deney 6 6,830 41,000 

16,000 -0,327 0,744 
Kontrol 6 6,170 37,000 

3. Eseri Tonuna Uygun Çalma 
Deney 6 7,250 43,500 

13,500 -0,749 0,454 
Kontrol 6 5,750 34,500 

4. Eseri Ritmik Yapısına Uygun Çalma 
Deney 6 6,080 36,500 

15,500 -0,415 0,678 
Kontrol 6 6,920 41,500 

5. Eseri Parmak Numaralarına Uygun 

Çalma 

Deney 6 7,080 42,500 
14,500 -0,567 0,570 

Kontrol 6 5,920 35,500 

6. Eserde Bulunan Anahtar 

Değişikliklerini Uygulama 

Deney 6 6,000 36,000 
15,000 -0,540 0,589 

Kontrol 6 7,000 42,000 

7. Eserde Bulunan Altere Edilmiş Sesleri 

Çalma 

Deney 6 5,670 34,000 
13,000 -0,823 0,411 

Kontrol 6 7,330 44,000 

8. Eseri Registerına Uygun Çalma 
Deney 6 5,580 33,500 

12,500 -0,984 0,325 
Kontrol 6 7,420 44,500 

9. Eserin İçerdiği Teknik Gereklikleri 

Yerine Getirme 

Deney 6 6,080 36,500 
15,500 -0,410 0,682 

Kontrol 6 6,920 41,500 

10. Eserin İçerdiği Müzikal Gereklikleri 

Yerine Getirme 

Deney 6 6,000 36,000 
15,000 -0,501 0,616 

Kontrol 6 7,000 42,000 

11. Eseri Temposuna Uygun Çalma 
Deney 6 6,670 40,000 

17,000 -0,165 0,869 
Kontrol 6 6,330 38,000 

Genel Gözlem Puanı 
Deney 6 6,580 39,500 

17,500 -0,081 0,936 
Kontrol 6 6,420 38,500 

Tablo 6’ya göre tabloda yer alan tüm maddelerin puan ortalamaları arasında grup değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamaktadır. Bu bulgular deney ve kontrol grubunun deneysel aşama öncesi piyano öğrenim seviyelerinin denk 

olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 7 Deney ve Kontrol Grubunun Sontest Başarı Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

1. Piyano Karşısında Doğru Oturma 
Deney 6 8,750 52,500 

4,500 -2,331 0,020 
Kontrol 6 4,250 25,500 

2. Eseri Ölçü Sayısına Uygun Çalma 
Deney 6 8,750 52,500 

4,500 -2,233 0,026 
Kontrol 6 4,250 25,500 

3. Eseri Tonuna Uygun Çalma 
Deney 6 9,330 56,000 

1,000 -2,766 0,006 
Kontrol 6 3,670 22,000 

4. Eseri Ritmik Yapısına Uygun Çalma 
Deney 6 9,500 57,000 

0,000 -3,035 0,002 
Kontrol 6 3,500 21,000 

5. Eseri Parmak Numaralarına Uygun Çalma 
Deney 6 9,170 55,000 

2,000 -2,708 0,007 
Kontrol 6 3,830 23,000 

6. Eserde Bulunan Anahtar Değişikliklerini Uygulama 
Deney 6 9,330 56,000 

1,000 -2,850 0,004 
Kontrol 6 3,670 22,000 

7. Eserde Bulunan Altere Edilmiş Sesleri Çalma 
Deney 6 9,250 55,500 

1,500 -2,704 0,007 
Kontrol 6 3,750 22,500 

8. Eseri Registerına Uygun Çalma 
Deney 6 9,000 54,000 

3,000 -2,678 0,007 
Kontrol 6 4,000 24,000 

9. Eserin İçerdiği Teknik Gereklikleri Yerine Getirme 
Deney 6 9,500 57,000 

0,000 -2,950 0,003 
Kontrol 6 3,500 21,000 

10. Eserin İçerdiği Müzikal Gereklikleri Yerine Getirme 
Deney 6 9,500 57,000 

0,000 -2,950 0,003 
Kontrol 6 3,500 21,000 

11. Eseri, Temposuna Uygun Çalma 
Deney 6 9,500 57,000 

0,000 -2,989 0,003 
Kontrol 6 3,500 21,000 

Genel Gözlem Puanı Deney 6 9,500 57,000 0,000 -2,887 0,004 
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Kontrol 6 3,500 21,000 

Tablo 7’de tabloda yer alan tüm maddelerin puan ortalamaları arasında grup değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunduğu görülmektedir. Buna göre deney grubundaki öğrencilerin puanları, kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarından 

yüksektir. Bu bulgular problem çözme becerisinin başlangıç seviyesi piyano öğreniminde öğrenci gelişimine katkı sağladığını 

göstermektedir.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Deney grubu öğrencileri ile yapılan çalışma sonunda, problem çözme becerisinin öğrencilerin başlangıç seviyesi piyano 

öğrenimlerinde kazanmaları gereken davranışlar açısından olumlu yönde etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

davranışlar; piyano karşısında doğru oturma, eseri ölçü sayısına uygun çalma, eseri tonuna uygun çalma, eseri ritmik yapısına 

uygun çalma, eseri parmak numaralarına uygun çalma, eserde bulunan anahtar değişikliklerini uygulama,  eserde bulunan 

altere edilmiş sesleri çalma, eseri registerına uygun çalma, eserin içerdiği teknik gereklikleri yerine getirme, eserin içerdiği 

müzikal gereklikleri yerine getirme, eseri temposuna uygun çalma davranışlarıdır. Bunun sonucunda da, deney grubu 

öğrencilerinin “genel gözlem puanı” puanları ve “gözlem fark” puanları yüksek bulunmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında, 

problem merkezli öğrenme ortamının etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü öğrenci sahip olduğu bilgileri ile karşılaştığı 

problemleri çözerek yeni bilgilere ulaşmakta, kendi kendine öğrenmektedir. Yani problem çözmeyi öğrenerek, öğrenmeyi 

öğrenmektedir (Demirel, 2005). Heppner, Reeder ve Larson da (1983) bunu desteklemektedir. Heppner, Reeder ve Larson’un 

araştırma sonuçlarına göre PMÖ ortamı öğrencinin kendini etkili problem çözücü olarak algılamasını, diğer öğrencilere göre 

bilişsel etkinliklerden daha çok zevk almasını, benlik algısının yüksek ve kendini eleştirme puanının düşük olmasını ve 

probleme daha fazla odaklanmasını sağlamaktadır. 

Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, deney grubu öğrencilerinin davranış puanlarının kontrol grubundan yüksek 

olmasıdır. Çünkü bu davranışlar, başlangıç seviyesi piyano öğretiminin temelini oluşturmaktadır. Yazıcı’nın (2013a) GSL 

öğretmenleri ile yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre de; piyano öğretiminde bir anahtardan diğer anahtara 

geçerek çalma, parmak numaralarına uyarak çalma, deşifre yapma, staccato çalış tekniğini kullanma, legato ve staccato 

tekniğini her iki elde çalma, hız terimlerine uygun çalma, parçaları akıcı bir biçimde çalma, temel ritim kümelerini doğru 

çalma davranışları ile ilişkili çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır. Sönmezöz’e göre (2014) piyano eğitiminde hedeflenen 

davranışların öğrenciye tam anlamıyla kazandırılması ile öğretim başarıya ulaşabilmektedir. Çünkü bu davranışlar; başlangıç 

seviyesinden itibaren kazanılması gereken, birbirini izleyen, seviyeleri artarak devam eden, kullanımı süregelen ve her 

basamakta değişik seviyeler için kullanılan temel davranışlardır. Babacan da (2014) başlangıç piyano aşamasının; oturma 

pozisyonu ile birlikte temel teknik ve müzikal öğelerin öğrenilmesinin paralel olarak yürütüldüğü bir süreç olduğunu 

belirtmiştir. Ancak, Okan’ın (2009) piyano eğitiminde yansıtıcı düşünmenin kullanımı ve etkililiğini araştırdığı çalışmada, 

eserin temposunu-ölçüsünü-nota değerlerini belirlemeye, eserdeki güçlüklere karşı önyargısız tavır sergileyebilmeye, eserde 

kapsanan staccato-legato-portato vb. gibi teknik gereklilikleri yerine getirmeye ilişkin öntest-sontest başarı puanları 

incelendiğinde, deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Dolayısıyla mesleksel 

müzik eğitimi çerçevesinde yürütülen piyano derslerinde problem çözme becerisi yer almalı ve kullanılmalıdır. 

Elde edilen bu sonuçlar ışığında; mesleksel müzik eğitimi çerçevesinde, özellikle başlangıç seviyesi olmak üzere, diğer 

seviyelerde de problem çözme becerisine yer verilmesi; piyano öğretiminde problem çözme becerisi, kullanımı ve etkililiği 

ile ilgili ders modüllerinin hazırlanması; piyano öğretimi ve problem çözme becerisi ile ilgili daha fazla araştırma ve 

kuramsal çalışmaların yapılması; bu araştırmanın farklı çalgı eğitimi alan öğrenciler ile de çalışılması ve etkilerinin 

araştırılması; problem çözme merkezli piyano öğretimi ile öğrencinin analitik düşünme, yaratıcı problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesi, farkındalığının artırılması ve çözüm üretmesinin sağlanması önem kazanmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar 

sonucunda, problem çözme becerisine sahip öğrencilerin özgüven duygusuna ve nesnel bir bakış açısı ile yaratıcı 

düşünebilme yetisine sahip oldukları; karşılaştıkları olaylar karşısında fazla kaygılanmadan, atılgan olabildikleri ortaya 

çıkmakta; birçok eğitimci eğitim kurumlarında ve özellikle üniversitelerdeki derslerin içeriğinin ancak düşünülerek ve 

problem çözerek öğrenilebileceğini aksi halde öğrencilerin birçok bilgiyi ezberleme yoluna gideceklerini 

belirtmektedir. Türkiye’de problem çözme becerilerine ilişkin araştırma sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. Ancak 

diğer eğitimsel çözüm ve araştırmalarda olduğu gibi duyuşsal yön yine ihmal edilmektedir (Otacıoğlu, 2007; Tümkaya ve 

diğerleri, 2009). 
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Askeri Etik ve Askeri Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Eğitim Modellerinin Karşılaştırtılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÖZET 

 

Mesleğinin doğası gereği mutlak itaatin beklenildiği askerlik mesleğinde, hayatta kalmak veya ölmek arasındaki ayrım bir 

tercihten çok mesleğe ait dikotomik bir değer olarak sunulmaktadır. Bu durum bir taraftan günümüz demokratik devlet 

sistemlerinde, etik açıdan iyi eğitim almış profesyonel askerlerin önemini arttırırken bir taraftan da; etik ilkelerin 

tanımlanması, belirlenmesi ve mesleğe ait etik standartların birey tarafından içselleştirilmesinde etik eğitiminin nasıl 

verilmesi gerektiği sorunsalını ön plana çıkartmaktadır. Bu sorunsaldan hareketle bu çalışmada insan eylemlerini ve 

kararlarını yönlendirirken belirleyen aynı zamanda tutum ve davranışlarını iyi-kötü ya da doğru-yanlış açısından 

değerlendirme süreci olan etiğin genelde profesyonel bir meslek olarak askerlik mesleğindeki yeri, özelde ise İngiltere, ABD, 

Kanada, Almanya ve Hollanda Harp Okullarında eğitiminin nasıl yapıldığı incelenmektedir. Askeri personelin sosyal aktör 

olarak tanımlandığı çalışmamızda, askerlik mesleğinin icrasında bireysel çıkarlara (kötü veya yanlış) karşın kişisel erdemler, 

kurallar ve kanunlar arasındaki ‘istemli tercihinde karar verme süreci’nin nasıl işlediğine dair bilgi sunulmaya çalışılmıştır 

(Bknz. Şekil-1).Çalışmanın ilk kısmında etik kavramı tanımlanarak meslek etik kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci 

bölümde profesyonel bir meslek olarak askerlik mesleğinde etik, “askeri etik” kavramsallaştırması yapılarak bazı tarihsel 

notlar ile birlikte sunulmuştur. Daha sonra etik eğitimi kapsamında yabancı Harp Okullarında verilmekte olan etik eğitimi 

ile ilgili karşılaştırmalı betimsel analizler sunularak “Etik Karar Verme Süreci” açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Etik Eğitimi, Askeri Etik Eğitimi, Askeri Sosyoloji. 

