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ÖN SÖZ
“Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar” kitabı on bir bölümden 
oluşmaktadır. Kitapta nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin yer aldığı güncel 
eğitim araştırmalarına yer verilmiştir.

Pandemi ile birlikte eğitim öğretimimizde de değişikliler zorunlu hale 
gelmiştir. Pandemi ile birlikte öğrenme ve öğretme kuralları ile birlikte 
teknolojinin işe koşulması da zorunlu hale gelmiştir.  Bu bağlamda çok güncel 
olarak karşı karşıya kaldığımız pandemiden dolayı kitabın iki bölümü 
“Pandemi Sürecinde Doğu Anadolu Bölgesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin 
Mobil Öğrenmeye Karşı Tutumların İncelenmesi” ve “Covid-19 Salgınının 
Öğretmenler Üzerinde Oluşturduğu Stres Faktörünün İncelenmesi” ile ilgili-
dir.  Pandemi aynı zamanda insanların finansal harcamalarına da etki etmiştir. 
Öğrencilerimizin finansal okur yazar olmasını da istemeyiz. Buradan üçüncü 
bölüm “Finansal Okuryazarlık Program Tasarısı’na ayrılmıştır. 

Kitabın dördüncü bölümü “Sınıf Yönetiminde Demokratik Liderliğin 
Rolü” ve beşinci bölüm ise “Kadın Okul Yöneticilerinin Sosyal Destek 
İhtiyaçları” ile ilgilidir.

Kitabın altıncı bölümü “İlkokullarda Yönetsel Uygulamalarda Farklılıklara 
Yaklaşım ve Öğretmen Algıları” ve yedinci bölüm ise “Sosyal Bilgiler Dersinde 
Edebi Türlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”dir.

Kitabın diğer bölümlerinde üniversitelerdeki kalite güvence sistemi, üni-
versite öğrencilerinin değer yönelimleri, işitme engelli üniversite mezunlarının 
istihdamı ve güzel sanatlar fakültelerindeki bireysel ses eğitimi dersine yönelik 
öğretim elemanlarının görüşleri yer almıştır. Sıra ile bölüm başlıkları; 
“Yükseköğretimde Uluslar Üstü Kurumsal Yapı Arayışı: Kalite Güvence Sistemi 
(Mikro Örnek: Kırklareli Üniversitesi Modeli)”, “Üniversite Öğrencileri ve 
Değer Yönelimleri İncelenmesi”, “Üniversite Mezunu İşitme Engellilerin 
İstihdamı: Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Örneği”, 
“Güzel Sanatlar Fakültelerinde Yürütülen Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik 
Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi”dir. 



Eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanları ve alt disiplin alanlarına ait 
çalışmaların yer aldığı kitabımızın bu alanlarda çalışma yapan araştırmacılara, 
bilim insanlarına yol gösterici olacaktır. Çalışmaları ile kitaba değer katan 
yazarlara ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

Mayıs 2021
Prof. Dr. Hülya Gür
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Investigation of Attitudes of Students Studying in Eastern Anatolia Region 
towards Mobile Learning During Pandemic Process
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1. Giriş

Yirmi birinci yüzyılda dünya teknolojik gelişmelere hiç olmadığı kadar maruz 
kalmış ve pek çok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak büyük bir dönüşüm meydana gel`miştir (Bozkurt, 
2015). Bu teknolojiler arasında günlük hayatımıza etki eden en önemlilerin-
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den biri ise şüphesiz mobil teknolojilerdir. Mobil teknolojiler, bilgiye ulaşımı 
kolaylaştıran, öğrenmeyi zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren 
araçlardır. Özellikle mobil cihazlarda internet erişiminin daha ulaşılabilir ve 
ucuzlaması ile birlikte bilgiye ulaşım hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. 
Dolayısıyla mobil teknolojilerin günlük hayatta kullanımının artmasıyla 
birlikte mobil cihazlar öğrencilerin eğitimine destek olarak da kullanılmaya 
başlanılmıştır ve bunun sonucu olarak mobil öğrenme kavramı ortaya 
çıkmıştır. Mobil öğrenme kısaca taşınabilir cihazların eğitimde kullanılması 
olarak tanımlamıştır (Georgieva, Smrikarov ve Georgiev, 2005). Wyne’nin  
(2015) yapmış olduğu tanıma göre ise mobil öğrenme; tablet, dizüstü bilgi-
sayar, akıllı telefon gibi cihazlar ve giyilebilir teknolojiler aracılığıyla 
gerçekleştirilen öğretim faaliyetleridir. Diğer taraftan Trifonova ve Ronchetti’e 
(2003) göre ise mobil öğrenme gündelik yaşantımızda günün her anında 
taşınabilecek cihazlar yardımıyla yapılan e-öğrenmedir. Bu tanımlardan 
anlaşılabileceği gibi mobil öğrenme kavramı daha çok taşınabilirlik ve öğretim 
kavramlarının birleşimi olarak düşünülmektedir. 

Ayrıca günümüzde Android ve iOS tabanlı akıllı telefon ve tablet bilgi-
sayarlar gibi yeni nesil mobil araçların ortaya çıkması ve bu araçların 
kullanıcılar tarafından çok çabuk benimsenip kullanılmaya başlanması, mobil 
öğrenmenin yaygınlaşmasına büyük katkılar sağlamıştır (Bozkurt, 2015). 
Ayrıca mobil öğrenmenin öğrencilere ve öğretmenlere sağladığı pek çok fayda 
bulunmaktadır. Sharples (2002) mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen 
eğitim sayesinde öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerinde kontrol sahibi 
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Yine mobil öğrenmenin öğrencilerin moti-
vasyonuna katkı sağladığı (Sung ve Mayer, 2013) ve akademik başarıya olumlu 
yönde etki ettiği (Yang ve ark., 2013) yönünde pek çok olumlu bulgular 
bulunmaktadır. Benzer şekilde giderek gelişen mobil teknolojisinin öğrencilerin 
eğitimine dahil olması ile birlikte yurt içinde (Oran ve Karadeniz, 2007; 
Gülseçen ve ark., 2010; Keskin ve Kılınç, 2015;Demir ve Akpınar, 2016) ve 
yurt dışında (Motiwalla, 2007; Sharples ve ark., 2009; Traxler ve Crompton, 
2015)  mobil öğrenmeye yönelik pek çok araştırma yapılmıştır. Benzer 
çalışmalar incelendiğinde mobil öğrenmeye yönelik tutum ve görüşlerin 
ortaya konulmasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle günümüzde 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim ve mobil 
öğrenme gibi bireysel öğrenme araçlarına verilen önem son derece artmıştır. 
Bu bağlamda ülkemizde de yaygın olarak kullanılan mobil öğrenmeye yönelik 
öğrencilerin görüşlerinin ortaya konması büyük öneme sahiptir. 



PANDEMİ SÜRECİNDE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ÖĞRENİM... 3

Yine bu süreçte uzaktan eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan 
araçlar göz önünde bulundurulduğunda özellikle bilgisayara ulaşımın daha 
düşük oranda (%53) olduğu ve akıllı telefonlar ve mobil cihazların toplumun 
tüm kesimine yayıldığı (%99) ülkemizde (Tuik,2020), eğitim gören 
öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesinin önemli 
olduğu düşünülmektedir. Özellikle literatürde belirtilen, akademik başarıları 
ve motivasyonlara sağladığı büyük etki göz önünde bulundurulduğunda 
günümüz pandemi koşullarında öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik 
tutumlarının hangi düzeyde olduğunun ortaya konması ve buna göre adımlar 
atılması büyük önem kazanmaktadır.  

1.1 Araştırma Soruları

Bildirilen bu nedenlerden dolayı bu araştırmada;

1. Eğitim sisteminin farklı kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin 
mobil öğrenmeye karşı tutumları hangi düzeydedir?

2. Öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutum düzeylerine, incelenen 
faktörlerden hangileri etki etmektedir?

sorularına yanıt aranmıştır.

2. Yöntem

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin mobil öğrenmeye karşı tutum 
düzeylerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalışmada nicel araştırma 
yöntemlerinden karşılaştırma türünde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Bu modele göre incelenen bağımlı değişken, bağımsız değişkenin alt gruplarına 
göre kıyaslanır ve bu sayede incelenen faktörün bağımlı değişken üzerindeki 
etkisi açığa çıkartılmış olur (Karasar. 1999). Dolayısı ile öğrencilerin demo-
grafik özellikleri göz önünde bulundurularak, Doğu Anadolu bölgesinde 
pandemi sürecinde öğrenim gören öğrencilerin görüşlerinin derinlemesine 
incelenmesi amacıyla bu yöntemim kullanılmasının uygun olduğu 
düşünülmektedir.

2.1. Veri toplama aracı

Çalışmanın verilerine ulaşmak amacıyla Demir ve Akpınar (2016) tarafından 
geliştirilen “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 
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Geliştirilmiş olan tutum ölçeğine yönelik hesaplanan Cronbach Alfa güvenir-
lik katsayısı 0,950 iken KMO değeri 0,936 olarak bulunmuştur. Ölçek dört 
faktör ve 45 maddeden oluşmakta ve madde yükleri 0,82 ile 0,40 arasında 
değişmektedir (Demir ve Akpınar, 2016). Çalışmada ilgili tutum ölçeği, Google 
Formlar yardımıyla dijital ortama aktarılmış ve katılımcılara WhatsApp ve 
e-mail gibi sosyal medya iletişim araçları üzerinden ulaşılarak araştırmaya 
katılımları sağlanmıştır.

2.2. Örneklem

Araştırmanın örneklem grubu uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. Uygun örnekleme yöntemi; zaman, para ve işgücü açısından 
var olan sınırlılıklar sebebiyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulanabilir 
birimlerden seçilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2012). 
Dolayısı ile araştırmanın örneklemini pandemi sürecinde, kolay ulaşılabilen 
bireylerden oluşan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde farklı kademelerde (orta-
okul, lise ve üniversite) öğrenim görmekte olan 154 öğrenci oluşturmaktadır.

2.3. Verilerin analizi

Verilerin analizinde betimsel istatistikler ile yüzde ve frekans değerleri 
hesaplanmıştır. Bu sayede genel durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Ayrıca demografik faktörler göz önünde bulundurularak bu faktörlerin 
öğrencilerin bu süreçte mobil öğrenmeye karşı tutumlarına nasıl bir etkisinin 
bulunduğu da istatistiksel testler yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaca yönelik 
olarak önce Shaphiro-Wilks ve Kolmogorov-Smirnov normallik testleri 
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre parametrik ve parametrik olmayan 
yöntemlerden uygun olan analiz yöntemleri tercih edilmiştir. Diğer taraftan 
araştırmada analiz sonuçları %5 anlamlılık düzeyine göre yorumlanmıştır. 

3. Bulgular

Bu bölümde veri toplama araçlarından elde edilen bilgiler istatistiksel olarak 
analiz edilmiş ve araştırma problemlerine yönelik bulguların açığa çıkarılması 
amaçlanmıştır. Veriler genel olarak incelendiğinde 154 gözleme ilişkin ortal-
ama puan 142,63, standart sapma 37,45 olarak hesaplanmıştır. 45 soruya ait 
maksimum puanın 225 olduğu göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin 
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genel olarak tutum düzeylerinin %63.3 oranında olduğu gözlenmiştir. 
İncelenen tüm faktörler göz önünde bulundurularak alt gruplara ait 
katılımcıların dağılımları ve bu gruplara ait puan ortalamaları ve standart 
saplamalarının yer aldığı betimsel istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Ölçek puanlarına ait betimsel istatistikler.

Faktör Grup N % Ort. Stn.
Sap.

Stn. 
Hata.

Cinsiyet
Kadın 82 53,2 138,46 39,71 4,39

Erkek 72 46,8 147,39 34,37 4,05

Okul düzeyi

Ortaokul 8 5,2 169,00 46,59 16,47

Lise 100 64,9 138,78 40,15 4,02

Üniversite 46 29,9 146,43 26,73 3,94

Yaş 11-14 31 20,1 140,10 41,27 7,41

15-18 66 42,9 139,17 42,01 5,17

19-30 40 26,0 148,95 28,67 4,53

30 Yaş Üstü 17 11,0 145,88 29,61 7,18

Mobil cihaz
Var 126 81,8 144,45 33,84 3,01

Yok 28 18,2 134,46 50,65 9,57

İnternet
Evet 126 81,8 142,77 32,25 2,87

Hayır 28 18,2 142,04 55,99 10,58

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcılar 82 kadın ve 72 erkekten 
oluşmaktadır. Kadınlara ait ortalama 138,46 puan ve standart sapma 39,71puan 
iken, erkeklerin ortalaması 147,39 ve standart sapması ise 34,37 olarak 
hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere standart sapma değerlerinin oldukça yüksek 
düzeydedir. Diğer taraftan okul düzeyleri incelendiğinde en fazla katılımın lise 
sonra da üniversite grubunda olduğunu gözlenmektedir. Benzer şekilde orta-
lama puanlarında en yüksek ortaokul grubunda, daha sonra üniversite 
ardından lise seviyesinde olduğu gözlenmiştir. Yaş grupları incelendiğinde ise 
‘19-30’ arasındaki gruptaki öğrencilerin puan ortalamalarının diğer gruplara 
göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer taraftan mobil cihaza sahip 
olanların daha yüksek puana sahip olduğu görülmüştür. İnternet değişkeni 
incelendiğinde ise oranların oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların ölçeğin farklı alt boyutlarına verdikleri yanıtların yüzdelik 
olarak dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Alt boyutlara ilişkin başarı yüzdelerinin dağılımı.

Faktör Grup

M
em

nu
ni

ye
t 

Ö
ğr

en
m

ey
e 

Et
ki

M
ot

iv
as

yo
n 

K
ul

la
nı

şl
ılı

k 

To
pl

am
 

Cinsiyet
Kadın 58,29 72,95 58,92 55,51 61,54
Erkek 62,57 75,20 63,17 60,99 65,51

Okul 
düzeyi

Ortaokul 75,50 80,00 76,43 65,00 75,11
Lise 58,13 73,22 59,51 55,86 61,68
Üniversite 62,35 74,66 61,24 61,68 65,08

Yaş

11-14 59,61 73,90 57,79 56,04 62,27
15-18 58,35 72,98 60,48 55,76 61,85
19-30 62,80 77,36 61,57 63,00 66,20
30 Yaş Üstü 63,18 70,27 66,72 59,16 64,84

Mobil 
cihaz

Var 61,18 75,08 61,32 58,62 64,20
Yok 56,29 69,16 59,08 55,61 59,76

İnternet
Evet 60,25 74,55 60,63 57,98 63,45
Hayır 60,46 71,56 62,14 58,47 63,13

Toplam 60,3 74,00 60,9 58,07 63.3

Tablo 2’ incelendiğinde ölçekten alınan toplam puanlar açısından cinsiyet 
faktörü altında Kadın grubunun %61,54 ölçek başarısı gösterdiği görülürken 
Erkek grubunda bu oran %65,51 olarak tespit edilmiştir. Okul düzeylerinde 
ise Ortaokul %75,11, Lise %61,68, Üniversite ise %65,08 oranında puan 
aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yaş grupları incelendiğinde ise “11-14” yaş 
grubu %62,27 iken “15-18” yaş grubu %61,85, “19-30” yaş grubu %66,20 ve 
“30 yaş üstü” grubunda %64,84 oranında ölçekten başarı gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan mobil cihaza sahip olma açısından mobil cihazı 
olan grubun toplam puanlarının diğer gruptan oldukça yüksek olduğu 
görülmüştür. Ayrıca internet erişimine sahip olma açısından oluşan grupların 
puanlarının oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan “memnuniyet faktörü” göz önünde bulundurularak 
bağımsız değişkenlerin dağılımları incelendiğinde Kadın grubunun %58,29 
oranında olumlu yanıt verdiği görülürken Erkek grubunda bu oran %62,57 
olarak tespit edilmiştir. Okul düzeylerinde ise Ortaokul %75,50, Lise 
%53,13, Üniversite ise %62,35 oranında mobil öğrenmeden memnun oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. Yaş grupları incelendiğinde ise “11-14” yaş grubu 
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%59,61 iken “15-18” yaş grubu %58,35, “19-30” yaş grubu %62,80 ve “30 yaş 
üstü” grubunda %63,18 oranında memnuniyet faktörüne yönelik başarı 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan mobil cihaza sahip olma açısından 
mobil cihazı olan grubun memnuniyet puanlarının diğer gruptan oldukça 
yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca internet erişimine sahip olma açısından 
oluşan grupların puanlarının oldukça yakın olduğu görülmektedir. Tüm 
katılımcılar bütün olarak ele alındığında ise %60,3 oranında memnuniyet 
puanına sahip oldukları görülmektedir. Ölçeğin “Memnuniyet Faktörü” 
altında yer alan maddelere verilen yanıtların bir kısmına ilişkin dağılımlar 
Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Memnuniyet Faktörüne İlişkin Örnek Maddeler
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2.Mobil öğrenme ile işlenen derslerden daha 
çok verim alırım 28,6 31,2 19,5 10,4 10,4

5.Derslerim mobil öğrenme ile işlenirse 
ilgim artar 26,6 36,4 20,1 5,2 11,7

7.Derslerimde mobil cihaz kullanmak beni 
mutlu eder 15,6 15,6 29,2 24,7 14,9

10.Mobil öğrenmeyi bütün derslerimde 
kullanmak isterim 25,3 25,3 26,6 9,7 13,0

19.Derslerimde mobil cihazları kullanacak 
yeterli bilgiye sahibim 5,8 5,8 22,1 26,0 40,3

Tablo 3 incelendiğinde maddelere verilen yanıtların tüm yanıtlara çeşitli 
şekillerde dağıldığı, herhangi bir yanıt üzerinde ciddi oranda yoğunlaşma 
olmadığı görülmektedir. Maddeler incelendiğinde ise öğrencilerin “Derslerimde 
mobil cihazları kullanacak yeterli bilgiye sahibim” maddesine çoğunlukla 
olumlu yanıt verdikleri görülmektedir. Diğer taraftan “Mobil öğrenme ile 
işlenen derslerden daha çok verim alırım” maddesine ise çoğunlukla olumsuz 
yanıtlar verildiği görülmektedir.

Diğer taraftan “Öğrenmeye etki” faktörü açısından bağımsız değişkenlerin 
alt gruplarındaki dağılımlar incelendiğinde cinsiyet faktörüne göre Kadın 
grubunun %72,95 ve Erkek grubunun %75,20 oranında başarı gösterdiği 
görülmektedir. Okul düzeyine göre incelendiğinde ise en yüksek grubun %80 
ile ortaokul öğrencileri olduğu, en düşük grubun ise %73,22 ile Lise olduğu 
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görülmüştür. Yaş değişkeni incelendiğinde ise ‘19-30’ yaş grubu %77,36 ile en 
yüksek orana sahipken 30 yaş ve üzeri olan grup ise %70,27 ile en düşük orana 
sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca mobil cihazı olan grubun öğrenmeye etki 
puanları açısında mobil cihazı olmayan gruba oranla daha yüksek puana sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak internete sahip olup olmama dikkate 
alındığında yine internete erişim oranı yüksek olan grubun puanlarının daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Tüm katılımcılar bütün olarak ele alındığında ise 
%74,0 oranında öğrenmeye etki puanına sahip oldukları görülmektedir. 
Ölçeğin “Öğrenmeye Etki Faktörü” altında yer alan maddelere verilen 
yanıtların bir kısmına ilişkin dağılımlar Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4. Öğrenmeye Etki Faktörüne İlişkin Örnek Maddeler
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21.Mobil öğrenme güncel bilgiye ulaşmamı 
sağlar 3,9 7,1 18,8 40,3 29,9

22.Mobil öğrenme sayesinde bilgiye her an 
ulaşırım 1,3 3,9 18,8 41,6 34,4

23.Mobil öğrenme zamandan kazanç elde 
etmemi sağlar 7,1 10,4 23,4 28,6 30,5

24.Mobil öğrenme ortamdan bağımsız öğren-
memi sağlar 1,9 10,4 21,4 31,8 34,4

25.Mobil cihazlar aracılığıyla ders materyaline 
erişmek kolaydır 4,5 5,2 21,4 40,3 28,6

29.Mobil cihazlarla ders içeriklerine mekandan 
bağımsız erişirim 5,2 9,7 27,3 27,3 30,5

30.Mobil cihazlarla ders içeriklerine her zaman 
erişirim 3,9 11,7 26,6 31,8 26,0

Tablo 4’de yer alan maddeler incelendiğinde öğrencilerin genellikle 
katılıyorum şeklinde yanıtlar verdiği gözlenmiştir. Örneğin “Mobil öğrenme 
ortamdan bağımsız öğrenmemi sağlar” maddesine verilen yanıtlar büyük 
oranda katılıyorum ve üzeri şeklindedir. Yine  “Mobil öğrenme sayesinde 
bilgiye her an ulaşırım” maddesi büyük oranda katılıyorum şeklinde 
yanıtlanmıştır.
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Diğer taraftan “Motivasyon” faktörü açısından bağımsız değişkenlerin alt 
gruplarındaki dağılımlar incelendiğinde cinsiyet faktörüne göre Erkek grubu-
nun Kadın grubundan yüksek olduğu görülmüştür. Okul düzeyine göre 
incelendiğinde ise en yüksek grubun ortaokul öğrencileri olduğu, en düşük 
grubu ise lise öğrencilerinin oluşturduğu görülmüştür. Yaş değişkeni 
incelendiğinde ise ’11-14’ yaş grubu en düşük orana sahipken 30 yaş ve üzeri 
olan grubun ise en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca mobil 
cihazı olan grubun motivasyon puanları açısında mobil cihazı olmayan gruba 
yakın olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak internete sahip olup olmama dikkate 
alındığında yine oranların benzer olduğu görülmüştür. Tüm katılımcılar bütün 
olarak ele alındığında ise %60,9 oranında motivasyon puanına sahip oldukları 
görülmektedir. Ölçeğin “Motivasyon Faktörü” altında yer alan maddelere 
verilen yanıtların bir kısmına ilişkin dağılımlar Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5. Motivasyon Faktörüne İlişkin Örnek Maddeler
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32.Mobil öğrenme derse ilişkin merakımı arttırır 13,6 24,0 28,6 20,1 13,6

33.Mobil öğrenme derse ilişkin motivasyonumu 
arttırır 13,0 25,3 31,8 18,2 11,7

34.Mobil öğrenme derslere ilgimi arttırır 13,6 20,8 37,7 14,9 13,0

36.Mobil öğrenme dersi öğrenmem açısından 
yararlıdır 10,4 12,3 35,1 27,9 14,3

37.Mobil öğrenme öğrenmemi kolaylaştırır 9,7 18,8 37,0 18,2 16,2

38.Mobil öğrenme keşfetme duygumu güdüler 9,1 16,2 31,8 23,4 19,5

Tablo 5’de yer alan test maddelerine verilen yanıtların dağılımları 
incelendiğinde puanların genellikle “Kısmen katılıyorum” yanıtı etrafında 
yoğunlaştığı görülmektedir. 

Diğer taraftan “Kullanışlılık” faktörüne ilişkin bağımsız değişkenlerin alt 
gruplarındaki dağılımlar incelendiğinde cinsiyet, okul düzeyi, yaş, mobil 
cihaza sahip olma, internete erişimi olma değişkenleri açısından sırasıyla en 
yüksek grupları ‘erkek’, ‘ortaokul’, ‘19-30 yaş’, ‘mobil erişimi olan’ ve ‘internete 
erişimi olmayan’ gruplar oluşturmaktadır. En düşük “Kullanışlılık faktörü” 
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puanı ise yine sırasıyla ‘Kadın’ grubu, ‘Lise’ grubu,‘15-18 yaş’ grubu, ‘mobil 
erişimi olmayan’ ve ‘internete erişimi olan’ gruplar oluşturmaktadır. Tüm 
katılımcılar bütün olarak ele alındığında ise %58,07 oranında kullanışlılık 
puanına sahip oldukları görülmektedir. Ölçeğin “Kullanışlılık Faktörü” altında 
yer alan maddelere verilen yanıtların bir kısmına ilişkin dağılımlar Tablo 6’da 
sunulmuştur.

Tablo 6. Kullanışlılık Faktörüne İlişkin Örnek Maddeler
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39.Mobil cihazları derslerimde kullanırken zorluk-
lar yaşarım 9,7 14,9 30,5 23,4 20,8

42.Derslerin mobil öğrenme ile işlenmesi beni 
endişelendirir 17,5 20,1 27,3 19,5 15,6

43.Mobil öğrenme internet sorunları yüzünden 
verimsizdir 31,8 23,4 27,3 8,4 9,1

Tablo 6’da yer alan maddeler incelendiğinde ölçek maddelerine verilen 
yanıtlarda “Mobil cihazları derslerimde kullanırken zorluklar yaşarım” mad-
desine çoğunlukla katılıyorum ve üzeri yanıtlar verildiği görülmektedir. Diğer 
taraftan “Mobil öğrenme internet sorunları yüzünden verimsizdir” maddesine 
karşı verilen yanıtlar ise çoğunlukla katılmıyorum seçeneğinde yoğunlaşmıştır.

Elde edilen bu bulguların derinlemesine analiz edilebilmesi amacıyla 
gerçekleştirilecek olan istatistiksel testlerin belirlenmesi amacıyla normallik 
testleri gerçekleştirilmiştir ve Tablo 7 de sunulmuştur.

Tablo 7. Normallik testi sonuçları

 Faktör Grup
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
İst. Sd. p İst. Sd. p

Cinsiyet
Kadın ,091 82 ,094* ,970 82 ,049
Erkek ,111 72 ,028 ,969 72 ,073*

Okul Düzeyi
Ortaokul-İlkokul ,180 8 ,200* ,915 8 ,389
Lise ,108 100 ,006 ,956 100 ,002
Üniversite ,099 46 ,200* ,974 46 ,373
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Yaş

11-14 ,124 31 ,200* ,959 31 ,275
15-18 ,130 66 ,007 ,940 66 ,003
19-30 ,135 40 ,063* ,966 40 ,273
30 Üstü ,123 17 ,200* ,950 17 ,464

Mobil cihaz
Var ,089 126 ,015 ,975 126 ,020
Yok ,137 28 ,191* ,927 28 ,050

İnternet
Evet ,082 126 ,036 ,983 126 ,104*
Hayır ,173 28 ,031 ,894 28 ,008

*p>0,05

Tablo 7’de yer alan Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testi 
sonuçları incelendiğinde cinsiyet değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin en az 
bir alt grupta normallik şartlarını sağlamadıkları görülmektedir. Bu nedenle 
cinsiyet değişkeninin etkisinin incelenmesi için parametrik testlerden bağımsız 
gruplar t testi kullanmıştır. Okul düzeyi ve Yaş değişkenlerinin etkisinin ince-
lenmesi amacıyla Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Mobil cihaza sahip 
olma durumunun ve İnternete erişimin varlığının etkileri ise Mann Whitney 
U testi ile incelenmiştir. Cinsiyet faktörünün mobil öğrenme üzerine bir etki-
sinin olup olmadığının ortaya çıkartılması amacıyla gerçekleştirilen bağımsız 
gruplar t testi sonucu Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Cinsiyet Faktörüne İlişkin t testi sonuçları

Gruplar N Ort. Stn. Sap. S.d. t p
Kadın 82 138,4634 39,71323 152 -1,481 ,141
Erkek 72 147,3889 34,36980

Tablo 8 incelendiğinde Kadın grubu (μ=138,46) ile Erkek Grubu 
(μ=147,38) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır (t(152)=-1,481, p=0,141). Diğer taraftan okul faktörünün mobil 
öğrenmeye yönelik tutumlara etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
Kruskal Wallis H testi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Okul Türü Faktörüne İlişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları

Gruplar N Rank Ort. Ki-Kare Sd. p
Ortaokul 8 105,06 7,047 2 ,029
Lise 100 71,10
Üniversite 46 86,63
Total 154  
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Tablo 9 incelendiğinde okul düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (χ2(2)=7,047, p<0,05). Tespit edilen 
bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun ortaya konması amacıyla 
gerçekleştirilen Mann Whitney U, ikili karşılaştırma testleri Tablo 10’da 
sunuluştur.

Tablo 10. Okul Türü Faktörüne İlişkin İkili karşılaştırma testi sonuçları

Grup 1 Grup 2 U z p
Ortaokul Lise 234,500 -1,942 ,052
Ortaokul Üniversite 129,000 -1,340 ,180
Lise Üniversite 1825,000 -2,001 ,045

Tablo 10 incelendiğinde Lise ve Üniversite grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde fark bulunduğu görülmüştür (U=1825, z=-2,001, 
p<0,005). Ayrıca ortaokul grubu ile lise grubu arasındaki farka ilişkin 
anlamlılık düzeyi de oldukça kritik bir düzeyde olmasına karşın anlamlılık 
sınırları dışında kalmıştır.

Diğer taraftan yaş faktörünün mobil öğrenmeye yönelik tutumlara etki-
sinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis H testi sonuçları 
Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11. Yaş Faktörüne İlişkin Kruskal Wallis testi sonuçları

Gruplar N Rank Ort. Ki-Kare Sd. p
11-14 31 73,10 4,796 3 ,187
15-18 66 70,78
19-30 40 88,31
30 yaş üstü 17 86,18
Toplam 154  

Tablo 11’de yer alan bulgular incelendiğinde yaş düzeyleri arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (χ2(3)=4,796, 
p>0,05). Ayrıca mobil cihazlara sahip olma faktörünün mobil öğrenmeye 
yönelik tutumlara etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen Mann 
Whitney U testi sonuçları Tablo da sunulmuştur.

Tablo 12. Mobil cihaza sahiplik faktörüne ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları

 Gruplar N Rank Ort. Rank Top. U z p
Var 126 80,21 10106,50 1422,500 -1,600 ,110
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Yok 28 65,30 1828,50

Toplam 154   

Tablo 12 incelendiğinde Mobil cihazı bulunan grup ile bulunmayan grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür 
(U=1442, z=-1,600,p>0,005). Son olarak internete erişimi bulunma faktörünün 
mobil öğrenmeye yönelik tutumlara etkisinin incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen Mann Whitney U testi sonuçları Tablo da sunulmuştur.

Tablo 13. İnternete erişim faktörüne ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları

Grup N Rank Ort. Rank Top. U z p
Evet 126 78,84 9933,50 1595,500 -,789 ,430
Hayır 28 71,48 2001,50
Total 154   

Tablo 13 incelendiğinde benzer şekilde internete erişimi bulunan grup ile 
bulunmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı 
görülmüştür (U=1595, z=-0,789,p>0,005).

4. Sonuç ve Tartışma

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin mobil öğrenmeye karşı tutum 
düzeylerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalışma sonucunda 154 
gözleme ilişkin genel tutum düzeyinin %63.3 oranında olumlu olduğu 
gözlenmiştir. Diğer taraftan alt boyutlar göz önünde bulundurulduğunda 
“memnuniyet” faktörüne göre %60,3 oranında tutum puanına sahip oldukları 
görülmüştür. Dolayısı ile katılımcıların yarısından fazlasının mobil öğrenmeden 
memnun kaldıkları söylenebilir. Diğer taraftan “Öğrenmeye etki” faktörü 
açısından tüm katılımcılar bütün olarak ele alındığında %74,0 oranında tutum 
puanına sahip oldukları görülmektedir. Dolayısı ile her dört katılımcının üç 
tanesi mobil öğrenmenin eğitime katkı sağlayabileceğini düşündükleri 
anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların %60,9 oranında “motivasyon faktörü” 
puanına sahip oldukları görülmektedir. Benzer şekilde mobil cihazların dikkat 
dağıtıcı unsurlar barındırdığı ve zaman zaman motivasyon kaybına sebep 
olduğuna yönelik bulguların mevcut olduğu görülmektedir (Çelik, 2012; 
Ozan, 2013; Sur, 2011). Benzer şekilde katılımcıların yarısından fazlasının 
mobil öğrenme sayesinde motive oldukları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
“Kullanışlılık” faktörüne ilişkin tüm katılımcılar dikkate alındığında ise %58,07 
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oranında mobil öğrenmenin kullanışlı olduğunu düşündükleri 
görülmektedir. 