 

 

Comparison of Military Ethics and Ethics Education Models in Military Academies 

 

ABSTRACT 

 

The difference between surviving and dying is generally presented as a dichotomic value with regards to occupation in the 

military service where utter obedience is a must. This situation not only increases the importance of professional soldiers 

who have received a good ethics education, but also it puts forwards the problem about how ethics education should be 

defined and given during the internalization process of occupational ethics standards by an actor. By taking this problem as 

a standpoint, the current work analyses, on one hand, the place of ethics which guides and defines the actions and decision-

making processes of human beings, while they are evaluating certain behaviors in terms of right-wrong or good-bad; on the 

other hand, it shows how ethics education is given in the military academies of England, the USA, Canada, Germany and 

Netherlands. Military staff has been defined as a social actor in this study and some information, concerning how decision-

making process in between virtues, rules and laws operates against the personal interests (bad or wrong) during the 

execution of military occupation, has been presented. In the first part, after defining the general ethical concept, 

occupational ethics has been explained.  In the second part, military ethics together with some historical notes has been 

emphasized. Later on, “Ethical Decision-Making Process” has been explained through a comparative and depictive analysis 

of ethics education given at foreign Military Academies.   

Key Words: Ethics, Professional Ethics, Ethics Education, Military Ethics Education, Military Sociology. 

 

Giriş  

Günümüzde mesleklerin veya örgütlerin sosyolojik analizlerinin yapılmasında etik eksenli bir tartışmanın açılması bir 

ihtiyacı karşılamaktadır (Çiftçi, 2012 s.173). Bu durumun en temel nedenlerinden birisi de, her mesleğin kendine özgü 

meslek etiğini ve ait olduğu örgütün etik değerlerini üretmesindeki katkısıdır (Pieper, 1999, s. 40). 

Mesleki görevlerin yerine getirilmesinde uzmanlaşmış alan bilgisi ve uzun süreli eğitim gerektiren askerlik mesleği2 gibi 

profesyonel mesleklerde ise etik eğitiminin nasıl verileceği önemli bir sorunsalı teşkil etmektedir. Uzun süreli eğitim hayatı 

boyunca askerlerden, bilgi ve tecrübe kazanarak mükemmelliği yakalama ve bireysel ilkeler doğrultusunda deneyimlerini 

eylemlere dönüştürmesi beklenmektedir (Raelin 1999, s. 25). Bu bağlamda, askerlik mesleğinde etik eğitiminin nasıl 

verileceği sorunsalı, bu eylemlerin ‘iyi/kötü’ veya ‘doğru/yanlış’ olarak değerlendirilebilmesi ve mesleki anlamda etik 

                                                 
2 Bu kısımda “askerlik mesleği”, şiddet yönetiminde uzman ve devletin askeri güvenliğinden sorumlu, kamusal, bürokratik çerçevede 
örgütlenmiş bir meslek tarafından ifa edilen, profesyonel askerlik işlevinin ifasının bir parçası olan ve bu işlevin doğasından çıkarsanabilen 

değer, tavır ve perspektiflerin bir bütünü olarak kabul edilen bir toplumsal kurum olarak tanımlanmıştır (Huntington, 1957, s. 86), 
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standartlara ulaşılabilmesi ön plana çıkan sorunsallardır. Askerlik mesleğinde çalışanlar etik sorunlarla karşı karşıya kalma 

konusunda diğer meslek gruplarına göre daha fazla zorluk yaşamaktadırlar. Çünkü ilk olarak askerin etik hakkında yetersiz 

eğitim almış olması muhtemel bir dikotomidir. Çoğu asker için etik açıdan bir sorunun algılanması veya onunla ilişkili bariz 

boyutların tanınmıyor olması bir başka sorunsaldır. Buna karşılık tıp ve hukuk gibi meslek alanlarında, mesleğin gerektirdiği 

etik sorumlulukların eğitimi için önemli bir zaman ayrılmaktadır (Gabriel, 2007, ss. 1-3).  

Bu sorunsallardan hareketle bu çalışmada insan eylemlerini ve kararlarını yönlendirirken belirleyen, aynı zamanda tutum ve 

davranışlarını iyi-kötü ya da doğru-yanlış açısından değerlendirme süreci olan etiğin, genelde profesyonel bir meslek olarak 

askerlik mesleğindeki yeri, özelde ise İngiltere, ABD, Kanada, Almanya ve Hollanda Harp Okullarında eğitiminin nasıl 

yapıldığı incelenmektedir. Askeri personelin sosyal aktör olarak tanımlandığı çalışmamızda, askerlik mesleğinin icrasında 

bireysel çıkarlara (kötü veya yanlış) karşın kişisel erdemler, kurallar ve kanunlar arasındaki ‘istemli tercihinde karar verme 

süreci’nin nasıl işlediğine dair bilgi sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında etik kavramı tanımlanarak etik ile ahlak 

arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde profesyonel bir meslek olarak askerlik mesleğinde etik “Askeri 

Etik” kavramsallaştırması adı altında sunulmaktadır. Daha sonra etik eğitimi kapsamında yabancı Harp Okullarında 

verilmekte olan etik eğitimi ile ilgili karşılaştırmalı betimsel analizler sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Etik  

Yunanca’da karakter anlamına gelen “ethos” kelimesinden türetilen etik sözcüğü (Soloman, 1984, s. 3), ‘Mutlak iyi’yi ya da 

‘mutlak doğru’nun varlığını konu alan zihinsel bir çaba olarak tanımlanabilmektedir (Arda ve Pelin, 1998, s. 323; Pehlivan, 

1998, s. 7). Bireysel tutum ve davranışlarımızın, sosyal ve ahlaki açıdan anlam kazanmasını hedefleyen sistematik bir çaba 

olarak etik, ahlaki tutumlarımızın ardında yatan yargıları ele almaktadır (Nuttall, 1997, s. 15; De George, 1999, s. 20). Bir 

başka ifade ile etik, ahlaksal olanın özünü ve insani eyleminin iradi tercihlerinin ‘iyi/kötü’ ya da ‘doğru/yanlış’ olup 

olmadığının belirlenmesidir. Toplumun düzenini ve gereksinimlerini sağlayan meslekler, çalışanlarına sistemli bir eğitimle 

kazanılmış özel bilgi ve becerilerinin yanı sıra kuralları toplumca ve kanunlarca belirlenmiş etik değerleri kazandırmayı 

hedeflemektedir (Kuzgun, 2000, s. 3). Etik kavramı olumlu olduğu kadar olumsuz vurgulara da atıf yapabilmektedir. Bu 

durumun kavramın imgesel canlılığının, iki kutup (iyi ya da kötü doğru ya da yanlış) arasındaki bir seçim süreci olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde hiyerarşik yapılara ve bürokratik yönetim anlayışına sahip örgütsel yapılar içerisinde “etik”, örgütsel karar alma 

süreçlerinde önemli bir değişken olarak sunulmaktadır (Unpan, 2004, s. 3; Robinson ve Junge, 2013, s. 186). ‘Etik Karar 

Verme Süreci’nde (Bknz. Şekil-1), “etiğe uygun karar verme gerçekler açık olduğunda, siyah ve beyaz olduğunda kolaydır” 

(Çiftçi, 2012, s.183).  

 

Meslek Etiği  

Meslek etiği, mesleklerde çalışan bireylerin uyması gerekli olan normları, kuralları tanımlayan, şahsi eğilimlerini sınırlayan, 

meslek içi rekabeti düzenleyen ilkeler bütünü olarak tanımlanabilmektedir (Kuçuradi, 1988, s. 21; Pehlivan, 1998, s.5). 

Meslek etiği, kamu görevlilerinin yansız, nesnel davranmalarını ve kendi çıkarları için devletin veya makamının imkânlarını 

kullanmaktan sakınmaları gerektiğini sunmaktadır (Kernaghan ve Dwievedi, 1983, s. 1). Çalışanlar, etik dışı davranışlar 

sergileyerek kural ve kanunları birçok nedenle çiğneyebilmektedirler. Bu durum onların, “yasaları hiçe sayarak” doğru 

görülen şeyi yapmak adına kanun ve kurallara aykırı davranma yetkisini kamu görevlilerine sunmamaktadır (Stainberg ve 

Austren, 1996, s. 36). Bu bakımdan açık ve sınırları ile kesin olarak çizilmiş etik kodların varlığı, mesleklerde çalışan 

bireylerin etik kurallara uymasını kolaylaştırabilir veya kurallara uymaması halinde karşılaşabileceği durumlar konusunda 

uyarıda bulunabilir.  

 

Bazı Tarihsel Notlar ve Askeri Etik  

Askerlik mesleği sosyoloji literatürü içerisinde birçok sosyoloğun ilgisini çekmiştir (Caforio, 2003, ss. 9-10): Örneğin 

Auguste Comte ilk toplumsal kurumları, insanoğlunun sosyal tarihine bakıldığında, seçkin insanların aslında seçkin birer 

savaşçı olduğu çoktanrılı ilkel toplumları ilk kurum olarak belirlemiştir. Baskın toplum ise askeri olarak hükmeden ve güç, 

askeri sınıfın imtiyazında olduğu toplumlar olduğunu savunmuştur. Bir başka öncü olarak Alexis Tocqueville, silahlı 

kuvvetler/toplum ilişkisi analizinde, toplum ve silahlı kuvvetler arasındaki muhtemel ‘ıraksama sorunu’na3 bir çözüm olarak 

tüm vatandaşlara demokratik bir eğitim vermenin gerekli olduğunu savunmuştur. Bu görüş daha sonrasında 1960 yılında 

Morris Janowitz tarafından da ele alınmıştır: Janowitz’in teorisine göre silahlı kuvvetler üzerindeki siyasi kontrol subaylara 

demokratik değerleri öğreterek ve onların da bu değerleri kanıksamalarını sağlayarak etkili bir biçimde elde edilebilir.  

Bürokrasi kavramını sosyal bilimler literatürüne yerleştiren Max Weber için, devletin güvenliliğin devamı askerin “tıpkı 

profesyonel bir görevli gibi görevine maddi-manevi tüm varlığıyla bağlı kaldığı ve bir çarkın dişlisi görevini görmesine” 

bağlıdır (Caforio, 2003, s. 12). Bunun yanı sıra Weber için hem bürokratik güce hem de karizmatik lidere yönelik hizmette 

aynı derecede işleve sahip olan “görev etiği, özen gösterilen performans ve sıkı eğitim” ordunun gücüne güç katan önemli 

unsurlar arasındadır (Caforio, 2003, s. 13). 

Özet olarak, belki de bu tartışmanın kaynağını ‘asker sınıf’a mensup olan elitlerin “demokrasi karşısında bir tehdit” olarak 

algılanması oluşturmaktaydı. Bu sınıfsal ayrıcalığın sivil otorite tarafından kontrol edilebilmesi ise askerlerin bürokrasiye 

maddi ve manevi yönleriyle tamamen bağlı kalmasını ve onların bu değerleri içselleştirmesini sağlayacak etik standartlar ile 

imkânlı kılına bilinecektir. Etik kodların ve demokratik değerlerin subaylara öğretilmesi konusundaki bu tartışmalar, askerlik 

mesleğine özgü ‘askeri etik’in oluşumuna katkıda bulunarak gelişimine hız kazandırmıştır. 

                                                 
3 Iraksak/yakınsak modelin kuramsal altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için G.Caforio ve M.Nuciari (1994)’ye bakınız. 
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Bu tartışmaları, Amerika Birleşik Devletleri’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi ve toplumun farklı kesimlerinde çalışan ve 

yaşayan yüz binlerce insanın silahlı kuvvetlere katılmasıyla (yedi milyondan fazla askerin bulunduğu bir yer haline gelen) 

ordunun; daha önceden karşılaşmamış olduğu türden problemlerle uğraşmak zorunda kalması (Caforio, 2003. s. 13) ve 

sonrasındaki sosyoloji alanındaki refleksif çözüm arayışı 4 desteklemiştir 5. Bu çalışmaları Samuel HuntingtonAsker ve 

Devlet adlı eseri ile desteklemiştir. Huntington, Clausewitz’in bir taraftan amaçlarının siyaset tarafından belirlendiği diğer 

taraftan da bilimin bağımsız bir kolu olan savaşın, ikili doğasının olduğu görüşünü benimseyerek askerlik mesleğinin etik ve 

uygulama sınırlarını yeniden çizmiştir (Caforio, 2003, s. 16).  

Profesyonel meslekler ve bürokratik kurumlar arasında bütünleşme ve farklılaşma biçimlerini inceleyen Van Doorn için ise 

askeri birlikleri önemli sosyal değerler, sosyal sorumluluk ve kurumsallık gibi belirgin profesyonel özellikler sergilediği için 

mutlak bir biçimde bir kurum olduğunu değerlendirmiştir (Caforio, 2003. s. 23): 

“Profesyonel, toplumun temel değerlerini korumaya odaklı görevleri belirli etik kodlar çerçevesinde yerine 

getirirken; bürokrat, ahlaki kodlardan ziyade yazılı kurallara riayet ederek yöntemleri sonuçlarla ilişkilendirir. 

Profesyonelin sadakati mesleğinedir ve büyük ölçüde meslektaşları tarafından değerlendirilir. Öte yandan bürokratın 

sadakati kurumadır ve kıdemce kendinden üstte olan insanlar tarafından değerlendirilirler. Mesleğin yapısı yatayken, 

kurumun yapısı dikey yani hiyerarşiktir”.  

Diğer bir ifade ile Van Doorn, mesleki ve kurumsal özellikleri bir arada bulunan askerlik mesleği içerisinde etik kodlar, 

toplumsal, kurumsal ve sosyal değerlerin yanı sıra sorumluluk duygusunun yerleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Askerlik mesleği ve asker şahsiyetlerin sahip olması gerekli olan değerler hakkındaki bu tarihsel tartışmalar bizi, tali (ikincil) 

sosyalizasyon’un6 bir değer aktarım aracı olarak kullanıldığı ‘askeri okullar’a götürmektedir. “Harp Okulları” olarak 

adlandırılan bu eğitim kurumlarının temelde iki hedefe yönelik eğitim vermektedir: Bunlardan ilki mesleki faaliyetlerin 

yürütülmesinde bireyi gerekli uzmanlık ile donatmak, diğeri ise ilk sosyalizasyonu gerçek ve tam bir mesleki sosyalizasyona 

dönüştürmektir (Caforio, 2003, s. 256). Askeri etik ise, bireye ve kuruma bakan özellikleri ile bu her iki amacın merkezinde 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu eğitim kurumları yasallaşmış etik kodların “Harbiyelilere” (Askeri Öğrenci) aktarılmasında 

önemli bir duraktır.  

Sonuç olarak, bu bağlamda ‘Askeri Etik’ kavramı, askerlik mesleğine ilişkin normları, kuralları tanımlayan meslek içi 

rekabeti düzenleyen, bireyin sosyal sorumluluk duygusu içinde kanunlara hizmet etmesini sağlayan etik kodların bütününü 

ifade etmek için kullanılmalıdır. Bu etik kodlar, askerin mesleğini ifasında ona yol gösterici birer rehberdir. Asker, askeri etik 

sayesinde meslektaşlarına, topluma ve sorumlu olduğu kurumsal yapıya (devlet) karşı vazifeleri konusunda bilgi sahibi olur. 

Aynı zamanda iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında keskin renklerle yapılmış bu ayrım askerlik kurumunun bozulmasını ve 

yozlaşmasını engelleyici rol oynar.  

Harp Okulları ise bir eğitim kurumu olarak askeri etiğin sistematik ve programlı olarak sunulduğu bir eğitim kurumu olarak 

hizmet sunmaktadır. Verilmekte olan ‘etik eğitimin’ amacı ise çalışanın, verilen görevi yerine getirirken askerlik mesleğin 

etik kodlarını, değerlerini, amacını, bir asker olarak sorumluluklarını ve farklı durumlardaki yaklaşım metotlarını anlamasını 

sağlamakla ilgilidir. Etik eğitimi, bireylerin etik karar alma süreçlerinde yaptığı katkının yanı sıra, askerlik gibi bürokratik 

kurumların idari karar alma mekanizmalarında söz sahibi olan yöneticilerin etik standartta karar vermeye teşvik etmesi 

açısından kurumsal devamlılığa ve kurumsal kültüre de katkıda bulunmaktadır.  

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

İngiltere, ABD, Kanada,  Almanya ve Hollanda Harp Okullarında7 uygulanmakta olan etik eğitim metotları bu çalışmanın 

inceleme konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda ilk olarak “Askeri Sosyolojinin” bir çalışma alanı olan, 

“Askeri Etik” ve “Harp Okullarında Etik Eğitimi” konularını yerli literatüre kazandırmak amaçlanmaktadır. İkinci olarak 

bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir bakış açısı sunmak amaçlanmaktadır.  

 

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada İngiltere, ABD, Kanada, Almanya ve Hollanda Harp Okullarında verilmekte olan etik eğitim modelleri 

kültürler arası karşılaştırılmalı olarak analize tabi tutulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma deseni kullanıldığı bu çalışmada, 

betimsel analizlerden yararlanılan ilgili literatür bilgisinin temel kategorileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu amaçla söz 

konusu ülkelerin belirlenmesinde amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Bu durumun nedeni etik eğitimi konusunda zengin 

bilgi birikimin olduğu ülkeleri tanımlaması için amaçlı örneklemin araştırmacıya kılavuzluk edebilme özelliğidir (Merriam, 

2013, s. 77). Bir diğer nedeni ise, amaca yönelik örneklemin “bilgilendirici olarak benzersiz örnek olayları seçmek için 

uygun” bir yöntem olmasıdır (Neuman, 2013, s. 323).     

 

Bulgular  

Farklı kültürler ve askerlik konusundaki farklı yaklaşım tarzlarının yanı sıra söz konusu beş ülkenin ortak olarak 

benimsedikleri konulardan bir tanesinin de etik eğitimine karşı gösterdikleri önem olduğu değerlendirilmektedir. İçerik 

analizlerinden elde edilen temel kategoriler Tablo-1’de karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 

                                                 
4 Bu çalışmaların birisinde; 1942 ile 1945 yılları arasında yüzbinlerce askerle yapılmış görüşmeler ve hazırlanan 200’den fazla rapor bir 

araya getirilerek ‘The American Soldier’ adı altında kitaplaştırılmıştır.  
5 Avrupa hakkındaki çalışmalar için Demeter, Karl (1965), ve Gini, Corrado (1921), ’ebakınız. 
6 Berger ve Luckmann (2008, s. 208)’a göre tali sosyalizasyon okul ortamında, aslî sosyalizasyonun mekânı olan ev ortamını ve ev ortamına 

ait özellikleri bir eğitim stratejisi olarak kullanmalıdır. 
7 Bu ülkelerde Harp Okulları (ülkemizde olduğu gibi) silahlı kuvvetlerin, farklı kuvvet yapılarının personel kaynağını karşılamak için Deniz 
Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Kara Harp Okulu şeklinde farklı alanlara ayrılmışlardır. Bu çalışmamızda ise metodolojik bir 

yanılsamadan kaçınmak ve Harp Okullarını karşılaştırabilmek adına “Kara Harp Okulları” incelenmeye alınmıştır. 
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Hollanda Kraliyet Akademisi (Koninklijke Militaire School), öğrenci kaynağını liseyi yeni bitirmiş 18 yaşındaki gençler 

oluşturmaktadır. Dört yıllık akademik ve askeri eğitimlerinin yaklaşık üç yılı akademik, bir yılı ise askeri eğitimler ile 

geçmektedir (www.rma.ac.be). Çeşitli lisans programlarında uygulanmakta olan akademik derslerin yanı sıra askeri ders 

müfredatı da uygulanmaktadır. 

 

Tablo 1: Harp Okullarının ‘Etik ve Etik Eğitimi’ Konusundaki Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

Ülke ve Harp Okulu 

Başlama 

Yaşı 

 ve  

Süresi 

Etik Eğitiminin 

Amacı  

ve  

Yaklaşım Tarzı 

Ders 

Müfredatındaki 

‘Etik’ ve Etik 

Eğitimin Yeri 

Eğitim Programları 

 ve  

Eğitim Metodu 

Hollanda Örneklemi: Hollanda 

Kraliyet Harp Okulu  

(Koninklijke Militaire School) 

“18 Yaş”, 

“4 Yıl” 

“Mesleki Kimlik 
Bilinci 

Kazandırmak”,  

“Organizasyonel 
Etik”, 

“Toplam Dokuz 

Derste 

17 Saatlik Eğitim” 

“Gelişim Takip 

Programı”, 

“Vaka Çalışmaları, 

Örnek Olay İncelemeleri 

(Yazılı ve Görsel)” 

 

Kanada Örneklemi: Kanada Kraliyet 

Harp Okulu 

 (Royal Military College of Canada) 

“18 Yaş”, 

“4 Yıl” 

“Başarılı Lider”, 

“Değere Dayalı 
Karar Verme ve 

Koşulsuz İtaat 
Dengesi” 

“Toplam İki Ders: 

Askerlik Mesleği ve 

Etik”, 
“Liderlik ve Etik” 

“Askeri Etik Programı”, 

“Kurumsal Araştırmalar: 
Duruma Dayalı Örnek 

Olay İncelemeleri, Etik ile 

İlgili; Kitap, Dergi 
Yazımı, Eğitici Videoların 

Kullanımı” 
 

Almanya Örneklemi: Federal 

Almanya Harp Okulları8 (University 

of the German Federal Armed Forces) 

“18 Yaş”, 
“4 Yıl” 

“Karar Alma 

Süreçlerine 
Katkıda 

Bulunmak”, 

“Demokrasi 
Kökenli Mesleki 

Etik Modeli” 

Etik adlı bir ders 
bulunmamaktadır. 

Ancak etik ile ilgili 

bazı 
konular “Liderlik ve 

Yurttaşlık Eğitimi” 

dersi içerisinde 
sunulmaktadır. 

“Karakter Rehberlik 

Eğitimi”, 

“Hristiyan Geleneğine 
Uygun Olarak Papazlar 

Tarafından 

Verilmektedir” 

İngiltere Örneklemi: Kraliyet Harp 

Okulu Sandhurst  

(Royal Military Academy Sandhurst) 

“21 Yaş”, 
“1 Yıl” 

“Sorumlu Subaylar 

Yetiştirmek”, 
“Askeri Tüzük Esas 

Alınmıştır” 

Etik adlı bir ders 
bulunmamaktadır. 

“Psikolojik Sözleşme 

Uygulaması”, “Pratik 
(Uygulamalı)Bir Yaklaşım 

Sergilenmektedir”. 

Amerika Örneklemi: Amerika Birleşik 

Devletleri Harp Okulu West Point  

(United Stated Military Academy 

WestPoint) 

“18 Yaş”, 
“4 Yıl” 

“Karakter Eğitimi 

ve Liderlik 
Özelliklerini 

Geliştirme” 

Etik adlı bir ders 
bulunmamaktadır. 

Ancak etik ile ilgili 

bazı 
konular “Askeri 

Liderlik” dersinin 

içeriğinde 
sunulmaktadır.  

“Askerlik Mesleği ve Etik 

Eğitim Merkezi”, “W.E. 
Simon Mesleki Etik 

Merkezi”,” Tecrübe 

Aktarımı, Örnek Olay 
İncelemesi, Duruma 

Dayalı Vaka Analizi”, 

 

Bu akademide askeri etik kavramı, davranışın, norm-değer ve seçenek-sorumluluk zıtlık ilişkileri açısından doğru ya da 

yanlış olduğunun incelendiği, “organizasyonel etik” yaklaşımı içinde değerlendirilmektedir. Askeri öğrencilerin eğitiminde, 

eğitim programlarını geliştiren eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla Gelişim Takip Programı (Development Manuel 

Program) hazırlanmıştır. Programın başlangıç noktası ise Harbiyelilerin, tutum ve yönelimlerinin tahmin edilebilir olması 

sebebiyle düzeltilebilir olduğu fikri oluşturmaktadır. Etik farkındalığın arttırılmasında tek sorumluluk eğiticilere 

bırakılmamaktadır. Diğer tüm subaylar, destek grupları ve papazlar da bu sürece dâhildir. Hollanda Kraliyet Akademisinde 

etik eğitiminin amacı kişinin karakterini değiştirmek değil, orduda çalışan kadın ve erkek askerlerin mesleki kimliklerini 

anlamalarını sağlamaktır (Schoenmakes ve Verweij, 2006, ss. 135-139).  