İncelenen faktörlerin derinlemesine analiz edilebilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen istatistiksel testler sonucunda cinsiyet faktörünün öğrencilerin 
mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına herhangi bir etkisinin bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır (t(152)=-1,481, p=0,141). Benzer şekilde yaş düzeyleri 
(χ2(3)=4,796, p>0,05), internete erişim durumları (U=1595, z=-0,789,p>0,005), 
mobil cihaza sahip olma durumları (U=1442, z=-1,600,p>0,005)’ da 
öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına anlamlı bir etkide 
bulunmamıştır. Diğer taraftan okul faktörü incelendiğinde Lise ve Üniversite 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı biçimde fark bulunduğu 
görülmüştür (U=1825, z=-2,001,p<0,005). Ayrıca ortaokul grubu ile lise grubu 
arasındaki farka ilişkin anlamlılık düzeyi de oldukça kritik bir düzeyde 
olmasına karşın anlamlı olmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak araştırma bulgularından elde edilen verilere göre öğrencilerin 
mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının günümüz koşullarına oranla düşük 
oranda (%63.3) olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerin ölçek maddel-
erine verdikleri yanıtlar detaylı incelendiğinde mobil öğrenmeye yönelik 
bilgiye sahip olduklarını düşündükleri görülmektedir. Teknolojinin öğretime 
katkı sağlaması noktasında katılımcıların geneli yüksek oranda olumlu 
düşünceler sahiptirler (%74). Fakat özellikle kullanışlılık boyutunda 
katılımcıların yaklaşık olarak yarısına yakını kullanışlı olmadığını 
düşünmektedir (%42). Bununla beraber mobil öğrenmede kullanılan mobil 
cihazların öğrenciler açısından kullanışlı bulunduğuna yönelik bulgular da 
mevcuttur (Çelik, 2012; Köse, Koç ve Yücesoy, 2013). 

Ayrıca bu tutum düzeylerinin cinsiyet faktöründen etkilenmediği 
görülmüştür. Benzer şekilde mobil yaş faktörü de öğrencilerin görüşleri üzeri-
nde bir etkiye sahip değildir. Diğer taraftan internete erişiminin bulunması da 
tutum puanlarında bir değişikliğe sebep olmamıştır. Mobil cihaza sahip olan 
öğrenciler incelendiğinde ise genel olarak tüm faktörlerde mobil cihazı 
olmayan öğrencilerden yüksek puan aldıkları dolayısı ile tutumlarının yüksek 
olduğu gözlenmiştir. Fakat istatistiksel olarak geçerli farklılık düzeyine oldukça 
yakın olsa da %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür. Son 
olarak ortaokul öğrencilerinin tutumlarının anlamlı biçimde yüksek olduğu 
dolayısı ile özellikle lise grubuna göre daha fazla mobil öğrenmeye yönelik 
olumlu görüşlere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 



PANDEMİ SÜRECİNDE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ÖĞRENİM... 15

5. Öneriler

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin mobil öğrenmeye karşı tutumlarının 
artırılmasına yönelik adımlar atılabilir. Özellikle lise düzeyindeki öğrencilerin 
diğer seviyelere göre daha düşük tutum sergilemesinin altında yatan sebe-
plerin tespit edilmesi amacıyla derinlemesine incelemeler yapılmalıdır. Son 
olarak çalışmada örneklem daha geniş tutulup farklı bölümlerdeki üniversite 
öğrencilerinin ve farklı lise türlerindeki grupların mobil öğrenmeye karşı 
tutumlarını içeren bir çalışma gerçekleştirilebilir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin 
mobil cihazları kullanabilme yetenekleri ve mobil cihazlar hakkındaki bilgileri 
içeren bir çalışma yapılabilir. Gelişen teknoloji dünyasında öğretmenlerin 
uyumunu, bilgisini, yeterliliğini arttırmak ve daha donanımlı öğretmen 
adayları yetiştirmek için üniversitede mobil öğrenmeyi içeren dersler 
verilebilir.
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1. Giriş

2019’un sonlarında ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19) pandemisi, dünyanın 
her yerinde sağlık başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve pedagojik bakımdan 
çok önemli değişimlere neden olmuştur. Bu pandemiden en çok etkilenen 
alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Şu anda, pandemi nedeniyle, dünya 
genelinde yüz yüze eğitim yürütülememektedir. Bu nedenle, dünya genelinde, 
milyonlarca kişi açık ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim görmeye başlamıştır. 
Dünyadaki bu pandemi nedeniyle, Türkiye’de tüm öğretim kademelerinde yüz 

1 *Bu çalışma 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi’nde sözlü bildiri olarak 
sunulmuştur.
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yüze eğitime ara verilmiş ve tüm öğrenciler için açık ve uzaktan eğitim 
olanakları kullanılmaya başlanmıştır (Can, 2020, s.11). COVID-19 salgını her 
şeyden önce bir sağlık krizidir. Pek çok ülke salgın döneminde okulları açmak 
ve okulları kapamak arasında kararsızlık yaşamıştır. Krizin etkileri birçok aile 
tarafından hissedilmiş ve daha önce benzeri görülmemiş şekilde onlıne eğitime 
geçilmiştir. Bu bağlamda ev ortamında oluşan eğitim süreci çocukların ve 
ailelerin yaşamını üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmıştır (Burgess ve 
Sievertsen, 2020). COVID-19 salgını birçok kanal aracılığıyla aileler üzerinde 
stresli bir ortam oluşturmuştur.  Ailenin sağlığı ile ilgili endişeler, işe gitmek 
zorunda kalma baskısı, evden iş ayarlamak zorunda olmanın stresi, potansiyel 
işsizlik ve kayıp gelir ve bir pandemiyle yaşamanın diğer sonuçları bunlar 
arasında sayılabilir. Bunun da ötesinde, çocukların okullaşması artık ebeveyn-
lerinin sorumluluğundadır ve okulların sağladığı yardım düzeyi muhtemelen 
okuldan okula büyük ölçüde değişecektir. Açıkça görülüyor ki, ebeveynlerin 
çocuklarının okul dışında eğitimlerine ayak uydurmalarına ne kadar yardımcı 
olabileceği, çocuklarının okulu tarafından ebeveynlere verilen kaynaklar gibi, 
aileler arasında büyük farklılıklar göstermektedir (Moroni,  Nicoletti ve 
Tominey, 2020).

COVID-19 olarak da bilinen Yeni Koronavirüsün pandemik yayılması,  
eğitim dâhil insan hayatının her yönünü önemli ölçüde altüst etmiştir. Virüsün 
endişe verici yayılması eğitim sisteminde bir kargaşaya neden olmuş bu durum 
eğitim kurumlarını kapatmaya zorlamıştır. UNESCO raporuna göre, 191 
ülkede 1,6 milyar çocuk ciddi şekilde eğitim kurumlarının geçici olarak 
kapatılmasından etkilenmiştir (Dawadi, Giri ve Simkhada, 2020). Coronavirüs 
salgını geleneksel eğitim anlayışını sekteye uğratmış, öğrenci ve öğretmenlerin 
bir araya gelerek yüz yüze eğitim yapma olanaklarını ellerinden almış, çağa 
ayak uydurma noktasında eğitim öğretimin tüm kademelerini ikaz etmiştir. 
Sürekli değişen ve gelişen dünya özelinde ülkelerin eğitim sistemleri de kendini 
güncellemek zorundadır. Coronavirüs salgını eğitim ve sağlık başta olmak 
üzere turizm, ekonomi vb. alanlarda tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ülkeler 
yüz yüze eğitimim mümkün olmadığı şu günlerde uzaktan eğitim çalışmalarına 
hız vermiştir. Ancak öğrenci ve öğretmenlerin bu çalışmalara katılabilmesi 
için gerekli alt yapı ve teknolojik ürünlere sahip olmasının yanında tüm 
dünyaya korku salan coronavirüsün oluşturduğu stres ortamından da kurtu-
labilmeleri büyük ölçüde önem arz etmektedir. Özellikle Çin’in Wuhan 
kentinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan coronavirüs sebebiyle yüz yüze 
eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi eğitim sisteminde belki de en 
önemli değişimdir. Bu durum başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere 
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eğitimin tüm paydaşları üzerinde bir baskı oluşturmuş ve özellikle 
öğretmenlerin iş hayatında stres yaşamasına neden olmuştur. Ancak uzaktan 
eğitim aracılığıyla da olsa geleceğimizin mimarları olarak gördüğümüz 
çocuklarımızın öğrenme faaliyetlerinden geri kalmamaları adına eğitim – 
öğretim etkinliklerinin devam etmesi gerekmektedir. Bu durum öğretmenlerin 
hem kendi yaşadıkları hem de öğrenci ve velilerin maruz kaldıkları stres ile 
başa çıkmalarını zorunlu kılmıştır.

Stres  günümüzde insanların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını etkileyen 
önemli bir sorundur (Kassymova ve diğ., 2019). Stres “insanların esenliği ve 
huzuru için bir tehlike işareti, bir uyarı olarak algılanan ve dolayısıyla yetersiz 
bir şekilde ele alınan olaylara gösterilen, belirgin olmayan fizyolojik ve psikolo-
jik tepkiler” olarak tanımlanabilir (Akgemci, 2001, s.302). Öğretmenlerin 
fiziksel ve ruh sağlığı okulun başarısı, öğrenmenin etkililiği, öğrencilerin 
kazanımları ve istikrarı için önem arz etmektedir. Öğretmenin yaşadığı ve 
üzerinde hissettiği stres baskısı onun tüm çalışmalarını olumsuz etkilemekte-
dir (Sarabıa ve  Collantes, 2020). Covid -19 salgını ile birlikte değişen eğitim 
ve öğretim süreçlerinin yerine getirilmesinde ön saflarda yer alan öğretmenler 
bu durum karşısında üzerlerinde ciddi anlamda stres hissetmişlerdir (Sokal, 
Trudel ve Babb, 2020). Bir öğretmende, iş stresi yaşandığında, gerginlik, daha 
hızlı kalp atışı, anksiyete, korku, sık idrara çıkma ihtiyacı, soluk yüz, baş ağrısı, 
uykusuzluk, el ve ayaklarda terleme, zayıf problem çözme, düşük iş performansı, 
gergin kaslar ve karar vermede sorun yaşama gibi semptomlar ortaya 
çıkmaktadır (Pragya, 2017). Stres ile birlikte ortaya çıkan bu sorunlar 
öğretmenlerin iş yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve ilerleyen süreçte 
öğretmenleri mesleğini yapamaz hale getirmektedir. Bu nedenle öğretmenler 
istenmeyen bir durum karşısında yaşadıkları stresi yenerek durumu kendi 
lehine çevirmeli ve strese neden olan durumu iyi bir şekilde algılamalı ve 
yönetmelidir. 

Literatürde öğretmen stresi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır 
(Altındağ, 2020; Westerberg, Newland ve Mendez, 2020; Gul ve Pecore, 2020; 
Kamola, 2020; Malik,  Fatima ve Bashir, 2020; Ramberg, Brolin Låftman,  
Åkerstedt ve Modin, 2020; Yanardağ ve Dikmen, 2020; Engin ve İpek, 2020). 
Görüldüğü üzere öğretmen stresi üzerine son yıllarda yapılmış birçok araştırma 
vardır. Bu araştırmalar konunun halen gündemde olduğunu ve bilimsel 
bağlamda ele alınmaya devam ettiğini göstermektedir. Araştırmalar okulun 
işleyişine,  okulun yönetimine, öğretmenler arası ilişkilere, öğrenci 
davranışlarını, öğrenci velileri ile yaşanan durumlara, okulun sahip olduğu 
maddi unsurlara bağlı olarak stres yaşadıklarını yönünde tespitler içermekte-
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dir. Öğretmenler üzerinde bu kadar çok stres faktörü var iken Covid -19 ile 
birlikte değişen eğitim ve öğretim faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni 
durumlar öğretmenler üzerindeki stresin daha da çoğalmasına yol açmıştır. 
Literatürde öğretmen stresini Covid -19 bağlamında ele alan bir araştırmaya 
rastlanmamış olması nedeniyle bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Araştırmanın sonuçları bağlamında tüm eğitim paydaşlarına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Covid 
-19 salgınının öğretmenler üzerinde oluşturduğu stresi incelemek ve çözüm 
önerileri geliştirmektir.

2. Yöntem

Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve ver-
ilerin analizine yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Covid-19 salgını döneminde öğretmenlerin stres yönetimine ilişkin 
görüşlerinin incelenmesi adlı bu çalışmanın modeli nitel durum çalışması 
olarak belirlenmiştir. Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün,  Karadeniz ve 
Demirel (2020)’e göre durum çalışmasında, zamana ve mekâna bağlı olarak 
bir örgütte ortaya çıkan durumların, bu durumu yaşayanlar tarafından 
betimlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada Covid- 19 süre-
cinde eğitim kurumları çalışanları olan öğretmenler üzerinde salgının 
oluşturduğu stres durumu betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırma da stres okul 
ortamında yaşanan bir durum olarak kabul edilmiş ve bu nedenle araştırma 
durum deseninde yapılandırılmıştır 

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekl-
emesine uygun olarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Büyüköztürk ve diğ. 
(2020) göre maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile araştırma problemini, 
farklı özelliklere sahip ancak kendi içinde benzeşik olan unsurlara sahip olan 
katılımcılar ile betimlemeye çalışmaktır. Burada amaç oluşturulan küçük bir 
örneklemin problemle ilgili bireylerin çeşitliliğini üst düzeyde yansıtmaktır. 
Bu bakımdan araştırmaya konu olan bireylerin cinsiyet, branş, kıdem ve 
çalıştığı okul türü değişkenlerine göre belirlenmesi stres kavramına ilişkin 
ortaya çıkan durumlara ilişkin çeşitlilik sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda 
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araştırmanın çalışma grubunu ülkemizdeki çeşitli okullarda görev yapan farklı 
branşlardaki 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların cinsi-
yet, kıdem, branş ve okul türü özellikleri dikkate alınarak çeşitlilik sağlanmaya 
çalışılmıştır. Katılımcıların kimlikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye yer 
verilmemiş olup katılımcılar K1, K2, K3, …K11 şeklinde kodlanmıştır. 
Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Katılımcılar Cinsiyet Branş Kıdem (Yıl) Okul Türü
K1 Kadın Müzik 9 Ortaokul
K2 Erkek Müzik 9 Ortaokul
K3 Erkek Sınıf Öğrt. 7 İlkokul
K4 Kadın Fen Bilimleri 25 Ortaokul
K5 Erkek Matematik 9 Ortaokul
K6 Kadın Matematik 9 Ortaokul
K7 Erkek Türk Dili ve Edb. 6 Lise
K8 Kadın İngilizce 6 Ortaokul
K9 Erkek Türkçe 9 Ortaokul

K10 Erkek Sosyal Bilgiler 20 Ortaokul
K11 Erkek Türkçe 7 Ortaokul
K12 Kadın İngilizce 16 Ortaokul
K13 Erkek Türkçe 10 Ortaokul
K14 Erkek Türkçe 9 Ortaokul
K15 Erkek Sınıf Öğretmeni 10 İlkokul
K16 Erkek Din Kültürü 6 Ortaokul
K17 Kadın Beden Eğitimi 8 Ortaokul
K18 Erkek Sosyal Bilgiler 6 Ortaokul
K19 Kadın Beden Eğitimi 9 Lise
K20 Erkek Fen Bilimleri 9 Ortaokul

Tablo 1’e göre çalışmaya katkı sunan 20 öğretmenden 13’ü erkek, 7’si ise 
kadındır.  6 ila 25 yıl arası hizmet yılı olan öğretmenlerden 17’si 1 – 10 yıl 
arası, 2’si 11 – 20 yıl arası, 1’i ise 25 yıllık kıdeme sahiptir. Katılımcıların 2’si 
ilkokul, 2’si lise ve 16’sı ise ortaokul düzeyinde görev yapmaktadır. Katılımcıların 
branşları; 1 Din Kültürü, 2 Sınıf Öğretmeni, 4 Türkçe, 2 Fen Bilimleri, 2 Beden 
Eğitimi, 2 Sosyal Bilgiler, 2 Müzik, 2 Matematik, 2 İngilizce, 1 Türk Dili ve 
Edebiyatı şeklindedir.
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2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğretmenlere ele-
ktronik posta yoluyla ulaştırılmıştır. Formun geliştirme sürecinde konuyla 
ilgili literatür taranarak sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan sorulara ilişkin 
eğitim bilimleri alanında uzman bir öğretim üyesinden görüş alınmıştır. 
Oluşturulan görüşme formu öğretmenlere elektronik posta yoluyla iletilmiş 
ve cevaplandıktan sonra tekrar elektonik posta yoluyla alınmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği ile hazırlanan formda katılımcılara şu sorular 
yöneltilmiştir:

1. Stres nedir?
2. Stres yönetimi nedir?
3. Covid –19 salgını döneminde öğretmenlik görevinizde ne tür değişimler 

yaşandı?
4. Covid –19 salgını döneminde okul yöneticiniz, öğretmenlerin üzerin-

deki baskı ve stresi azaltmak için   neler yaptı? Örneklerle açıklayınız
5. Covid –19 salgını döneminde öğretmenlik görevinizde yaşanan 

değişimler üzerinizde bir baskı ve stres oluşturdu mu? Örneklerle 
açıklayınız

6. Covid –19 salgını döneminde yaşadığınız stresle başa çıkmak için neler 
yapıyorsunuz?

7. Covid –19 salgını döneminde öğrenciler üzerinde oluşan baskı ve stresi 
azaltmak için neler yapıyorsunuz?

8. Covid –19 salgını döneminde veliler üzerinde oluşan baskı ve stresi 
azaltmak için neler yapıyorsunuz?

9. Stres……………………………gibidir. 
Çünkü……………………………………

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Büyüköztürk ve diğ. 
(2020)  göre içerik analizi; belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı 
sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yenile-
nebilir bir teknik olarak tanımlanabilir. Çalışmada içerik analizi, her sorunun 
ayrı değerlendirilerek tablolar ve grafikler ile sunulması ve her tablodan sonra 
doğrudan katılımcı görüşlerine örnekler verilmesi şeklinde yapılmıştır. 
Öncelikle katılımcılardan elde edilen veriler kodlanarak en küçük birimler 
haline getirilmiş, ikinci adım da ise bu kodlardan yola çıkılarak kategorilere 
ulaşılmıştır. Her soru bir tema olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bulgular 
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katılımcılardan elde edilen ifadelerin doğrudan verilmesi ile desteklenmiştir. 
Konuyla ilgili olarak oluşturulan metafor cümlesine verilen cevaplar da 
metafor analizi kapsamında yapılandırılmıştır.

3. Bulgular

Bu bölümde Covid-19 salgını döneminde öğretmenlerin stres yönetimine 
ilişkin görüşlerine ait nitel araştırma bulgularına yer verilmiştir. Araştırma 
sonucunda konuya ilişkin bulgular 9 tema altında incelenmiştir Bunlar; 
1) Öğretmenlerin stres nedir tanımına yönelik görüşleri, 2) Öğretmenlerin 
stres yönetimi nedir tanımına yönelik görüşleri, 3) Öğretmenlerin Covid-19 
döneminde öğretmenlik görevinde yaşanan değişimlere yönelik görüşleri, 
4) Öğretmenlerin Covid-19 döneminde okul yöneticilerinin öğretmenler 
üzerindeki baskı ve şiddeti azaltma kapsamında neler yaptıklarına dair 
görüşleri, 5) Öğretmenlerin Covid-19 döneminde meslek hayatlarında 
yaşadıkları değişimlerin üzerlerinde baskı ve/veya stres oluşturup 
oluşturmadıklarına yönelik görüşleri, 6) Öğretmenlerin Covid-19 döneminde 
yaşadıkları stresle başa çıkmak adına neler yaptıklarına dair görüşleri, 
7) Öğretmenlerin Covid-19 döneminde öğrenciler üzerinde oluşan baskı ve 
stresi azaltmak için neler yaptıklarına dair görüşleri, 8) Öğretmenlerin Covid-
19 döneminde veliler üzerinde oluşan baskı ve stresi azaltmak için neler 
yaptıklarına dair görüşleri, 9) ‘’Stres nedir?’’ konusuna yönelik metafor 
görüşleri. Bu temalara ilişkin kodlar ve katılımcı görüşleri alt başlıklar hâlinde 
sunulmuştur. Bulguların sunumunda tablo ve grafiklerden faydalanılmıştır. 
Ayrıca doğrudan alıntılarla bulgular desteklenmiştir.

3.1 Öğretmenlerin ‘’Stres Nedir?’’ Sorusuna Yönelik Görüşleri

Tablo 2. ‘’Stres” Kavramına İlişkin Görüşler

Kategoriler f %
Tehdit K1, K4,K5,K15,K18 %25
Kaygı K6, K7, K10, K16 %20
Gerilim K2, K9, K12 %15

Yoğun Duygusal Durum K3,K8,K11, K13, 
K14, K17, K19, K20 %40

Tablo 2’de öğretmenlerin “Stres nedir?’’ sorusuna verdikleri cevaplar yer 
almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; Tehdit (f5), Kaygı (f4), Gerilim (f3), 
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Yoğun Duygusal Durum (f8), şeklinde 4 alt kategoride yapılandırılmıştır. Elde 
edilen verilere göre öğretmenlerin yüzde 40’lık bir kısmının stresi ‘Yoğun 
Duygusal Durum’’ şeklinde cevapladıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra 
öğretmenlerin diğer yüzde 45’lik kısmı ise disiplini ‘’ Tehdit ve Kaygı’’ 
şeklindeki kategorilerle cevaplamışlardır. ‘Gerilim’’ kategorisi ise öğretmenlerin 
yüzde 10’luk kısmı tarafından cevaplanmıştır.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K1: Bireyin tehdit altında hissettiğinde gösterdiği tepkidir.
K16:  Kişinin her hangi bir olay için gereğinden fazla heyecanlanarak kaygı 

düzeyini arttırmasıdır.
K2:  Kişinin fizyolojik ve psikolojik açıdan baskı altında hissetmesi ve 

yaşadığı gerilimdir
K3:  Kişinin karşılaştığı sorunlarla, sıkıntılarla baş edemediği durumlarda 

ortaya çıkan duygusal bir durumdur.

3.2.  Öğretmenlerin ‘’Stres Yönetimi Nedir?’’ Sorusuna Yönelik 
Görüşleri

Tablo 3. ‘’Stres Yönetimi” Kavramına İlişkin Görüşler

Kategoriler f %
Strese Neden Olan Durumu Kontrol 
Etmeye Çalışmak

K1, K2, K4, K5, K6, 
K10, K11, K14, K16 %45

Sorunları En Az Zararla Atlatmaya 
Çalışmak K3, K7 %10

Strese Neden Olan Durum Karşısında 
Çözüm Yolları Aramak K8, K12, K13, K15, K19 %25

Stres Durumunu Bastırmak K9 %5
Mantık Doğrultusunda Hareket Etmek K17, K18, K20 %15

Tablo 3’te öğretmenlerin “Stres yönetimi nedir?’’ sorusuna verdikleri ceva-
plar yer almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; “Strese Neden Olan 
Durumu Kontrol Etmeye Çalışmak” (f9), “Sorunları En Az Zararla Atlatmaya 
Çalışmak” (f2), “Strese Neden Olan Durum Karşısında Çözüm Yolları Aramak” 
(f5), “Stres Durumunu Bastırmak” (f1) ve “Mantık Doğrultusunda Hareket 
Etmek” (f3) şeklinde 5 alt kategoride yapılandırılmıştır. Elde edilen verilere 
göre öğretmenlerin yüzde 45’lik bir kısmının stresi yönetimin “Strese Neden 
Olan Durumu Kontrol Etmeye Çalışmak” şeklinde tanımladıkları görülmek-
tedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin bu kategoriden sonra en fazla (%25) 
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“Strese Neden Olan Durum Karşısında Çözüm Yolları Aramak” şeklinde 
cevap verdikleri tespit edilmiştir. 

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K6:  Stres yönetimi, duygularını, kaygılarını, korkularını kontrol ede-
bilmek demektir.

K3: Karşılaşılan sorunları, sıkıntıları en az zararla atlatmaktır
K13:  Olumsuz duyguların etkisini en aza indirmek için çeşitli yollara 

başvurmak.
K9:  Stresin, ilişkilere veya yaptığımız işe zarar vermemesi için 

bastırılmasıdır.
K17:  Şartlar ve imkânlar doğrultusunda soğuk kanlı olmak ve mantığı 

elden bırakmadan hareket edebilmek.

3.3.  Covid-19 salgını döneminde öğretmenlik görevinizde ne tür 
değişimler yaşandı? Sorusuna Yönelik Görüşler

Tablo 4. Öğretmenlik Görevinde Yaşanan Değişimlere Yönelik Görüşler

Kategoriler f %
Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine 
Geçme

K8, K9, K13, K14, K15, K19, 
K20 %35

Dijital Platformlara Ağırlık 
Verme K3, K7, K10, K12 %20

Teknolojiyi Etkin ve Verimli 
Kullanma K4 %5

Sorumlulukların Artması K5 %5
Mesai Kavramının Değişmesi K11, K18 %10
Okuldan ve Öğrencilerden Uzak 
Kalma K6, K16, K17, %15

Öğrencilere Karşı Daha Fazla 
Sorumluluk Hissetme K1, K2, %10

Tablo 4’te öğretmenlerin “Covid-19 salgını döneminde öğretmenlik 
görevinizde ne tür değişimler yaşandı?’’ sorusuna verdikleri cevaplar yer 
almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; “Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine 
Geçme” (f7), “Dijital Platformlara Ağırlık Verme” (f4), “Teknolojiyi Etkin 
ve Verimli Kullanma” (f1), “Sorumlulukların Artması” (f1), “Mesai 
Kavramının Değişmesi” (f2), “Okuldan ve Öğrencilerden Uzak Kalma” (f3) 
ve “Öğrencilere Karşı Daha Fazla Sorumluluk Hissetme” (f2) şeklinde 7 alt 
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kategoride yapılandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin yüzde 
35’lik bir kısmının öğretmenlik hayatındaki en büyük değişimin “Uzaktan 
Eğitim Faaliyetlerine Geçme” şeklinde gördükleri tespit edilmiştir. Bunun 
yanı sıra “Dijital Platformlara Ağırlık Verme” (%20) ve “Okuldan ve 
Öğrencilerden Uzak Kalma” (%15) cevaplarının da ağırlıklı olarak 
cevaplandıkları görülmüştür.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K8:  Öğrencilerimizle göz göze gelemediğimiz uzaktan eğitim vermek 
zorunda kaldığımız bir süreç yaşandı.

K7:  …telefon ve bilgisayar gibi araçları daha sık kullanma, her türlü 
iletişim ve haberleşmeyi uzaktan; çeşitli iletişim araçlarıyla yapma

K4:  …teknolojiyi verimli  kullanmayı  öğrendim
K5: Sorumluluklarım daha da arttı.
K11:  Yüz yüze eğitim döneminden farklı olarak bu süreçte mesai kavramının 

biraz daha genişlediğini söyleyebilmek mümkün
K16:  Bu dönemde öğrencilerimden uzak kalmak benim için öğretmenlik 

görevimdeki en büyük değişiklikti.
K2:  Öğrencilere karşı daha fazla sorumluluk üstlenmem gerektiğini 

düşünerek hareket etmeye başladım.

3.4.  Covid-19 salgını döneminde öğretmenlik görevinizde yaşanan 
değişimler üzerinizde bir baskı ve stres oluşturdu mu? Sorusuna 
Yönelik Görüşler

Tablo 5. Öğretmenlerin Salgın Düneminde Üzerlerinde Baskı Oluşup 
Oluşmadığına Yönelik Görüşleri

Kategoriler f %

Evet K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, 
K15, K17, K18, K19, K20, %85

Hayır K5, K13, K16 %15

Yapılan görüşmede “covid-19 salgını döneminde öğretmenlik görevinizde 
yaşanan değişimler, üzerinizde bir baskı ve stres oluşturdu mu?” sorusuna 
öğretmenlerin %85’i baskı oluşturduğunu belirtirken %15’i ise herhangi bir 
baskı hissetmediklerini dile getirmişlerdir.
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3.5.  Covid-19 salgını döneminde okul yöneticiniz, öğretmenlerin 
üzerindeki baskı ve stresi azaltmak için neler yaptı? Sorusuna 
Yönelik Görüşler

Tablo 6. Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Üzerinde Oluşan Stres Faktörünü 
Azaltmaya İlişkin Görüşleri

Kategoriler f %
Hiçbir şey yapmadı K1, K5, K9 %15
Ders programlarını öğretmen istekleri doğrul-
tusunda yaptı K2, K4, K6, K8, K12 %25

Süreçle alakalı bilgilendirmeler yaptı K7, K8 %10
Motive edici söylemlerde bulundu K10, K11, K13, K19 %20
Esnek ve kolaylaştırıcı bir tavır takındı K3, K14, K15 %15
Okul içi temizlik önlemlerini artırdı K16, K20 %10
Rehberlik danışmanlığı sağladı K17 %5

Tablo 6’da öğretmenlerin “Covid-19 salgını döneminde okul yöneticiniz, 
öğretmenlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltmak için neler yaptı?’’ sorusuna 
verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; “Ders 
programlarını öğretmen istekleri doğrultusunda yaptı” (f5), “Motive edici söy-
lemlerde bulundu” (f4), “Esnek ve kolaylaştırıcı bir tavır takındı” (f3), “Hiçbir 
şey yapmadı” (f3), “Süreçle alakalı bilgilendirmeler yaptı” (f2), “Okul içi tem-
izlik önlemlerini artırdı” (f2) ve “Rehberlik danışmanlığı sağladı” (f1) şeklinde 
7 alt kategoride yapılandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin 
yüzde 25’lik bir kısmının üzerlerindeki baskı ve şiddetin azaltılması adına 
yöneticilerinin “Ders programlarını öğretmen istekleri doğrultusunda 
yaptığını” dile getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların 
%15’i tarafından okul yöneticilerimiz “Hiçbir şey yapmadı” olarak belirtilen 
kategori de dikkat çekmiştir.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K1: Maalesef baskı ve stresi azaltması yönünde bir tutumla karşılaşmadım.
K4:  Okul   yöneticimiz   ders  programını  bizlerin  daha  verimli  olacağımız  

saatleri  seçerek  verdi. 
K18:  Okul idaremiz tarafından düzenli olarak bilgilendirdik. Sürece hakim 

olmak da süreçle alakalı stresimizi azaltmaktadır.
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K14:  Her fırsatta vazifemizi özenle yaptığımızı ifade etti ve tavırlarıyla 
arkamızda olduğunu hissettirdi.

K15: Katı kurallar yerine esnek çalışma imkânı sağladı.
K20:  Okul içinde herhangi bir bulaş olmaması için gerekli olan hijyen, 

maske, mesafe gibi ihtiyaç ve uyarıların yeteri kadar yapılmasını 
sağladı. 

K17: Çok stres altında olan öğretmenlere rehberlik danışmanlığı verildi.

3.6.  Covid-19 salgını döneminde yaşadığınız stresle başa çıkmak için 
neler yapıyorsunuz? Sorusuna Yönelik Görüşler

Tablo 7.  Öğretmenlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerine İlişkin Görüşleri

Kategoriler f %

Salgın sürecinin biteceğini düşünmek K3, K8 %10
Olumlu şeyler düşünmek / Kendini 
motive etmek K10, K11, K14, K15, K19, K20 %30

İşe ve aileye odaklanmak K9, K18 %10
Yoga yapmak K17 %5
Çeşitli aktivitelere yönelmek
(kitap okumak, film izlemek, yürüyüş 
yapmak, müzik dinlemek)

K1, K2, K4, K6, K7, K12 %30

Tablo 7’de salgın döneminde öğretmenlik görevinizde yaşanan değişimler, 
üzerinizde bir baskı ve stres oluşturdu mu? sorusuna evet / oluşturdu şeklinde 
cevap veren 17 öğretmenin “Covid-19 salgını döneminde yaşadığınız stresle 
başa çıkmak için neler yapıyorsunuz?’’ sorusuna verdikleri cevaplar yer 
almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; “Salgın sürecinin biteceğini 
düşünmek” (f2), “Olumlu şeyler düşünmek / Kendini motive etmek” (f6), “İşe 
ve aileye odaklanmak” (f2), “Yoga yapmak” (f1), “Çeşitli aktivitelere yönelmek 
(kitap okumak, film izlemek, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek)” (f6) şeklinde 
5 alt kategoride yapılandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin 
%30’luk bir kısmının stresle başa çıkmak için olumlu şeyler düşünerek kendini 
motive ettikleri ve kitap okumak, film izlemek, yürüyüş yapmak gibi çeşitli 
aktivitelere yöneldikleri görülmüştür.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K3:  Bu sürecin geçici bir süreç olduğunu bütün zor zamanlar gibi bu 
zamanların da geçeceğini düşünerek 

K11: Kendimi motive edebilmek için telkinde bulunmaya çalışıyorum.
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K18:  Stresle başa çıkabilmek için de işime ve aileme daha fazla odaklan-
maya çalışıyorum.

K17:  Yogaya başladım. Nefes egzersizleri yapıyorum ve pozitif enerji 
yaymaya çalışıyorum.