Hollanda Kraliyet Akademisi’nde askeri bilgi ve becerilerinin arttırılması maksadıyla verilmekte olan derslerden dokuzunda 

(toplam 17 saat) askeri etik konusu ele alınmaktadır. Bu derslerde etik, norm, kurallar, değerler gibi kavramsal yaklaşımların 

yanı sıra uyuşturucu kötüye kullanımı, kumar bağımlılığı olumsuz tutumlar hakkında yaklaşım konusunda bilgi 

sunulmaktadır. Bu derslerin yanı sıra etik farkındalığı arttırmak için, vaka çalışmaları ve örnek olay videoları da 

kullanılmaktadır (Schoenmakes ve Verweij, 2006, ss. 141-142).  

Kanada Kraliyet Harp Akademisi (Royal Military College of Canada), dört yıllık eğitim veren 14 farklı lisans programı ile 

eğitim vermekte olan bir akademidir. Dört yıllık eğitim içerisinde “Askerlik Mesleği ve Etik’” ve ‘”Liderlik ve Etik’” dersleri 

                                                 
8 Federal Almanya Harp Okulları,  “Helmut Schmidt University” ve “Bundeswehr University Munich” adlı iki üniversiteden oluşmaktadır. 

http://www.rma.ac.be/
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formal eğitim içerisinde verilmektedir. Bu dersler kapsamında; etik teorisi, ahlak felsefesi, etik karar verme süreçleri, ahlak 

ve etik çeşitleri gibi ana konular yer almaktadır. Kanada Kraliyet Harp Okulunda başarılı bir etik eğitimi için, etik 

programında liderlik ön planda kabul edilmiştir (Desjardins, 2008, ss. 67-72). Değere dayalı karar verme ve koşulsuz itaat 

arasındaki denge sağlanması esas alındığı “Askeri Etik Programı” (Defence Ethics Programme) uygulanmaktadır (Hicks ve 

Scanlan, 1998). Günlük davranışları ve tutumları hakkında farkındalığın etik sayesinde kazandırılmaya çalışıldığı bu program 

ile etik standartlar, kurumsal araştırmalar yapılarak duruma dayalı örnek olay incelemeleri, kitaplar, dergiler ve videolar 

hazırlanmaktadır (Bernier, 1998).  

Federal Almanya Harp Okulları (University of the German Federal Armed Forces), olarak adlandırılan Alman Harp Okulları, 

dört yıllık lisans eğitimlerinin çoğunu akademik derslere, çok azını da askeri eğitime ayırmaktadır. Eğitim programlarında 

‘etik’ adlı bir ders bulunmamaktadır. Ancak etik ile alakalı konular ‘Liderlik ve Yurttaşlık Eğitimi’ dersi altında 

bulunmaktadır. Federal Almanya Harp Okullarının etik eğitim politikasının temelinde silahlı kuvvetler “İç Hizmet 

Yönetmeliği” bulunmaktadır. Almanya Harp Okullarında etik eğitiminin amacı demokrasi kökenli bir meslek etik modeli 

oluşturmaktır. Bu nedenle Harbiyelilerin, hukuk ve yasal eğitimlerinin yanı sıra tarih eğitimlerine önem verilmektedir. Etik 

eğitiminin amacı; Harbiyelilere bir taraftan ahlak kurallarının teorik temellerini sunmak bir taraftan da çatışma durumlarında 

mantıklı karara ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Mezun olan subaylara, ‘Karakter Rehberlik Eğitimi’ adlı bir kurs 

verilmektedir. Bu kurs askeri papazlar tarafından Hristiyan geleneğine uygun olarak ürütülmektedir (Bouzid ve diğerleri, 

2015, s.199; Werdelis, 2008, ss. 103-108). 

İngiltere Kraliyet Harp Okulu Sandhurst’un (Royal Military Academy Sandhurst), öğrenci kaynağını üniversite mezunu 

bireyler karşılamaktadır. 48 haftalık yoğunlaştırılmış kurslar uygulanarak İngiltere ordusunun subay kaynağı karşılanmaya 

çalışılır. İngiltere askeri etik eğitiminde tamamen pragmatik bir anlayış sergilemektedir. Soyut etik teori yerine daha elle 

tutulur hedeflere ulaşmak vurgulanmaktadır. Kabul edilen başka bir konsept ise “Askeri Tüzük”tür (Army Operational 

Doctrine) (Bouzid ve diğerleri, 2015, ss. 197-198). Bu tüzüğe göre işe alımda formel sözleşme yapmak İngiltere’de askerlik 

mesleği için uygulanabilir ve pratik bir metot değildir. Formel sözleşmenin yerine psikolojik sözleşme yapmak daha 

önemlidir. Sorumluluk anlayışı ahlak kavramı üzerinden tartışmaya açılmıştır (Mileham, 2008, ss. 43-52). 

Amerikan Harp Okulu West Point (United Stated Military Academy WestPoint), Harbiyelilerini18 yaşını tamamlamış lise 

mezunu adaylar arasından seçmektedir. Westpoint içinde barındırdığı iki büyük araştırma ve eğitim merkezi ile etik eğitim 

programları konusunda diğer harp okullarından farklılaşmaktadır. Bu merkezlerden ilki, etik eğitiminde kullanılmak üzere 

eğitim yardımcı malzemeleri ve programlarının geliştirildiği “Askerlik Mesleği ve Etik Merkezi”dir (Center for the Army 

Profession and Ethic). Faaliyetleri, müfredat tasarlama, opreasyonel ürün geliştirme, bilgi yönetimi ve eğitici eğitimini 

kapsamaktadır (www.cape.army.mil). İkinci merkez ise; Harbiyelilere etik standartların kazandırılmasının amaçlandığı 

“William E. Simon Mesleki Etik Merkezi”dir (William E. Simon Center for the Professional Military Ethic). Bu merkezde 16 

subay Harbiyelilerin karakter gelişimlerine ve liderlik özelliklerine katkıda bulunmak için çalışmaktadır (Character 

Development Strategy, 2014). Etik eğitiminde örnek olay incelemesi, duruma dayalı vaka analizi gibi yöntemlerin yanı sıra 

emekli olmuş personellerin birikimlerini ve tecrübelerini aktarımı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Amerikan silahlı 

kuvvetlerinde ise etik, akademik olarak çalışılmakta olan bir olgudur. Etik olgusunun geliştirilmesinde Aristotales çok önemli 

bir figür olarak benimsenmiştir (Cook, 2008, ss. 57-66). 

 

Sonuç ve Tartışma 

Uygulanmakta olan tüm farklı yaklaşımlar Harbiyelilerin “Etik Karar Verme Sürecin”e katkıda bulunmayı amaçlamaktadır 

(Bkz. Şekil 1). Çalışmamızda bir sosyal aktör olarak tanımlanan askeri personel için, iyi-kötü, doğru-yanlış arasındaki karar 

alma sürecinde davranışlarını ve tutumlarını yönlendiren birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki asli sosyalleşmenin9 

(birincil sosyalleşme) yaşandığı aile ve kendisini ait hissettiği topluma ait değer yargılarının bir bütünü olarak 

tanımlanabilecek  ‘kültür’e ait toplumsal değerleri içselleştirmesi veya içselleştirememesi ile ilgili dikotomidir. 

İçselleştirilmiş değer yargıları bireyin davranışlarına yön vererek, iyi ve doğru olarak kabul edilen, “istemli davranışı” 

sergilemesine katkıda bulunmaktadır. Etik karar verme sürecinde ikincil durak bir tali sosyalizasyon dönemi olan eğitim 

kurumlarıdır. Bu evre aynı zamanda bireyin mesleki etik kodları ile tanıştığı dönemdir.  Bu dönem içerisinde bireysel 

özelliklerinin yanı sıra (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, ahlaki tutumları ve karakter), çevresel ve durumsal etkenler (bilgi, 

tecrübe, belirsizlik durumları ve grup dinamikleri) dikkate alınarak eğitim yoluyla etik değerlerin tanımlanmasına yönelik 

“farkındalığın” kazandırılması bir ihtiyaçtır. Çünkü kanunlar, yönergeler ve talimatların yanı sıra açıkça tanımlanmış kurallar 

ve normlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bireyler, etik açısından da sağlıklı karar veremeyecektir. Bu durum ise 

gerek kanuni yaptırımlar gerekse de sözlü uyarılar olarak geri bildirimler aracılığı ile birey için telafisi mümkün olmayan 

sorunlara yol açabilecektir. .  

                                                 
9 Asli sosyalizasyon için ayrıntılı bilgi için. Berger, P. L. ve Luckmann, T. (2008)’e bakınız. 
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Şekil 1: Etik Karar Verme Süreci: Gulpers (2011) çalışmasından sadeleştirilerek uyarlanmıştır. 

Sonuç olarak elde edilen bulgular neticesinde, ilk olarak etik eğitiminin bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. İkincil olarak farklı 

kültürlerde askeri kurumlarda uygulanan bazı etik eğitim metotlarının karşılaştırılmasında kültürel farklılıklar ön plana çıktığı 

görülmektedir. Örneğin Max Weber’in fikir anlayışının egemen olduğu Almanya’da subaylardan, demokratik tutumlar 

sergileyerek yasalara saygılı ve kurallara riayet eden birer vatandaş olmaları beklenmektedir. Buna karşın bireyciliğin10 ön 

plana çıktığı Amerika Birleşik Devletlerinde (Hofstede, 1980) ise Harbiyelilerin, liderlik özellikleri ve karakter gelişimlerine 

katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bir diğer taraftan Hollanda ve Kanada Harp Okullarında etik eğitiminde uygulanmakta 

olan teorik derslere karşın, İngiltere Harp Okulunda teoriden uzak pratik uygulamalara dönük bir tutum sergilenmektedir.  

Bu eğitim metotları içerisinde ön plana çıkan yöntemlerden bazıları şunlardır:  

 Bireylerin etik kodları yaşayarak öğrenebilmesi amaçlayan pragmatik metot kullanılmasıdır. Bu modelde bireylere 

etik kodlar öğretilmemektedir.  

 Ahlak felsefesi, etik, askeri liderlik, yurttaşlık eğitimi gibi aracılığı ile formel eğitim içerisinde doğrudan 

öğretilmesidir.  

 Vaka çalışmaları ile duruma dayalı etik karar verme süreçleri konusunda analizlerin yapılmasıdır. Bu çalışmalarda 

öğrenciler kendi deneyimlerini de paylaşabilmektedirler. 

 Bilgilendirici konferanslar, emekli askerlerin tecrübe aktarımı, askerlik ile ilgili deneyimlerin paylaşıldığı motive 

edici konuşmalar da kullanılmakta olan birer yöntemdir. 

 Savaş alanlarının ve müzelerin ziyaret edilmesi pasif bir öğrenme metodu olarak etik eğitiminde kullanılabilmektedir. 

 Etik eğitimin sadece öğretmenlerin görevi olarak algılanmadan tüm personel tarafından bütüncül olarak uygulanan bir 

yöntem olarak ele alınması bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

 Askeri eğitimin farklı boyutlarına etiğin entegrasyonu etik eğitiminde kullanılan bir diğer metottur. Örnek olarak, 

hayatı idame eğitimi gibi eğitimlerde verilen durumlar ve öğrencilerin bu durumlar karşısındaki tutum ve 

davranışlardaki etik açıdan uygunluğun incelenmesi. 

 Askeri papazlar ve din adamlarının etik eğitiminde eğitici olarak kullanılması da öne çıkan yöntemlerden bir 

tanesidir. 

Elde edilen bu sonuçlar ışığında bir askeri sosyoloji çalışma alanı olarak askeri etik konusunun yerli yazı alanımızda daha 

farklı boyutları ile çalışılabileceği, bu çalışmalar sayesinde kendi kültürel yapımıza uygun bir etik eğitim modeli 

geliştirilebileceği ve askeri etik konusunda disiplinler arası çalışmalarının yapılabileceğini değerlendirilmektedir. 

 

 

  

 

  

                                                 
10 Hofstede’nin kültürler arası farklılaşmayı konu alan çalışmalarında kültürleri, güç mesafesi (power distance), dişillik-erkeklik (femininity-
masculinity), belirsizlikten kaçınma (uncertanity avoidance), bireycilik-toplulukçuluk (individualinism-collectivism) olmak üzere dört 

kategoride incelemiştir (Hofstede, 1980). 
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ÖZET 

 

Öğretmen adaylarının benimsedikleri öğrenme yaklaşımları, eğitim programının kazanımları, içeriği, eğitim durumları ve 

değerlendirme gibi farklı boyutlarda farklılaşmakta ve bunun yanında öğrencilerin öğrenme ortamı algılarını etkileyen 

öğrenmeyle ilgili görüşleriyle bağlantılı olmaktadır. Öğrenme için önemli ön koşullarından biri de zorlayıcı durumlarla 

karşılaşıldığında öğrenme motivasyonunun gelişimi ve devamlılığıdır. Öğrenmenin sadece zihinsel bir süreç değil 

motivasyonel bir meydan okuma olarak kabul edilmesi aynı zamanda öğrencilerin kendi bilişsel, motivasyonel ve duygusal 

öğrenme süreçlerini düzenlemek zorunda oldukları anlamına da gelmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının 

öğrenme yaklaşımları ile akademik motivasyonlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Eğitim Fakültesi 

bünyesinde yer alan Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve İngilizce 

Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında okuyan toplam 230 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi çalışmanın katılımcılarını 

oluşturmaktadır. Katılımcıların öğrenme yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amacıyla Ekinci (2008) tarafından geliştirilen 

“Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Akademik motivasyonlarını ortaya çıkarmak amacıyla da Vallerand ve diğ. 

(1992) tarafından hazırlanan ve Karataş ve Erden (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri ve basit korelasyon teknikleri kullanılmış, öğretmen 

adaylarının cinsiyetlerine, bölümlerine, sınıf düzeylerine, ebeveyn eğitim durumlarına ve mezun oldukları lise çeşidine göre 

farklılaşmaları incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği”nin yüzeysel yaklaşım, derin 

yaklaşım ve stratejik yaklaşım alt boyutlarından aldıkları toplam puan üzerinden, akademik motivasyonları arasındaki 

farklılıklar ise araştırmaya katılan öğrencilerin “Akademik Motivasyon Ölçeği” nin motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve 

içsel motivasyon alt boyutlarından aldıkları toplam puan üzerinden değerlendirilmiştir. 

  

Anahtar kelimeler: Akademik motivasyon, öğrenme yaklaşımları, öğretmen adayları 

  

1. Giriş 

Öğrenme yaklaşımları; öğrenme ve öğretim ortamının özellikleri, öğrenci nitelikleri ve deneyimleri kavramlarıyla da 

açıklanabileceği gibi zaman zaman öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına ilişkin özellikleri, öğrencilerin niyetleri, öğrenme 

anlayışları, çalışma alışkanlıkları, motivasyon ve öğrenci başarısızlığı (Entwistle ve Entwistle, 1991), olarak da ifade 

edilebilmektedir. Öğretmen adaylarının benimsedikleri öğrenme yaklaşımları gerek kendi öğrenme süreçlerinde gerekse 

mesleklerini yaparken tercih ettikleri öğretim yöntemlerinin seçiminde etkili olmaktadır. Benimsedikleri öğrenme 

yaklaşımları eğitim programının kazanımları, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme gibi farklı boyutlarda kendisini 

göstermektedir. Buna bağlı olarak öğrenciler, öğrenme yaklaşımlarına göre farklılaşmakta (Bruinsma, 2004) ve bu farklılıklar 

genelde öğrencilerin öğrenme ortamı algılarını etkileyen öğrenmeyle ilgili görüşleriyle bağlantılı olmaktadır (Entwistle, 

McCune ve Walker, 2001).  

 

İlgili alan yazında yer alan araştırmalara bakıldığında, öğrenme yaklaşımlarının temel olarak öğretme-öğrenme ortamı 

değişkenlerine bağlı olarak ele alındığı görülmektedir. Bunlar, öğrencinin çalışma alışkanlıkları, öğrenmeyi kavramlaştırma 

biçimleri, güdülenme, başarı durumu, değerlendirme türü (Enwistle ve Enwistle 1991), soruların biçimi, değerlendirme 

beklentileri, genel olarak öğrenme ortamının niteliği ve çalışılan konu alanıdır (Eklund-Myrskog 1998). Bunun yanında 

öğrenme yaklaşımlarına ilişkin yapılan araştırmalar daha çok öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile akademik performansları 

(Arnold ve Feighny, 1995) ve epistemolojik inançları arasındaki ilişkiyi ve öğrenme yaklaşımlarının problem çözme becerisi 

(Lai ve Chu, 1997) üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik oldukları görülmektedir. 

 

Öğrenme yaklaşımlarıyla bağlantılı olarak öğrenmenin en önemli ön koşullarından biri de zorlayıcı durumlarla 

karşılaşıldığında öğrenme motivasyonunun gelişimi ve devamlılığıdır. Öğrenci motivasyonu ve öğrenme yaklaşımlarının 

kullanımı arasındaki ilişkiyi destekleyen birçok araştırma sonucu bulunmaktadır (Pintrich ve De Groot, 1990). Eğitim 

alanında yapılan birçok çalışmada olduğu gibi öne çıkan kavram akademik motivasyondur. Akademik motivasyon 

öğrencilerin akademik görevlere yaklaşımını, gerekli zaman ve enerjiyi harcamalarını, akademik görevleri tamamlayabilmek 

için yeterli çabayı sarf etmelerini olumlu yönde etkilediği için önemlidir ve akademik başarıyla ilişkilidir (Lindner ve Harris, 

1998). Akademik motivasyonun akademik performans ve başarının temel belirleyicisi olduğunu göstermektedir (Green, 

Nelson, Martin ve Marsh, 2006). Bu nedenle, akademik motivasyon ve ilişkili olduğu değişkenleri kapsamlı bir şekilde 
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anlayabilmek öğrencilerin okul ortamına nasıl uyum sağlayabileceği konusunda öğretmenler ve araştırmacılara değerli 

bilgiler kazandıracaktır. Alan yazında yapılan araştırmalar akademik motivasyon ile akademik performans, öğrenme 

yaklaşımları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkiye odaklanmış (Komarraju & Karau, 2005) ve merak, devamlılık, öğrenme 

ve performans gibi çeşitli çıktılarla ilişkili olduğunu göstermiştir (Deci ve Ryan, 1985). 

Aynı resmin bir parçası olarak yukarıda bahsedilen öğrenme yaklaşımlarının da öğrencilerin akademik başarısında da anlamlı 

bir farklılık yarattığını belirten birçok araştırma bulunmaktadır. Herhangi bir öğrenme ortamında öğrenciler, sosyal ve 

çevresel faktörler kadar kendi duyuşsal ve bilişsel talepleri ve ikilemleri ile de baş etmek zorundadır. Bu durum öğrencilerin 

kendi bilişsel, motivasyonel ve duygusal öğrenme süreçlerini düzenlemek zorunda oldukları anlamına gelmektedir 

(Boekaerts, 1996). Öğrenme sadece zihinsel bir süreç değil aynı zamanda motivasyonel bir meydan okumadır (Pintrich, Marx 

ve Boyle, 1993). 

 

Yukarıda özetlenen alınyazında da belirtildiği gibi öğrencinin kullandığı öğrenme yaklaşımı çeşidi ve düzeyi ile akademik 

motivasyonu türü ve düzeyi, öğrenen merkezli sistemlerde birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. Bunun yanında 

öğrenenin benimsediği öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olunması akademik motivasyonunu ve dolayısıyla da 

akademik performansını artırması öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile 

akademik motivasyonlarını incelemek ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

 

2. Yöntem 

Çalışmaya 2014-2015 bahar döneminde eğitim fakültesi 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 219 öğretmen adayı katılmıştır. 

Bölümler göre dağılımları ise, 69 okul öncesi eğitimi, 57 sınıf eğitimi, 20 ilköğretim matematik, 31 türkçe eğitimi ve 42 aday 

ingilizce eğitimi öğrencisidir. 

 

Katılımcıların öğrenme yaklaşımlarını ortaya çıkarmak amacıyla Ekinci (2008) tarafından geliştirilen “Öğrenme Yaklaşımları 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ekinci (2008) tarafından geliştirilen bu ölçek öğrenme yaklaşımlarının neler olduğunu orta koyma 

amacına yönelik olmayıp, öğrencilerin bu yaklaşımlardan hangilerini tercih ettiklerini belirlemeye yöneliktir. Ölçek; “Hiç 

yansıtmıyor (1)”, “Az yansıtıyor (2)”, “Biraz yansıtıyor (3)”, “Çok yansıtıyor (4)” ve “Tam yansıtıyor (5)” biçiminde likert 

tipinde beşli dereceleme ölçeğinde yapılandırılmıştır. Yapı geçerliği çalışması sonucunda ölçekte derinlemesine öğrenme 

yaklaşımı boyutu için 18, yüzeysel öğrenme yaklaşımı boyutu için 18 ve stratejik öğrenme yaklaşımı için 18 olmak üzere 

toplamda 54 madde yer almıştır. ÖYÖ’nin 54 maddelik formunun bütünü için iç tutarlık katsayısı .86 alpha (baska bir 

calışmada .93). Alt ölçeklerin alpha katsayıları ise .86 ile .89 arasında değerler almıştır. 

 

Akademik motivasyonlarını ortaya çıkarmak amacıyla da Vallerand ve diğ. (1992) tarafından hazırlanan ve Karataş ve Erden 

(2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 28 maddeden oluşmaktadır, 

motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak üzere üç temel alt boyuttan oluşmaktadır. AMÖ’ deki 

maddelerin 4 tanesi motivasyonsuzluk, 12 maddesi dışsal motivasyon ve 12 maddesi ise içsel motivasyon boyutları ile 

ilgilidir. Derecelendirme, “Hiç Uymuyor” (1), “Biraz Uyuyor” (2, 3), “Orta derecede Uyuyor” (4), “Çok Uyuyor” (5, 6), 

“Tam Uyuyor” (7) biçiminde yedili likert formunda düzenlenmiş ve puanlanmıştır (Vallerand ve diğerleri, 1992). AMÖ’ nin 

bütünü için iç tutarlık katsayısı 0.97 alpha katsayısıdır. Alt ölçeklerin alpha katsayıları ise  .78 ile .87 arasında değerler 

almıştır. 

 

Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri ve basit korelasyon teknikleri kullanılarak öğretmen adaylarının 

cinsiyetlerine, bölümlerine, sınıf düzeylerine, ebeveyn eğitim durumlarına ve mezun oldukları lise çeşidine göre “Öğrenme 

Yaklaşımları Ölçeği”nin yüzeysel yaklaşım, derin yaklaşım ve stratejik yaklaşım alt boyutlarından aldıkları toplam puan 

üzerinden, akademik motivasyonları arasındaki farklılıklar ise araştırmaya katılan öğrencilerin “Akademik Motivasyon 

Ölçeği” nin motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon alt boyutlarından aldıkları toplam puan üzerinden 

ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

3. Araştırma Soruları  

Çalışmayı yönlendiren araştırma soruları aşağıda verilmiştir.  

 

1. Öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ne düzeydedir? 

a. Öğretmen adaylarının içsel motivasyon düzeyleri, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

b. Öğretmen adaylarının dışsal motivasyon düzeyleri, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

c. Öğretmen adaylarının motivasyonsuzluk düzeyleri, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

 

2. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ne düzeydedir? 

a. Öğretmen adaylarının stratejik öğrenme yaklaşımları, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

b. Öğretmen adaylarının derin öğrenme yaklaşımları, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 
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c. Öğretmen adaylarının yüzeysel öğrenme yaklaşımları, bölüm, sınıf düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

 

3. Öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ile öğrenme yaklaşımları arasında nasıl (ne düzeyde) bir ilişki vardır? 

a. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları içsel motivasyon düzeylerini ne derecede açıklamaktadır? 

b. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları dışsal motivasyon düzeylerini ne derecede açıklamaktadır? 

c. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları motivasyonsuzluk düzeylerini ne derecede açıklamaktadır? 

 

4. Bulgular 

Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel olarak aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.  