K2:  Mümkün olduğu kadar uygun alanlarda yürüyüşler yapıp evde 
kaldığımız süreler içerisinde kitap okumak gibi kendimizi rahatlata-
cak aktivitelerde bulunmaya gayret gösterdik

3.7.  Covid-19 salgını döneminde öğrenciler üzerinde oluşan baskı ve 
stresi azaltmak için neler yapıyorsunuz? Sorusuna Yönelik Görüşler

Tablo 8. Öğrenciler Üzerindeki Stresi Azaltmaya İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kategoriler f %
Dersi eğlenceli hale getirmek K4, K5, K9, K12 %20
Rehberlik faaliyetlerinde bulunmak K2, K3, K7, K14, %20
Sürekli iletişim halinde kalmak K6, K8, K15, K18, K19 %25
Öğrencileri rahatlatıcı ifadeler kullanmak K1, K10, K11, K13, K16, K17, K20 %35

Tablo 8’de öğretmenlerin Covid-19 salgını döneminde öğrenciler üzerinde 
oluşan baskı ve stresi azaltmak için neler yapıyorsunuz? sorusuna verdikleri 
cevaplar yer almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; “Öğrencileri rahatlatıcı 
ifadeler kullanmak” (f7), “Sürekli iletişim halinde kalmak” (f5), “Rehberlik 
faaliyetlerinde bulunmak” (f4), “Dersi eğlenceli hale getirmek” (f4) şeklinde 4 
alt kategoride yapılandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin 
%35’lik bir kısmı öğrencilerde oluşan baskı ve stresi azaltmak için öğrencileri 
rahatlatıcı ifadeler kullandığını belirtmiştir.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K12:  Dersin akıcı geçmesi ,sıkılmamaları için belli bir temponun üstünde 
ders işlemeye çalışıyorum, daha çok eğlenceli geçsin istiyorum.

K14:  Gerekli zamanlarda derslere ilave olarak çocuklara rehberlik faaliy-
etleri yapıyorum.

K6:  Öğrencilerim ile sürekli iletişim halinde olmaya özen gösteriyorum. 
Bu süreci en az zararla atlatacağımız ve kayıplarını telafi edebileceğimiz 
hususunda telkinlerde bulunuyorum.

K13:  Bu salgının sonsuza kadar süremeyeceğini elbet bir gün yok olacağını, 
okulların kısa zamanda açılmasıyla eski düzenimize döneceğimizi, 
çok özledikleri arkadaşlarıyla yine oyunlar oynayabileceklerini 
söyleyerek motive etmeye çalışıyorum.
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3.8.  Covid-19 salgını döneminde veliler üzerinde oluşan baskı ve stresi 
azaltmak için neler yapıyorsunuz? Sorusuna Yönelik Görüşler

Tablo 9. Veliler Üzerindeki Stresi Azaltmaya İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kategoriler f %
Hiçbir şey yapmıyorum K1, K2, K5, %15

İletişimde kalarak bilgilendirmeler yapıyorum
K4, K6, K7, K8, K9, K10, 
K11, K12, K13, K14, K15, 
K16, K18, K19, K20

%75

Okul rehberlik servisine yönlendiriyorum K3, K17 %10

Tablo 9’da öğretmenlerin Covid-19 salgını döneminde veliler üzerinde 
oluşan baskı ve stresi azaltmak için neler yapıyorsunuz? sorusuna verdikleri 
cevaplar yer almaktadır. Buna göre öğretmen görüşleri; “İletişimde kalarak 
bilgilendirmeler yapıyorum” (f15), “Hiçbir şey yapmıyorum” (f3), “Okul reh-
berlik servisine yönlendiriyorum” (f2), şeklinde 3 alt kategoride 
yapılandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin %75’lik bir kısmı 
velilerde oluşan baskı ve stresi azaltmak için onlarla iletişimde kalarak bilg-
ilendirmeler yaptıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin %15’lik bir kısmının ise 
“Hiçbir şey yapmıyorum” şeklinde cevap vermesi öğretmene yüklenen roller 
göz önüne alındığında düşündürü bir cevap olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K2: Veliler üzerindeki baskı ile ilgili bir çalışma yapmıyorum.
K4:  Kendi rehber öğretmeni olduğum sınıfta velilerle bu süreç hakkında 

konuşma yapmıştım.
K6:  Velilerim ile sürekli iletişim halindeyim. Onları yapılacaklar husu-

sunda bilgilendirdim.
K17:  Bölge itibariyle veli konusunda şanslıyız bilinçli velilerimiz var. Aksi 

durumlarda okulumuzun rehberlik servisine yönlendiriyoruz.

3.9. Öğretmenlerin Strese Yönelik Metafor Örnekleri

Tablo 10. Stres Kavramına İlişkinMetafor Örnekleri

Kategoriler f %
--NESNE--
Pres makinesi, Anahtar, Satranç 
taşı, İdam ipi, Kartopu

K1, K2, K4, K9, K10, K11, K13, K15 %40
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--CANLI BİR VARLIK--
Ağaç kurdu, Eş K3, K6, K8, K12, K14, K18, K20 %35

--HASTALIK--
Kanser, Bulaşıcı hastalık, Virüs, 
Mikrop

K5, K7, K16, K17, K19 %25

Tablo 10’da öğretmenlerin stres kavramına yönelik metafor örnekleri yer 
almaktadır. Buna göre öğretmenlerin stresi; “pres makinesi, anahtar, satranç 
taşı, idam ipi, kartopu gibi nesnelere” (f8), “ağaç kurdu, eş gibi canlı varlıklara” 
(f7), “kanser, bulaşıcı hastalık, virüs, mikrop gibi hastalık ve hastalığa neden 
olan etmenlere” (f5) benzetmelerinden kaynaklı olarak 3 alt kategori 
oluşmuştur. Verilen cevaplar göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin 
tamamına yakını stresin olumsuz bir durum olduğunu ifade etmiştir. Bu 
durum da öğretmenlerin stres olgusunun yönetiminde yeterli donanıma sahip 
olmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Bu konuda katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:

K2: Stres pres makinesi gibidir. Çünkü altında kalırsan ezilirsin.
K9: Stres satranç taşları gibidir. Çünkü sen onu yemezsen o seni yer.
K13:  Stres idam ipi gibidir. Çünkü insanı sıktıkça sıkıyor, gevşetilmezse 

sonu hüsran olabilir
K6: Stres ağacın içini kemiren kurt gibidir. Çünkü insanı yer bitirir.
K5:  Stres kanser gibidir. Çünkü ona teslim olursan bütün vücudunu sarar 

ve ona mağlup olursun 
K17:  Stres virüs gibidir. Çünkü bir kere içinize düştü mü bütün ruhunuzu 

ve bedeninizi esir alır.
K19: Stres mikrop gibidir. Çünkü kontrol altına alınmazsa yayılır.

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırma bağlamında katılımcıların stres kavramını tanımlarken tehdit, 
kaygı, gerilim ve yoğun duygusal durum şeklinde olumsuz fikir beyan etmeleri 
dikkat çekicidir. Güçlü (2001)’e göre stres sözcüğünün Latince “estrictia” keli-
mesinden doğduğu ve 17. yy.da felaket, bela, musibet, dert, keder gibi anlam-
lara geldiği, sonraları ise bu derece olumsuz anlamların biraz daha kırılarak 
güç, baskı, zor gibi anlamlara gelecek şekilde kullanıldığı bilinmektedir.  
Benzer şekilde Ceylan ve Korkmaz  (2015, s.314) stres kavramına ilişkin “Stres; 
günümüz insanının sıklıkla karşı karşıya kaldığı önemli psikolojik sorunların 
başında gelmektedir. Günümüzün sosyal ve psikolojik vebası olarak 
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adlandırılabilecek stres nedeniyle bireyler birçok olumsuz durum ile karşı 
karşıya kalmaktadır” ifadelerini kullanmıştır. Stres kavramına ilişkin olumsuz 
ifadelere Yamuç ve Türker (2015, s.393)’in araştırmasında “Stres birçok 
araştırmacı tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Stres bir tanımda 
olağanın dışında kısıtlama, istek, talep vb. durumlarla karşılaşıldığında birey 
tarafından algılanan olumsuz durumlar” betimlemesi ile rastlanmıştır. Bu 
araştırma, kapsamında literatürde ortaya çıkan stres tanımlarına, benzer 
şekilde olumsuz ifadeler kullanılması strese karşı hissedilen bu olumsuz 
tutumun stres olgusunun yönetiminde ve stres durumlarında ortaya çıkan 
süreçlerden faydalanabilme konusunda katılımcıların yeterli donanıma sahip 
olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Çünkü stres kavramı her ne kadar 
olumsuz bir çağrışım yapsa da tıpkı çatışma yönetiminde olduğu gibi yönetile-
bilirse bireyler ve örgütler açısından faydalı hale getirilebilir. Bu bağlamda 
katılımcıların stres kavramına olumsuz yaklaşımları Covid-19 salgın dönemi-
nde ortaya çıkan beklenmedik değişimlere ve artan iş yüküne karşı üzerlerinde 
oluşan stres baskısına karşı savunmasız oldukları şeklinde yorumlanabilir.

Katılımcıların stres yönetimi kavramına ilişkin görüşleri incelendiğinde, 
strese neden olan durumu kontrol etmeye çalışmak, strese neden olan durum 
karşısında çözüm yolları aramak, mantık doğrultusunda hareket etmek ifadel-
erinin ön plana çıktığı görülmektedir. Katılımcıların stres kavramına ilişkin 
olumsuz görüş bildirmelerine rağmen stres yönetimi kavramına daha olumlu 
yaklaşmaları, bu soru kapsamında katılımcıların stresin yönetilebilir olduğunu 
düşündüklerini göstermektedir. Katılımcıların bu yaklaşımı, olumsuz gibi 
görünen bir takım örgütsel süreçlerin aslında yönetilerek örgüt açısından bir 
avantaja dönüştürülmesi süreci konsunda bilgi sahibi olmadıkları, ancak bu 
bilgi kendilerine bir soru şeklinde olsa bile verildiğinde olumsuz gibi görünen 
kavram hakkında katılımcıların farkındalığının arttığını göstermesi açısından 
önem taşımaktadır. Karabulut ve Özel (2018) stres yönetimi  kişiyi baskı altına 
alan stresle karşılaşıldığında çeşitli yöntemler kullanarak stresin asgari düzeye 
indirilmesini sağlayan bir süreç olarak ifade etmiştir.  Stres yönetilemediği 
zaman Korkmaz ve Ceylan (2012)’ın belittiği üzere bireyde başta ruhsal ve 
sosyal sorunlar ortaya çıkarmakta, ilerleyen süreçte birey bu sorunlar nedeni 
ile iş performansını ve verimliliğini kaybetmektedir. Bu durum ise bireyin 
çalıştığı kurum ve çevresi olan ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Literatürde 
ortaya çıkan ifadeler de göstermektedir ki stres yönetimi çalışanların hem özel 
hayatına hem de iş hayatına bir düzen getirmektedir. Bu bağlamda araştırmanın 
katılımcıları her ne kadar stres yönetimini var olan stresi ortadan kaldırmaya 
dönük davranışlar olarak tanımlamış olsalar da katılımcıların stres yönetimi 
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ile ortaya çıkan çözümlerin örgütün yararına kullanılması bağlamında 
farkındalık sahibi olmadıkları söylenebilir.

Katılımcılar salgın döneminde öğretmenlik görevlerinde ortaya çıkan 
değişimleri ifade ederken uzaktan eğitim faaliyetlerine geçme, dijital platform-
lara ağırlık verme, okuldan ve öğrencilerden uzak kalma, mesai kavramının 
değişmesi, öğrencilere karşı daha fazla sorumluluk hissetme şeklinde görüş 
bildirmişlerdir. Yine öğretmenlerin %85’i salgın döneminde değişen öğretmen 
rolleri bağlamında üzerlerinde baskı hissettiklerini ifade etmişlerdir. 
Katılımcılar öğretmenlik görevlerinde yaşanan değişimi daha çok uzaktan 
eğitime bağlamışlardır. Uzaktan eğitim ile birlikte mesai kavramının değişmesi, 
evden yapılan derslerde yaşanan sorunlar, katılımcıların öğrencilerine karşı 
daha fazla sorumluluk hissetmelerine neden olmuştur. Literatür incelendiğinde 
uzaktan eğitime ilişkin birçok araştırma yapıldığı görülemektedir. Bakioğlu ve 
Çevik (2020) araştırmalarında öğretmenlerin eğitim öğretim süreçlerinin ve 
kullanılan materyallerin değişimi, öğrencilerle iletişim kuramama, derslere 
katılımın az olması, okul yönetiminin baskısı nedeniyle kendilerini yetersiz 
gördükleri bulgusunu tespit etmiştir. Başaran,  Doğan,  Karaoğlu ve Şahin 
(2020) pandemi süreci kapsamında eğitimin aksamaması adına yapılan 
uzaktan eğitim sistemi hakkında katılımcılar, faydalı yönlerinin olduğu 
belirtmiş ancak etkileşimin kısıtlı olması, öğrencilerin derse aktif katılamaması, 
bireysel farklılıklara uygun olmaması, teknik aksaklıklar sebebiyle derse girişte 
sorun yaşanması vb. hususlarda eksiklerinin olduğunu ve alt yapı, fırsat 
eşitsizliği, içerik, materyal anlamında geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini 
ifade etmişlerdir.  Bu bağlamda Moçoşoğlu ve Kaya (2020)’nın araştırma sonu-
cunda elde ettikleri öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin tutum düzeylerinin 
genel olarak “Katılmıyorum” düzeyinde olması bu araştırma sonuçlarını 
destekler niteliktedir.

Katılımcıların salgın dönminde ortaya çıkan stresle başa çıkma konusunda 
neler yaptıklarına ilişkin olarak olumlu şeyler düşünmek / kendini motive 
etmek, çeşitli aktivitelere yönelmek (kitap okumak, film izlemek, yürüyüş 
yapmak, müzik dinlemek), salgın sürecinin biteceğini düşünmek, işe ve aileye 
odaklanmak ifadelerini kullandıkları görülmüştür.  Yine salgın döneminde 
okul yöneticilerinin öğretmenler üzerinde oluşan baskı ve stresi azaltmak 
bağlamında ders programlarını öğretmen istekleri doğrultusunda yapmak, 
motive edici söylemlerde bulunmak, esnek ve kolaylaştırıcı bir tavır takınmak, 
süreçle alakalı bilgilendirmeler yapmak ifadeleri ön plana çıkmaktadır. Ancak 
üç katılımcının hiçbir şey yapmadı ynünde ifade kullanması düşündürücüdür. 
Öğretmenlerin stresle başa çıkmak adına daha çok kendi kişisel alanlarında 
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kaldığı, okula ya da eğitim öğretim sürecinde yaşanan değişimlere ilişkin 
önlem alma yoluna gitmedikleri dikkat çekici bir bulgudur. Öğretmenlerin 
yönetici davranışlarına ilişkin söylemlerinin ise tamamen okul ve iş sürecine 
ilişkin olduğu görülmektedir. Katılımcıların stresle başa çıkmada kişisel 
alanlarında kalması, salgın nedeniyle ortaya çıkan değişimlerle baş edeme-
klerini şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan yönetici davranışlarını okul ve 
iş süreçlerine ilişkin tanımlamış olmaları katılımcıların salgın döneminde 
amirlerinden destek beklediklerini göstermektedir. Literatürde öğretmenlerin 
üzerlerinde oluşan baskıyı azaltma konusunda bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Çalışmaların daha çok insan psikolojisi üzerine yapıldığı görülmüştür. Bu 
bağlamda Bilge ve Bilge (2020) koronavirüs salgını ve sosyal izolasyonun, ve 
stresle işlevsel olmayan baş etmenin bireylerin psikolojik semptomlarında 
bozucu bir etkisi görülürken psikolojik sağlamlığın koruyucu bir etkisi olduğu 
saptamıştır. Subölen (2020) ise pandemi döneminde bireylerin rahatlamak 
adına mizah faktörünü kullandığını ifade etmiştir. 

Katılımcılar, öğrenciler üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla, 
öğrencileri rahatlatıcı ifadeler kullanmak, sürekli iletişim halinde kalmak, reh-
berlik faaliyetlerinde bulunmak, eğlenceli hale getirmek davranışlarında 
bulunduklarını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Çakın ve Akyavuz (2020) 
öğrenci motivasyonu üzerinde durarak öğretmenlerin öğrencileri güzel sözler, 
destekleyici etkinlikler ve gelecek için teşviklerle ile motive etmeye çalıştığı 
bulgusuna ulaşmıştır. Bozkurt (2020, s.1) ise çalışmasında öğrencilerin uzaktan 
eğitime ilişkin metaforik algılarını incelemiştir. Buna göre “çalışmada olumlu 
metafor grubunda kolaylaştırıcı, yaşam boyu öğrenme, öğretimsel bulunuşluk, 
yapılandırılmış öğrenme, topluluk hissi, özerklik, zaman ve mekan bağımsızlık, 
içsel motivasyon ve erişebilirlik temaları ortaya çıkmıştır. Olumsuz metaforlar 
grubunda ise yalnızlık duygusu, yapaylık, sosyalleşme, dışsal motivasyon, izo-
lasyon, iletişimsizlik, psikolojik uzaklık, kalite, eşitsizlik, anındalık ve duyuşsal 
yakınlık temaları ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucuna göre uzaktan eğitimde 
kuram ve uygulamanın dengeli bir şekilde uygulanmasının ve buna göre 
öğretim tasarımı yapılmasının anlamlı öğrenme deneyimleri sağlayacağı 
düşünülmektedir”

Katılımcılar Covid-19 salgını döneminde veliler üzerinde oluşan baskı ve 
stresi azaltmak için iletişimde kalarak bilgilendirmeler yapıyorum, hiçbir şey 
yapmıyorum, okul rehberlik servisine yönlendiriyorum şeklinde görüş 
bildirmişlerdir. Bu konuda bazı öğretmenlerin hiçbir şey yapmıyorum ifadesi 
üzüntü vericidir. Çünkü sürecin tüm sorumluluğunu velilere yüklemek yada 
okul yönetiminden bu konuda talimat beklemek salgın sürecinde oluşan 
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sorunlara yenilerini ekleyecektir. Ancak velilerle iletişimini güçlendiren ve 
velilere ulaşarak süreci iyi yöneten öğretmenlerin okulun işleyişine ve öğrenci 
verimliliğine olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu konuda Haşıloğlu, 
Durak ve Arslan  (2020, s.214), çalışmasında öğretmenlerin velilere ulaşma 
konusunda sorun yaşadıklarını, ulaştıkları velilerin ise genel olarak çocuklarına 
karşı ilgili olduklarını, ilgili olan velilerin sosyoekonomik düzeylerinin yüksek 
olduğunu, uzaktan eğitimde öğrenci verimliliğinin düştüğünü, salgın sonrası 
öğrencilerin okula dönüşte zorlanacağını, çeşitli uyum sorunlarının ortaya 
çıkacağını ifade etmiştir.

Mish’e (1991) göre metafor; bi fikir, ifade, kavram veya nesne arasında 
benzerlik kurmak için bir diğerinin yerine kullanılmasıdır ( akt: Özdemir, 
2012: 372). Bireylerden bir nesne veya olgu üzerine metafor kurmaları istenek 
aslında onların bu duruma karşı bakış açıları tespit edilmeye çalışılmaktadır. 
Araştırma bağlamında katılımcılardan stres kavramını benzetme yoluyla 
açıklamaları istenmiş ve bu kavramlar kategorilendirilmiştir. Katılımcıların 
metafor cümleleri incelendiğinde stresin genellikle kartopu, idam ipi, pres 
makinesi, satranç taşı gibi nesnelere benzetildiği, yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilediği ve kontrol altına alınmazsa olumsuz sonuçlarının insanı der-
inden etkileyeceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları bağlamında 
aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:

•	 Öğretmenlerin uzaktan eğitim faaliyetlerine yabancı olması stres düzeylerini 
artırmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlere uzaktan eğitime yönelik seminer ve 
kurs gibi faaliyetler düzenlenmelidir.

•	 Okul yönetiminin öğretmenlerden beklentileri onlar üzerinde bir baskı 
oluşturmaktadır. Yöneticilerin bu süreçte daha esnek ve işbirliğine açık 
olmaları gerekmektedir.

•	 Son sınıf öğrencilerinin dönem sonunda girecekleri sınavlar öğretmenlerde 
konuların yetiştirilememesi ve öğrenciler tarafından anlaşılamaması noktasında 
bir stres unsuru olmaktadır.

•	 Bakanlık tarafından yapılacak olan sınavlar konu ve zamanlama bakımından 
daha esnek hale getirilmelidir.

•	 Okuların kapanması ile birlikte velilerin çocuklarına ilişkin beklentileri 
artmıştır. Bu bağlamda velilerin öğretmenlerden beklentileri de değişime 
uğramıştır. Bu süreçte öğretmenlerin veliler ile daha sıklıkla iletişime geçmesi 
öğretmen üzerindeki veli baskısını azaltacaktır.

•	 Öğretmenlere stres yönetimine ilişkin uzman kişilerce eğitimler verilmelidir.
•	 Okul ders programları imkânlar dâhilinde öğretmenlerin istek ve önerileri 

doğrultusunda yapılmalıdır.
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1. Giriş

Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye ekonomisine bakıldığında, ekonominin 
daima büyüme eğiliminde olduğu fakat sürdürülebilir bir büyümenin 
sağlanamadığı görülmektedir. Sürdürülebilir bir büyümenin sağlanamamasının 
birçok ekonomik ve sosyal nedeni bulunmaktadır. Bunun yanında, Türkiye 
ekonomisinin dinamik bir yapı arz ettiği, müteşebbis gücün heyecanlı olduğu, 
sınırlarımızda da yeni yapılanan ve Türkiye’deki her türlü üretime ihtiyaç 
duyan bir coğrafyanın bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından biri de verimli istihdamı geliştirmek olup, bu kapsamda eko-
nomik alanda müteşebbis ruha sahip bireylerin artırılması ve teşvik edilmesi 
önem kazanmaktadır. Belirtilen bu müteşebbis ruha sahip girişimcilerin sahip 
oldukları finansal okur yazarlık bilgi ve becerilerinin önemi açıkça görülme-
ktedir. En yalın haliyle finansal okuryazarlık, bir üreticinin ve tüketicinin 



40 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

parasının kullanımında ve yönetiminde bilinçli bir şekilde değerlendirme 
yapabilmesini ve yatırımlara yön verecek finansal araçların seçiminde etkili ve 
akılcı kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyini ifade etmektedir 
(Almenberg Dreber, 2015). Bir diğer deyişle, finansal okuryazarlık bireylerin 
gelirlerini ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönete-
bilme yetkinliğine sahip olma olarak tanımlanabilir. 

Toplum sürekli olarak değişir, bu da ihtiyaçları değiştirir. Eğitim 
programlarının bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanması ve her sefer-
inde yeniden geliştirilmesi gerekir. Belirtilen bu gereklilik doğrultusunda 
geliştirilen eğitim programının mutlak suretle üzerine inşa edildiği temellerin 
açıkça ortaya konması bir zorunluluktur. Diğer bir deyişle geliştirilen finansal 
okuryazarlık eğitim programının dayandığı bazı kuramsal temeller mevcuttur 
(Demirel, 2007) Bunlardan ilki tarihi temellerdir; tarihi temelde ilk önce 
bugüne kadar ülkemizde bu alana ilişkin gerçekleştirilmiş çalışmalardaki 
yönelimlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Türkiye’de finansal okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
olarak finansal eğitim faaliyetleri ulusal strateji planının da yürürlüğe 
konmasıyla birlikte son yıllarda daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye’de 
mevcut öğretim programları finansal okuryazarlık becerilerini kapsaması 
açısından incelendiğinde, ulusal strateji planında da belirtildiği gibi 
geliştirilmesi gereken bir tablo ortaya koymakla birlikte, bazı zorunlu ve 
seçmeli ders içeriklerinde finansal okuryazarlığa ilişkin önemli kazanımların 
bulunduğu da görülmektedir,

Birey ve ihtiyaçları geliştirilen programlarının dikkate alması gereken en 
önemli değişkendir. Eğitim programının bütün teknik öğelerinin düzenlen-
mesinde bireysel temeller dikkate alınır. Finansal okuryazarlık programının 
hedef kitlesi olarak belirlenen kadınların bu alandaki ihtiyaçları hem programın 
kazanımlarına hem de içeriğine yön vermektedir. Çok uluslu biçimde yapılan 
karşılaştırmalı çalışmaların sonucunda erkeklerin finansal faaliyetlerle 
kadınlara göre daha yüksek bir ilişki içinde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 
Sözü edilen bu çalışmalar ayrıca kadınların para yönetimi ve piyasa 
değişimlerini izlemede erkeklere göre daha düşük bir orana sahip olduklarını 
ortaya koymaktadır. Buradaki paradoks ev ekonomisi ve aile bütçesi 
oluşturmada göreli olarak ön plana çıkan kadınların finansal okuryazarlık 
becerilerine daha fazla ihtiyaç duyduklarıdır.

Analitik bir ihtiyaç belirlene yaklaşımı ile ülkelerin geleceğe yönelik 
yaptıkları ön görü çalışma sonuçlarına göre tespit ettikleri değişimleri finansal 
okuryazarlık alanındaki bireylerin sahip olmaları gereken yeterliliklerle 
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ilişkilendirip yeni politikalar üretmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin nüfus 
dağılım haritasına bakıldığında ülke nüfusunun çeyreğinin kırsal alanlarda 
yaşadığı görülmektedir. Bu sonuç beraberinde tarımın ve bu alandaki 
girişimcilik faaliyetlerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Eğitim programlarının ekonomik boyutunu ele alırken öncelikle eğitim ve 
ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılması gerekmektedir. Eğitim kavramı en 
genel haliyle bireyleri daha iyi, gelişmiş ve üst versiyonlarrı haline getirme 
çabalarının tümüdür. Oluşturulmaya çalışılan bu üst versiyon toplumun ve 
ülkenin ekonomik yapısı ile uyumlu olmalıdır. 

Ülkenin ekonomik yapısına artı değer katabilecek, müteşebbis becerilere 
sahip, üretim tüketim atasındaki ilişkiyi ve dengeyi kavrayabilmiş bireylerin 
yetiştirilmesi eğitim kurumlarının öncelikleri arasında yer almalıdır. Ülkelerin 
kalkınma çabaları nitelikli insan gücünün eğitim yoluyla hazırlanmasının 
yanında teknoloji üretimine ağırlık vermeleri ile de yakından ilgilidir. Bu 
alanda ihtiyaç duyulan insan gücünün oluşturulması da hazırlanan çağdaş 
eğitim programları ile mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak bilinçli üreticiler ve tüketiciler yetiştirmek eğitim sisteminin 
önemli görevlerinden biridir. Bu durum sağlam ve sürdürebilir bir ekonomik 
yapıya sahip olmak açısından önem arz etmektedir. Belirtilen bu özelliklere 
sahip bireylerin yetiştirilmesinde kuşkusuz onlara uygulanan eğitim 
programlarının işlevi göz ardı edilemez. Finansal okuryazarlık eğitim 
programının geliştirilmesi, eğitim-ekonomi ilişkisi açısından bakıldığında 
daha fazla önem kazanmaktadır.

Pek çok ülke açısından finansal okuryazarlık bireylerin önemli bir yaşam 
becerisi olarak kabul edildiğinden, bireylerin finansal davranışlarının 
iyileştirilebilmesi için, finansal piyasaların düzgün işlemesi ve yasal düzenle-
melerin önemli bir tamamlayıcısı olarak finansal eğitimin uzun vadede önce-
likli bir politika olduğu söylenebilir (Yalçınkaya ve Er, 2019).

Bu çalışma ile geliştirilmeye çalışılan finansal okuryazarlık program 
tasarısı yaşam boyu öğrenme kavramı paralelinde ele alındığında sadece örgün 
eğitim kurumlarında değil yaygın eğitim kapsamında da hayata geçirilmesi 
açısından önem arz etmektedir. Finansal okuryazarlık programının yaygın 
eğitim kapsamında halk eğitim merkezlerinde uygulanması ve bu alandaki 
bilgi ve becerilere ihtiyaç duyan bireyler için programın yaygınlaştırılması 
çalışmanın üzerinde önemle durduğu bir konudur. Hazırlanan bu program 
tasarısının uygulamaya geçmesi ile daha geniş çapta bireylere ulaşılıp, alana 
ilişkin becerilerin tutumların kazandırılmasının Türkiye’deki ekonomik hayata 
olumlu yansımalarının olacağı düşünülmektedir.



42 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, yaşam boyu öğrenme anlayışı 
içinde çalışmayan ev kadınlarına yönelik finansal okuryazarlık program 
tasarısı hazırlamak ve bu taslak programın ilgili öğrenme merkezlerinde uygu-
lamaya sokulması için gerekli önerileri oluşturmaktır.

2. Yöntem 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılarak 
hazırlanmıştır. Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi 
nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 
sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008). Nitel araştırma, disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas 
alarak, araştırma problemini yorumlayıcı bir yaklaşımla incelemeyi benim-
seyen bir yöntemdir

Çalışmaya temel oluşturan veriler ilgili literatürün taranması ve Türkiye’de 
farklı devlet üniversitelerinde İktisat ve İşletme bölümlerinde ve Eğitim 
Programları ve Öğretim Anabilim dalında görev yapan 12 öğretim üyesi ile 
yapılan yarı yapılandırılmış görüşme sonucu elde edilen görüşlerden 
ulaşılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme, soruların önceden belirlendiği ve 
bu sorularla verilerin toplanmaya çalışıldığı bir tekniktir (Karasar, 1999).  
Görüşmeler kayıt altına alınmış  ve daha sonra program tasarısını oluşturan 
dört temel öğe (kazanımlar, içerik, öğretim süreçleri ve ölçme-değerlendirme) 
ekseninde veriler analiz edilmiştir.

3. Bulgular

Bu bölümde hazırlanan finansal okuryazarlık taslak programın vizyonu, 
yaklaşımı ve programın dört teknik öğesine yer verilmiştir. 

3.1. Programın Vizyonu 

Finansal okuryazarlık programı, son yıllarda giderek önem kazanan birden 
fazla disiplinim merkeze alındığı bir anlayışla geliştirilmiştir. Bilgideki hızlı 
artışın beraberinde getirdiği genellenebilirlik ve farklı çalışma alanlarının 
sınırlarının giderek silikleşmesi, finansal okur yazarlık programının bu yönde 
oluşmasına neden olmuştur. Ülkelerin ihtiyaçları ve sahip oldukları potansi-
yeller açısından bakıldığında, bu dersin program tasarısı önem arz etmektedir. 
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Bu programla finansal okur yazarlık ile ilgili temel bilgileri kazanmanın yanı 
sıra ağırlıklı olarak gerçek yaşamda gerekli olan finans becerilerinin de 
kazandırılması önemsenmiştir. Programda hem teorik hem de pratik bilgile-
rin bir arada verilmesi amaçlanmış olup, programın sonucunda öğrencilerin 
elde ettikleri kazanımların günlük hayatta da kullanılabilmesi, soyut bilgilerini 
somut bilgilere nasıl dönüştürebileceğinin ipuçlarının verilmesi hedeflenmiştir.   

3.2. Programın İhtiyaç Analizi

Bir eğitim programı tasarısının hazırlanmasında ilk aşamanın eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesi olduğu bilinmektedir. Programın hazırlanması için 
öncelikle bir program ihtiyacının ortaya çıkması; bu ihtiyacın en iyi şekilde 
karşılanması için de gerçek ihtiyacın ne olduğunun belirlenmesi gereklidir. 
İhtiyaç belirleme çalışmalarında bireyin, toplumun ve konu alanı ile ilgili 
ihtiyaçların dikkate alınması gereklidir. Gerçekçi ihtiyaçların belirlenmesi için 
yapılması gereken ihtiyaç analizi, programların planlaması için bir araçtır 
(Macalister, 2019). Toplumsal değişim sürecinde ortaya çıkan sorunlar nedeni-
yle farklı bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin farkındalığın 
artması “ihtiyaç analizini” zorunlu hale getirmiştir. Öte yandan ihtiyaç analizi; 
eğitim hizmetleri veren birimlerin koordinasyonunda, eğitim sistemine girişin 
planlanmasında, özel bir alanla ilgili içerikler arasındaki geçişin düzgün ve 
uygun olmasında ve öğretim sırasında yapılacak etkinliklerde yardımcı 
olmaktadır. Bir bölgede, toplumda ya da grupta uygulanacak olan hizmetin 
çeşidine ve sürecine karar vermek için gerekli bilgi ancak ihtiyaç analizi ile 
elde edilebilir (Fernandes ve diğerleri, 2014). İhtiyaç analizi bir durumun iç 
yüzüyle daha derinlemesine ilgilenmeye dayanır.  İhtiyaç analizinin temel 
amacı, durumun iç yüzünü bilen kişilerle birlikte ihtiyaçları tam olarak sap-
tamak ve buna ilişkin pratik çözümler sağlamaktır (Anderson ve Card, 2015).