 

4.1. Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları 

 

Tablo 1 Akademik motivasyon sonuçları 

  Ortalama ss min max 

İçsel Motivasyon 58,40 15,43 13 84 

Dışsal Motivasyon 61,14 13,50 18 84 

Motivasyonsuz 10,31 7,03 4 28 

 

Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri sınıf seviyelerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 2 Akademik motivasyon sonuçları sınıf seviyelerine göre 

    N X SS t sd p 

Motivasyonsuzluk 3 112 9,50 7,24 1,757 217 ,080 

 4 107 11,16 6,75       

Dışsal 3 112 60,59 15,02 ,633 217 ,528 

 4 107 61,73 11,27       

içsel 3 112 56,36 17,47 2,019 217 ,045 

 4 107 60,54 12,71       

 

Tablo 2 incelendiğinde, akademik motivasyon düzeyi ölçeğine ait içsel motivasyon alt boyutuna ait puan ortalamasının sınıf 

seviyesine göre farklılaştığı belirlenmiştir. 4. Sınıfların içsel motivasyon düzeyi, 3. Sınıflardan daha yüksektir. 

 

Tablo 3 Akademik motivasyon sonuçları bölümlere göre 

   N X SS F p Anlamlı farklılık 

Motivasyonsuz Matematik 20 7,25 5,55 3,919 ,004 1-4 

 Sınıf 57 9,10 6,64     1-5 

 Okul öncesi 69 9,64 6,93       

 Türkçe 31 12,97 6,92       

 İngilizce 42 12,57 7,48       

Dışsal Matematik 20 58,27 15,12 ,835 ,504 - 

 Sınıf 57 60,27 10,66       

 Okul öncesi 69 63,18 13,04       

 Türkçe 31 59,45 12,94       

 İngilizce 42 61,62 16,15       

İçsel Matematik 20 57,55 15,32 1,078 ,368 - 

 Sınıf 57 57,87 13,34       

 Okul öncesi 69 60,77 15,15       

 Türkçe 31 59,61 15,39       

 İngilizce 42 54,74 18,33       

 

Tablo 3 incelendiğinde, akademik motivasyon düzeyi ölçeğindeki motivasyonsuzluk alt boyutuna ait puan ortalamasının 

bölüme göre farklılaştığı belirlenmiştir.  İngilizce ve Türkçe bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamaları, 

matematik bölümünde öğrenim gören öğrencilerden daha yüksektir.  

 

Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

Anne ve baba eğitim düzeylerine göre akademik motivasyonları arasında bir farklılık bulunmamıştır. 

 

4.2. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları 

 

Tablo 4 Öğrenme yaklaşımı sonuçları 

  Ortalama ss min max 

Stratejik öğrenme 55,91 13,47 26 90 

Derin öğrenme 66,15 11,45 33 90 



         Ejer Congress 2015 Bildiri Kitabı 

 

71 

Yüzeysel öğrenme 62,24 12,28 28 90 

 

Katılımcıların öğrenme yaklaşımları Tablo 4 da belirtildiği üzeredir, verdikleri cevaplara göre derin öğrenme ve yüzeysel 

öğrenme yaklaşımını kullandıkları görülmektedir. Farklı değişkenlere farklılaşmalara bakıldığında ise durum şöyledir;   

 

Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ebeveyn eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 5 Öğrenme yaklaşımı sonuçları ebeveyn eğitim düzeylerine göre 

    N X SS t sd P  

Derin öğrenme 1 164 65,39 10,51 1,72 217 ,048 

 2 55 68,45 13,77       

Stratejik öğrenme 1 164 56,36 13,20 0,85   ,491 

 2 55 54,58 14,32       

Yüzeysel öğrenme 1 164 61,76 11,98 0,99   ,469 

 2 55 63,67 13,16       

(1:İlköğretim+Lise  2: Üniversite ve sonrası) 

Sadece derin öğrenme alt boyutunda anne eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık çıkmaktadır. 

 

Öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ile öğrenme yaklaşımları arasında nasıl (ne düzeyde) bir ilişki  vardır? 

 

Tablo 6 Adayların öğrenme yaklaşımı ile akademik motivasyon arasındaki ilişkiye ait sonuçlar 

 Motivasyonsuz dışsal içsel 

Derin 

Ogrenme r ,035 ,539 ,570 

 P ,001 ,000 ,000 

Yuzeysel 

Ogrenme r ,096 ,521 ,504 

 P ,156 ,000 ,000 

Stratejik 

Ogrenme r ,490 ,223 ,101 

 P ,000 ,001 ,136 

(R degeri icin 0,00-0,30-0,70) (p< 0,01) 

 

Derin öğrenme alt boyutu ile dışsal ve içsel motivasyon arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki vardır.  

Yüzeysel öğrenme alt boyutu ile dışsal ve içsel motivasyon arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki vardır.  

Stratejik öğrenme alt boyutu ile motivasyonsuzluk arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki vardır.    

 

Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları içsel motivasyon düzeylerini ne derecede açıklamaktadır? 

 

Tablo 6 Öğrenme yaklaşımı –içsel motivasyon ilişkisi 

    B SH R R2 Beta t P 

Model1 Sabit 7,620 5,04 ,570 ,322   10,21 ,000 

 Ogrenme yuzeysel ,768 ,075     ,570     

Model2 Sabit 4,640 5,11 ,587 ,338   2,55 ,011 

 Ogrenme yuzeysel ,576 ,105     ,428     

 Ogrenme stratejik ,251 ,098     ,200     

 

Yüzeysel öğrenme yaklaşımı alt boyutu içsel motivasyon düzeylerinin %32 sini, yüzeysel ve stratejik alt boyutlar beraber 

alındığında %34 unu açıklamaktadır. 

 

Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları dışsal motivasyon düzeylerini ne derecede açıklamaktadır? 

Tablo 7 Öğrenme yaklaşımı –dışsal motivasyon ilişkisi 

    B SH R R2 Beta t P 

Model1 Sabit 19,715 4,455 ,291 ,288   4,426 ,000 

 Ogrenme derin ,626 ,066     ,539     

Model2 Sabit 16,133 4,460 ,329 ,323   3,617 ,001 

 Öğrenme derin ,396 ,092     ,341     

 Öğrenme yüzeysel ,302 ,086     ,279     

 

Derin öğrenme yaklaşımı alt boyutu dışsal motivasyon düzeylerinin %28 sini, yüzeysel ve derin alt boyutlar beraber 

alındığında %32 sini açıklamaktadır. 

 

Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları akademik motivasyonsuzluk düzeylerini ne derecede  açıklamaktadır? 
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Tablo 8 Öğrenme yaklaşımı –motivasyonsuzluk ilişkisi 

    B SH R R2 Beta t P 

Model1 Sabit -3,991 1,776 ,490 ,240   8,281 ,000 

 stratejik ,256 ,031     ,490     

Model2 Sabit -,639 2,307 ,507 ,258   -2,248 ,026 

 stratejik ,289 ,034     ,554     

 yüzeysel -,084 ,037     -,147     

 

Stratejik öğrenme yaklaşımı alt boyutu motivasyonsuzluk düzeylerinin % 24 unu pozitif yönde,  yüzeysel öğrenme düzeyi ise 

negatif yönde % 1,8 açıklamaktadır. 

 

5. Sonuçlar 

 

a. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara bakıldığında adaylar en çok öğrenme yaklaşımları ölçeğinin derin öğrenme 

yaklaşımı alt boyutunda ve akademik motivasyon ölçeğinin dışsal motivasyon alt boyutunda puan almışlardır.  

b. Her bir ölçeğin alt boyutlarını adayların sahip olduğu bazı değişkenlere göre incelediğimizde ise akademik motivasyonun 

içsel motivasyon alt boyutunun sınıf seviyesine göre farklılaştığını ve son sınıfta içsel motivasyonun önceki seneye göre 

arttığını, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarında her hangi bir farklılık oluşmadığını görüyoruz. 

c. Bolümler göre farklılığa baktığımızda ise sadece motivasyonsuzluk alt boyutunda Türkçe ve İngilizce bölümündeki 

öğrencilerin matematik bolumu öğrencilerine göre daha yüksek bir ortalamada olduklarını görüyoruz.  

d. Akademik motivasyonun hiç bir alt boyutunda anne-baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

e. Öğrenme yaklaşımlarına baktığımızda ise en basta da belirttiğimiz gibi adayların genel olarak derin öğrenme alt 

boyutunun yüzeysel ve stratejik öğrenme alt boyutlarına göre daha yüksek puan aldıkları görülüyor.  

f. Alt boyutlarının belirttiğimiz değişkenlere farklılaşıp farklılaşmadığına baktığımızda ise; sadece derin öğrenme alt 

boyutunda ve sadece anne eğitim düzeyine göre (1:lise ve altı, 2: üniversite ve üstü) anlamlı farklılık çıkmaktadır.  

g. Diğer değişkenlerde anlamlı bir farklılık görülememiştir.  

h. Son olarak öğrenme yaklaşımlarından aldıkları puanların akademik motivasyon puanları arasındaki ilişkiye ve ne 

kadarını açıklayabildiğine baktığımızda;  

i. Derin öğrenme ve yüzeysel öğrenme alt boyutları ile dışsal ve içsel motivasyon arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki 

olduğunu,  

j. Stratejik öğrenme alt boyutu ile motivasyonsuzluk arasında ise orta düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.    

k. Bu ilişkilerin birbirlerini ne kadar açıklayabileceğine gelince; 

l. Yüzeysel öğrenme içsel motivasyon düzeylerinin %32 sini, ve stratejik öğrenme alt boyutu ise % 2 sini  açıklamaktadır. 

m. Derin öğrenme yaklaşımının dışsal motivasyon düzeylerinin %28 sini, yüzeysel öğrenme alt boyutu ise  %4 unu  

açıklamaktadır. 

n. Stratejik öğrenme yaklaşımı alt boyutu adayların motivasyonsuzluk düzeylerinin %24 unu pozitif yönde,  yüzeysel 

öğrenme  duzeyinin  ise negatif yönde % 1,8 açıklamaktadır.  
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ÖZET 

 

Çağın gereklerini yerine getirmek adına MEB tarafından uygulamaya konulan 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminde zorunlu 

lise öğreniminin uygulayıcıları öğretmenler olacaklardır. Bu yeni eğitim sistemini öğretmenlerin nasıl değerlendirdikleri bu 

sistemin başarısını belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacaktır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, zorunlu lise 

öğrenimine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Nicel yöntemlerle hazırlanan çalışma tarama modelindedir. Veri 

toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Gaziantep ili Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan lise düzeyindeki okullar arasında rastgele belirlenmiş 5 farklı devlet okulunda görev yapan toplam 138 öğretmen 

oluşturmaktadır. Anket verilerine göre, öğretmenlerin genel anlamda zorunlu lise eğitimi uygulamasına, lise öğretmenlerinin 

olumsuz yaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu lise eğitimi, 12 yıllık zorunlu eğitim, öğretmen görüşleri. 

 

Abstract 

12 year compulsory education system introduced by the MNE for fulfills the requirements of the era. This system’s 

practitioners will be teachers. How the teachers evaluate this education system will be one of the most important factors that 

will determine the success of the system. In this context, the aim of this study is to determine the teacher opinions about 

compulsory high school education. Study prepared by quantitative methods and research design is survey. The sample of 

study is 138 teachers who work in 5 different public high schools in Gaziantep. According to survey data, the teachers 

generally have negative ideas about compulsory high school education.  

Key Words: Compulsory High school education, 12-year compulsory education, teacher opinions. 

 

Giriş 

Eğitim bireyin hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Bu süreç kimi zaman formal kimi zaman ise informal şekilde devam 

etmektedir. İnformal eğitim, amaçlı ve planlı olmayan kendiliğinden oluşan süreçtir. Formal eğitim ise, belirli bir amaca 

dönük olarak önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılan, öğretim yoluyla gerçekleştirilen eğitimdir 

(Fidan, 2012). Formal eğitimi karakterize eden amaçlar ve öğretim programları günümüzde devletler tarafından yasalarla 

düzenlenmektedir. Planlama aşamasında verilecek eğitimin ana hatları belirlenirken ilk akla gelen sorular, bireylerin ne kadar 

süre eğitim alacakları, bu sürenin hangi yaşta başlayıp ne kadar süreceği, ne kadarının zorunlu ne kadarının isteğe bağlı 

olacağına karar verilmesidir. Burada zorunlu eğitim ve temel eğitim kavramları ile karşılaşmaktayız. Zorunlu eğitim, her 

bireye devlet tarafından belirli süre ve yaşta verilmesi gereken eğitim olarak tanımlanmaktadır. Temel eğitim ise; her yaştaki 

insanın belli bir nitelik ve düzeyde eğitim alması şeklinde ifade edilmektedir. Temel eğitimin belirli bir düzey eğitimi 

içermesi, zorunlu eğitimdeki her bireye verilmesi gereken eğitimi tam olarak karşılamamasıyla beraber, bu kavramlar genel 

olarak birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar (Güven, 2012).  