Bu noktadan hareketle ihtiyaç analizi, finansal okuryazarlık eğitim 
program tasarısının oluşturulmasında hayata geçirilecek ilk işlem basamağıdır. 
Alanla ilgili literatür incelendiğinde dört farklı ihtiyaç belirleme yaklaşımı ve 
bu yaklaşımlarda kullanılacak tekniklerin mevcut olduğu görülmektedir. 
Bahsedilen bu dört yaklaşımdan demokratik yaklaşım geliştirilecek olan 
eğitim program tasarısının dayandığı ihtiyaç belirleme yaklaşımı olacaktır. 
Demokratik yaklaşım, esas itibarı ile üstün ve bakın grupların isteklerinden 
yola çıkarak ihtiyaçların belirlenmesidir. İhtiyaçlar, çoğulcu grubun kararına 
göre belirlenir. Finansal okur yazarlık eğitim program tasarısının hazırlanmasına 
ve bu yönde bir ihtiyaç olup olmadığına, bu alanla ilgili çok üyeli STK’ların, 
derneklerin veya sendikaların yaptırdıkları geniş katılımlı çalışma sonuçları 
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ışık tutabilir. Bu çalışmaların sonucundan ortaya çıkan ihtiyaçlar, program 
ihtiyacı olarak kabul edilebilir. Buna güncel örnek olarak Türkiye Finansal 
Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin yaptırdığı Türkiye temsili 15 yaş ve üzeri 
toplam 2000 bireyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiği 
çalışma gösterilebilir. Tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile yapılan bu 
çalışma, İBBS 2 düzeyinde 26 ilde yürütülmüştür. Çalışmanın ikinci dönemi 
ise Ocak-Şubat 2019 arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları 
göstermiştir ki; hem 2017 de hem de 2019 da finansal okuryazarlık endeksi 
skorları, finansal bilgi ve finansal tutum puanları istenen seviyede değildir. Bu 
noktadan hareketle hali hazırda uygulanan finansal okuryazarlık programlarının 
yeterince verimli olamadığı ve daha verimli bir program ihtiyacının mevcut 
olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, yeni bir program ihtiyacına 
işaret emektedir. Ortaya çıkan bu ihtiyaç doğrultusunda finansal okuryazarlıkla 
ilgili yeni bir program tasarısı hazırlamak ve bunu yaygınlaştırmak bu 
çalışmanın en temel amacıdır.

3.3. Programın Kazanımları

Finansal okuryazarlık programına ilişkin tavsiye niteliğindeki kazanımlar 
aşağıda belirtilmiştir.

1. Öğrenciler, ekonominin temel ilkelerinin kişisel finans üzerindeki 
etkilerini değerlendirebilecekler

2. Öğrenciler kariyer seçiminin, eğitimin ve becerilerin gelirleri ve gelecek 
hedefi koymalarındaki etkilerini analiz edecekler

3. Öğrenciler vergi hesaplamalarını yapabilecekler
4. Öğrenciler, kişisel para yönetimi (kazanç, harcama, tasarruf ve yatırım) 

için bir bütçe planı geliştirebilecekler
5. Öğrenciler bir finans kurumunun hizmetlerinin kalitesini 

değerlendirebilecekler
6. Öğrenciler bir finans kurumunda hesapların nasıl açılacağını ve 

yönetileceğini bilecekler
7. Öğrenciler kişisel sigorta poliçelerinin temellerini kavrayacaklar
8. Öğrenciler kredi alma sürecini bilecekler
9. Öğrenciler kredi kartı seçeneklerinin farkında olacaklar

10. Öğrenciler borç yönetimi stratejilerini analiz edebilecekler
11. Öğrenciler alışveriş sürecinde satıcılarla etkili bir şekilde etkileşime 

girecekler
12. Öğrenciler tüketici hakları ve sorumluluklarını tanımlayacaklar
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13. Öğrenciler basit sözleşmelerin sonuçlarını inceleyecekler
14. Öğrenciler tasarruf ve yatırım için tüketici tercihlerini karşılaştıracaklar
15. Öğrenciler mirasın finansal sonuçlarını inceleyecekler

3.4. Programın İçeriği

Finansal okuryazarlık taslak programının içeriği modüler bir anlayışla 
oluşturulmuştur. İçerik düzenleme yaklaşımlarından biri olan modüler içerik 
düzenlemede öğrenme konuları üniteler şeklinde modüllere (öbeklere) ayrılır. 
Demirel (2008)’e göre öğrenme üniteleri aşamalı olup olmadığına bakılmadan 
anlamlı parçalara ayrılarak düzenlenir. Bu modüllerin birbirleriyle ilişkili 
olması zorunlu değildir. Konuların sıralaması esnektir, birbirine bağlı değildir. 
Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı yaklaşımla 
düzenlenebilir.

Tablo 1, finansal okuryazarlık programının modüllerini ve bu modüllerde 
kazanılacak becerileri göstermektedir.

Tablo 1. Finansal Okur Yazarlık Modülleri ve Becerileri

Modüller Kazanılacak Beceriler

Ekonomik Kavramlar
•	 Ekonominin temel ilkelerini inceleme
•	 Temel ekonomik kavramları anlama
•	 Ekonomik ilkeleri kişisel finansmana uygulama

Gelir

•	 Kariyer seçimini eğitim, gelir ve hedefle 
ilişkilendirebilme.

•	 Yaşam maliyetinin kariyer seçimi üzerindeki etkisini 
analiz etme

Para Yönetimi
•	 Paranın değerini ve faiz oranlarını kavrama
•	 Vergilendirmenin amaçlarını ve vergi kaynaklarını 

açıklama

Harcamalar ve 
Borçlanma

•	 Finansal hedefler belirleme
•	 Gelir bileşenlerini ve kaynaklarını belirleme
•	 Giderleri hesaplayabilme
•	 Bir bütçe / harcama planı oluşturabilme
•	 Kredi faiz ve geri ödemelerini hesaplama

Tasarruf-Yatırım 
Seçenekleri

•	 Tasarrufun önemini anlama ve yatırıma yönlendirme
•	 Kişisel bankacılık ihtiyaçlarını değerlendirebilme
•	 Finansal kurumları kişisel bankacılık ihtiyaçları 

açısından karşılaştırabilme
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Finansal okur yazarlık programına dahil olan çalışmayan kadınlara Tablo 
1’de ortaya konan modüller kapsamında belirtilen konular ve beceriler 
kazandırılmaya çalışılacaktır.

3.5. Programın Öğretim Süreçleri

İlerlemecilik eğitim felsefesini temele alan finansal okuryazarlık dersi program 
tasarısı, bilgiyi yapılandırmada öğrencilerin hayata geçirecekleri etkinlikleri 
ön plana çıkarmaktadır. Bu bakış açısı beraberinde öğretim süreçlerinde 
öğrencilerin sürece aktif katılımının önemine vurgu yapmaktadır. Finansal 
okuryazarlık programının öğretim sürecinde katılımcıların çevreleriyle daha 
fazla etkileşimde bulunmalarına özen gösterilmektedir. Konuların öğretimi 
için seçilecek olan öğretim yöntem ve teknikleri bu amaca hizmet edecek 
şekilde belirlenmelidir. İlerlemeci yaklaşımın uygulandığı eğitim ortamlarında, 
genelde, katılımcıların öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk almalarına 
ve etkin olmalarına olanak sağlayan iş birliğine dayalı öğrenme, probleme 
dayalı öğrenme gibi öğrenme yaklaşımlarından yararlanılmaktadır.

Program kapsamında öğreticilere tavsiye niteliğinde sunulan öğretim 
yöntem ve teknikleri şunlardır;

•	 Anlatım 
•	 Örnek Olay
•	 Problem Çözme
•	 Rol Oynama
•	 Küçük / Büyük Grup Tartışmaları
•	 Aktif Öğrenme Teknikleri
•	 Gözlem
•	 Gezi

3.6. Programın Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı

Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her 
aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. Ölçmedeki 
amaç, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyini tespit ederek yerinde ve 
zamanında önlemler alabilmek olmalıdır. Böylece programın işleyişine ilişkin 
yeterli ve uygun dönüt elde etmek, gerekli düzeltmelere yer vermek ve böylece 
yapılan eğitimin kalitesini kontrol etmek mümkün olacaktır.

Çalışmayan kadınlar için tasarlanan finansal okuryazarlık programında 
standart ölçme ve değerlendirme araçlarının yanında, katılımcıların 
performansı ile programın amaçlarına ulaşma durumu değerlendirilir. 
Doğrudan değerlendirme araçları olarak proje ve sunum çalışması, ürün 
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dosyaları, yansıtıcı günlükler ve performans değerlendirme ölçeklerinin 
kullanılması düşünülmektedir. Ayrıca uygulama seminerleri, poster, mülakat, 
eleştiriler, vaka çalışması ile büyük gruplarda hızlı değerlendirme yapmaya 
elverişli kavram haritaları Venn diyagramları, çıkarım yapma gibi etkinlikler 
kullanılabilir. 

Finansal okuryazarlık programında genel olarak katılımcıların alana 
ilişkin bilgi, tutum ve becerileri ölçmek esas alınmalıdır. Bu nedenle aşağıda 
belirtilen üç alan dikkate alınıp değerlendirmelerin bu şekilde yapılması 
tavsiye edilmektedir.

Bilişsel Alan: Bu alanda kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından 
sözlü/yazılı sınav kullanılır.

Duyuşsal Alan: Bu alanda, katılımcıların hangi konularda tartışmak ve 
konuşmak istediklerini ölçmek amaçlı ilgi envanterleri ve programın 
kazanımlarına ilişkin hazırlanmış tutum ölçekleri kullanılabilir. 

Psikomotor Alan: katılımcıların programa ait becerileri kazanıp 
kazanmadıklarını ölçme amaçlı yapılan gözlem fişi, edinilen kazanımların 
derecesini belirlemek amaçlı dereceleme ölçekleri, detaylı olarak anlatılan sene 
sonu tartışma turnuvasını değerlendirebilmek içinse iş-performans testleri 
kullanılabilir.

4. Sonuç ve Tartışma

Günümüz dünyasının iş piyasasında yer bulan kadınların sayısı günden güne 
artmaktadır. Taft ve diğerleri (2013)’ne göre sadece iş hayatında değil aile 
hayatında da finansal okuryazarlık bilgi ve becerilerini kullanabilen kadınların 
ülke ekonomisi için önem arz ettiği açıktır. Borden, Lee ve Serido (2008) göre, 
formal eğitim kurumlarında öğrencilere verilen finansal okuryazarlık eğitimi 
bireylerin finansal okuryazarlık konusundaki yeterliliklerini, finansal kavram-
lar hakkındaki bilgi seviyelerini ve güncel finansal gelişmelerle yakından ilgili 
olmalarını sağlamaktadır.

Finansal okuryazarlık eğitiminin verildiği hedef kütleler incelendiğinde farklı 
yaş ve sosyal gruplara yönelik olduğu görülmektedir. Türkiye’de formal eğitim 
kapsamında özellikle bazı yükseköğretim programlarında finansal okuryazarlık 
dersinin mevcut olduğu bilinmekle birlikte, formal eğitim sistemi içinde yer 
almayan bireylerin de bu alandaki eğitime ulaşabilmelerinin ve kendilerini bu 
alanda geliştirmelerinin önemi bu çalışma ile ortaya konmaya çalışılmıştır.

Yaşam boyu öğrenme kavramı belli bir alandaki öğrenmelerin okul 
binaları ve öğrenim süresi ile sınırlı kalamayacağı, hayatın her alanında ve 
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zaman diliminde öğrenmelerin gerçekleşebileceği tezi üzerine inşa edilmiştir. 
Bu bakış açısıyla iş piyasasında aktif olmayan her yaştaki kadının finansal 
okuryazarlık eğitimi ile ilgili kazanımları yaygın eğitim kapsamında hayata 
geçirebilecekleri düşünülmektedir. Özellikle bir iş sektöründe görev almayan 
kadınların yaygın eğitim kapsamı içinde bu alanda eğitim almasının önemi ve 
gerekliliği apaçık ortadadır. Yapılan araştırmalar göstermedir ki; tüm dünyada 
yaygın olarak erkeklerin kadınlara, eğitim seviyesi yüksek olanların düşük 
olanlara ve orta yaş bireylerin genç ve yaşlı bireylere oranla finansal okur-
yazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Lusardi ve Michelle, 
2011) (OECD, 2005). Bu sonuç ışığında yaygın eğitim kapsamında kadınlara 
yönelik olarak önerilen finansal okuryazarlık program taslağının uygulanması 
ve genişletilmesi hedef kitle ve ülke ekonomisi için önemlidir.
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1. Giriş

Eğitim öğretimin formal olarak yapıldığı en küçük yapı sınıflardır. Sınıflarda 
yapılan eğitim öğretimi formal yapan belli bir plan ve program çerçevesinde 
yapılmasıdır. Bu yapının akademik adı sınıf yönetimidir. Sınıf yönetimi disip-
lin düzenlemelerinden eğitimin programlanmasına, araç-gereç ve donatım 
malzemelerinin temininden öğretim uygulamalarına, zamanın uygun şekilde 
kullanılmasından, iletişim yöntemlerine kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır. Sınıfın yönetilmesi bir orkestradaki onlarca saz sanatçısının 
farklı saz aletlerini kullanmasını sağlaması gibidir (Lemlech, 1988). Eğer 
orkestra şefi saz sanatçılarını aynı amaç için işbirliği içinde çalışabilirse ortaya 
ahenk içinde çalan bir müzik çıkabilir. Öğretmen sınıfta eğitim-öğretimin 
sağlanması için sınıf yönetiminin bütün boyutlarını uygun şekilde kullanırsa 
en verimli öğretim sağlanabilir. Çünkü sınıf yönetiminde öğretmenin hem 
öğrencilerin gelişim özelliklerini hem öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini 
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bilmesi, hem de diğer şartları (kaynak, araç-gereç, zaman, uygun ortam) 
sağlaması ve birbirleri ile uyum içerisinde yönetmesi önemlidir.

Sınıf yönetiminin alanyazında birçok tanımı vardır. Erdoğan (2001) 
tarafından yapılan tanıma göre sınıf yönetimi, eğitim örgütünün amaçlarını 
gerçekleştirmek için yönetimin fonksiyonları olan planlamanın, örgütlemenin, 
uygulamanın ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesi için öğretim ilke, yöntem 
ve tekniklerinin uyumlu bir şekilde kullanıldığı sürecin tamamına denir. Başka 
bir tanımda ise sınıf yönetimine insan ilişkileri çerçevesinde bakılmakta ve 
sınıf yönetimi; sınıfta pozitif öğrenme ikliminin oluşması, öğrencilerin duygu 
ve düşüncelerini özgürce ifade etmeleri için imkânlar oluşturulması ve 
öğrencilerin potansiyellerinin tümünün ortaya çıkarılması süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Turan, 2019). Bazı tanımlarda ise sınıf yönetiminin farklı 
boyutlarına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlara göre de sınıf yönet-
imi, öğretim amaçlarına göre öğretim ortamının oluşturulması düzenlenmesi 
ve sürdürülmesi (Brophy, 1988), öğrencilerin ve öğretim araç gereçlerinin 
öğretim amaçları için eşgüdüm içinde kullanılması (Celep, 2002; Demirtaş, 
2009), öğrencilerin potansiyellerinin bilgi ve beceri olarak ortaya çıkarılması 
sürecidir (Balay, 2012). 

Bu çalışmada ele alınan sınıf yönetimi ilişki, öğretim, davranış, fiziksel 
düzen ve zaman yönetimi boyutları (Elçiçek, Kinay ve Oral, 2015) ile ele 
alınmıştır. İlişki yönetimi, demokratik bir sınıf ortamının oluşturulması, 
öğrencilerle sıcak ve anlayışlı bir iletişimin kurulması, öğrencilerin kendilerini 
ifade etmelerine yeterince fırsat verilmesi şeklinde ifade edilebilir (Özer, 2013). 
Öğretim yönetimi, öğretmenin öğretim amaçlarına uygun öğretimin 
planlamasını, yürütmesini, günlük rutinleri yapmasını, öğretim ilke, yöntem 
ve tekniklerle uygulamasını yönetmesidir (Taghiyeva, 2019). Davranış yönet-
imi ise sınıfta öğrenci davranışlarının incelenmesi, problem davranışların 
belirlenmesi, kontrol altında tutulması, azaltılması mümkünse ortadan 
kaldırılması ve pozitif davranışların oluşturulması süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Martin ve Sass, 2010). Sınıf yönetiminin diğer bir boyutu 
ise sınıfta fiziksel düzenin yönetimidir. Bu boyut, sınıfta öğretimin yapılması 
için gerekli olan araç gerecin sağlanması, kullanılması ve sınıfın fiziki düze-
ninin sağlanması ve yönetilmesidir (Çobanoğlu, 2020). Sınıf yönetiminin son 
boyutu ise zaman yönetimidir. Zaman yönetimi, öğretmenlerin öğretim 
amaçlarına uygun kazanımları öğrencilere verebilmeleri için planlanan süreleri 
iyi kullanmaları ve belirlenen ders saatlerinde o kazanımları oluşturabilmeleridir 
(Ceren 2008; Güler, 2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimlerinde özellikle de 
öğretim yönetimleri ve iletişim yönetimleri boyutlarında demokratik yönetim 
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anlayışına sahip olmaları önemli görülmektedir. Bu vesileyle öğretmelerin 
demokratik liderlikleri de incelenmelidir.

Demokrasi insanlık tarihinden bugüne oluşturulmuş yönetim biçimlerin-
den belki de en çok destek görenidir. Yöneten ile yönetilenler arasında sıkı 
bağların olduğu, birbirlerine muhtaç oldukları bir yönetim anlayışıdır (Demir, 
2021). Özellikle gelecekteki dünyanın inşa edildiği eğitim örgütlerinde 
demokratik değerlerin benimsenmesi ve demokrasi uygulamalarının çocuklar 
ile birlikte hayata geçirilmesi oldukça önemlidir. Gelecek neslin demokratik 
değerleri benimsemiş olarak yetişmesi okullarında demokratik uygulamaları 
görmeleri ve yaşamaları ile mümkün olabilecektir. Öğretmenlerin demokra-
siyi öğrencilerine benimsemeleri sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte 
oluşturmalarına, kararları birlikte almalarına bağlıdır (Gökalp, 2021;). 
Demokratik liderliğin gösterildiği, öğrencilerin sınıfın yönetimine katkı 
sağladığı ve sınıfın yönetilmesinde sorumluluk aldıkları zaman sınıf 
kararlarının uygulanmasında, öğretim ortamının uygun hale gelmesinde, 
öğretimin etkili olmasında daha başarılı olunacağı değerlendirilmektedir.

Öğretmenlerin demokratik liderliğinin olduğu sınıflarda öğrencilerin 
birbirlerinin düşüncelerine daha fazla saygı duydukları, birbirlerine ve 
öğretmenlerine daha fazla yardımcı oldukları ve destekledikleri belirtilmekte-
dir (Kaya, 2020). Demokratik liderliğin olduğu sınıflarda disiplin sorunlarının 
cezalarla değil ödüllerle sağlandığı görülmektedir (Büyükyavuz, 2015). 
Öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleri ile aralarında iletişimin ve paylaşımın 
arttığı, öğrencilerin yaratıcılıklarında önemli düzeyde gelişme sağlandığı 
belirtilmektedir (Costley ve diğ., 1994). Alanyazındaki bu araştırma sonuçları 
da dikkate alınarak demokratik liderliğin sınıf yönetimlerinde nasıl bir etki-
sinin olduğunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Gelecek kuşakların demokra-
tik değerler ile yetiştirilmesinde, özellikle öğrencilerin öğretmenlerini rol 
model aldıkları, ilkokullar önemlidir. Bu önemden dolayı ilkokul 
öğretmenlerinin sınıflarında demokratik liderliği uygulama düzeylerinin ve 
demokratik liderliğin sınıf yönetimi ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma ilkokullarda öğretmenlerin demokratik liderliklerinin sınıf 
yönetimleri ile ilişkisini incelemek amacıyla ilişkisel model kullanılmıştır. 
İlişkisel model birden fazla değişkenin birbirleri ile ilişkisini inceleyen bir 
modeldir.
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2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Malatya’da 2020-2021 eğitim öğretim yılında devlet 
ilkokulları oluşturmaktadır. Bu evren içerisinde random yöntemle seçilmiş 
okulların 392 öğretmeni bu araştırmanın örneklemini oluşmaktadır. 

Örnekleme alınan ve veri toplamak için seçilen öğretmenlerin demografik 
(yaş, cinsiyet ve kıdem) özelliklerinin frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemin demografik (yaş, cinsiyet ve kıdem) özellikler tablosu

Değişkenler Alt boyutlar f %

Cinsiyet
Erkek 205 52,4
Kadın 187 47,6

Yaş

20-30 yaş 98 25
31-40 yaş 95 24,2
41-50 yaş 89 22,6
51-60 yaş 83 21,1

60 yaş üstü 28 7,1

Kıdem

10 yıl ve altı 100 25,6
11- 20 yıl 89 22,8
21- 30 yıl 89 22,6
31- 40 yıl 84 21,4
40 yıl üstü 30 7,6

2.3. Ölçme Araçları
2.3.1. Demokratik Liderlik Ölçeği

Araştırmada kullanılan demokratik liderlik ölçeğini Terzi (2015) geliştirmiştir. 
Ölçek 8 maddeli ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalindeki iç 
tutarlık katsayısı Cronbach Alpha Terzi (2015) tarafından .87 olarak 
ölçülmüştür. Bu araştırmada toplanan veriler ile tekrar  yapılan ölçüm sonu-
cunda Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .85 olarak bulunmuştur. 
Demokratik liderlik ölçeği likert tipindedir ve 5 dereceli olacak şekilde 
düzenlenmiştir. Ölçeğin derecelerinin anlamı 1’den 5’e sırasıyla: 1: Hiç 
demokratik liderlik yapmam, 2: Nadiren demokratik liderlik yaparım, 3: Bazen 
demokratik liderlik yaparım, 4: Çoğunlukla demokratik liderlik yaparım, 5: 
Her zaman demokratik liderlik yaparım şeklinde düzenlenmiştir. Analiz 
edilen veriler değerlendirilirken öğretmenler tarafından ölçeğe verilen 
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puanların aritmetik ortalamaları bulunmutur. Çıkan aritmetik ortalama 
sonuçları değerlendirilirken; 1.00-1.80 arasındaki ortalamalar “sınıfımda 
demokratik liderliğe HİÇ yer vermem”. 1.81-2.60 arasındaki ortalamalar 
“sınıfımda demokratik liderliğe NADİREN yer veririm” anlamındadır. 2.61-
3.40 arasındaki ortalamalar “sınıfımda demokratik liderliğe BAZEN yer 
veririm” anlamındadır.  3.41-4.20 arasındaki ortalamalar “sınıfımda demokra-
tik liderliğe ÇOĞUNLUKLA yer veririm” anlamındadır.  4.21-5.00 arasındaki 
ortalamalar “sınıfımda demokratik liderliğe HER ZAMAN yer veririm” 
anlamındadır. 

2.3.2. Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği

Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliğini ölçmek için Elçiçek, 
Kinay ve Oral (2015) tarafından geliştirilen Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ölçek beş boyuttan ve otuz maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 
boyutları ve madde sayıları şöyledir: İlişki yönetimi 9 maddeden oluşmakta, 
öğretim yönetimi 7 maddeden oluşmakta, davranış yönetimi 6 maddeden 
oluşmakta, fiziksel düzen yönetimi 5 maddeden oluşmakta ve zaman yönet-
imi 3 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğe Elçiçek, Kinay ve Oral (2015) 
tarafından yapılan güvenirlik analizinde elde edilen iç tutarlık katsayısının 
(Cronbach Alpha) .87 olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın verileri ile 
yapılan güvenirlik analizinde iç tutarlılık katsayısının (Cronbach Alpha) .83 
olduğu görülmüştür. Sınıf yönetimi yeterlilik ölçeği 5 dereceden oluşan ve 
likert tipinde bir ölçektir. Ölçeğin verilen puanların anlamı 1’den 5’e doğru 
sırasıyla: 1: Sınıf yönetiminde kendimi ÇOK YETERSİZ buluyorum, 2: Sınıf 
yönetiminde kendimi YETERSİZ buluyorum, 3: Sınıf yönetiminde kendimi 
ORTA DÜZEYDE YETERLİ buluyorum, 4: Sınıf yönetiminde kendimi 
YETERLİ buluyorum, 5: Sınıf yönetiminde kendimi ÇOK YETERLİ buluyo-
rum şeklinde düzenlenmiştir. Puanların değerlendirilmesi için öğretmenlerin 
ölçeğe verdikleri puanların aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Hesaplanan 
aritmetik ortalama değerlerinin yorumları yapılırken; 1.00-1.80 arasındaki 
değerler için “öğretmenin sınıf yönetimi yeterliği çok düşük” olarak 
değerlendirilmiştir. 1.81-2.60 arasındaki değerler için “öğretmenin sınıf 
yönetimi yeterliği düşük” olarak değerlendirilmiştir. 2.61-3.40 arasındaki 
değerler için “öğretmenin sınıf yönetimi yeterliği orta düzeyde” olarak 
değerlendirilmiştir.  3.41-4.20 arasındaki değerler için “öğretmenin sınıf 
yönetimi yeterliği yüksek düzeyde” olarak değerlendirilmiştir.  4.21-5.00 
arasındaki değerler için “öğretmenin sınıf yönetimi yeterliği çok yüksek 
düzeyde” olarak değerlendirilmiştir.
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2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde ilk olarak ölçeklerin ve alt boyutlarının puanlarının arit-
metik ortalamasıı hesaplanmıştır. Öğretmenlerin cevaplarda cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı farklılık olup olmadığını anlamak için T-testi analizi 
yapılmıştır. Öğretmenlerin cevaplarda yaş ve kıdem değişkenine göre anlamlı 
farklılık olup olmadığını anlamak için ANOVA testi yapılmıştır. Daha sonra 
öğretmenlerin demokratik liderlikleri ile sınıf yönetimi yeterlikleir arasındaki 
ilişkiyi anlamak için korelasyon (ilişki) analizi yapılmıştır. Son aşamada ise 
öğretmenlerin demokratik liderliklerinin sınıf yönetimi yeterliklerini anlamlı 
şekilde yordayıp yordamadığını anlamak için çoklu regresyon analizine tabi 
tutulmuştur. 

3. Bulgular 

Araştırmanın analizinde öncelikle ilkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde 
demokratik liderlik düzeyleri ve sınıf yönetimi yeterliklerine kendi verdikleri 
cevapların aritmetik ortalamaları bulunmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 2’de 
görülmektedir.

Tablo 2. İlkokul öğretmenlerinin demokratik liderlikleri ile sınıf yönetimi yeterlik 
puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları

Ölçek boyutları Katılımcı 
Sayısı

Min. 
puan

Maks. 
puan Ort. puan Stndrt. 

Sapma
İlişki Yönetimi 392 1,43 5,00 3,98 ,77

Öğretimin Yönetimi, 392 1,54 5,00 3,91 ,84

Davranış Yönetimi, 392 1,37 5,00 3,89 ,76

Fiziksel Düzen Yönetimi 392 1,87 5,00 4,15 ,74

Zaman Yönetimi 392 1,26 5,00 3,87 ,86

SINIF YÖNETİMİ 
YETERLİĞİ 392 1,46 5,00 4,02 53

DEMOKRATİK 
LİDERLİK 392 1,84 5,00 3,78 ,58

Tablo 2.’de ilkokul öğretmenlerinin demokratik liderlikleri ile sınıf yönet-
imi yeterlik puanlarının aritmetik ortalamaları verilmiştir. Değerler 
incelendiğinde, ilkokul öğretmenleri sınıf yönetimi yeterliklerinin bir alt 
boyutu olan ilişki yönetimine ortalama 3,98 puan vermişlerdir. Sınıf yönetimi 
yeterliklerinin diğer alt boyutlarından öğretim yönetimine 3,91, davranış 



SINIF YÖNETİMİNDE DEMOKRATİK LİDERLİĞİN ROLÜ 57

yönetimine 3,89, fiziksel düzen yönetimine 4,15 ve zaman yönetimine 3,87 
puan vermişlerdir.  Öğretmenler kendi sınıf yönetimi yeterliklerinin genel 
toplamına ise 4,02 puan vermişlerdir. Elde edilen bu bulgular öğretmelerin 
“sınıf yönetiminde kendimi YETERLİ buluyorum” şeklinde düşündüklerini 
göstermektedir. Tablo 2’de öğretmenlerin sınıfta uyguladıkları demokratik 
liderliğe ilişkin aritmetik ortalamalara bakıldığında 3,78 olduğu görülmekte-
dir. Bu ortalamanın ne anlama geldiğine bakıldığında ise, öğretmenlerin 
“sınıfımda demokratik liderliğe ÇOĞUNLUKLA yer veririm” düzeyinde 
olduğu görülmektedir.

 Bu araştırmada çıkan başka bir sonuç ise ilkokul öğretmenlerinin 
demokratik liderlik ve sınıf yönetimi yeterlikleri ile ilgili görüşlerinde cinsiyet, 
yaş ve kıdem değişkenleri bakımından anlamlı farklılık görülmemiştir.

İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre kendi demokratik liderlikleri ve 
sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon 
analizi yapılmıştır. Korelasyon analizinin bulguları tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3: İlkokul öğretmenlerinin demokratik liderlikleri ve sınıf yönetimi 
yeterlikleri arasındaki korelasyon ilişki tablosu

    Demokratik Liderlik Sınıf Yönetimi Yeterliği

Demokratik Liderlik
r 1 ,655**
p ,000

Sınıf Yönetimi Yeterliği
r ,655** 1
p ,000

 **p<.01

Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için korelasyon analizinin 
yapıldığı araştırmalarda korelasyon değerleri .30’dan daha küçükse değişkenler 
arasındaki ilişkinin düşük olduğu, .30-.70 arasında ise değişkenler arasında 
orta düzeyde ilişkinin olduğu ve .70’den daha büyük bir değer çıkarsa yüksek 
düzeyde bir ilişkinin olduğu kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2018). Tablo 
3’teki korelasyon analizi bulguları incelendiğinde öğretmenlerin demokratik 
liderlikleri ile sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 
görülmektedir (p=,000). Bu ilişkinin hangi düzeyde olduğunu r değeri göster-
mektedir. Bu değere göre değişkenler arasında orta düzeyde, pozitif yönde bir 
ilişki vardır (r=,655).

İlkokul öğretmenlerinin düşüncelerine göre demokratik liderliklerinin 
sınıf yönetimi yeterliklerini yordama durumunu incelemek amacıyla çoklu, 
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular tablo 4.’te görülmektedir.
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Tablo 4. İlkokul öğretmenlerinin düşüncelerine göre demokratik liderliklerinin 
sınıf yönetimi yeterliklerini yordama durumuna ait regresyon analizi tablosu

Değişken 
Adı B S. 

Hata β t p R2 Düzeltilmiş 
R2

R Kare 
Değişimi

Sabit 2,734 ,142 19,315 ,000

,303 ,297 ,230

Cinsiyet ,105 ,047 ,087 2,254 ,025
Yaş ,050 ,029 ,100 1,704 ,089

Kıdem ,094 ,039 ,142 2,410 ,016
Demokratik 

Liderlik ,351 ,027 ,483 12,821 ,000

Bağımlı Değişken: Sınıf Yönetimi Yeterliği,   F(1,391)= 13,783   *:p<0,01 

Tablo 4.’te görülen regresyon bulgularına göre standart hâle dönüştürülmüş 
değerlerden β=0.483; t=12,821 ve p<0.01 olduğu görülmektedir. Analiz 
bulgularına göre öğretmenlerinin algılarına göre müdürlerin farklılıkları 
yönetmeleri öğretmenlerin demokratik liderlikleri sınıf yönetimi yeterliklerini 
yordamaktadır. Öğretmenlerin demokratik liderliklerinin sınıf yönetimi 
yeterliklerinin ne kadarını açıkladığını anlamak için R2 Değişimi incelenmelidir. 
Bu değere bakıldığında yaklaşık %23 olduğu görülmektedir (R2 Değişimi=.382). 
Bu bulgu öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerinin yaklaşık %23’ünün 
demokratik liderlik tarafından açıklandığı anlamına gelmektedir.

4. Sonuç Ve Tartışma

Bu araştırma ilkokullarda öğretmenlerin sınıflarındaki demokratik liderlikleri 
ile sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi yapılmıştır. Bu 
incelemede ilk olarak ilkokullarda öğretmenlerin demokratik liderlik düzey-
leri öğretmen görüşlerine göre ölçülmüştür. Çıkan sonuca göre öğretmenlerin 
demokratik liderlik düzeyleri genellikle yüksek seviyededir. Bu düzeyi 
öğretmenler “sınıfımda demokratik liderliğe çoğunlukla yer veririm” şeklinde 
belirtmişlerdir. Alanda daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde yapılan 
çalışmaların büyük bir bölümünün eğitim yöneticilerinin demokratik lider-
likleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Genellikle müdürlerin demokratik lid-
erliklerinin öğretmenler üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
Öğretmenlerin kendi düşüncelerine göre kendi demokratik liderlikleri ile ilgili 
Özbek (2016) tarafından yapılan çalışmada kadınlar ve erkeklerin düşünceleri 
ayrı ayrı verilmiştir. Kadınlar kendi demokratik liderliklerine beş puan üzeri-
nden 3,67, erkekler ise 3,84 puan vermişleridir. Her iki cinsiyetin vermiş 



SINIF YÖNETİMİNDE DEMOKRATİK LİDERLİĞİN ROLÜ 59

oldukları puanlar da bu çalışmadaki gibi genellikle yüksek düzeyindedir. 
Yalçın (2007) tarafından yapılan çalışmaya göre de öğretmenler öğrencilerine 
demokratik liderlik sergilediklerini ifade etmektedirler. Aynı çalışmada 
öğrenciler ise öğretmenlerinin demokratik davranmadıklarını belirtmişlerdir. 

İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlik düzeylerinin belirlenmesi 
araştırmanın ikinci olarak incelenen konusudur. İlkokul öğretmenleri sınıf 
yönetimi yeterliklerinin genellikle yüksek düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretmenler sınıf yönetimi yeterlikleri ile ilgili “sınıf yönetimi konusunda 
kendimi yeterli buluyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Alanyazında ilgili 
araştırmalar incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Karabatak ve 
Alanoğlu (2018) tarafından yapılan araştırmada tüm branşlar üzerinde yapılan 
araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi düzeylerinin bu çalışmadaki gibi 
yüksek olduğu görülmektedir. Sadece sınıf yönetimi yeterliğinin alt boyutu 
olan davranış yönetimi düzeylerini orta düzey olarak belirtmişlerdir. Özer 
Taşkaya ve Uyar (2017) tarafından sınıf öğretmenleri üzerine yapılan çalışmada 
çıkan sonuca göre de öğretmenleri kendilerini sınıf yönetimi yeterlikleri 
bakımından tamamen yeterli bulmaktadırlar. Özer Taşkaya ve Uyar (2017) 
tarafından yapılan çalışmanın ortalaması bu çalışmadan az da olsa yüksek 
çıkmıştır. Bu sonuçlara benzer şekilde Kinay, Elçiçek ve Oral (2015) tarafınadn 
yapılan çalışmada da öğretmenler kendi sınıf yönetimi yeterliklerini yüksek 
olarak belirtmişlerdir. Kinay, vd.’nin (2015) çalışması ile bu çalışma ölçek genel 
toplamları bakımından benzerdir. Ancak bu araştırmada davranış yönetimi 
yüksek çıkarken Kinay, vd.’nin (2015) araştırmasında orta düzeyde çıkmıştır.

Bu araştırmada elde edilen sonuçlardan birisi de öğretmenlerin demokra-
tik liderlikleri ile öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri arasında orta 
düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğudur. Alanda yapılan çalışmalar 
incelendiğinde bu iki değişken arasında doğrudan yapılmış ilişki incelemesini 
az sayıda olduğu görülmüştür. Bu çalışmalardan birisi olan Yalçın (2007) 
tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimlerinde demokratik 
liderliği kullanmaları konusu ele alınmıştır. Araştırmada öğretmenleri sınıf 
yönetimi liderliği ile demokratik davranışları arasında bir ilişki olduğuna 
görülmektedir. Yine Kızılkaya ve Sivrikaya (2017) tarafından ortaokul 
öğretmenleri ile yapılan araştırmasında da öğretmenlerin liderlik özellikleri 
ile sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan incele-
mede demokratik liderlik ile sınıf yönetimi liderlikleri arasında pozitif yönde, 
anlamlı ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Yine Okutan (2001) 
tarafından yapılan çalışmada da öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerinin 
demokratik liderlikle ilişkili olduğu belirtilmiştir.
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Araştırmada ele alınan ve incelenen son değerlendirme öğretmenlerin 
demokratik liderliğinin sınıf yönetimi yeterliklerini yordama dorumudur. 
Yapılan regresyon analizinde göre demokratik liderlik sınıf yönetimi yeterliğini 
yordamaktadır. Yapılan alan taramasında demokratik liderliğin sınıf yöneti-
mini yordama durumu ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
Ancak dolaylı olarak veya sınıf yönetiminin alt boyutları ile demokratik 
liderliğin incelendiği araştırmalar görülmektedir. Bu çalışmalardan Okutan 
(2001) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi 
yaklaşımlarının genelde demokratik bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtme-
ktedir. Çelik, (2019) tarafından yapılan çalışmada demokratik anlayışın sınıf 
yönetimi yaklaşımlarında etkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca demokratik 
anlayışın sınıf yönetiminde öğretmene öğrencileri anlama, onların duygularını 
ve düşüncelerini paylaşma imkânı sağladığı, öğrencilerin ve sınıfın sorunlarını 
birlikte çözme iradesi oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu araştırmalarda elde 
edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda demokratik liderliğin ilkokul-
larda yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Çok yüksek seviyeye çıkarılması 
için öğretmenlerin sınıfta demokratik davranışlara önem vermesi tavsiye edi-
lebilir. Demokratik liderliğin öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini pozitif 
yönde etkilediği sonucuna göre, öğretmenlere daha yüksek sınıf yönetimi 
yeterliği için demokratik liderliğe önem vermeleri önerilmektedir.

Kaynakça

Balay, R. (2012). 2000’li yıllarda sınıf yönetimi, 4.Baskı, Pegem A Yayıncılık.
Brophy, J. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. 

Teaching and Teacher Education. 4(1), 1-18.
Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
Büyükyavuz, S. (2015). Liderlik stillerinin çalışan motivasyonuna etkisi; Konya sağlık 

kuruluşları çalışanları örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. Anı Yayıncılık.
Ceren A. (2008). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin derste zamanı etkili kullanma 

yeterlilikleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Costley, D. L., Santana-Melgoza, C. and Todd, R. (1994). Human relations in organi-
zations. West Publishing.



SINIF YÖNETİMİNDE DEMOKRATİK LİDERLİĞİN ROLÜ 61

Çelik, O. (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile sınıf yönet-
imi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi). Marmara Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim 
Yönetimi Ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı.

Çobanoğlu, N. (2020). Paylaşılan liderlik ve pozitif psikolojik sermaye. Akademisyen 
Kitabevi.

Demir, S. (2021). Lider üye etkileşimi kuramı ve bazı çıktıları. Anı Yayıncılık.
Demirtaş, H. (2009). Sınıf yönetiminin temelleri. Hüseyin K. (Ed.) içinde Etkili sınıf 

yönetimi. Anı Yayıncılık.
Elçiçek, Z., Kinay İ. ve Oral B. (2015). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlik 

ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 51 – 63.

Erdoğan, İ. (1997), Çağdaş Eğitim Sistemleri. Sistem Yayıncılık.
Gökalp, S. (2021). Okul yönetiminde kültürel sermaye ve liderlik. Akademisyen 

Kitabevi.
Güler, M. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin zaman yönetimi becerileri ile iş 

doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kocaeli ili örneği) (Yayımlanmamış 
bilim uzmanlığı tezi)  Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Karabatak, S. ve Alanoğlu, M. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetim yeterlik düzeyleri 
üzerine bir araştırma. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar 
Kongresi (Tam Metin Kitabı) Cilt II, 1687-1697.

Kaya, O. (2020). Okul yönetiminde sosyal sermayenin etik kodları. Akademisyen 
Kitabevi.

Kızılkaya, C. ve Sivrikaya, K. (2017). Ortaokullarda çalışan öğretmenlerin liderlik 
özellikleri ile sınıf yönetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 
International Multilingual Journal of Science and Technology, 2(6), 240-247.

Martin, N. K.,ve Sass, D. A. (2010). Construct validation of the behavior and instruc-
tional management scale. Teaching and Teacher Education, 26(5), 
1124-1135.

Okutan, M.. (2001). Sınıf yönetimi. X. Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Cilt:III

Özbek, B. (2016). Öğretmenlerin okul yöneticilerinin demokratik tutum ve 
davranışlarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. 
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 59-70

Özer, F. (2013). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları 
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü.

Özer Taşkaya, C. ve Uyar, M. (2017). Konya ili ilköğretim okulları birinci kademe 
öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri. Uluslararası Sosyal 
Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi,  (1), 1-11



62 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

Taghiyeva, A. (2019). Davranış ve öğretim yönetimi ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: 
okul öncesi öğretmenleri için geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Turan, S. (2019). Sınıf yönetiminin temelleri, Mehmet Şişman, Selahattin Turan (Ed.) 
içinde, Sınıf Yönetimi, Pegem Akademi.

Yalçın, G. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri 
davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Malatya 
ili örneği). İnönü üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.



BÖLÜM 5
KADIN OKUL 
YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL 
DESTEK İHTİYAÇLARI*

Social Support Needs of Female School Principals

Salime Fırat1 & Sıdıka Gizir2

1(Öğretmen, Bilim Uzmanı), MEB, 
e-mail: salimefirat@hotmail.com
ORCID :0000-0002-0589-1418

2(Doç. Dr.), Mersin Üniversitesi,
e-mail: sgizir@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4071-8220

1. Giriş

Eğitim örgütü olarak okulların içinde bulundukları sosyo-kültürel çevre, eko-
nomik, siyasal ve teknolojik koşullar ile her geçen gün değişen veli beklentile-
rinin yanı sıra okul içerisinde insan kaynaklarının yönetimi, zaman yönetimi, 
kişilerarası ilişkiler ve iletişim, öğretmen ve öğrencilerin değişen ve çeşitlenen 
ihtiyaç ve beklentileri ile finansal sorunlar gibi birçok etken okul yöneticilerine 
ağır sorumluluklar yüklemektedir. Bu etkenler okul müdürleri için baş edilmesi 
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olarak sunulmuştur.
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gereken çeşitli zorluklara neden olmakta ve onlar için stres kaynağı 
oluşturabilmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde kadın okul yöneticilerinin, 
genel olarak okul yöneticilerinin karşılaştıkları bu zorluklar ve stres 
kaynaklarına ek olarak cinsiyetlerinden kaynaklı farklı zorluklarla da baş 
etmek zorunda kaldıkları görülmektedir (Sanchez ve Thornton, 2010). Kadın 
yöneticilerin cinsiyetlerinden kaynaklı zorlukların temelinde yatan nedenler 
detaylı olarak incelendiğinde, bu nedenlerin birçoğunun, kadınların okul 
yöneticisi olmalarının ve yönetimsel kademelerde daha fazla sayıda yer 
almalarının da önünde engel oldukları belirtilebilir. Örneğin Sincar, Önen ve 
Arar (2020) Türkiye’de eğitim yönetiminde kadınların özellikle üst yönetim 
kademeleri ile politika belirleme ve karar alma süreçlerinden dışlandığını ya 
da ötekileştirildiğini ifade etmektedirler. Benzer şekilde Fuller ve Hardford 
(2013), öğretmenliğin ağırlıklı olarak bir kadın mesleği olarak görülmesine 
rağmen, eğitim örgütlerinin yönetiminde kadınların yeterince temsil 
edilmediğinin bilindiğini ve bunun oldukça karmaşık bir olgu olduğunu 
belirtmektedirler. 

Kadınların yönetici olmalarının önündeki engeller ve/ya yönetici 
olduklarında karşılaştıkları zorluklar ve nedenleri, eğitim bilimleri de dahil 
olmak üzere çeşitli bilim alanlarından araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. 
Alanyazın incelendiğinde, bu engeller ve kadın yöneticilerin karşılaştıkları 
zorlukların nedenleri arasında en sıklıkla belirtilenlerin toplumsal cinsiyet 
kalıp yargıları ve genellikle bununla bağlantılı olarak kadın yönetici algısı, 
mesleklerin cinsiyetleştirilmesi, iş-özel yaşam dengesi, erkek egemen örgüt 
kültürü, yeterli eğitim alamama ve mentor eksikliği olduğu görülmektedir 
(Altunay ve Yalçınkaya, 2014; Crosby-Hillier, 2012; Koşar, Sanchez ve 
Thornton, 2010). Ayrıca kadınlar, bu zorlukların yanı sıra daha önce de söz 
edildiği gibi okul yöneticiliğinin doğasından kaynaklanan birçok zorluk ve 
stresle baş etmek zorunda kalmakta ve sosyal destek ihtiyacı duyabilmekte-
dirler. Bu ihtiyacın karşılanması onların fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını 
korumakla birlikte onların iş doyumları, motivasyonları, işleri ve özel yaşamları 
arasında denge kurmaları, diğer bir ifadeyle etkili okul yöneticileri olarak 
okulların başarı sağlaması açısından oldukça önemlidir. 

Bu bilgiler temelinde bu çalışmada, ortaöğretim okullarında görev yap-
makta olan kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorluklarla baş etmede ihtiyaç 
duydukları sosyal destekler kendi bakış açılarından incelenmiş ve bu 
destekleri artırmaya yönelik önerilerinin neler olduğunu belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle kadınların yönetici olmalarının 
önündeki engeller ve/ya yönetici olduklarında karşılaştıkları zorluklar ile bu 
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zorlukların nedenleri arasında diğerlerine oranla ilgili alanyazında sıklıkla 
belirtilenlere değinilerek sosyal destek ve sosyal destek sistemleri üzerinde 
durulmuştur.

2.  Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Zorluklar 
ve Nedenleri

2.1. Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı

Cinsiyet kavramı, kadın ve erkeğin fizyolojik ve biyolojik özelliklerini kapsayan 
bir kavram olarak ele alınırken, toplumsal cinsiyet kavramı ise kadın ve erkeğe 
toplumsal olarak atfedilen özellikler ve bu özelliklerle temelinde kadına veya 
erkeğe yüklenen sosyal rolleri, sorumluluklar, nitelikler ve davranışları 
kapsamaktadır (Başarır ve Sarı, 2015; Klenke, 1996). Diğer bir ifadeyle cinsi-
yet, doğal bir oluşum olarak görülürken, toplumsal cinsiyetin oluşturulduğu 
ve nesilden nesile aktarıldığı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla cinsiyet 
kavramında kadınlar ve erkekler arasında doğal farklılıklar işaret edilirken, 
toplumsal cinsiyet kavramında ise insanların kadın ve erkek hakkındaki 
inançları temelinde oluşturdukları sosyal roller ve bu rollerle bağlantılı olarak 
kadın ve erkek grubundaki kişilerin ne yaptıkları ve/ya ideal olarak ne 
yapmalarının beklendiğine işaret edilmektedir (Eagly ve Steffen, 1984). 
Toplumun kadın ve erkeğe yüklediği özellikler ve bu özellikler temelinde 
oluşan beklentiler ise toplumsal cinsiyet kalıp yargıları olarak tanımlanmakta 
ve bu kalıp yargıların davranışsal ifadesi ise ayrımcılık olarak kendini göster-
mektedir (Saraç, 2013). 

Ergöl, Eroğlu, Koç ve Taşkın  (2012) erkek egemen birçok toplumda 
görülebileceği gibi Türkiye’de de toplumsal olarak kadına diğer sosyal rolleri-
yle karşılaştırıldığında öncelikli olarak annelik ve eşlik gibi sosyal roller 
yüklendiğini ve bu roller temelinde beklentiler geliştirildiğini belirtmektedir. 
Erkek egemen toplumlarda kadına uygun görülen bu  roller ve beklentiler ise 
kadınların eğitim, istihdam, meslek seçimi, meslekte yükselme ve çalışma 
koşulları açısından erkeklerle eşit koşullara sahip olamamalarına neden 
olmaktadır (Ergöl vd., 2012). Diğer bir ifadeyle, toplumsal cinsiyet rolleri 
temelinde kadınlar aleyhine toplum tarafından suni bir eşitsizlik 
yaratılmaktadır (Başarır ve Sarı, 2015). Bu kapsamda cinsiyet ayırımcılığı, 
toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadının erkeğe göre sosyal, ekonomik, 
politik ve kültürel olarak daha düşük konumda yer alması olarak 
tanımlanmaktadır (Saraç, 2013).
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2.2. Mesleki Ayrımcılık

Kadınların çalışma yaşamında mücadele etmek zorunda kaldıkları başka 
bir zorluk ise toplumsal cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılıktır. Toplumsal 
cinsiyet kalıp yargılarına göre erkekler nesnel, rekabetçi, etkin, kararlı, 
dominant, başarı odaklı, istikrarlı, deneyimli, pragmatik, mantıklı, güçlü ve 
cesur olarak karakterize edilirken kadınlara duygusallık, edilgenlik, 
bağımlılık, kırılganlık, kararsızlık, fedakarlık, itaatkarlık, duyarlılık gibi 
özellikler atfedilmektedir (Akman ve Akman, 2016; Coleman, 2011; Koşar, 
Altunay ve Yalçınkaya, 2014; Sanchez ve Thornton, 2010).  Bu kalıp yargılar, 
meslekler ve/ya yöneticilik de dahil olmak üzere örgütlerdeki çeşitli 
pozisyonların cinsiyete göre ayrışmasına yol açmaktadır. Kadına atfedilen 
özelliklerin onları genellikle öğretmenlik, temizlikçilik, bakıcılık, hizmetçi-
lik, sekreterlik, hosteslik, hemşirelik gibi bakım ve ilgi gerektiren mesleklere 
yönelttiği; daha çok erkeği tanımlayan özelliklerle ilişkilendirilen 
yöneticiliğin ise kadınlara uygun olmadığı görüşü yaygındır. Diğer bir 
ifadeyle, bir lider ya da yöneticide olması gereken özellikler dikkate 
alındığında, kadınların ve erkeklerin bu şekilde tanımlanması, kadınların 
lider olamayacağı, liderliğin erkeklere özgü olduğu önyargısını birlikte get-
irmektedir. Liderliğe yönelik yeni yaklaşımlar, kadınlara özgü görülen 
empatik, ilişki merkezli ve ilgili olma, işbirliğine açık olma, demokratik ve 
çözüm odaklı olma gibi özellikleri iyi bir lider olmak için önemli kabul etse 
de sözü edilen önyargılar kadınların lider olmasının önünde engel olmaya 
devam etmektedir. Dolayısıyla kadınlar, cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık 
sonucunda sadece belirli mesleklerde ve sektörlerde yoğunlaşmakta, iş 
bulma, terfi ve ücretlendirmede ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalmaktadırlar 
(Parlaktuna,  2010). 

Sanchez ve Thornton (2010) kadınların eğitim yöneticisi olmalarının 
önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışılmalara rağmen son yıllarda 
kadınların kendilerinin bile fark etmekte zorlandıkları bazı görünmez engel-
lerin ve kadınlara yönelik eşitsizliğin yeniden üretildiğinden söz etmekte ve 
kadın okul yöneticilerinin ücret, işe alınma, yükselme vb. konularda 
karşılaştıkları ayrımcılığın yanı sıra daha çok ilkokul kademelerinde ve daha 
az tercih edilen yer ve konumdaki okullarda yönetici olarak görevlendiril-
diklerini işaret etmektedirler. Aynı zamanda tarihsel olarak eğitim yöneti-
minde erkek egemen değerlerin baskın olduğundan söz eden Sanchez ve 
Thornton, ideal olanın beyaz, evli ve heteroseksüel erkek olduğuna vurguda 
bulunmaktadırlar. Benzer şekilde Coleman (2011) liderlik kültürünün 
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maskülen bir yapısı olduğunu ve bu kültürün kadınları yöneticilikten uzak 
tutabileceğini ve izole edebileceğini ileri sürmektedir. 

2.3. İş-Özel Yaşam Dengesi

İlgili alanyazında, örgütlerin kültürel değer ve inançlarının, toplumların sahip 
oldukları kültürel değerler ve inançlardan bağımsız olmadığı, dolayısıyla 
toplumsal cinsiyet kalıp yargıların etkilerinin, örgütsel ve yönetimsel süreçlerde 
de gözlemlendiği belirtilmektedir. Örneğin Wilson (2001), toplumsal kültürle 
bağlantılı olarak, örgütlerde de erkek egemen değerlerin baskın olduğunu, 
kuralların erkekler tarafından belirlendiğini, güç dengeleri ile sosyal 
hiyerarşinin kadınlar aleyhine olduğu maskülen kültürlerin (cinsiyetçi kültür-
lerin) varlığından söz etmektedir. Bu tür kültürel yapının hakim olduğu örgüt-
lerde söz edilen birçok zorluk ve engele rağmen yönetici olmayı başarmış 
kadınların ise yöneticilik rolleri ile geleneksel aile rolleri olarak tanımlanan 
anne ve eş rolleri arasında sıklıkla çatışma yaşadıkları, iş ve özel yaşamları 
arasında dengesizlikler oluştuğu bildirilmektedir (Çetinoğlu, Mesci ve Öncü, 
2019; Crosby-Hillier, 2012; Sanchez ve Thornton, 2010). Bu dengesizlik sonucu 
ortaya çıkan stresin, kadınların hem fiziksel, hem de ruhsal sağlığını önemli 
oranda etkilediği, dolayısıyla sık sık hastalandıkları, aşırı karamsar davranabil-
dikleri, devamlı endişeli oldukları, alınganlık, nedensiz ağlama krizleri ve 
gelgitler yaşadıkları görülmektedir. 

2.4. Mentor (Danışman, Akıl Hocası, Rol Model) Eksikliği

Kadın yöneticilerin zorluk yaşadığı bir diğer konu ise mentor (danışman, akıl 
hocası) ya da iyi bir rol model eksikliğidir. Crosby-Hillier (2012) oldukça 
sınırlı sayıda kadın rol modelin olduğunu ve kadınların eğitim liderliğinde 
etkili mentorlük ilişkilerini sınırlı olarak deneyimlediklerini ve dolayısıyla 
yönetici olmak isteyen kadınların üst eğitimsel liderlik pozisyonlarına sınırlı 
oranda ulaşabildiklerini belirtmektedir. İlgili alanyazında, yönetici olmak 
isteyen kadın yöneticiler için olumlu rol modellerin ve etkili mentorluk 
ilişkilerinin olmasının, kadınlar için cinsiyetlerinden kaynaklanan engellerle 
baş etmede cesaretlendirici olduğu, sosyalleşmelerini sağladığı, kadın 
mentorların kişisel ve mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşması ve geribildirim 
vermesinin kadınların da yönetici olmaları ve yönetici olanların ise kişisel ve 
mesleki gelişimlerine destek sağlayıcı olduğu belirtilmektedir (Clayton, Sanzo 
ve Myran, 2013; Combat, 2014; Crosby-Hillier, 2012).
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3. Sosyal Destek

Yönetici kadınlar, cinsiyetleri nedeniyle karşılaştıkları zorlukların yanı sıra 
daha önce de söz edildiği gibi okul yöneticiliğinin doğasından kaynaklanan 
birçok zorluk ve stresle de baş etmek zorunda kalmakta ve sosyal destek 
ihtiyacı duyabilmektedir. Kadın yöneticilerin sosyal destek ihtiyaçlarının 
karşılanması onların fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını korumak kadar iş 
doyumları, motivasyonları, işleri ve özel yaşamları arasında denge kurmaları, 
etkili yöneticiler olmaları ve dolayısıyla okulların başarılı olmaları açısından 
oldukça önemlidir. Moeller ve Chung-Yan (2011) sosyal desteği, çalışanların 
işlerinden kaynaklı zorluklar ve stresle baş etmelerinde onlara rehberlik eden, 
olumlu deneyimler edinmelerini sağlayan, ilgi, bilgi ve materyal sunan destek-
leyici kişiler arası ilişkileri işaret eden önemli bir kaynak olarak görmektedir. 
Genellikle ruh sağlığıyla ilgili olarak ele alınmakla birlikte sosyal desteğin, 
kişilerin yaşamına düzen ve belirlilik getirmesi, onların olumlu deneyimler 
edinmelerini sağlaması, destek gördükleri kişi ya da gruplara aidiyet hissi 
geliştirmeleri ve değerli oldukları hissini vermeleri nedeniyle genel iyilik 
haliyle de ilişkili olduğu belirtilmektedir (Cohen ve Wills, 1985). Cohen ve 
Wills ayrıca iş arkadaşları, yöneticiler ve eşten alınan duygusal sosyal desteğin 
özellikle iş ve iş yeri kaynaklı sorunlar ve stresin olumsuz etkilerini azaltmada 
oldukça önemli olduğunu ileri sürmektedirler.  

Bunun yanı sıra Malik ve diğerleri (2010) sosyal desteği, örgütsel destek 
ve ailesel destek olarak iki şekilde ele almaktadırlar. Buna göre örgütteki diğer 
çalışanlar ve üst yöneticilerden sağlanan destekler örgütsel sosyal destek olarak 
nitelendirilirken, eş, anne-baba, kardeşler, çocuklar ve arkadaşlar tarafından 
sağlanan destekler ise ailesel sosyal destek olarak tanımlanmaktadır. Benzer 
şekilde Bhopal (2011), kişilerin sosyal desteği, sosyal ağlarını oluşturan 
arkadaş, eş, aile gibi iletişim ve etkileşimde bulundukları kişilerden aldığı 
duygusal, araçsal, materyal vb. destekler olarak tanımlamakta ve bu desteğin 
kişilerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve sosyoekonomik statüsü gibi 
değişkenlere göre farklılık gösterebileceğini belirtmektedir. 

Kişilerin özel ve iş yaşamlarında önemli bir yer tutan ve ihtiyaç duyduğunda 
onlara duygusal, bilişsel ve maddi yardım sağlayan bu destekler ‘sosyal destek 
sistemleri’ olarak tanımlanmaktadır (Yücel, Mermer, Bilge ve Çeber, 2010). 
Sosyal ağ içerisinde daha çok eş, aile, arkadaş ve iş arkadaşlarından alınan 
duygusal, araçsal, onaylayıcı ve bilgisel destekler, olumsuz yaşam durumları 
karşısında kadının dayanma gücünü artırmakta ve iş verimini yükseltmekte-
dir. Sosyal destek türleri arasında sevgi, değer verilme, korunma gereksinim-
lerini kapsayan duygusal destek, en önemli ve akla ilk gelen sosyal destek 
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türüdür (Güzeller, Kaner ve Yüksel,  2011). Para, iş ve çevresel yardımı içeren 
araçsal destek ise en somut olan sosyal destek türü olarak bireylere ev işleri, 
çocuk bakımı ve alışveriş yapma gibi konulardaki yardım davranışlarını 
kapsamaktadır (Taşdan ve Yalçın, 2010). Diğer sosyal destek türü olan bilgisel 
destek, bireylere ihtiyaç duyduğunda öneriler sunma, rehberlik etme, kişinin 
kendisi ve çevresiyle ilgili sorun ya da durumlarla ilgili bilgi verme gibi 
davranışlarını içermektedir (Kaşık, 2009). Onaylayıcı destek ise kişinin 
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bilginin geri bildirim olarak kişiye 
verildiği bir destek türüdür (Taşdan ve Yalçın, 2010). 

İlgili alanyazın incelendiğinde kadın yöneticilerin karşılaştığı zorluklar ve 
engellere yönelik birçok çalışmanın yapıldığı görülmekle birlikte, bu zorluk-
larla baş etmede ihtiyaç duydukları sosyal desteklere yönelik herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Örgütlerde sağlanan sosyal desteklerin, çalışanların 
işyerlerinde karşılaştıkları zorluklar ve stresle baş etmelerinde onlara rehberlik 
eden ve çeşitli açılardan destek önemli bir kaynak (Moeller ve Chung-Yan, 
2011) olması dikkate alınarak bu çalışmada, ortaokullarda görev yapmakta 
olan kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorluklarla baş etmede ihtiyaç 
duydukları sosyal destekler ve bu destekleri artırmaya yönelik önerilerinin 
neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. 

4. Yöntem

4.1. Araştırma Modeli

Bu çalışmada, bireylerin içinde bulundukları sosyal çevreyle etkileşimleri, 
çevreye ilişkin gözlemleri, deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların 
nedenlerine yönelik bireysel algıların veya bakış açılarının belirlenmesine 
olanak tanıması nedeniyle nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir (Ritchie 
ve Lewis, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

4.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubu, Akdeniz bölgesindeki bir büyükşehirde 
bulunan dört merkez ilçenin kamu ortaöğretim okullarındaki kadın okul 
müdür ve kadın müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Söz edilen ilçelerde 
kamu orta öğretim okullarında aslî olarak görev yapmakta olan 7’si müdür, 28 
müdür yardımcısı olmak üzere toplam 35 kadın yönetici bulunduğu 
belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 katılımcı sayısı alt 
limit olarak düşünülmüş ve bu sayının veri elde etme sürecinde verinin 



70 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

doyuma ulaşıp ulaşmaması durumuna (saturation) göre artırılması 
öngörülmüştür. Ancak 13 kadın yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucunda 
katılımcıların görüşlerinin artık tekrar ettiği yani verinin doyuma ulaştığı 
görülmüştür. Bu kapsamda 3’ü müdür 10’u müdür yardımcısı olmak üzere 
toplam 13 kadın yöneticiye ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 45,5 
olup, yaşları 39 ile 52 arasında değişmektedir. 

4.3. Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan yarı yapılandırılmış 
görüşme yöntemi aracılığıyla veri elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme 
yönteminin, çalışmanın amacına yönelik derinlemesine bilgiye ulaşabilme 
konusunda araştırmacıya esneklik sağlayacağı düşünülmekle birlikte, araştırma 
konusunun daha önce çalışılmamış olması nedeniyle belirli bir düzeyde de 
standardı korumaya yardımcı olacağı öngörülmüştür (Ritchie ve Lewis, 2003; 
Türnüklü, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu kapsamda, ilgili alanyazın ve 
araştırmanın amacı dikkate alınarak hazırlanan taslak görüşme formu, çeşitli 
açılardan uzman görüşü almak üzere üçü öğretim üyesi ve biri nitel araştırma 
eğitimi almış bilim uzmanı olmak üzere toplam dört uzmana sunulmuştur. 
Görüşme formu, elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yeniden düzen-
lendikten sonra, kullanılan dil, anlaşılabilirlik ve görüşme süresi gibi çeşitli 
açılardan test etmek üzere üç kadın yönetici ile pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen dönütler dikkate alınarak görüşme formuna son şekli verilmiştir.  
Toplam 7 açık uçlu soruyu içeren görüşme formu aracılığıyla gönüllülük esası 
dikkate alınarak katılımcılarla görüşmeler yapılarak veri elde edilmiştir. 

4.4. Verilerin Analizi

Elde edilen nitel veri, ele alınan konunun kavramsal çerçevesi dikkate alınarak 
araştırmacılar tarafından oluşturulan tematik bir çerçeveye göre içerik analizi 
tekniği ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda veri birçok defa gözden geçirilerek 
verilerin kodlanması ve kategorilere ayrılması işlemleri gerçekleşmiştir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu süreçte ayrıca geçerlik ve güvenirlik çalışması 
kapsamında nitel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmalarda sıklıkla başvurulan 
çeşitleme tekniği kullanılmıştır (Patton, 2002). Bu kapsamda üç farklı 
katılımcıya ait görüşme dökümü seçkisiz olarak belirlenmiş ve Eğitim 
Fakültesi’nde görev yapan iki öğretim elemanı tarafından analiz edilmiştir. Her 
bir öğretim elemanı ve araştırmacıların yaptığı analizler sonucunda elde edilen 
kod, kategori ve temalar benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırılmıştır. 
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Ayrıca yine geçerlik ve güvenirlik kapsamında elde edilen bulgular sunulurken 
katılımcıların görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

5. Bulgular

Analiz sonucunda ortaöğretim okullarındaki kadın yöneticilerin karşılaştıkları 
zorluklarla baş etmede ihtiyaç duydukları sosyal destek ile ilgili görüşlerinin 
zorluk nedenleri, zorluklarla baş etme yöntemleri, sosyal destekler ve kadın 
yöneticilerin ihtiyaç duydukları sosyal destekleri artırmaya yönelik önerileri 
kategorileri altında gruplandırılabileceği görülmüştür. 

5.1. Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Zorlukların Nedenleri

Analiz sonucunda genel olarak katılımcıların işlerini yaparken karşılaştıkları 
zorlukların temelinde toplumsal cinsiyet ön yargılarının bulunduğuna yönelik 
görüş belirttikleri görülmüştür. Bu ana kategori çerçevesinde ele alınan 
katılımcı görüşleri, Tablo 1’de görüleceği gibi belirtilme sıklığına göre 
sıralanarak mesleki ayrımcılık, iş-yaşam dengesi, kadın algısı, erkek egemen 
örgüt kültürü, kraliçe arı sendromu ve mentor eksikliği olmak üzere altı kategori 
altında ele alınmıştır.