Zorunlu eğitim ilgili durumları her ülke kendi yapısına uygun şekilde düzenlemektedir. Bu düzenleme esnasında ana iskelet 

olarak zorunlu eğitim süreleri ve hangi sürede hangi eğitim basamağına devam edileceği belirlenmiştir. Dünya genelinde 197 

ülkenin 60'ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler içerirken, 130'unda 9-12 yıl arası ve 7'sinde ise 13-14 yıldır 

(Güven, 2012; UNESCO, 2011). Bazı ülkelerdeki zorunlu eğitim süreleri ve hangi düzey eğitimin hangi yaşları kapsadığı 

Tablo 1’de belirtilmiştir.  

Tablo 1: Bazı Ülkelerin Zorunlu Eğitim Süre ve Sınırlarına İlişkin Bilgiler 

Ülke Zorunlu Eğitim Süresi (Yıl) Zorunlu Eğitim Yaş Aralığı İlk Öğretim (Yaşları Arası) Orta Öğretim (Yaşları 

Arası) Üst Orta Öğretim - Lise (Yaşları Arası) 

İngiltere 11 5-16 5-11  11-16  16-18  

Fransa 10 6-16 6-11  11-15  15-18  

Almanya  9-10 6-18 6-10/12  10/12-15/16  15/16-18/19  

Macaristan 12 7-16 6-10/12/14  6-10/12/14  10/12/14-18/19/20  

İtalya  10 6-18 6-11  11-14  14-18/19  

Hollanda 13 5-17 5-12  12-15  15-18  

İspanya 10 6-16 6-12  12-16  16-18  

İsveç 9 7-16 7-16  7-16  16-19  

İsviçre 9-11 7-15 6/7-10,11,12  10,11,12-15/16  17/15/16-18/19  

Avustralya 9-11 5-15 5/6-12/13  12/13-15/16  15/16-18+  

Kanada  10-12 6-16 6/7-11,12,13  11/12/13-15/16  15/16-17/18+  

                                                 
 Çalışma EJER2015’de Tübitak 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği ile sunulmuştur. 
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Japonya 9 6-15 6-12  12-15  15-18  

Kore  9 6-15 6-12  12-15  15-18  

Yeni Zelanda 10 5-16 5/6-12/13  12/13-16  16-18+  

Singapur 10 6-14 6/7-12  12-16/17  16/17-18/19+  

Güney Afrika  8 7-15 5/6-12  12-15  15-18  

ABD 10 6-17 5/6-13/14  5/6-13/14  13/14-17/18  

Kaynak: (Global Education Digest, 2011; INCA, 2011) 

Tabloda yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunda zorunlu eğitim süreleri 10 yıl ve 10 yıldan fazladır. Buna rağmen genele 

bakıldığında lise öğreniminin tamamının zorunlu olmadığı göze çarpmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren lise çağına kadar 

bireyler devlet tarafından zorunlu eğitime tabi tutulmakta sonrasında ise rehberlik hizmetleri ile desteklenen yapıda birey 

kendi seçiminde özgür bırakılmaktadır.  

Dünyadaki genel durumun yanı sıra ülkemizde de bireylere devlet tarafından verilen eğitimin süresi ve tanımı Cumhuriyetin 

ilk yıllarından itibaren çeşitli safhalardan geçmiştir. İlköğretimin zorunluluğu ve Devlet okullarında parasız oluşu 1924 

anayasasında yer almıştır. Fakat cumhuriyetin ilk dönemlerinde uzun yıllar köylere okul yapılamamış, öğretmen 

sağlanamamıştır. Okulu olan bazı köylerde eğitim ise ancak 3 yıl verilebilmiştir. Temmuz 1939’da I. Eğitim Şurasında tüm 

köy ilkokulları 5 yıla çıkarılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmeler zorunlu eğitim süresinin tekrar 

tartışılmasını ve artırılmasını öngörmüştür. Örneğin, 10 Aralık 1946’da toplanan III. Milli Eğitim Şurası’nda şehir 

ilkokullarının ortaokullarla birleştirilerek, öğrenim süresinin 8 yıla çıkarılması önerilmiş fakat uygulanamamıştır. 5 yıllık 

eğitim ile bireyin asgari bilgi birikimine sahip olamadığı gerekçesiyle birçok ülkede olduğu gibi, 1973 tarihli Milli Eğitim 

Temel Kanununda ilköğretim 8 yıl olarak düzenlenmiştir. Buna göre ilkokulun 7-14 yaşları arasındaki 5 yılı kapsayacağı, 

sonrasında ise 3 yıllık ortaokulu tamamlayanlara temel eğitim belgesi verileceği kararlaştırılmıştır. Program geliştirme 

çalışmaları ve deneme uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. 1981 yılında toplanan 9. Milli Eğitim şurasında ortaokullar 

temel eğitimin ikinci evresi olarak alınmıştır. 10. Milli Eğitim Şurası’nda da konu tekrar gündeme gelmiştir. Sekiz yıllık 

zorunlu eğitim kabul edilmiş, bu eğitimin ilkokul ve ortaokulları sekiz yıl olarak bütünleştirilerek programlarının 

geliştirilmesi karara bağlanmıştır. 1973 yılında 1739 yasanın çıkarılmasından 24 yıl sonra, 18 Ağustos 1997 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlanan 4306 sayılı kanunla “İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur, bu okullarda kesintisiz eğitim 

yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir” ibaresi ile 8 yıllık zorunlu eğitim hayata geçirilmiştir (Güven, 2012; 

Akyüz, 2009, 1. 3. 9. 10. Milli Eğitim Şuraları). 

Çağa ayak uydurmak adına, 1997 yılında hayata geçirilen zorunlu 8 yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması ile önemli bir 

adım atılmıştır.  Avrupa Birliğine üye ülkelerde zorunlu eğitim süresi en az 8 yıldır. Bu süre Almanya gibi bazı ülkelerde 

çeşitli uygulamalar kapsamında 12 yıla kadar çıkabilmektedir. Fakat Alman eğitim sisteminin en belirgin özelliği, oturmuş 

bir sistem ile küçük yaşlardan itibaren doğru ve yerinde yönlendirmeler yapabilmesidir (Gültekin, 1998).    

Eğitim alanındaki yenilikler planlı ve çağın gereklerine uygun şekilde düzenlendiğinde toplumun genel refah düzeyini 

yükseltecektir. Ülkemizde de bu amaç doğrultusunda 2012-2013 eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere 4+4+4 

sisteminde kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamaya konulmuştur. Bu değişimin gerekçesi ise MEB (2012) tarafından 

şöyle açıklanmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, hemen hepsi ortalama eğitim sürelerini artırmak suretiyle nüfuslarının 

büyük bir bölümünü lise mezunu ya da üniversite mezunu yapmak üzere hedefler koymuşlar ve bunu gerçekleştirmek için 

tedbirler almaktadırlar. Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına kadar nüfuslarının en az yüzde 90’ını lise mezunu yapmak üzere 

hedeflerini revize ettiler. Japonya ve Güney Kore çağ nüfusunun yüzde 100’ünü üniversite mezunu yapmayı tartışıyor. Daha 

birçok ülkeden veya bölgeden bu tür örnekleri artırmak mümkündür. Ülkemizde ise nüfusun sadece yüzde 28’inin lise 

mezunu olduğu dikkate alınırsa, bu değişikliğe ihtiyacın ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır (s.9). 

Çağın gereklerini yerine getirmek adına MEB tarafından uygulamaya konulan 4+4+4 kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim 

sisteminde zorunlu lise öğreniminin uygulayıcıları şüphesiz ki öğretmenler olacaklardır. Bu yeni eğitim sistemini 

öğretmenlerin nasıl değerlendirdikleri bu sistemin başarısını belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacaktır. Zorunlu lise 

öğrenimine öğretmenlerin çeşitli yönlerden bakış açılarını ortaya koymayı amaçlayan çalışmamız bu açıdan önem arz 

etmektedir.  

 

Yöntem 

Nicel yöntemlerle hazırlanan çalışma tarama modelindedir. 4+4+4 sistemi içinde yer alan zorunlu lise öğrenimi hakkında 

öğretmen görüşlerini tespit etmek amacıyla 3’lü Likert-tipi 20 maddeden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anket öğretmenlere 

elden yazılı şekilde iletilerek gönüllülük esasına uygun şekilde uygulanmıştır.  

Örneklem  

Araştırmanın örneklemini; Gaziantep ili Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan lise düzeyindeki okullar arasında 

rastgele belirlenmiş 5 farklı devlet okulunda görev yapan toplam 138 öğretmen oluşturmaktadır. Ankete katılan 

öğretmenlerin bazı değişkenlere göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Örneklemde yer alan öğretmenlerin bazı değişkenlere göre dağılımı 

Değişken Kişi Sayısı % 

Cinsiyet Erkek 96 69,6 

 Kadın 42 30,4 

Okul türü Düz lise / Anadolu Lisesi 53 38,4 

 Meslek Lisesi 85 61,6 

Görev Öğretmen 117 84,8 

 İdareci 21 15,2 
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Kıdem 0-5 Yıl 47 34,1 

 5-15 Yıl 54 39,1 

 15 yıl ve Fazla 37 26,8 

Branş Alanı Sayısal 36 26,1 

 Sözel 70 50,7 

 Meslek 32 23,2 

 

Veri Toplama Aracı   

Araştırmada kullanılan anket hazırlanırken Mert’in (1999) “8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulaması Hakkında 

Öğretmen Görüşleri” isimli çalışmasında kullanılan anketten yararlanılmıştır. Yüksek lisans tez çalışması için hazırlanan 

ankette,  anket geliştirme süreci takip edilmiş ve 40 maddelik taslak hazırlanmıştır. Uzman görüşlerine başvurularak madde 

sayısı 25’e indirilmiştir. Mert’in (1999) çalışmasında yer alan 25 maddelik anket; Eğitim Bilimleri ve Ölçme Değerlendirme 

uzmanları, Dilbilimciler ve Öğretmenler ile yapılan görüşmeler neticesinde 20 madde halinde zorunlu lise öğrenimine uygun 

olarak tekrar düzenlenmiştir. Uzmanların görüşleri anketin amaca uygun olduğu yönündedir. Ayrıca anketin uygulanan 

gruptaki Crobach’s Alpha katsayısı 0,905 olarak hesaplanmıştır.  

Katılımcılarından her madde için; Yeterli, Az Yeterli, Yetersiz şeklinde sıralanan yeterlilik derecelerinden kendilerince 

uygun olan herhangi birini işaretlemeleri istenmiştir.  

 

Bulgular ve Yorum 

Ankette yer alan 20 madde genel olarak düşünüldüğünde öğretmen görüşleri olumlu değildir. Öğretmenlerin çoğunluğu 

hiçbir maddeye “Yeterlidir” cevabını vermemiştir. Bunun yanında öğretmenlerin çoğunluğu 10 maddeye “Az Yeterli” 

cevabını verirken 10 maddeye de “Yetersiz” cevabını vermişlerdir. Aşağıda öğretmenlerin maddelere vermiş oldukları 

cevapların frekans ve yüzde dağılımları tablolaştırılarak verilmiştir. Tabloda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun fikrini 

gösteren seçeneğin yüzde ve frekansı koyu renkle belirtilmiştir. Ayrıca her soruya verilen cevapların aritmetik ortalamaları 

alınarak yorumlamada kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. Aritmetik ortalama alınırken “Yeterli” seçeneği 3 sayısı ile, “Az 

Yeterli” seçeneği 2 sayısı ile, “Yetersiz” seçeneği 1 sayısı ile ifade edilmiştir. Yani aritmetik ortalama değerleri 1 ile 3 

aralığında değişecektir. Yani aritmetik ortalamanın 1’e yakınlığı yetersizliği, 3’e yakınlığı yeterliliği ifade etmektedir. 

Tablo 3: Anketteki sorular ve sorulara verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları 

 

Sorular  

Yeterli Az 

Yeterli  

Yetersiz Toplam  

Arit. 

Ort. 