Mesleki ayrımcılık kavramı, toplumsal cinsiyet kavramıyla yakından 
ilişkilendirilmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı, daha önce de söz edildiği 
gibi bir toplumun kadına veya erkeğe uygun gördüğü rolleri ve etkinlikleri 
ifade etmektedir. Demirbilek’e (2007) göre ataerkil toplumsal yapı içerisinde 
kadın, evle ilişkili alanlarla özdeşleştirilmekte; ev içi etkinlik kadına, ev dışı 
etkinlik ise erkeğe yakıştırılmaktadır. Benzer şekilde bu çalışmada da 
katılımcılar, okullarında yöneticilik görevlerini yerine getirirken yaşadıkları 
en önemli zorlukların temelinde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının 
olduğunu vurgulayan ifadeler kullanmışlardır. Bu kapsamda katılımcıların 
tamamına yakınının cinsiyet kalıp yargıları temelinde oluşan mesleki 
ayrımcılığı, yaşadıkları zorluklardan birisi olarak sıklıkla dile getirdikleri 
görülmüştür.

Tablo 1. Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Zorlukların Nedenleri

Kategori Alt Kategori

Mesleki ayrımcılık -

İş yaşam dengesi -
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Kadın algısı

  Olumlu Olumsuz

Duygusallık
Empati yapabilme
 

Kaprisli olma
Yetersizlik
Aşırı Duygusallık
Kıskançlık
Ön planda olma isteği
Öz güven eksikliği

Erkek egemen örgüt 
kültürü -

Kraliçe arı sendromu -
Mentor eksikliği -

Mesleklerin, ‘kadın mesleği’ ve ‘erkek mesleği’ olmak üzere iki ayrıldığını 
vurgulayan katılımcılar, bazı öğretmenler ve velilerin öğretmenlik mesleğini, 
toplumca kadına yüklenen geleneksel rolleri yerine getirmek için uygun bir 
meslek olarak görürken yöneticiliği daha çok erkeklere uygun bir alan olarak 
gördüklerini ve bu nedenle zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Aşağıda 
bazı katılımcıların bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir: 

“Ben çalıştığım diğer okullarda da şunu gördüm. Erkek yönetici 
istiyorlar çünkü öyle alışmışlar. Bunu erkek işi olarak görüyor-
lar. Kadının yapamayacağı ile ilgili şüphe duyuyorlar. Bazen 
bir iş söylediklerinde “Siz acaba yapabilir misiniz, yapamaz 
mısınız?” diye şüphe duyup erkek yöneticiye gitmek istedikleri 
oldu (K11)” 

“Kadınları yöneticilik kademelerinde görmek toplumun çok 
alışık olduğu bir şey değil. Dar gelirli çevreden gelen öğrencilerim 
var benim. Onların velilerinin kadına bakış açıları ortada. 
Kendi kadınları evdedir. Bir kadının kendilerinden daha güçlü 
bir pozisyonda olması onları rahatsız eder (K7)”

“Kadınların öğretmen olmasında kimsenin sıkıntısı yok ama 
yönetici olma dendiği anda sanki kadınların orada durması 
gerekiyor ya da durdurulmaya çalışılıyor (K1)”

“Yaşlı erkek öğretmenlerden ‘Bu okula erkek müdür yardımcısı 
şart, kadın baş edemez. Erkek gelseydi, niye kadın müdür 
yardımcısı geldi’ diyen oldu benim için (K3)”

İş-yaşam dengesi kategorisi ise genel olarak katılımcıların iş-aile yaşamı 
(özel yaşam) dengesine yönelik görüşlerini içermektedir. Hem evdeki hem 
okullarındaki sorumluluklarını yerine getirmeye yetecek zamanlarının 
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olmadığını, dolayısıyla çatışma ve gerginlik yaşadıklarını belirten katılımcılar, 
kadınların öncelikle ev işleri ve çocuk bakımı ile sorumlu tutulduğunu, bundan 
dolayı üzerlerinde büyük bir baskı hissettiklerini ifade etmiştir. Ayrıca 
katılımcılar sadece bireysel çabalarla bu baskıdan kurtulup dengeye ulaşmanın 
zor olduğunu ve bu zorluktan kaynaklanan stresin kendileri tarafından daha 
çok hissedildiğine dikkat çekmektedirler. Bu çalışmanın bulgularına benzer 
şekilde Duxbury ve Higgins (2001), erkeklerle karşılaştırıldığında kadın 
çalışanların işleri ve özel yaşamları arasındaki çatışmaları daha fazla deney-
imlediklerini ileri sürmektedir. Katılımcılardan bir tanesi iş-yaşam dengesine 
ilişkin görüşünü şu şekilde dile getirmiştir:

“Kadın yönetici olmak da çok zor gerçekten. Çok fedakârlık 
istiyor, erkekler buradaki iş yükünü çekiyor ama eve gidince 
rahatlar. Kadınlar öyle değil evde de yükleri çok.  O yüzden 
birçok kadın çok uzun süreli bunu devam ettiremiyor, birkaç yıl 
içinde zorluğu görünce çoğu öğretmenliğe dönüyor (K5)”

Analiz sonucunda kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorlukların nedenleri 
ana kategorisinde yer alan bir diğer kategori de kadına yönelik algıdır. Bu 
kategori çerçevesinde ele alınan katılımcı görüşleri, olumlu ve olumsuz olarak 
ikiye ayrılmıştır. Çalışmada tüm katılımcılar tarafından olumlu olarak 
nitelendirilen özellik, kadının empati yapabilme özelliği olmasına karşılık 
duygusallığın bazı katılımcılar tarafından olumlu, bazı katılımcılarca da 
olumsuz bir özellik olarak algılandığı görülmüştür. Duygusallığı olumlu bir 
özellik olarak algılayan bir katılımcı görüşünü “Kadın olmanın getirdiği bir 
hassasiyet var. Erkekte bunlar yok. O yüzden yöneticilikte kadın olmak ciddi bir 
avantaj (K9)” sözleriyle ifade etmiştir. 

Diğer yandan katılımcıların büyük bir çoğunluğu öğretmenlerin, 
öğrencilerin, velilerin ve diğer yöneticilerin, kadın yöneticileri aşırı duygusal, 
ön planda olma isteğine sahip, öz güven eksikliği olan, yetersiz, kıskanç ve 
kaprisli olarak algıladıklarını dile getirilmiştir. Duygusallığın, kadınların 
olumsuz bir özelliği olarak algılanmasına vurgu yapan katılımcıların, sıklıkla 
kadınların duygularının ön planda olduğu, duygularıyla hareket ettikleri, pro-
fesyonel davranmakta zorlanabilecekleri ve bu özelliğin yöneticilik için 
olumsuz bir özellik olduğunu içeren algıları dile getirdikleri görülmüştür. 
Bunun yanı sıra kadın yöneticilerin kaprisli olarak algılandıklarını belirten 
katılımcılardan bir tanesi şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Bazen öğretmen arkadaşlar bir işi aksattıklarında neden 
yapmadıkları konusunda onları uyarmamı sanki sırf kadın 
kaprisinden dolayı yaptığımı düşünebiliyorlar. Öyle durum-
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larda ‘Müdür Bey’le gidin bir görüşün diyorum.’ Müdür Bey’le 
konuştuklarında benim verdiğim cevabı alınca benim bunu 
kadın kaprisiyle yapmadığımı anlıyorlar diye düşünüyorum. 
Öğretmenler kadın yöneticilerin daha kaprisli olduğunu 
düşünüyorlar. Özellikle de hemcinslerim bunu daha çok 
düşünüyor. Kadın yöneticilere karşı bu konuda bir ön yargı var 
zaten. Daha kaprisli oldukları konusunda bir ön yargı daha çok 
hemcinslerimde var (K1)”

Katılımcıların tamamına yakını ayrıca, diğer öğretmenler tarafından 
kadınların yöneticilik için yetersiz olarak algılandıklarını belirtmişlerdir. 
Örneğin bir katılımcı “Öğretmenlerin ‘Neden kadın yönetici gönderdiler, o bu 
işi yapamaz.’ diye kafalarında ön yargı var (K11)”  ifadesiyle görüşünü 
belirtmiştir. Bununla birlikte, diğer kadın yöneticilerle çalışan bazı katılımcılar, 
yönetici olan kadınların ön planda olma isteği nedeniyle zorluklar 
yaşayabildiklerine yönelik görüş belirtmişlerdir. Bir katılımcı bu konuda şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Bizde beş müdür yardımcısı ve müdürümüz kadın. Bazı 
kadınlar öne çıkmak için birçok şey yapıyorlar. En çalışkan, en başarılı benim 
çabası oluyor. Kadın yöneticilerle çalışmak bu yüzden zor (K2)”.

Öz-güven eksikliği ise katılımcıların, kadınların yöneticilik yapma 
konusunda kendilerine güvenlerinin az olduğuna yönelik görüşleri 
kapsamaktadır. Örneğin bir katılımcı “Benim kadınlarda gördüğüm en büyük 
eksiklik kendilerine güvenmiyorlar (K11)” sözleriyle görüşünü dile getirmiştir. 
Ünsoy ve Gürol (2000) da benzer şekilde, kadın yöneticilerin kendilerine orta 
seviyede güvenen, erkek yöneticilerin ise kendilerine aşırı güvenen kişilik 
özelliklerine sahip olduklarını belirmektedir. Kadına yönelik algı kategorisinde 
son olarak yer alan kıskançlık alt kategorisi ise bazı katılımcıların kadın yöneti-
cilerin birbirlerini kıskandıklarına yönelik görüşlerini kapsamaktadır. Örneğin 
bir katılımcı “Kadınlar birbirlerinin kariyerde yükselmelerini çok istemiyorlar 
(K1).” ifadesi ile görüşünü net bir şekilde ifade etmiştir. Başka bir katılımcı ise 
“Okul içinden yeterli desteği alamıyorum. Kadınlar çekemiyor birbirini. Okul 
içinden kadınlardan dost edinemiyorum (K2)” ifadesini kullanmıştır.

Zorluk nedenleri ana kategorisi altında yer alan diğer kategori erkek 
egemen örgüt kültürüdür. Analiz sonucunda kadın yöneticilerin okullardaki 
erkek egemen örgüt kültürünün hâkim olmasından dolayı zorluklar 
yaşadıklarını sıklıkla dile getirdikleri görülmüştür. Katılımcılar ayrıca erkek 
yöneticilerin kendi aralarında sosyal gruplar ya da örgütsel koalisyonlar 
kurduklarını, iş dışında da görüştüklerini ve bu görüşmelerde işle ilgili bazı 
kararlar aldıklarını ve alınan kararlardan kendilerinin sonradan haberdar edil-
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diklerini belirterek, kendilerinin dışlandıklarını vurgulamışlardır. Aşağıda bir 
katılımcının bu konuya yönelik görüşüne yer verilmiştir:

“İlden ya da ilçeden biri geldiğinde buradaki diğer erkek müdür 
yardımcılarıyla, hemcinsleriyle hemen anlaşıyorlar, çay kahve 
içmeye başlıyorlar. Ben bu durumda üzülüyorum çünkü işleri 
yaparken senin de büyük bir emeğin var ama onlar bir araya 
geliyorlar hemen. Onların kültürleri aynı. O çorbanın içinde 
biz de varız. Ben buna üzülüyorum. Bakıyorum burada kendi 
aralarında sohbet ediyorlar. Ben de burada durmuyorum gidi-
yorum başka yere (K6)”

Zorluk nedenleri ana kategorisi altında yer alan bir diğer kategori de 
kraliçe arı sendromudur. Kraliçe arı sendromu, örgütlerin üst yönetiminde ‘tek 
kadın’ olmanın bir başarı ve ayrıcalık göstergesi olduğu inancının yanı sıra 
kadın yöneticinin kadın astlarına eleştirisel yaklaşması ve ‘bulunduğum yere 
yardımsız geldim, neden onlara yardım edeyim’ gibi düşüncelerini içermekte-
dir (Kılıç ve Örücü, 2007; Klenke, 1996) Bu çalışmada yer alan katılımcıların 
yarıdan fazlası da alanyazına paralel olarak birlikte çalıştıkları diğer kadın 
yöneticilerden destek alamadıklarını, kadınların birbirlerini çekemediklerini 
belirtmişlerdir. Örneğin bir katılımcı “İlk yıllarda işle ilgili bilmediğim şeyler 
olduğunda desteğe ihtiyaç duyduğumda Müdüre Hanım destek vermedi. Bunun 
sebebi kadın kadını istemiyor (K10)” ifadesini kullanmıştır. Katılımcılar, yöneti-
cilik görevlerini yerine getirirken cinsiyetlerinden kaynaklı olarak karşılaştıkları 
zorlukların nedenlerinden bir tanesinin de mentor eksikliği (rol model eksikliği) 
olduğunu sıklıkla vurgulamışlardır. Mentorlük, akıl hocalığı ya da rol model 
olmak, bir örgütteki deneyimli bir üye ile deneyimsiz bir üye arasında destek-
leyici, yol gösterici ve profesyonel gelişimini sağlamak amacıyla kurulan 
birebir ilişki olarak tanımlanmaktadır (Ceylan, 2004). Ancak, bu çalışmada 
katılımcıların bir kısmı kadın yöneticilerin az olduğunu, dolayısıyla kadın 
mentor eksikliği hissettiklerini ve bu durumun onlar için zorluklar 
oluşturduğunu vurgulamışlardır. Bazı katılımcıların rol modelin olması ya da 
mentorluk ilişkisinin önemine yönelik görüşleri aşağıdaki gibidir: 

“Model desteği çok önemli. İyi bir yöneticinin yanında yetişmek 
benim için çok büyük avantaj. Milli Eğitim’de çalıştığım 
dönemde çok iyi yöneticiler vardı ve ben hep onları gözlem-
ledim. Olaylar karşısında duruşlarını, nasıl karar verdiklerini 
gözlemledim. Sanırım farkında olmadan orada yetiştim. Bir 
insanın bir insana yönetici olarak verebileceği en büyük destek 
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budur. İyi bir yöneticinin yanında yetişme süreci bir staj gibi 
(K 8)” 

“Gittiğiniz okulda beraber çalışacağınız insanlar size bildiklerini 
öğretmeli, o zaman çok zorluk yaşamıyorsunuz. Bence mentor-
lük olmalı (K2)” 

“Kadın yöneticilerin başarılarının daha çok gündeme getirilip 
rol model olmaları sağlanabilir. Sorun çözmede kadın yöneti-
cilerin başarıları daha çok gündeme getirilip olumlu örnekler 
sunulması belki ön yargıları yıkmada da işe yarayabilir (K1)” 

5.2.  Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Zorluklarla Baş Etme 
Yöntemleri

Analiz sonucunda katılımcıların görevlerini yerine getirirken cinsiyetleri 
nedeniyle karşılaştıkları zorluklarla baş etmek için öğrenci, veli ve öğretmenlere 
otoriter ve kararlı görünmek için erkeksi davranışlar gösterdiklerini, yeterli-
liklerini ispatlamak için mevzuatı detaylı öğrenmeye çalıştıklarını, teknolojiyi 
yakından takip ettiklerini görülmüştür. Bu kapsamda zorluklarla baş etme 
yöntemleri kategorisi, erkek gibi davranma, mevzuatı öğrenme, teknolojiyi 
öğrenme ve kullanma alt kategorilerini içermektedir. Katılımcıların yarıdan 
fazlası, iyi bir yöneticinin erkek olabileceğine ilişkin kalıp yargılar nedeniyle 
öğrenci, veli ve öğretmenlere otoriter, yeterli ve kararlı görünmek için erkeksi 
davranışlar gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda bir katılımcı “Bazı veli-
lerde ‘Bu kadın, her istediğimi yaptırırım.’ düşüncesi var. Ben öyle düşünen veliye 
erkek gibi davranıyorum. Sesimi yükseltiyorum (K13)” şeklinde görüş 
belirtmiştir. Bunun yanı sıra mevzuatı ve teknolojiyi öğrenme ve etkili kullanma 
alt kategorileri, kadın yöneticilerin işleriyle ilgili kanun, yönetmelik gibi konu-
larda yetersiz olduklarıyla ilgili ön yargıları aşmak için mevzuatı eksiksiz 
öğrenmeye çalıştıklarına, bilmedikleri konuları başkalarından destek alarak 
öğrenmek yerine teknolojiyi öğrenme ve kullanma yoluna başvurduklarına 
yönelik görüşlerini içermektedir. Aşağıda bazı katılımcıların görüşleri örnek 
olarak sunulmuştur:

“Ben yönetmeliklere hâkimim, bilginiz çoksa karşınızdaki de 
size saygı duyuyor. Ben alanla ilgili her konuya hâkimim bu 
yüzden üstümde çok da yük oluyor. Bilmek beni korur, bildiğim 
zaman güçlü oluyorum, zarar görmüyorum, bilmek demek 
güçlü olmak demek. O yüzden her şeyi öğrenmeye 
çalışırım (K 6)”
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“Kadın olarak muhatap olduğunuz kişilerin ön yargıları ile 
ilgili olarak zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Mesela velinin 
önyargısı bir zorluk. Bazı veliler size ön yargı ile yaklaşıyorlar. 
Ona kendinizi ispatlamanız gerekiyor (K11)”

5.3. Kadın Okul Yöneticilerinin İhtiyaç Duydukları Sosyal Destekler 

Bu kategori kapsamında genel olarak katılımcıların işlerini yaparken 
karşılaştıkları zorluklarla baş etmede ihtiyaç duydukları sosyal destek türlerine 
yönelik görüşleri ele alınmıştır. Bu kapsamda kadın yöneticilerin sosyal destek 
ihtiyaçlarının belirtilme sıklığına göre sırasıyla duygusal destek, araçsal destek, 
bilgisel destek ve onaylayıcı destek olmak üzere dört alt kategori kapsamında 
ele alınabileceği görülmüştür.  

Sosyal destek türleri arasında yer alan ilk alt kategori, yakın destek olarak 
da adlandırılan (Güzeller vd., 2011) duygusal destek, genelde aile ya da yakın 
arkadaşlar tarafından sağlanan ve sosyal destek denince akla gelen ilk destek 
türdür. Bu alt kategori katılımcıların ailesi, arkadaşları, eşi ve iş arkadaşları 
tarafından duygusal destek görmenin önemini vurgulayan görüşleri içermek-
tedir. Katılımcıların tamamı en fazla eşlerinden gelecek olan duygusal desteğe 
ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Örneğin bir katılımcı “Bir kadın yöneti-
cinin başarılı olması için eşinin desteği şart (K8)” sözleriyle görüşünü 
belirtmiştir. Bunun yanı sıra duygusal destek alamayan katılımcılar işlerini 
yapmakta zorlandıklarını, hatta bir kısmı eşlerinden ayrılmak zorunda 
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin bir katılımcı “Eşimin desteğini alamadım 
ama ben işimi çok seviyordum. Bir süre sonra boşanmak zorunda kaldık (K7)” 
ifadesini kullanmıştır.

Sosyal destek kategorisi altında yer alan diğer sosyal destek türü ise araçsal 
destektir. Bireye ihtiyaç duyduğu durumlarda sunulan zaman, para, iş ve çevre-
sel yardımı içeren bu desteğe örnek olarak bireyin yerine alışveriş ve ev işleri 
yaparak ona zaman kazandırmak verilebilir (Taşdan ve Yalçın, 2010). Sözü 
edilen destekleyici bu davranışlar arasında yer alan çocuğa bakmak ve ev 
işlerine yardımcı olmak, bu çalışmada da katılımcılar tarafından çok fazla 
ihtiyaç duyulan destek olarak dile getirilmiştir. Bu kapsamda bazı katılımcılar, 
bu desteği almamış olsalar yöneticilik yapamayacaklarını vurgulamışlardır. Bu 
duruma yönelik bir katılımcının “Annem olmasaydı bu işe çok sıcak bakmazdım 
açıkçası. Ev işlerinde desteğe ihtiyacım oluyor. Ben o desteği annemle hallediyo-
rum (K12)” şeklindeki görüşü dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra çocuk bakımı, 
ev işleri ve alış veriş yapmak gibi konularda özellikle eşlerinden destek 
alamadıklarına yönelik görüş bildiren katılımcılardan bir tanesi, bu desteği 
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alamamanın eşleriyle ciddi sorunlar yaşamalarına neden olduğunu şu şeklinde 
dile getirmiştir:

“Ben hiçbir destek görmedim eşimden, açıkça söyleyeyim. Hatta 
benim eşim yönetici olmamamı söyledi. Çünkü evdeki birtakım 
işler ona kalıyordu. Eşim evdeki işlerin aksamasını istemedi. 
Çocuğu okula bırakmak, almak, markete gitmek, hafta sonu bir 
program yapmak sorun oluyordu. Yani erkekler kendi işinin, 
gücünün ve programının aksamamasını istiyorlar. Ben de eşten 
kurtuldum, ayrıldım, şimdi rahatım. Çünkü bir de eşin stresini 
yaşıyorsunuz (K 9)”

Katılımcıların ihtiyaç duyduklarını belirttikleri bir diğer sosyal destek 
türü de bilgisel destektir. Bu destek türü bireye kendisi ve çevresiyle ilgili 
yaşantılar ve sorunlar konusunda bilgi ve öneri verme, rehberlik etme gibi 
davranışları kapsamaktadır (Kaşık, 2009). Bu çalışmada yer alan katılımcılar 
da alanyazına paralel olarak göreve başladıkları ilk yıllarda en çok bilgi, öğüt 
ve rehberlik ihtiyacı duyduklarına değinmişlerdir. Katılımcıların bazıları bilg-
isel destek istemekten çekindiklerini, bazıları ise isteseler bile alamadıklarını 
öne sürmüşlerdir. Bu konuya yönelik olarak bir katılımcı şu ifadeleri 
kullanmıştır: “Erkek müdür yardımcıları bana bazı işler için ‘Bunu öğrenmek 
çok kolay değil. Bu işler o kadar basit şeyler değil’ dediler, anlatmadılar (K 11)”. 
Bir başka katılımcı ise kısa ve net bir şekilde “En çok bilgi desteğine ihtiyacınız 
oluyor (K 3)” ifadesini kullanmıştır. Tüm katılımcıların özellikle göreve 
başladıkları ilk yıllarda kendilerine rehberlik edecek birine ve bilgisel desteğe 
ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri, daha önce de dile getirdikleri mentor 
eksikliği kategorisi ile ilişkilendirilebilir. Kendilerine rol model olacak biriyle 
çalışma fırsatı bulan katılımcılar, karşılaştıkları zorluklarla daha kolay baş 
ettiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların ihtiyaç duyduklarını belirttikleri son sosyal destek türü 
onaylayıcı destektir. Alanyazında ‘değerlendirme desteği’ olarak da adlandırılan 
onaylayıcı destek türü, kişiye yönelik değerlendirmelerin onaylama veya geri 
bildirim olarak aile, arkadaşlar, meslektaşlar tarafından verilen bir destek 
türüdür (Taşdan ve Yalçın, 2010). Bu çalışmada da katılımcılar, onaylayıcı 
desteğin stresin olumsuz etkilerini azaltıcı bir işlev gördüğüne ve iş verimliliğini 
artırdığına yönelik görüş bildirmişlerdir.  Örneğin bir katılımcı “İşimiz çok 
stresli ama Müdür Bey beni yaptığım iyi bir işten dolayı takdir ettiğinde ben bir 
hafta boyunca çok verimli çalışıyorum (K 12)” ifadesi ile onaylayıcı desteğin 
motivasyon üzerindeki olumlu etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
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5.4.  Kadın Yöneticilerin İhtiyaç Duydukları Sosyal Destekleri 
Artırmaya Yönelik Önerileri

Analiz sonucunda kadın yöneticilerin görevlerini yerine getirirken 
karşılaştıkları zorluklarla baş etmede ihtiyaç duydukları destekleri artırmaya 
yönelik önerilerinin, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yönetici politikasının 
değişmesi, çocuk bakımı desteği verilmesi, çalışma saatlerinde esneklik 
yapılması ve mentorlük desteği verilmesi olarak toplam dört kategori 
kapsamında ele alınabileceği görülmüştür. Katılımcıların büyük oranda 
MEB’in yönetici yetiştirme ve atama politikasına yönelik önerilerde 
bulundukları görülmüştür. Bu kapsamda katılımcılar, seçilen yöneticilerin 
yeterince yetiştirilmeden atandığını, liderlik, iletişim, insan ilişkileri, proto-
kol kuralları konularında eksik hissettiklerini ve bunun giderilmesi için 
mevzuatın yanı sıra bu konularda da yetiştirilmeleri gerektiğini 
vurgulamışlardır. Bunula birlikte katılımcıların bazıları, özellikle iş-özel 
yaşam dengesi sağlamak konusunda zorlandıklarını ve bu dengenin 
sağlanması için çalışma saatlerinde esneklik yapılması gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu görüşe sahip bir katılımcı “İşlerin bir kısmının evden yürüt-
ülmesi imkânı verilirse zamanla ilgili, evle ilgili sorunlar aşılmış olur. Kadın 
yöneticilere bu konuda pozitif bir ayrımcılık yapılabilir (K 5)”  ifadesini 
kullanmıştır. Benzer şekilde, Doğrul ve Tekeli (2010) de iş yaşamı içerisinde 
yoğun olarak kullanılan evde çalışma gibi esnek çalışma modelleri ile birey-
lerin işyerinin dışında da olsa işyeri amaçlarına uygun olarak çalışma imkânı 
bulduğunu, sahip oldukları diğer rolleri de kolaylıkla yerine getirebildiklerini 
belirtmiştir. 

Çalışma saatlerinde esneklik sağlanması önerisinin yanı sıra katılımcıların, 
kadın yöneticilerin kurumsal olarak çocuk bakımı desteği alması gerektiğini 
belirttikleri görülmüştür. Katılımcıların tamamı, yönetici kadınların 
çocuklarının bakımı ile ilgili desteğe ihtiyaç duyduklarına yönelik görüş 
bildirmişlerdir. Bazı katılımcılar, çocukları küçükken annelerinden bu desteği 
almalarının bu konudaki destek ihtiyacını azalttığını belirtmişlerdir. Ancak bir 
katılımcı “Her okulda bir kreş olsa çocuğuma arada bir gidip bakabilsem çok iyi 
olur. En azından aynı çatı altında oluruz (K 3)” ifadesi ile bu konudaki öneri-
sini dile getirmiştir. Katılımcıların sıklıkla belirttikleri bir diğer öneri ise 
mentor eksikliğinin giderilmesine yöneliktir. Bu konuda katılımcılar, kadın 
mentor eksikliğinin giderilmesinin ve kadın yönetici sayılarının arttırılmasının 
önemini vurgulamışlardır. 
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6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Toplumsal cinsiyet rolleri temelinde kadınlardan çocuk doğurması, bakması, 
büyütmesi, ev işleri yapması, iyi bir eş ve evlat olarak aile bireylerinin bakım 
işlerini kapsayan rollerini yerine getirmeleri beklenmektedir (Yılmaz ve Şahin, 
2008). Kadınların çalışma yaşamına girmesiyle birlikte kendilerinden bekle-
nen bu roller, sorumluluklar ve beklentilerde herhangi bir değişiklik olmaksızın 
yeni roller, sorumluluklar ve beklentiler eklenmiştir. Kadınlar iş ve özel 
yaşamlarında sözü edilen bu rollerin zaman zaman çatışmasından kaynaklı 
olarak çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar (Türkkahraman ve Şahin, 2010). 
Yönetici kadınlar, cinsiyetleri nedeniyle karşılaştıkları bu zorlukların yanı sıra 
daha önce de söz edildiği gibi okul yöneticiliğinin doğasından kaynaklanan 
birçok zorluk ve stresle de baş etmek zorunda kalmakta ve sosyal destek 
ihtiyacı duyabilmektedirler. Çalışanlar sosyal desteği, sosyal ağlarını oluşturan 
arkadaş, eş, aile, meslektaş, yönetici gibi iletişim ve etkileşimde bulundukları 
kişilerden duygusal, araçsal, materyal vb. destekler olarak almakta ve bu 
destekler kişilerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve sosyoekonomik statüsü 
gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir (Bhopal, 2011; Moeller ve 
Chung-Yan, 2011). İlgi, bilgi, materyal sağlayan ve destekleyici kişiler arası 
ilişkileri içeren bu destekler aracılığıyla çalışanlar, işlerinden kaynaklı zorluk-
larla baş etmekte ve olumu deneyimler edinmektedirler (Moeller ve Chung-
Yan, 2011). Bu çalışmada da ortaöğretim kademesindeki okullarda görev 
yapmakta olan kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorluklarla baş etmede ihtiyaç 
duydukları sosyal destekler ve bu destekleri artırmaya yönelik önerilerinin 
neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışma sonu-
cunda, katılımcıların görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorlukların 
nedenleri ve bu zorluklarla başa çıkma yollarını öncelikli ve sıklıkla dile get-
irdikleri görülmüştür. Ardından bu zorluklar temelinde ihtiyaç duydukları 
sosyal destekler ve bu destekleri artırmaya yönelik önerilerini belirtmişlerdir. 
Bu kapsamda katılımcıların görüşleri, karşılaştıkları zorlukların nedenleri, baş 
etme yöntemleri, sosyal destekler ve sosyal destekleri artırmaya yönelik öner-
iler olmak üzere dört kategori altında gruplandırılmıştır. Analiz sonucunda 
katılımcıların görevlerini yerine getirirken toplumsal cinsiyet kalıp yargıları 
temelinde oluşan meslekî ayrımcılık, iş-özel yaşam dengesizliği, toplumun 
kadın algısı, erkek egemen örgüt kültürü, kraliçe arı sendromu ve mentor 
eksikliği gibi nedenlerle zorluklarla karşılaştıkları görülmüştür. Katılımcıların 
karşılaştıkları bu zorluklarla baş etmek için ise görev yaptıkları okullarda 
erkek gibi davranma eğilimde oldukları, teknolojiyi etkin kullanmaya 
çalıştıkları ve yasal mevzuatı iyice öğrenmeye çalıştıkları belirlenmiştir. 
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Analiz sonucunda, kadın okul yöneticilerinin tamamının işlerini yaparken 
karşılaştıkları bu zorluklarla baş etmede sosyal destek almanın, kadının fizik-
sel ve ruhsal sağlığını önemli oranda ve olumlu yönde; sosyal destek 
alamamanın ise olumsuz yönde etkilediğini vurguladıkları görülmüştür. 
Katılımcıların ihtiyaç duydukları sosyal destek türlerinin ise belirtilme sıklığına 
göre duygusal, araçsal, bilgisel ve onaylayıcı destek olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Kadın yöneticilerin en fazla ihtiyaç duyduğu sosyal destek türü 
olarak belirlenen duygusal destek, kişilerin sevgi, ilgi, değer verilme, korunma, 
ait olma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sosyal destek türüdür (Güzeller, 
Kaner ve Yüksel,  2011).  Katılımcılar duygusal desteği okul dışından en fazla 
eşlerinden, daha sonra da annelerinden ve arkadaşlarından; okul içinden ise 
öğretmenler ve diğer yöneticilerden aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca evli 
katılımcıların tamamına yakını, kadın yöneticilerin başarılı olmasında özel-
likle eş tarafından verilen duygusal desteğe ihtiyaç duyulduğunu; eşlerden 
alınan duygusal destek olmaksızın bu işi yapmalarının çok zor olacağını dile 
getirmişlerdir. 

Zorluklarla baş etmede kadın yöneticilerin ihtiyaç duydukları ikinci 
destek türü ise araçsal destektir. Katılımcıların tamamı, özellikle çocukları 
küçükken bu desteği almamış olsalar yöneticilik yapamayacaklarını 
vurgulamışlardır. Sosyal destek türleri arasında en somut destek türü olarak 
görülen araçsal destek; iş ve para sağlamak gibi desteklerin yanı sıra ev işi, 
alış-veriş ve çocuk bakma gibi kişinin yakın sosyal çevresince sağlanan 
yardımları kapsamaktadır. Bu çalışmada çocuk sahibi olan kadın yöneticilerin 
tamamına yakını, bu desteği eşleri ve annelerinden aldıklarını; özellikle 
çocukları küçükken bu desteği almamış olsalar yöneticilik yapamayacaklarını 
vurgulamışlardır. Bu desteği alamayan katılımcılar ise çocuklarının bakımı ve 
ev işleri için yardımcı alarak bu desteği dışarıdan sağlamak zorunda kaldıklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca kadın yöneticiler sıklıkla küçük çocuğu olan kadınların 
genellikle yöneticiliği tercih etmediklerini, ancak çocukları büyüdükten sonra 
yönetici olmaya yönelebildiklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, ilgili alanyazında 
da belirtildiği gibi, kadınların oldukça uzun bir zaman önce çalışma yaşamına 
girmiş olmaları ve birçok ülkede yasal olarak erkeklerle aynı hak ve sorumlu-
luklara sahip olmalarına rağmen lider ya da yönetici olmak için hala birçok 
zorlukla baş etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır (Coleman, 2011; Crosby-
Hillier, 2012; Robertson, Brummel ve Salvaggio, 2011; Sanchez ve Thornton, 
2010). Örneğin Coleman (2011), bu zorluklardan ilkinin bir lider veya yöneti-
cinin erkek olabileceğine yönelik genel kanı; ikincisinin ise kadınların başarılı 
bir yönetici olmakla çocuk sahibi olmak arasında bir karar vermek duru-
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munda kalmaları olduğunu ifade etmektedir. Bir kadın için çocuk sahibi 
olmak ve aynı zamanda oldukça talepkar olan ve çok çaba gerektiren liderlik 
rolünü üstlenmenin oldukça zor olduğunu belirten Coleman, kadının bu 
süreçte birini diğerinden öncelikli olarak görmek zorunda kaldığını ileri 
sürmektedir.  

Bir diğer sosyal destek türü olan bilgisel destek, bu çalışmada katılımcıların 
özellikle göreve başladıkları ilk yıllarda en çok ihtiyaç duydukları bir destek 
türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu destek türü, bireyin kişisel ve çevresel sorunlar 
ya da zorluklar karşısında deneyimli kişilerce sağlanan bilgi, öneri ve rehberliğe 
ilişkin desteği işaret etmektedir (Kaşık, 2009). Kadın yöneticilerin bilgisel 
sosyal desteğe ihtiyaç duymalarına yönelik bu bulgu, çalışmanın kadın okul 
yöneticilerinin mentor, akıl hocası ya da rol model eksiliği nedeniyle yaşadıkları 
zorluklara yönelik bulgu ile paralellik göstermektedir.  Kadın yöneticiler 
üzerine yapılan çalışmalarda da bu çalışmanın bulgusuna benzer şekilde men-
torluk yapabilecek pozisyonda olan kadın yöneticilerin oldukça az sayıda 
olduğu ve kadın yöneticilerin kendilerine destek sağlayacak, rol model olacak 
kadın mentor eksikliği hissettikleri ve bu nedenle yönetici olarak kariyerl-
erinin olumsuz etkilendiği vurgulanmaktadır (Ceylan, 2004; Karaca, 2007). 
Dolayısıyla özellikle yöneticiliğe yeni başlayan kadın yöneticilerin mentor 
(akıl hocası, rol model) eksikliği nedeniyle bilgisel sosyal desteğe ihtiyaç 
duymaları, kabul edilebilir bir bulgu olarak görülmektedir.

Kadın yöneticilerin işleriyle ilgili zorluklarla baş etmede ihtiyaç duydukları 
son destek türü ise onaylayıcı (değerlendirici) destektir. Bu destek türünde 
kişiye yönelik herhangi bir değerlendirme bilgisi; arkadaş, aile, yönetici ve ya 
meslektaş tarafından geri dönüt olarak verilmektedir (Taşdan ve Yalçın, 2010). 
Bu çalışmada katılımcılar, onaylayıcı desteğin streslerini azalttığını, 
motivasyonlarını artırdığını, dolayısıyla iş verimliliklerinin arttığını 
belirtmişlerdir. Bu bulgu, sosyal desteklerin kişilerin değerli oldukları hissine 
sahip olmaları, destek gördükleri grup ya da kişilere aidiyet hissetmeleri, 
yaşamlarına belirlilik ve düzen getirmelerine yol açması nedeniyle onların 
iyilik halleriyle ilişkili olduğu (Cohen ve Wills, 1985; Moeller ve Chung-Yan, 
2011) dikkate alındığında, oldukça önemli bir bulgu olarak görülmektedir. 

Çalışma sonucunda ayrıca kadın yöneticilerin ihtiyaç duydukları sosyal 
destekleri artırmaya yönelik olarak MEB’in yönetici seçme ve atama 
politikasının değişmesi, çocuk bakımı desteği verilmesi, çalışma saatlerinde 
esneklik yapılması ve mentorlük desteği verilmesi yönünde önerilerde 
bulundukları görülmüştür. Liderlik, iletişim, insan ilişkileri, protokol kuralları 
gibi konularında eksik hissettiklerini belirten katılımcılar, yöneticilerin kanun-
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lar ve mevzuatın yanı sıra söz edilen konuları da kapsayan uzun süreli bir 
eğitimden geçilerek yöneticiliğe atanmaları gerektiğini vurgulamışlardır. 
Katılımcılar, bu konularda yeterli eğitimleri olmadığı için bilgisel eksiklik 
duyduklarını, mentor eksikliği hissettiklerini ve bu konuda çevrelerinden 
destek istediklerinde ise yetersiz görünmekten korktuklarını belirtmişlerdir. 
Bu kapsamda katılımcılar ayrıca mentor desteği verilmesi üzerinde de 
durmuşlardır. Bunun yanı sıra katılımcılar, çocuk bakımı konusunda destek 
sağlanması ve iş-özel yaşam dengesinin kurulabilmesi için kadın yöneticilere 
evden iş yürütme, çalışma saatlerinde esneklik gibi bazı ayrıcalıklar yapılmasına 
yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet temelli 
işbölümü kapsamında kadınların çocuk bakımı ve ev işlerinden sorumlu 
tutulması ve özellikle bakım konusunda destek verebilecek kamu kurumlarının 
yetersizliği, kadınların çalışma yaşamına katılmasının önünde önemli bir 
engel olarak görülmektedir (Toksöz, 2009). Dolayısıyla katılımcıların özellikle 
çocuk bakımında sosyal destek ihtiyacı hissetmeleri ve bu yönde önerilerde 
bulunmaları dikkate değer görülmektedir. 

Bununla birlikte katılımcıların çocuk bakımı ve iş-özel yaşam dengesini 
sağlama konusunda sosyal desteklerini artırmaya yönelik önerileri, belirli 
oranda kendilerinin de çocuk bakımı ve ev işlerini kadınların yapması 
gerektiğine yönelik toplumsal cinsiyet rollerini kabullendiklerini ya da kabul-
lenmek zorunda kaldıklarını düşündürmektedir. Selçuk ve Tuzlukaya, 2013) 
kadınların hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında kendilerine yükle-
nen roller kapsamında beklentileri karşılamak zorunda kaldıklarını; rolleri 
arasında çatışma çıktığında ise sorunları, cinsiyetlerine atfedilen rol ve beklen-
tileri karşılamaya çalışarak çözmeye yöneldiklerini belirtmektedirler.

Çalışma bulguları genel olarak dikkate alındığında, iş yaşamında kadınlar 
ve erkeklerin yasal olarak eşit haklara sahip olması yönünde son yüzyılda 
çeşitli düzenlemeler yapılmakla birlikte, kadına yönelik ayrımcılığın fiili olarak 
devam ettiği ve kadınların çeşitli sosyal destek sistemlerine ihtiyaç duydukları 
belirtilebilir. Diğer bir ifadeyle, kadının toplumsal statüsü geçmişe oranla 
olumlu yönde değişmiş olsa da, bu çalışma bulgularında da ortaya konduğu 
gibi toplumsal cinsiyet rolleri, bu roller temelinde şekillenen sorumluluklar ve 
beklentiler ile kadına yönelik algının, kadın yöneticilerin çalışma yaşamında 
hala çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına neden olduğu görülmektedir.  Söz 
edilen kalıp yargıların değişmesi oldukça uzun ve köklü çaba ve girişimler 
gerektirdiği dikkate alındığında, her ne kadar kısa vade ve geçici gibi görünse 
de kadın yöneticilerin ihtiyaç duydukları sosyal desteklerin karşılanması, 
onların genel iyilik hallerinin sağlanması ve çalışma yaşamında varlıklarını 
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etkili bir şekilde sürdürmeleri açısından önemli görünmektedir. Bu kapsamda 
katılımcıların da belirttiği gibi eğitim örgütlerinde görev yapacak yöneticilerin 
seçimi, eğitimi ve istihdamında yürütülen politika ve uygulamaların gözden 
geçirilerek sadece kadınların değil (ama özellikle kadınların), tüm yönetici 
adaylarının, göreve başlamadan ve başladıktan sonra bilgisel sosyal destek 
almalarının sağlanması önerilmektedir.  Bunun yanı sıra özellikle çocuk sahibi 
kadın yöneticilere evden işi yürütme, çalışma saatlerinde esneklik, bakım 
yardımı vb. konularda düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmasının, onların 
görevlerinde daha başarılı olmaları için önemli destekler olacağı belirtilebilir.  
Ayrıca teknolojik gelişmeler ve yönetici kadınların mentor eksikliği nedeniyle 
duydukları bilgisel sosyal destek ihtiyacı dikkate alınarak, deneyimli kadın 
yöneticilerin, göreve yeni başlayan yönetici kadınlara akıl hocalığı ya da men-
torlük yapabilecekleri çevrimiçi sosyal destek sistemlerinin kurulabileceği 
düşünülmektedir. 

Son olarak, bu çalışmanın Akdeniz bölgesinde yer alan bir büyükşehirdeki 
kamu ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan sınırlı sayıda kadın 
yönetici ile belirli bir zaman aralığında yapılması nedeniyle çalışma bulgularının 
genellenmesinde dikkatli olunması önerilmektedir. Bu doğrultuda, yönetici 
kadınların sosyal destek ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların 
sınırlı sayıda olması da dikkate alınarak, gelecekte diğer eğitim kademeleri ve 
özel öğretim okullarını da kapsayan daha büyük çalışma gruplarıyla 
araştırmalar yapılmasının alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. Giriş

Her insan bir diğerinden farklıdır. Bireyler arasında kişilik ve karakter özel-
likleri bakımından, sosyo-kültürel özellikleri bakımından, ekonomik ve siyasi 
anlayışlar bakımından farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıkların bir bölümü 
sadece kişilerin kendilerini ilgilendirirken bazı özellikler toplumda diğer 
kişileri veya çalışılan örgütleri de ilgilendirmektedir. Başka bir ifade ile bireye 
ait kişisel özellikler bazen diğer insanları ve örgütleri etkilemezken bazen diğer 
insanları ve örgütleri de etkilemektedir (Çobanoğlu, 2020). Bu durumun tersi 
de olabilmektedir. Bireyin bazı özelliklerinin diğer kişiler ve örgütler tarafından 
bilinmesi, pozitif ya da negatif değerlendirme yapılması gerekmezken bazı 
özelliklerin bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada özel 
olarak ele alınacak bölüm ise birey ve örgüt ilişkisini oluşturmaktadır. 
Çalışanların farklılıklarının örgütler ve özellikle de yöneticiler tarafından nasıl 
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görüldüğü ve nasıl değerlendirildiği incelenecektir. Ayrıca yöneticilerin 
değerlendirmelerinin çalışanlar üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılacaktır. 

Alanyazın incelendiğinde bireyler için farklılık kavramı birçok yönden ele 
alınmıştır. Kreitz (2007) farklılığı dört tema altında toplamıştır. Bu 
farklılıklardan bireyin özellikleri, yetenekleri ve becerileri kişilik farklılıkları 
olarak, bireyin cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, zekâ düzeyi gibi özellikleri içsel 
farklılıklar olarak, bireyin kültürü, milliyeti, dini ve medeni durum özellikleri 
dışsal farklılıklar olarak, bireyin çalıştığı posizyon, çalışma alanı ve sendikal 
aidiyeti ise örgütsel farklılıklar olarak değerlendirilmiştir (Balyer ve Gündüz, 
2010; Kreitz, 2007). McGrath ve arkadaşlarına göre (1995) farklılık yaş cinsiye 
ve ırk gibi demografik değişkenlerin yanında örgütsel olarak kişilerin işlerine 
yönelik bilgileri, yetenekleri, örgütteki konumları ve statüleri ile değer 
dünyalarına ilişkin kültürleri, inançları ve tutumları olarak sınıflandırılmıştır 
(Kaya, 2020; McGrath  ve diğ., 1995; Point ve Singh, 2003; Sürgevil, 2008). 
Gardenswartz ve Rowe (1998) farklılıkları dört boyutta gruplamıştır: Kişilik 
boyutu, içsel boyut, dışsal boyut ve örgütsel boyuttur 

Şekil 1. Farklılık kavramının boyutları 
(Karakaş, 2021; Demirel ve Özbezek, 2016)

Farklılıkları olmayan örgüt çalışanlarının yönetilmesi kolay olabilecektir 
ancak farklılığın olmadığı yerde yenilik, özgünlük, farklı bakış açısı, ino-
vasyon, yaratıcılık ve değişikliğin oluşması zor görünmektedir. Farklılığın 
olmadığı yerde rekabetin oluşturulması, örgüte artı değer katacak bir yarış 
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ortamının oluşması ihtimali düşüktür (Tozkoparan ve Vatansever, 2011). 
Landau ve diğerleri (2011) farklılıkların örgütler için ne anlama geldiği üzeri-
nde çalışmışlardır. Çalışmada varılan sonuca göre farklılıklar örgütler için bir 
gerçektir ve küreselleşen dünyada hiçbir örgüt artık bu gerçekten 
kaçamamaktadır.  Bu gerçek örgütlere yeniliği ve yaratıcılığı getirebileceği için 
bir fırsatı da taşımaktadır. Aynı zamanda farklılıkların çoğu zaman bir 
çatışmayı da getireceği göz önünde bulundurulduğunda örgütler için zorluk 
taşımaktadır. 

Örgütler açısından çalışan farklılıkları ile ilgili atılacak adımlar başlıca 
ikiye ayrılabilir. Bunlardan birincisi farklılıkların mümkün olduğu kadar tör-
pülenmesi, benzeşimin sağlanması ve olası çatışmaların azaltılmasıdır. Bu 
yöntem çekim-seçim-yıpranma kuramı (Schneider, 1987) ile uyumlu bir 
örgütsel yönetim tarzıdır (Peker, 2017). Örgütler mümkün olduğu kadar 
benzer özellikteki kişileri istihdam etmeye çalışır (Zorunlu olmadıkça aynı 
cinsiyet veya aynı kültürden bireyleri işe almak gibi). Farklı kültür ve değerlere 
sahip çalışanların örgüte uyum sağlamaları beklenir. Uyum sağlayamayanlar 
zamanla örgütten ayrılmak zorunda kalır (Birinci Gemici, 2016). İkinci 
yöntem ise farklılıkların örgüt için bir fırsat olarak görüldüğü yöntemdir. Bu 
yöntemde farklılıkların yeniliği, yaratıcılığı ve rekabeti sağlayacağı kabul edi-
lerek, farklılıkları korumaya ve onlara değer verilmeye çalışılır (Süral Özer, 
2007). İkinci yöntemin benimsendiği örgütlerde örgüt yöneticileri tarafından 
çalışanlara farklılıkları sebebiyle ayrımcılık yapılmaması, çalışanların 
değerlerine saygı duyulması ve adil davranılması çalışanlara örgütsel ve 
yönetimsel bir destek olarak algılanabilecektir. Yöneticilerin bu desteği ile 
çalışanlar daha özgür davranarak örgütlerine daha fazla katkı sunmaya 
çalışacaklardır (Akan, Kanık, 2018). 

Yöneticilerin çalışanları desteklemesi üzerine yapılan çalışmalar son 
yıllarda önem kazanmıştır. Daha önceleri örgütsel destek kapsamında ele 
alınan yönetici desteği artık tek başına ele alınmakta ve çalışan-örgüt-yönetici 
ilişkilerinde önemli görülmektedir. Yönetici desteği çalışanın amirinden kişisel 
ve örgütsel işleri için destek görmesi ve kendisine değer verildiğini düşünmesidir 
(Burke, Borucki ve Hurley, 1992; Gökalp, 2021). 

Yöneticilerinden destek alan çalışanlar örgüt için yaptıklarının fark 
edildiğine, emeklerine saygı duyulduğuna olan inançları ve örgütteki mem-
nuniyetleri artacaktır (Aksoy, 2017; Demir, 2021). Yöneticiler örgütü temsil 
ettikleri için çalışanlar tarafından örgütlerle özdeşleştirilirler (Tongur, 2011). 
Bu sebeple yöneticilerin düşünce ve davranışları çalışanlar tarafından 
örgütün düşünceleri ve davranışları olarak algılanmaktadır. Alt düzeydeki 
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yöneticilerinden destek gören çalışanlar bu desteği örgütün desteği olarak 
görecekleri için örgüte olan bağlılıkları da artabilecektir (DeConinck ve 
Johnson, 2009). 

Eğitim örgütleri de diğer örgütler gibi farklı özellikleri olan çalışanlardan 
oluşmaktadır. Türkiye açısından bakıldığında eğitim örgütlerinin çalışanı olan 
öğretmenler ülkenin farklı yerlerinden merkezi bir sınavla alınmaktadır. Bu 
öğretmen alım yöntemi eğitim örgütlerine dâhil olan öğretmenlerin farklı 
kültürlerden gelmesini sağlamaktadır. Eğitim örgütlerine dâhil olan 
öğretmenlerin kendi istekler haricinde örgüt dışına çıkarılmasının yasalarla 
zorlaştırıldığı da göz önüne alındığında uzun yıllar çalışacakları anlaşılmaktadır. 
Bu durumda öğretmenlerin farklılıklarının yöneticiler tarafından bir tehdit 
olarak görülmesi hem eğitim örgütlerini hem de yapılacak eğitim hizmetini 
olumsuz etkileyebilecektir. Farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi, 
öğretmenlerin bu farklılıkları yöneticiler tarafından desteklenerek eğitim 
örgütleri bakımından bir avantaja dönüştürülmesi önemli görülmektedir. Bu 
sebeple öğretmenlerin farklılıklarının yönetilme biçimlerinin öğretmenler 
tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi için müdürlerin farklılık 
yönetimleri ile öğretmenlerin destek algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen ilişkisel model 
kullanılmıştır. Araştırmada müdürlerin farklılık yönetimi ile öğretmenlerin 
algıladıkları yönetici desteği arasındaki ilişki incelenmiştir. 

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmada Malatya’daki resmi ilkokullar evren olarak kabul edilmiştir. 
Araştırmanın örneklemi tesadüfi yöntemle seçilmiş okullardaki 367 
öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma için alan taraması 2020-2021 eğitim-
öğretim döneminde toplanmıştır. 

Örneklem olarak seçilen öğretmenlere ait yaş, kıdem ve cinsiyet özel-
liklerini gösteren veriler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Örneklemin demografik özellikler tablosu

Değişkenler Alt boyutlar f %

Cinsiyet
Erkek 189 51,5
Kadın 178 48,5

Yaş

20-30 yaş 90 24,5
31-40 yaş 88 24,0
41-50 yaş 84 22,9
51-60 yaş 80 21,8

60 yaş üstü 25 6,8

Kıdem

10 yıl ve altı 92 25,1
11 - 20 yıl 85 23,2
21 - 30 yıl 84 22,9
31 - 40 yıl 80 21,8
40 yıl üstü 26 7,1

2.3. Ölçme Araçları
2.3.1. Farklılıkların Yönetimi Ölçeği

Araştırmada kullanılan farklılıkların yönetimi ölçeği Kurtulmuş ve Ergül 
(2014) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek iki 
boyuttan oluşmuştur. Birinci boyut müdürlerin farklılıklara yaklaşımını, ikinci 
boyut ise müdürlerin farklılıklara yönelik yönetim uygulamalarını ölçmekte-
dir. Ölçeğin orijinalinde Kurtulmuş ve Ergül’ün (2014) ölçtüğü iç tutarlılık 
katsayısı olan Cronbach Alpha.94’tür. Bu araştırmanın verileri ile yapılan 
tekrar  ölçümünde iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha’nın .87 olduğu 
görülmüştür. Farklılıkların yönetimi ölçeği 5 dereceden oluşan likert tipinde 
oluşturulmuştur. Ölçeğin dereceleri 1’den 5’e kadar: Hiç katılmıyorum, Nadiren 
katılıyorum, Bazen katılıyorum, Çoğunlukla katılıyorum ve Tamamen 
katılıyorumdur. Elde edilen veriler analiz edilirken öğretmenlerin ölçeğe ver-
dikleri puanların aritmetik ortalamaları hesaplanmış ve çıkan sonuçlar şöyle 
değerlendirilmiştir: Ortalamalar 1.00-1.80 arasında ise “Okul müdürü 
öğretmenlerin farklı değerleri ve farklı düşüncelerine HİÇ değer vermemek-
tedir”. Ortalamalar 1.81-2.60 arasında ise “Okul müdürü öğretmenlerin farklı 
değerleri ve farklı düşüncelerine NADİREN değer vermektedir”. Ortalamalar 



94 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

2,61-3.40 arasında ise “Okul müdürü öğretmenlerin farklı değerleri ve farklı 
düşüncelerine ARA SIRA değer vermektedir”. Ortalamalar 3.41-4.20 arasında 
ise “Okul müdürü öğretmenlerin farklı değerleri ve farklı düşüncelerine 
GENELLİKLE değer vermektedir”.  Ortalamalar 4.21-5.00 arasında ise “Okul 
müdürü öğretmenlerin farklı değerleri ve farklı düşüncelerine HER ZAMAN 
değer vermektedir”.

2.3.2. Yönetici Desteği Ölçeği

Araştırmada müdürün öğretmenlere desteğini ölçmek için öğretmenlere 
uygulanan yönetici destek ölçeğini Göktepe (2017) geliştirilmiştir. Ölçek 
toplam 7 maddeden, somut destek ve soyut destek olmak üzere iki boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik analizi için Göktepe (2017) tarafından 
ölçülen iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) .91 olarak çıkmıştır. Bu 
araştırmada elde edilen verilerle yapılan analizde ölçülen iç tutarlık katsayısı 
(Cronbach Alpha) .90 olarak çıkmıştır. Yönetici destek ölçeği 5 dereceli ve 
likert tipinde düzenlenmiştir. Ölçeğin dereceleri 1’den 5’e kadar: Kesinlikle 
katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle 
katılıyorumdur. Elde edilen veriler analiz edilirken öğretmenlerin ölçeğe ver-
dikleri puanların aritmetik ortalamaları hesaplanmış ve çıkan sonuçlar şöyle 
değerlendirilmiştir: Ortalamalar 1.00-1.80 arasında ise “Okul müdürünün 
beni desteklediğine HİÇ katılmıyorum”. Ortalamalar 1.81-2.60 arasında ise 
“Okul müdürü beni NADİREN destekler”. Ortalamalar 2,61-3.40 arasında ise 
“Okul müdürü beni ARA SIRA destekler”. Ortalamalar 3.41-4.20 arasında ise 
“Okul müdürü beni GENELLİKLE destekler”.  Ortalamalar 4.21-5.00 arasında 
ise “Okul müdürü beni HER ZAMAN destekler”.

2.4. Verilerin Analizi

Veriler analiz edilirken öncelikle ölçeklere ve alt boyutlarına verilen 
puanların aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Verilen cevapların cinsi-
yete göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını görmek için T-testi 
yapılmıştır. Cevapların öğretmenlerin yaşına ve kıdemine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını görmek için ANOVA testi yapılmıştır. Ayrıca müdürlerin 
farklılıkları yönetmeleri ile öğretmenlerin yönetici destek algılarının birbirl-
eri ile ilişkili olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. 
Son olarak da müdürlerin farklılıkları yönetmelerinin öğretmenlerin 
yönetici destek algılarını yordayıp yordamadığını görmek için regresyon 
analizi yapılmıştır. 
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3. Bulgular 

Araştırmada ilk olarak ilkokul öğretmenlerinin müdürlerin farklılık yönet-
melerine ve kendilerine yönelik müdürlerin destek düzeylerine yönelik ver-
dikleri puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. 
Bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Okul müdürlerinin farklılıkları yönetme düzeyleri ve öğretmenlerin 
yönetici desteği algılarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları

Ölçek boyutları Katılımcı 
Sayısı

Min. 
puan

Maks. 
puan Ort. puan Stndrt. 

Sapma
Yönetsel Uygulamalar 367 1,92 5,00 3,72 ,67

Farklılıklara İlişkin 
Yaklaşımlar

367 1,89 5,00 3,80 ,71

FARKLILIKLARIN 
YÖNETİMİ

367 1,90 5,00 3,77 ,55

Somut Destek 367 1,99 5,00 4,11 ,73

Soyut Destek 367 1,85 5,00 4,03 ,77

YÖNETİCİ DETEK 
ALGISI

367 1,92 5,00 4,08 ,66

Tablo 2.’deki değerler incelendiğinde, ilkokul öğretmenleri müdürlerin 
farklılıkları yönetmelerinin alt boyutu olan yönetsel uygulamalara 3,72 puan 
vermişlerdir. Yine farklılıkların yönetimi alt boyutlarından ikincisi olan 
öğretmenlerin farklılıklara yaklaşımlarına öğretmenler 3,80 puan vermişlerdir. 
Farklılıkların yönetiminin geneline ait ortalama ise 3, 77 puandır. Farklılıkların 
yönetiminde hem alt boyutlara hem de toplamına verilen puanlar “Okul 
müdürü öğretmenlerin farklı değerleri ve farklı düşüncelerine GENELLİKLE 
değer vermektedir” anlamına gelmektedir. Tablo 2.’deki değerlere göre 
öğretmenlerin yönetici destek algısına yönelik verdikleri puanlara bakılacak 
olursa; yönetici destek algısının bir alt boyutu olan somut desteğe öğretmenler 
4,11 puan vermişlerdir. Yine diğer alt boyut olan soyut desteğe ise 4,03 puan 
vermişlerdir. Öğretmenlerin yönetici destek algısına yönelik genel ortalamaları 
ise 4,08’dir. Öğretmenlerin yönetici destek algılarında hem alt boyutlara hem 
de toplamına verilen puan “Okul müdürü beni GENELLİKLE destekler” 
anlamına gelmektedir.

Araştırmada ilkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre müdürlerin 
farklılıkları yönetme düzeyleri ile öğretmenlerin yönetici destek algılarına 
yönelik yaş, cinsiyet ve kıdem bakımından anlamlı bir fark elde edilememiştir.
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İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre müdürlerin farklılıkları yönetme 
düzeyleri ile öğretmenlerin yönetici destek algıları arasındaki ilişkinin ince-
lenmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz bulguları tablo 3’te 
verilmiştir.

Tablo 3: İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre müdürlerin farklılıkları yönetme 
düzeyleri ile öğretmenlerin yönetici destek algıları arasındaki korelasyon ilişkisi 
tablosu

    Farklılıkların Yönetimi Yönetici Destek Algısı

Farklılıkların Yönetimi 
r 1 ,503**
p ,000

Yönetici Destek Algısı
r ,503** 1
p ,000

 **p<.01

Tablo 3’te verilen bulgular incelendiğinde ilkokul öğretmenlerinin 
algılarına göre müdürlerin farklılıkları yönetme düzeyleri ile öğretmenlerin 
yönetici destek algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir 
(p=,000). Bu ilişkinin düzeyini r değeri göstermektedir. R değerine göre bu 
ilişki pozitif yönde ve orta düzeydedir (r=,503).

İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre müdürlerin farklılıkları yönetme 
düzeylerinin öğretmenlerin yönetici destek algılarını yordayıp yordamadığını 
incelemek için çoklu ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen 
bulgular Tablo 4.’te gösterilmiştir.

Tablo 4. İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre müdürlerin farklılıkları yönetme 
düzeylerinin öğretmenlerin yönetici destek algılarını yordanma durumunu gösteren 
regresyon analiz tablosu

Değişken 
Adı B S. 

Hata β t p R2 Düzeltilmiş R2 R Kare 
Değişimi

Sabit ,642 ,213 3,022 ,003

,413 ,408 ,382

Cinsiyet ,032 ,053 ,021 ,606 ,545

Yaş ,031 ,033 ,051 ,939 ,348

Kıdem ,040 ,044 ,050 ,911 ,363

Farklılıkları 
Yönetme ,820 ,046 ,324 11,001 ,000

Bağımlı Değişken: Destek Algısı, F(1,366)= 28,620   *:p<0,01 
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Regresyon analizi bulgularına göre Tablo 4’te verilen değerler incelendiğinde, 
standart hale getirilmiş bulguların: β=0.324; t=11,001; p<0.01 olduğu görül-
mektedir. Bu değerlerin anlamı: Öğretmenlerin algılarına göre müdürlerin 
farklılıkları yönetmeleri öğretmenlerin yönetici destek algılarını yordamaktadır. 
Müdürlerin farklılıkları yönetme düzeylerinin öğretmelerin destek algılarının 
yüzde kaçını açıkladığını görmek için R2 Değişimi incelendiğinde yaklaşık %38 
olduğu görülmektedir (R2 Değişimi=.382). 

4. Sonuç Ve Tartışma

Bu araştırmada ilkokullarda öğretmen görüşlerine göre müdürlerin farklılıkları 
yönetmeleri ile öğretmenlerin yönetici destek algıları arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle ilkokullardaki müdürlerin farklılıkları 
yönetme düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Öğretmen görüşlerini göre yapılan 
ölçümde müdürlerin farklılıkları yönetme düzeyleri “genellikle yüksek” 
düzeyde çıkmıştır. Öğretmenler “Okul müdürü öğretmenlerin farklı değerleri 
ve farklı düşüncelerine genellikle değer vermektedir” diye görüş bildirmişlerdir. 
Alanyazın incelendiğinde benzer ve farklı sonuçlar görülmektedir. İlkokul 
ortaokul ve liselerde Bakaç, Okçu ve Erdem (2019) tarafından nitel yöntemle 
bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada öğretmenlere ve müdürlere 
“Okul yöneticileriniz (yöneticisi olarak siz), farklı etnik, inanç, politik tercih, 
şehir ve sendikal kimliğe sahip birilerinin, hoş gelmese bile yaptığı doğru 
eleştirileri kabul eder mi (misiniz)?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin ve 
müdürlerin bu soruya verdikleri cevaplar ayrı ayrı analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda öğretmenlerin %85’i düşüncelerini “Evet, müdürümüz farklı etnik, 
inanç, politik tercih, şehir ve sendikal kimliğe sahip birilerinin, hoş gelmese bile 
yaptığı doğru eleştirileri kabul eder” diye belirtmişlerdir. Bu soruya müdürlerin 
ise %100’ü “evet” cevabını vermiştir. Yine yapılan başka bir çalışmada da okul 
yöneticilerinin farklılıkları yönetme düzeyleri beşli likert tipi ölçeğe göre 3,73 
çıkmıştır (Memduhoğlu, 2007). Bu düzey bu araştırmadaki düzey ile aynı ve 
“genellikle yüksek”tir.  Çetin ve Bostancı tarafından yapılan çalışmada ise 
öğretmenler müdürlerin farlılıkları yönetme düzeylerinin orta düzeyde (3.00) 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu farklılığın araştırmada kullanılan ölçeğin, 
araştırmanın yapıldığı zamanın ve örneklem yerinin farklılığından olduğu 
düşünülmektedir.

Araştırmada ayrıca öğretmenlerin yöneticilerden aldıkları desteği algılama 
düzeyleri de incelenmiştir. Çıkan sonuca göre öğretmenlerin yöneticilerden 
aldıkları destek genellikle yüksek çıkmıştır. Öğretmenler “Okul müdürü beni 
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genellikle destekler” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin yöneticil-
erden aldıkları desteğe yönelik alanda daha önce yapılan çalışmalar 
incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Özdemir (2010) tarafından 
yapılan çalışmada da ilkokul öğretmenlerinin algıladıkları yönetici desteğinin 
genellikle yüksek (3,43) olduğu görülmüştür.  Özdemir (2010) çalışmasında 
çıkan sonucu yorumlarken sonucun yüksek olduğunu belirtmiştir. Bunun 
sebebi Özdemir’in (2010) sonuçlar üç aşamalı değerlendirmesidir (Düşük, 
Orta ve Yüksek). Ancak bu araştırmada derecelendirme beş basamaklı 
yapılmıştır. Bu çalışmanın derecelendirmesine göre çıkan sonuç (3,43) genel-
likle yüksek düzeydedir. Argon (2014) tarafından yapılmış olan başka bir 
çalışma da ilkokul öğretmenleri ile nitel yöntemle yapılmıştır. Çalışmaya 51 
öğretmen katılmıştır. Bu öğretmenlerden 30 tanesi yöneticilerinin öğretmenlere 
destek verdiğini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada da öğretmenlere yönelik 
yönetici desteğinin üst boyutu olan örgütsel destek ölçülmeye çalışılmıştır 
(Çobanoğlu ve Derinbay, 2016). Bu çalışmada da öğretmenlere örgütsel destek 
3. 62 düzeyinde çıkmıştır. Alanyazındaki bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar 
ile bu çalışmada çıkan sonucun birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada incelenen baka bir boyut ise müdürlerin farklılıkları yönetme 
düzeyleri ile öğretmenlerin yönetici destek algısı arasındaki ilişkidir. İnceleme 
sonucunda çıkan sonuca göre müdürlerin farklılıkları yönetmeleri ile 
öğretmenlerin yönetici destek algısı arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta 
düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Neck, Smith ve Godwin (1997) 
tarafından yapılan araştırmada da yöneticilerin farklılıkları yönetmelerinin/ 
çalışan farklılıklarına değer vermenin, çalışanların desteklenmesi ve yücelt-
ilmesi ile ilişkisini belirtmektedir. Çalışanların kendi farklılıklarına değer 
veren yöneticilerin bu davranışlarını bir destek olarak algılayacaktır. 
Farklılıkların yönetimi ile çalışanların örgütten aldıkları destek arasındaki 
ilişkiyi ifade eden başka çalışma ise Esty, Griffin ve Hirsch, (1995) tarafından 
yapılmıştır. Farklılıkların yönetildiği bir örgütte çalışanların örgütlerinden 
daha fazla destek aldıkları, daha anlayışlı bir ortam olduğunu ifade etmektedir. 
Ertürk ve Aydın (2017) da çalışmalarında adil, demokratik davranarak, 
öğretmenin düşüncesine değer vererek ve saygılı olarak farklılıkları yönete-
bilen okul müdürlerinin öğretmenleri daha fazla desteklediği, onların moti-
vasyonunu artırdığı belirtilmiştir. Bu bilimsel çalışmaların genelinde öne 
çıkan sonuç müdürlerin öğretmenlerin farklılıklarına saygı duyması ve 
desteklemesi öğretmenler tarafından bir destek olarak algılandığıdır.