 N % N % N % N %  

1.Zorunlu lise öğreniminin öğrencilere sunulan fırsat eşitliğini sağlamaya etkisi hangi düzeyde olacaktır? 32 23,2

 61 44,2 45 32,6 138 100 1,905 

2.Zorunlu lise öğreniminin insan yetiştirme sistemimize nitelik yönünden katkısı ne düzeyde olacaktır? 24 17,4

 66 47,8 48 34,8 138 100 1,826 

3.Zorunlu lise öğreniminin sosyal yapıya katkısı ne düzeyde olacaktır? 26 18,8 78 56,5 34

 24,6 138 100 1,942 

4.Zorunlu lise öğreniminin kültürel gelişmeye katkısı ne düzeyde olacaktır? 23 16,7 81 58,7 34

 24,6 138 100 1,920 

5.Zorunlu lise öğreniminin ekonomik gelişmeye katkısı ne düzeyde olacaktır? 20 14,5 53 38,4 65

 47,1 138 100 1,673 

6.Zorunlu lise öğreniminin öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmeye katkısı hangi düzeyde olacaktır? 23

 16,7 71 51,4 44 31,9 138 100 1,847 

7.Zorunlu lise öğreniminin fiziksel altyapı yeterliliği ne düzeydedir? 7 5,1 32 23,2 99 71,7

 138 100 1,333 

8.Zorunlu lise öğrenimi için hangi düzeyde ekonomik kaynak ayrıldığını düşünüyorsunuz? 6 4,3 45

 32,6 87 63 138 100 1,413 

9.Zorunlu lise öğrenimi için okullarda bulunan öğretmen mevcudunun yeterliliğinin hangi düzeyde olduğunu 

düşünüyorsunuz? 21 15,2 60 43,5 57 41,3 138 100 1,739 

10.Zorunlu lise öğrenimi ile ilgili öğretmenlerimiz / idarecilerimiz hangi düzeyde bilgilendirilmişlerdir? 18 13

 55 39,9 65 47,1 138 100 1,659 

11.Zorunlu lise öğrenimi ile ilgili veliler hangi düzeyde bilgilendirilmişlerdir? 6 4,3 36 26,1 96

 69,6 138 100 1,347 

12.Zorunlu lise öğrenimi ile ilgili öğrenciler hangi düzeyde bilgilendirilmişlerdir? 8 5,8 41 29,7

 89 64,5 138 100 1,413 

13.Zorunlu lise öğreniminde karşılaşılan zorluklar için öğrencilere ne düzeyde rehberlik hizmetleri sunulmaktadır? 5

 3,6 60 43,5 73 52,9 138 100 1,507 

14.Zorunlu lise öğreniminde karşılaşılabilecek olan zorluklar için öğretmenlere / idarecilere ne düzeyde rehberlik hizmetleri 

sunulmaktadır? 6 4,3 58 42 74 53,6 138 100 1,507 
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15.Zorunlu lise öğreniminde öğrenciye sunulan mesleğe yönlendirme rehberlik hizmetlerinin yeterliliğini hangi düzeyde 

buluyorsunuz? 6 4,3 52 37,7 80 58 138 100 1,463 

16.Zorunlu lise öğrenimi bölgeler arasındaki dengesizliği ne düzeyde tolere edebilecektir? 9 6,5 48

 34,8 81 58,7 138 100 1,478 

17.Zorunlu lise öğrenimi sonucunda öğrenci Milli Eğitimin genel amaçlarına hangi düzeyde ulaşacaktır? 10 7,2

 88 63,8 40 29 138 100 1,782 

18.Zorunlu lise öğrenimi ile ilgili program geliştirme çalışmalarını hangi düzeyde buluyorsunuz? 4 2,9 69

 50 65 47,1 138 100 1,557 

19.Zorunlu lise öğrenimi için öğretmen yetiştirme sisteminin yeterliliği hangi düzeydedir? 14 10,1 62

 44,9 62 44,9 138 100 1,652 

20.Ülkemizin tamamı göz önünde bulundurulduğunda zorunlu lise öğreniminin işlerliği ne düzeyde olacaktır? 14

 10,1 64 46,4 60 43,5 138 100 1,666 

 

Cevaplar genel olarak incelendiğinde, öğretmenlerin zorunlu lise öğreniminin; 

• Ekonomik gelişmeye katkısının yetersiz olacağını, 

• Yeterli kaynak aktarılmadığını ve fiziksel altyapının yetersiz olduğunu, 

• Öğretmenlerin, idarecilerin, velilerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesinin yetersiz olduğunu, 

• Öğretmelere, idarecilere, öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu, 

• Bölgeler arsındaki dengesizliklerin yeterli düzeyde tolere edilemeyeceğini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu bulguların yanı sıra; öğretmenlerin çoğunluğunun zorunlu lise öğreniminde; 

o Genel anlamda sistemin işlerliğinin, 

o Okullarda bulunan öğretmen mevcudunun yeterliliğinin, 

o Öğrencilere sunulan fırsat eşitliğini sağlamaya etkisinin ve insan yetiştirme sistemimize nitelik yönünden katkısının, 

o Sosyal yapıya; kültürel gelişmeye ve öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmeye etkisinin, 

o Milli Eğitimin genel amaçların gerçekleştirilme derecesinin, ilgili program geliştirme çalışmalarının ve öğretmen 

yetiştirme sisteminin yeterliliğinin orta düzeyde olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu maddelerde hiç de 

azımsanmayacak oranda öğretmen olumsuz kanaatlerini bildirmişlerdir.  

Maddelerin aritmetik ortalamaları incelendiğinde ise bütün maddelerin aritmetik ortalamalarının 2’den küçük olduğu 

görülmektedir. Bu da genel eğilimin tüm maddelerde yetersiz olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Bu bulguların yanı sıra; öğretmenlerin çalıştığı okul türü ve görev değişkenlerine göre düşüncelerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir. İncelemeler için öğretmen görüşlerinin her bir bağımsız değişkene göre dağılımının manidarlığı 

(X²) yöntemi ile sınanmıştır. Benimsenen güven düzeyi ise 0,05’tir. 

Bulgulardan yalnızca bağımsız değişkene göre anlamlı düzeyde görüş farklılığı olanlar sunulmuştur. Yani; her bağımsız 

değişken için sunulan maddelerin dışındaki maddelerde, anlamlı düzeyde görüş farklılığı bulunmamaktadır. 

 

 

“ Okul Türü” Değişkeni Açısından Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Öğretmenlerin görüşleri “Okul Türü” değişkenine göre incelendiğinde hiçbir maddeye verilen cevapta bağımsız değişkene 

bağlı anlamlı bir değişime rastlanmamıştır. Yani öğretmenlerin Düz Lise/Anadolu Lisesi veya Meslek Lisesinde görev 

yapıyor olması görüşleri üzerinde anlamlı bir değişim meydana getirmemiştir. 

“ Görev” Değişkeni Açısından Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Öğretmenlerin görüşleri “Görev” değişkenine göre incelendiğinde, son 17 maddeye verilen cevaplarda öğretmenlerin idareci 

veya öğretmen olması görüşleri üzerinde anlamlı bir değişim meydana getirmediği bulgusuna ulaşılmıştır. İlk 3 maddede ise 

anlamlı bir farka rastlanmıştır. 

Madde 1: Zorunlu lise öğreniminin öğrencilere sunulan fırsat eşitliğini sağlamaya etkisi hangi düzeyde olacaktır? 

Tablo 4: 1. soruya verilen cevabın görev değişkenine göre dağılımı ve istatistiksel verileri 

 Yeterli Az Yeterli Yetersiz Toplam 

 N % N % N % N % 

Öğretmen 30 25,6 54 46,2 33 28,2 117 100 

İdareci 2 9,5 7 33,3 12 57,1 21 100 

Toplam 32 23,2 61 44,2 45 32,6 138 100 

X² (2)=7,23* 

 * p < ,05. 

Tabloda belirtildiği üzere, zorunlu lise öğreniminin öğrencilere sunulan fırsat eşitliğini sağlamaya etkisini idarecilerin 

çoğunluğu yetersiz bulurken, öğretmenlerin çoğunluğu az da olsa yeterli olduğunu düşünmektedirler. 

Madde 2: Zorunlu lise öğreniminin insan yetiştirme sistemimize nitelik yönünden katkısı ne düzeyde olacaktır? 

Tablo 5: 2. soruya verilen cevabın görev değişkenine göre dağılımı ve istatistiksel verileri 

 Yeterli Az Yeterli Yetersiz Toplam 

 N % N % N % N % 

Öğretmen 23 19,7 59 50,4 35 29,9 117 100 

İdareci 1 4,8 7 33,3 13 61,9 21 100 

Toplam 24 17,4 66 47,8 48 34,8 138 100 

X² (2)=8,59* 

* p < ,05. 
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Tabloda belirtildiği üzere,  zorunlu lise öğreniminin insan yetiştirme sistemimize nitelik yönünden katkısını idarecilerin 

çoğunluğu yetersiz bulurken, öğretmenlerin çoğunluğu az da olsa yeterli olduğunu düşünmektedirler. 

Madde 3: Zorunlu lise öğreniminin sosyal yapıya katkısı ne düzeyde olacaktır? 

Tablo 6: 3. soruya verilen cevabın görev değişkenine göre dağılımı ve istatistiksel verileri 

 Yeterli Az Yeterli Yetersiz Toplam 

 N % N % N % N % 

Öğretmen 24 20,5 69 59 24 20,5 117 100 

İdareci 2 9,5 9 42,9 10 47,6 21 100 

Toplam 26 18,8 78 56,5 34 24,6 138 100 

X² (2)=7,27* 

* p < ,05. 

Tabloda belirtildiği üzere,  zorunlu lise öğreniminin sosyal yapıya katkısını idarecilerin çoğunluğu yetersiz bulurken, 

öğretmenlerin çoğunluğu az da olsa yeterli olduğunu düşünmektedirler. 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 4+4+4 sistemini öğretmenlerin nasıl değerlendirdikleri bu sistemin başarısını belirleyecek en önemli etkenlerden 

biri olacaktır. Bu bakımdan zorunlu lise öğrenimine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan ve anket yöntemi 

kullanılan çalışmamız önemli sonuçlar içermektedir. Gaziantep ili Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan lise 

düzeyindeki okullar arasında rastgele belirlenmiş 5 farklı devlet okulunda görev yapan toplam 138 öğretmen ile yapılan 

çalışmamız ankete katılan öğretmenler ile sınırlı olmakla beraber diğer illerde ve daha kapsamlı gruplarda uygulanabilmesi 

için bir örnek teşkil etmektedir.  

Anket verilerine bakarak öğretmenlerin genel anlamda 4+4+4 sisteminde 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim uygulamasının 

zorunlu lise basamağına, lise öğretmenlerinin olumsuz yaklaştıklarını söylemek mümkündür. Güven (2012) çalışmasında; 

Türkiye’de yaklaşık 12 milyon öğrencinin etkileneceği bir düzenlemenin her yönüyle tartışılmadan yasa haline getirilmesinin 

ülkemiz için sorun yaratacağından bahsetmektedir.  

 Yeni isteme geçişte önemsenmesi gereken en önemli değişkenlerden biri olan öğretmenlerin sisteme yaklaşımı ve 

konuya ilişkin görüşleridir. Öğretmenlerin görüşleri genelde olumsuzdur ve görev değişkenine ya da çalıştıkları okul türüne 

göre dikkate değer şekilde farklılık göstermemektedir. Bu bulgular sisteme, sistemin uygulayıcıları olan öğretmenlerin 

olumsuz yaklaştıklarının bir göstergesidir. Bu durum sistemin başarısı açısından çok büyük bir problem teşkil etmektedir. 

Bakanlığın bu konuda önemli adımlar atması gerekmektedir. Sistemin başarıya ulaşabilmesi için önce öğretmenlerin bu 

sisteme inandırılması gerekir. Bunun için de, öğretmenler, veliler ve öğrenciler sistemle ilgili yeterli bir şekilde 

bilgilendirilmeli, öğretmen ve öğrencilere sisteme uyum oryantasyon rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmeli ve daha fazla 

kaynak aktarımı ile fiziksel olanaklar iyileştirilmelidir. Ayrılan kaynaklar ile bölgeler arası dengesizlikler olabildiğince 

azaltılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca program geliştirme çalışmalarına ve öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesine daha 

fazla önem verilmelidir.  
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