Bu araştırmanın incelediği son ilişki ise ilkokul müdürlerinin farklılık 
yönetimlerinin öğretmenlerin yönetici destek algısını yordama durumudur. 
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Yapılan regresyon analizinde müdürlerinin farklılık yönetiminin öğretmenlerde 
yönetici destek algısı oluşturacağı ortaya çıkmıştır. Alanyazında yapılan tara-
mada müdürlerin farklılık yönetimlerinin çalışanların yönetici destek algısına 
etkisi üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolaylı araştırmalar 
üzerinden yapılmış çalışmalar incelendiğinde benzer sonuçlara rastlanmıştır. 
Podsiadlowski ve arkadaşları tarafından (2013) ifade edilen örgütlerde eşitlik 
yaklaşımına göre; farklılıklarından dolayı örgütte ayrımcılığa uğramamak ve 
eşit davranılması farklılıkları olan çalışanlarda kendilerine yönelik özel destek 
algısı yaratacağı belirtilmektedir. Ng (2008) tarafından yapılan araştırmada da 
örgüt yöneticilerinin çeşitlilik yönetiminde çeşitliliği desteklemesi ve önemse-
mesinin çalışanlar tarafından önemli bir destek algısı olarak görüleceği ifade 
edilmektedir. Burada ifade edilen çeşitlilik daha çok azınlıklar, ırksal farklılıklar 
ve cinsiyet olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuç ve 
alanyazında yapılmış ve burada ifade edilmiş çalışmalar göz önünde 
bulundurulduğunda öğretmenlerin yönetici destek algısında müdürlerin 
farklılıklara yönelik pozitif yaklaşımının önemli olduğu belirtilebilir. Başka bir 
ifade ile müdürlerin öğretmenlerin farklı özelliklerini görmesi, bu farklılıklara 
değer vermesi ve bu farklılıklarından dolayı öğretmenlere ayrımcılık yapmaması 
öğretmenlerde yöneticinin kendilerini desteklediği algısı oluşturmaktadır.
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1. Giriş

Sosyal bilgiler dersi müfredatı; tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, ekonomi, 
siyaset, psikoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerin kaynaştırıldığı disiplinler arası 
bir derstir (Öztürk, 2009). Sosyal bilgiler dersi araştıran, sorgulayan, analiz ve 
değerlendirme yapabilen, çağın gerektirdiği becerileri taşıyabilen insan 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Doğanay, 2005). Bu amacı gerçekleştirmek için, 
dersin içeriğine uygun olacak şekilde farklı öğretim stratejileri ve teknikleri 
ile dersler işlenmektedir. 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma geçilmesi ile 
birlikte öğretim yöntem ve teknikleri öğrencileri merkeze alan, öğrencilerin 
ders içinde aktif olduğu bir anlayış kabul edilmiştir. Öğretmen öğrencinin 
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öğrenmesinde rehber görevini üstlenmekte, öğrenci ise konu üzerine eleştirel 
düşünme, anlama, soru sorma becerilerini öğretmen gözetiminde 
geliştirmektedir. Sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı anlayışa uygun olan 
öğretim stratejileri de değişmiş ve geleneksel öğretim stratejilerinden 
uzaklaşılarak buluş yoluyla öğretim stratejisi ve araştırma-inceleme stratejisi 
gibi öğrenciyi araştırmaya ve sorgulamaya yönelten stratejilere geçilmiştir. 
Geleneksel öğretimin temelini oluşturan anlatım ve soru yanıt yönteminin 
yerini örnek olay, gösterip yaptırma, tartışma yöntemleri almıştır. Bu yöntem-
lerin uygulanmasında kullanılan beyin fırtınası, drama, sözlü tarih, gibi 
tekniklerin yanında öğrenciyi derse aktif olarak katan ve onların düşünme, 
sorgulama becerilerini geliştiren bir teknikte edebi türlerdir (Gülüm ve Ulusoy, 
2008: 114). Bu amaç doğrultusunda edebi ürünler etkin vatandaş yetiştirmede 
ve öğrencilerin derse yönelik tutumlarının olumlu yönde olmasında etkili 
olmaktadır (Demir, Akengin, 2014: 2).

Edebi tür duygu ve düşüncelerin estetik kaygı güderek yazılan sanatsal 
araçlardır. İnsanlar var oldukları andan itibaren yaşadıklarını, duygularını, 
karşılaştıkları zorlukları anlatma, aktarma ihtiyacı içinde hissetmişler ve bunu 
gerek sözlü, gerek yazılı metinlerle dile getirmişlerdir. Edebi türler üretildikleri 
veya yazıldıkları döneme şahitlik eden, başkalarının deneyimlerinden 
öğrenmeyi sağlayan eserlerdir. Aşağıdaki kavram haritasında  edebi türler 
gösterilmiştir.

EDEBİ TÜRLER

Yazılı anlatım Sözlü anlatım

Sunum
Öğretici metinler Sanatsal metinler Tartışma
  Panel
Mektup Masal Forum
Anı Roman
Günlük Hikaye
Biyografi Şiir
Otobiyografi Tiyatro
Fıkra Fabl
Deneme
Eleştiri
Sohbet
Gezi yazısı
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Edebi türlerin sosyal bilgiler dersinde kullanılması giderek 
yaygınlaşmaktadır. Bunda edebi türlerin duyguları harekete geçirmesinin, 
yazıldığı dönem hakkında bilgi vermesinin önemli, etkisi bulunmaktadır.

Davranış geliştirme süreçlerinde kullanılan yöntemi teknik ve materyal-
lerin bir takım olumlu yönleri olduğu gibi, olumsuz yönleri de vardır. Dolayısı 
ile bir davranış geliştirme süreci olan derslerde edebi türler kullanılırken 
birtakım kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Derslerde edebi ürünleri 
kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

•	 Kullanılacak edebi türün öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.
•	 Edebi tür derse getirilmeden önce gözden geçirilmelidir.
•	 Dikkati dağıtacak kadar uzun, hedefi gerçekleştirmeden bitecek şekilde kısa 

olmamalıdır.
•	 Dersin konusuna ve kazanıma uygun olmalıdır.
•	 Derse başlamadan öğrenciler kullanılacak edebi türe dikkat ve motivasyon 

açısından hazır hale getirilmelidir.

Davranış geliştirme süreçlerinde en önemli sorunlardan biri öğretilen 
konu veya içeriklerin kalıcılığının sağlanmasıdır. Edebi türler konuların 
anlaşılması ve akılda kalıcılığının artmasına katkıda bulunmaktadır. Gerek 
dersin başında dikkat çekmede, gerekse öğretimin gerçekleştirilmesinde 
oldukça etkilidir. Roman, hikaye, masal, fabl, nutuk, hatıra, gezi yazısı, şiir, 
fıkra, türkü, marş gibi edebi türlerin sosyal bilgiler dersinde kullanılması 
tavsiye edilmektedir (MEB, 2014b). Sosyal bilgiler dersinin içeriğini oluşturan 
bilgi, becerilerin kazandırılmasında, hoşgörü, saygı, vatan sevgisi, empati gibi 
değerlerin eğitiminde edebi türlerin rolü büyüktür. Hem Türkiye’de, hem de 
dünyada edebi türler ve ürünler; tarih, coğrafya, felsefe vb. birçok bilimin 
öğretiminde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında 
da öğretilecek konulara ilişkin destan, şiir, nutuk, türkü, hikâye, tarihi roman 
gibi edebi türlere yer verilmekte, edebi ürünler kullanılarak, ders kitaplarının 
içeriği zenginleştirilmektedir (Kaymakçı, 2013). Derslerde edebi türlere yer 
verilmesi; öğrencinin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirir, olaylara çok 
boyutlu bakmasını öğretir, yeni yaşantılar edinmesini sağlar ve kendisini 
geliştirme konusunda motive eder (Sever 1998: 4-5). Edebi ürünler öğrencilerde 
okuma ve öğrenme isteği oluşturabilir, dünyanın herhangi yerindeki biriyle 
veya geçmişte yaşamış bir kahraman ile özdeşim kurmalarını sağlayabilir. 
Yapılan gerek deneysel, gerek nitel araştırmalar sosyal bilgiler dersinde edebi 
türlerin kullanılmasının faydalı olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Literatür incelendiğinde, hem sosyal bilgiler öğretimi gören öğretmen 
adaylarının ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin hem de öğrencilerin edebi tür-
lerin kullanımına, ders kitaplarında edebi türlere yer verilmesine ilişkin 
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araştırmalar görülmektedir. Çalışmalardan edebi türlerin derste kullanılmasının 
eğitim ve öğretimin amacına ulaşmasına büyük bir hizmet verdiği 
anlaşılmaktadır. Yeşilbursa ve Sabancı’ nın (2015) sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünlerin kullanımına yönelik 
görüşlerini tespit ettiği çalışmalarında, edebi ürünlerin kalıcılığı arttırdığı ve 
dersi daha eğlenceli hale getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kaya ve Ekiçi’nin 
2015’te yaptıkları çalışma da sosyal bilgiler dersinde edebi ürünlerin 
kullanılması öğrencilerde empati, eleştirel düşünme, sorgulama ve sorun 
belirleme becerilerinin arttırdığını göstermektedir. Er ve Şahin’in (2012) sosyal 
bilgiler dersinde biyografi kullanımına ilişkin öğrencilerin görüşlerini 
araştırdıkları çalışmalarında öğrencilerin sosyal bilgiler inkılâp tarihi dersler-
inde biyografi edebi türünün kullanılmasında karşı istekli olduğu ve biyo-
grafileri faydalı gördükleri ortaya çıkmıştır. Öztaş “Tarih Derslerinde Değer 
Eğitiminde Edebi Tür: Şiir” çalışmasında tarih derslerinde çeşitli değerlerin 
öğrencilere kazandırılmasında şiirin etkisini araştırmıştır (2018: 35). 
Çalışmasında şiir türünün hayırseverlik, vatanseverlik gibi pek çok değerin 
kazandırılmasında, değerlerin içselleştirilmesinde önemli etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Göksu ve Sömen’in (2017) “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 
Derslerinde Sözlü ve Yazılı Edebi Ürünlerin Kullanmaları Durumu” adlı 
makalelerinde edebi ürünlerin sosyal dersinde kullanılmasının dersin 
kalıcılığını arttırdığı, dersi eğlenceli hale getirdiği, ancak konularının 
yoğunluğu ve ders saatinin azlığı sebebiyle öğretmenlerin edebi ürünlere 
yeterince yer veremediğine işaret edilmiştir. Literatür gözden geçirildiğinde 
çalışmaların daha çok edebi türlere ilişkin öğretmen görüşleri, edebi türlerin 
sosyal bilgiler dersine katkıları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Lakin 
edebi türlerin sosyal bilgiler dersinde kullanılması konusunda öğrencilerin de 
görüşleri, talepleri, beğenileri ve beklentileri ile ilgili pek fazla çalışma olmadığı 
anlaşılmaktadır. Edebi türlerin sosyal bilgiler dersinde kullanılması konusunda 
öğrencilerin görüşleri, talepleri, beğenileri ve beklentilerinin büyük önem 
taşıyacağı düşünülmektedir. Dolayısı ile sosyal bilgiler dersinin daha etkili 
hale getirilmesi bakımından bu çalışmada “Sosyal Bilgiler Dersinde Edebi 
Türlerin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri” araştırılmıştır.

2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersinde edebi türlerin kullanılmasına 
yönelik öğrenci görüşlerini belirlenmesidir. Araştırmada amaca yönelik olarak 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır.
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1. Sosyal bilgiler dersinde edebi türlere yer verilmesine ilişkin öğrenci 
görüşleri nelerdir?

2. Sosyal bilgiler dersinde hangi edebi türler kullanılabilir?
3. Sosyal bilgiler dersinde edebi türler hangi konuların öğretiminde 

kullanılmalıdır?

3. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Nitel çalışmalar araştırılan 
konu ile ilgili derinlemesine ve detaylı bilgiler sunmaktadır (Karataş, 2015, 
s.63). Çalışmada görüşme yapılacak kişiler belirlenirken olasılık temelli 
örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz 
örnekleme yöntemi ile bir evrenden evreni temsil edebilecek niteliğe sahip 
rastgele örneklem seçilebilir (Şimşek ve Yıldırım, 2004). Araştırma 2018-2019 
eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. İstanbul’un ilçesi olan Arnavutköy’de 
okula devam eden 8, 7.sınıf öğrencisi çalışmaya gönüllülük esasına göre 
katılmıştır. Görüşme katılımcıların fikirlerini doğru ve etki altında kalmadan 
dile getirmelerini sağlamak için kendilerini rahat ve iyi hissedecekleri ortamda 
yapılmıştır. Nitel çalışmalarda geçerlilik ve güvenilirlik makalenin yazım 
aşamalarından, yaşanılan sıkıntılardan bahsedilerek verilerden alıntılar 
yapılarak sağlanabilir. Çalışmanın güvenirliliği sağlamak için araştırmada 
sıklıkla katılımcıların ifadelerinden alıntılara yer verilmiştir. Ve çalışma süreci 
hakkında katılımcılara bilgi verilmiş, süreçle ilgili soruları cevaplandırılmıştır.

4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veri toplamada görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği, 
araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler sunulmasına ve konunun farklı yön-
lerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2008). 
Görüşme formları yarı yapılandırılmış görüşme formu şeklindedir. Bu sayede 
katılımcılara konu ile ilgili doğaçlama sorular da sorulabilmektedir. Görüşme 
yapılan katılımcılara araştırma etiğine uygun şekilde rumuz verilmiştir. 
Katılımcılar ile yapılan görüşmeler ses kaydına alınmış ardından yazıya 
geçirilmiştir. Erkek öğrenciler E1, E2, E3, E4; kız öğrenciler K1, K2, K3, K4 
şeklinde kodlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. 
İçerik analizi; elde edilen verilerin sistematik bir şekilde taranmasını ve bilg-
ilerden kavram ve temalar oluşturulmasını sağlamaktadır. Elde edilen veriler 
öncelikle dikkatle okunarak kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Katılımcılardan 
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edinilen bilgiler araştırılan sorulara göre tekrar tekrar analiz edilerek katego-
riler oluşturulmuştur. Oluşturulan kategoriler uygun temalar ile eşleştirilmiştir.

5. Araştırmanın Önemi

Bu çalışma,

1. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde edebi türlerin kullanılmasına 
ilişkin görüşlerini ortaya çıkaracağı için,

2. Öğrencilerde sosyal bilgiler dersinde yer verilen edebi türlere ilişkin 
farkındalık uyandıracağı için,

3. Öğrencilere edebi türlerin kendilerine yaptığı katkı konusunda bilinç 
kazandıracağı için önemlidir.

6. BULGULAR

6.1.  Sosyal bilgiler dersinde edebi türlere yer verilmesine ilişkin 
öğrenci görüşleri nelerdir?

Sosyal bilgiler dersinde edebi türlere yer verilmesi konusunda katılımcıların 
tümü aynı fikirdedir. Katılımcılar derste edebi türlerin sıklıkla derste 
kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. En sık tekrarlanan kategori edebi türl-
erin konuyu anlamayı kolaylaştırdığıdır. Kız ve erkek katılımcılardan K1, K2, 
K3, K4 ve erkek katılımcılardan E2, E4 konuyu anlamayı kolaylaştırdığını dile 
getirmişlerdir. En az tekrar edilen görüş ise motivasyonu arttırdığı ve derse 
yardımcı olduğu kategorisidir. İki görüşte birer kez tekrar edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Sosyal bilgiler dersinde edebi türlere yer verilmesine ilişkin öğrenci 
görüşlerini gösteren tablo.

Katılımcıların Görüşleri İle İlgili 
Kategoriler

Tekrar Sıklığı Katılımcılar

Bilgileri kalıcı hale getirme 3 K1, K3, E3

Konuyu anlamayı kolaylaştırma 6 K1, K2, K3, K4, E2, E4

Derse yardımcı olma 1 K1

Konuları eğlenceli yapma 3 K2, E1, E4

Motivasyon arttırma 1 E1

Toplam 14 14
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Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcılar edebi türlerin derste kullanımını 
olumlu bulmaktadır ve konunun daha anlaşılır ve eğlenceli hale gelmesine 
yardımcı olduğunu düşünmektedirler. Bu görüşlerden hareketle derste edebi 
türlere konu ile ilgili olarak yer vermenin öğrenciler açısından pek çok faydası 
olacağı düşünülmektedir.

6.2. Sosyal bilgiler dersinde hangi edebi türler kullanılabilir?

Katılımcılara göre sosyal bilgiler derslerinde edebi tür olarak en çok hikâye 
kullanılmaktadır. Tablo 2’ de görüleceği üzere 7 katılımcı hikâye kavramının 
kullanıldığını belirtmiştir. İkinci olarak en çok atasözlerinin kullanılabileceği 
tekrar edilmiştir. Mektup, şarkı, tiyatro ise birer kez söylenmiştir. Edebi türl-
erin kullanımı ile ilgili K1; “ Sosyal dersinde hikâye, atasözü, şiir, türkü, gezi 
yazısı, tiyatro, anı kullanılması bizim konuları anlamamıza yardımcı” 
olacağına vurgu yapmıştır. Tablo 2’den anlaşılacağı üzere katılımcılar daha çok 
hikâye, masal, atasözü, şiir, türkü ve destanı kullanılabilir olarak görmekte-
dirler. Bu durum ders kitabında karşılaştıkları edebi metinlerin türlerini iyi 
bilmediklerinden kaynaklanabilir. Sosyal bilgilerde kullanılabilecek makale, 
deneme, biyografi, marş, nutuk, günlük gibi edebi türlerde bulunmaktadır, 
fakat katılımcılar tarafından ifade edilmemiştir. Bu duruma sosyal bilgiler 
dersinde metin türlerine yer verilmemesi ya da yer verilirken üzerinde fazla 
durulmaması neden olmuş olabilir.

Tablo 2. Sosyal bilgiler dersinde hangi edebi türlerin kullanılabileceğini 
gösteren tablo.

Derste Kullanılabilecek Edebi 
Türler İle İlgili Kategoriler Tekrar Sıklığı Katılımcılar

Hikaye 7 K1, K3, K4, E1, E2, E3, E4
Masal 4 K4, K2, E2, E3
Atasözü 6 K1, K2, K3, K4, E1, E2
Şiir 4 K1, K2, K4, E1
Türkü 4 K1, K3, K4, E1
Destan 5 K2, K3, K4, E1, E4
Gezi yazısı 2 K1, K3
Roman 2 K3, E3
Tiyatro 1 K1
Anı 2 K1, E4
Mektup 1 E4
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Şarkı 1 E1
Toplam 39 39

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya yönelik öğrencilerde farkındalık 
oluşturma sürecinde kullandığımız hikaye, destan, atasözü, şiir türkü gibi 
edebi türleri daha çok dile getirmişlerdir. Bu durum bu tür metinlerin dersi 
daha anlaşılır ve kalıcı kıldığına işaret etmektedir. Dersin içeriğine bağlı olarak 
mektup, tiyatro ve şarkı gibi farklı edebi türlere de öğretmenler tarafından yer 
verilmesi dersi daha eğlenceli ve dikkat çekici hale getirebilir.

6.3  Sosyal bilgiler dersinde edebi türler hangi konuların öğretiminde 
kullanılmalıdır?

Katılımcılara göre derste edebi türler Tarih konularında kullanılmalıdır. Edebi 
türlerin Tarih konularında kullanılabileceği konusunda 8 katılımcı da hem 
fikirdir (aynı fikirdedir). Sadece K3 Coğrafya ve Tarih konularında edebi tür-
lerin kullanılabileceğini düşünmektedir. Katılımcılar Tarih konularını akılda 
kalması zor ve karmaşık görmektedir. Konu ile ilgili K3; “Tarih konularında 
destan,...türkü kullanılmasını isterdim,... bölgelerin iklimini, yaşam tarzlarını, 
Coğrafyalarını gezi yazısı ile öğrenmek isterdim”, demiştir. Sosyal bilgilerde yer 
alan Tarih konuları ve coğrafi konular hariç diğer sosyal ve beşeri bilimler ile 
ilgili konulara hiçbir katılımcı değinmemiştir (Tablo 3).

Sosyal bilgilerde konu olarak en baskın Tarih ve Coğrafya bilimleri olmakla 
beraber, diğer bilimlerin konuları da ünite bazında yer almaktadır. Bu durum 
katılımcıların sosyal bilgiler dersinin içinde yer alan bilimlere ilişkin bilgile-
rinin kısıtlı olduğuna işaret edebilir.

Tablo 3: Sosyal bilgiler dersinde edebi türlerin hangi konularda kullanılabileceğini 
gösteren tablo.

Edebi Türlerin Hangi Konularda 
Kullanılabileceği İle İlgili 
Kategoriler

Tekrar Sıklığı Katılımcılar

Tarih 8 K1, K2, K3, K4, E1, E2, E3, E4
Coğrafya 1 K3
Diğer bilimlerin konuları - -
Toplam 9 9

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde daha baskın 
olan tarih ve coğrafya disiplinlerini gördükleri anlaşılmaktadır. Katılımcılar 
bu disiplinlerin kalıcılığı için ise edebi türlere yer verilmesi gerektiğini 
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düşünmektedirler. Sosyal bilgiler dersi çeşitli disiplinlerin kaynaştırıldığı bir 
derstir ve bu bilimlerin öğrenciler tarafından öğrenilmesine ilişkin kazanımlar 
bulunmaktadır. Bu yüzden kazanım işlenirken konu üzerinde daha fazla 
durmak ve tam öğretmeden geçmemek öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimlere 
ilişkin farkındalık kazanması açısından etkili olacağı düşünülmektedir.

7. Yorum-Tartışma

Sosyal bilgiler dersinde edebi türlerin kullanımına ilişkin katılımcıların 
görüşleri incelendiğinde, edebi türlerin Sosyal Bilgiler dersinde kullanımında 
katılımcıların hemfikir oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcılar; edebi 
türlerin dersi daha eğlenceli hale getirdiğini, kendilerine faydalı olduğunu ve 
edebi türlerin dersin akılda kalıcılığını arttırdığını belirtmektedir. Bu durum 
sosyal bilgiler dersinde konuların öğretimine yönelik daha çok roman, hikâye, 
gezi yazısı gibi edebi türlere yer verilmesi gerektiğini göstermektedir. Aktaş ve 
Beldağ’ın 2016’da sosyal bilgilerde edebi eser kullanımına yönelik öğretmen 
ve öğretmen adaylarının görüşlerini araştırdığı çalışmada da öğretmen ve 
öğretmen adaylarının edebi ürünlerin sosyal dersinde kullanılmasını çok 
faydalı buldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Aktaş ve Beldağ’ın (2016) 
araştırmalarından elde ettikleri sonuç, araştırmamızın bulgularını destekl-
emektedir. Yine İbret vediğerlerinin 2017’de edebi ürünlerin kullanımı ile ilgili 
sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini araştırdığı çalışmada elde edilen 
sonuca göre; öğretmenler derste edebi eser kullanmanın dersin kalıcılığını 
arttırdığını düşünmektedir. Kolaç ve Özer’in (2018) sosyal bilgiler öğretiminde 
edebi ürünlerin kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini 
araştırdıkları çalışmalarında şiir, hikaye, roman, tiyatro gibi ürünlerin 
kullanılmasının dersi daha eğlenceli hale getirdiği ve konuların anlaşılmasını 
kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bizim çalışmamızda da katılımcılar 
edebi eserlerin kullanımının dersi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirdiğini ifade 
etmişlerdir. İki çalışma bu sonuç açısından birbiriyle örtüşmektedir

İbret ve arkadaşlarının ulaştığı sonuçta bu araştırmanın bulgularını destekl-
emektedir. 2018’de Karagözoğlu’nun sosyal bilgiler dersinde kadın kahramanların 
öykülerinin kullanılmasının vatanseverlik değerini kazandırmaya katkısını 
araştırdığı çalışmasında öğrencilerin kadın kahramanların öyküleri yoluyla 
vatanseverlik, empati yapabilme, fedakarlık gibi pek çok değeri 
kazandırabileceğini ifade etmiştir. Bu çalışmanın bulguları ile çalışmamız 
örtüşmektedir. Bu görüşlerden hareketle derste edebi türlere konu ile ilgili 
olarak yer vermenin öğrenciler açısından pek çok faydası olacağı düşünülmektedir.
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Araştırmamızda sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek edebi türler ile 
ilgili katılımcılar en çok hikâye türünü örnek göstermişlerdir. Bu durum ders 
kitaplarında ve öğretmenlerin anlatımlarında hikâye türüne çokça yer 
verildiğini göstermektedir. Aktaş ve Beldağ’ın (2016) yukarıda belirtilen 
çalışmalarında da öğretmenler ve öğretmen adayları hikâye türünün derste 
kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. İki araştırma sonuç olarak birbirini 
desteklemektedir. Çalışmamızda katılımcılar en çok tarih konularının 
öğretiminde edebi türlerin kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sadece 
bir katılımcı coğrafya konularında da kullanılabileceğini ifade etmiş ve bunu 
tarih konularının akılda kalmasının ve anlaşılmasının zor olmasına 
bağlamışlardır. Yeşilbursa ve Sabancı’nın 2015’te yaptığı “Sosyal bilgiler 
öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünlerin kullanımına 
yönelik görüşleri” başlıklı makalede de en çok tarih, coğrafya, hukuk, ekonomi 
konularının öğretiminde edebi ürünlerin kullanılabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu açıdan da iki makale birbirini desteklemektedir. Öğrencilerin 
hukuk ve ekonomi gibi diğer bilimleri söyleyememesinde ise temel etken 
öğrencilerin sosyal bilgilerin içerdiği diğer bilimlere ilişkin farkındalıklarının 
yetersiz olması olabilir.

8. Sonuç

Edebi ürünler duygu ve düşüncelerin sanat kaygısı güderek anlatıldığı yazılı 
ve sözlü ürünlerdir. İnsanlar var oldukları andan itibaren kendilerini anlatma 
gayreti içine girmişlerdir. bu gayret zamanda hikaye, destan, atasözü, makale, 
deneme, gezi yazısı, fabl, roman gibi pek çok tür olarak şekillenmiştir. Derslerde 
bu metinlere yer verilmesi bir yandan dersin içeriğini zenginleştirirken, bir 
yandan da dersi daha ilgi çekici hale getirmektedir. Sosyal bilgiler de insana, 
tarihe, beceri ve değerlere sahip bir ders olarak edebi türlerden yararlanılabilecek 
bir derstir. Edebi ürünlerin daha çok duygulara hitap etmesi sayesinde pek çok 
kazanım kısa yoldan ve çarpıcı şekle öğrencilere kazandırılabilir. Dersin giriş 
bölümünde dikkat çekmede, gelişme bölümünde dersteki kazanımı edebi 
metinden işlemede ve değerlendirme bölümünde edebi türlerden çıkarım 
yapmada kullanılabilir. Edebi türlerin sosyal bilgilerde kullanımına ilişkin 
öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bu çalışma gösteriyor ki, derslerde şiir, 
türkü, roman, hikâye gibi edebi türlere yer verilmesi öğrencilerin derse olan 
ilgilerini arttırmaktadır. Öğrencilere göre edebi türler dersi anlama, olayları 
yorumlama becerilerini geliştirmekte ve konuların akılda kalıcılığını 
arttırmaktadır. Aynı zamanda derse karşı motivasyonlarını olumlu etkileme-
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kte ve dersi daha eğlenceli hale getirmektedir. Bu bakımdan derslerde sıklıkla 
edebi türlere yer verilmesi öğrenimi ve öğretimi kolaylaştırmada faydalı 
olacaktır. Öğrencilerin gelişim seviyelerine göre her kademede etkili şekilde 
edebi türlerden yararlanılabilir. ders kitabında geçen edebi türler üzerinde 
durma konusunda gereken özeni, derste işlenecek konuların çokluğu nedeni-
yle gösterememektedir. Edebi türlerin ders kitabında ve dersin her aşamasında 
kullanılması öğrenciler açısından faydalıdır. Edebi türler sosyal bilgilerde yer 
alan ve öğrenilmesi, akılda kalması zor olan özellikle Tarih, siyaset, ekonomi, 
insan hakları konularında kullanılması öğrencilere yararlı olacaktır. Ders 
içeriğini öğrencilere zengin bir şekilde sunmak için çok çeşitli edebi türlere 
derslerde yer verilmesi gerekmektedir. Öğrenciler ne kadar çok edebi tür ile 
tanışır ise konuyu o kadar çok boyutlu ve kalıcı şekilde öğrenecektir. Araştırma 
sonucunda aşağıdaki öneriler daha iyi bir sosyal bilgiler öğretimi ve çalışmanın 
amacına ulaşması açısından fayda sağlayacaktır.

Sosyal bilgiler dersini okutan öğretmenlerin derslerinde işlenecek konu 
içeriğini zenginleştiren farklı edebi türlere sıklıkla yer vermelidir.

Sosyal bilgiler ders içeriği, öğretmenlerin ders sunumunu zenginleştirerek 
edebi türlere daha fazla yer vermesi sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Derse getirilecek edebi türlerle öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate 
alınarak planlanmalıdır.

Ders kitapları edebi türler açısından daha zengin hale getirilmelidir.
Öğrencilerin gerek metinlerdeki karakterler ile gerekse metindeki olaylar 

ile özdeşim kurması sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin edebi türlerin derste etkili olarak kullanımı konusunda 

bilinçlendirilmesi gerekir.
Sosyal bilgiler çalışma kitaplarına öğrencilerin anlama, empati kurma, 

sorgulama becerilerini arttırıcı nitelikte edebi ürünlere daha sık yer 
verilmelidir.
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1. Giriş

Üniversitenin tarihsel bağlama içkin kurumsal yapılanmasının, üniversitenin 
doğası, özerkliği ve evrenselliğine etkileri ile birlikte bu yöndeki diyalektik 
tartışmalar, üniversite düşüncesinin yeniden üretimi açısından bir gereksinim 

* Bu çalışmanın mikro örneği bölümü, Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) 
Kalite Güvence Sistemi Modelinin (Yazar ve Editör Alaettin İşeri) kapsamı ve uygu-
lama deneyimlerini içermektedir. Bu model 27-29 Aralık 2019 tarihlerinde 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde düzenlenen ICQH 2019’da, Kırklareli 
Üniversitesi Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli (Eğitim Kalite Güvence 
Sistemi Modeli ve Uygulaması) adı ile sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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haline gelmektedir. Üniversitenin kurumsal varoluşunu Gasset (1997) aklın 
kurumsallaştırılması olarak açıklar. Aklın bu kurumsallaşma kronolojisine 
bakıldığında, üniversitenin ilk olarak on birinci yüzyılın ikinci yarısında Doğu 
toplumunda Nizamiye Medresesi (1067) Batı toplumunda ise Bologna 
Üniversitesi (1088) ile aynı dönemde ortaya çıktığı (Aytaç, 1972; Gürüz, 2020; 
Güler, 1994) belirtilir. Modern üniversitenin ise 18. Yüzyılda kilisenin ilmi 
mevzuatına karşı çıkanlardan doğduğu (Pelikan (2019) belirtilir. Lohmann 
(2020) Batı Avrupa’yı ortaçağ karanlığından aydınlığa çıkaran ve günümüze 
dek yaşayan ortaçağ kurumunun üniversiteler olduğunu, Paris ve Bologna’da 
temeli atılan ortaçağ üniversitelerinin tüm zamanların en büyük siyasi kuruluşu 
olarak var olageldiğini belirtir. Üniversitenin tarihsel dönüşümünü Huxley 
(1900) ortaçağ üniversitesinin, eski bilgilerin mahzeni olup arkasına baktığını, 
modern üniversitenin ise ileriye bakıp, yeni bilginin fabrikası olduğunu belirtir 
(akt. Pelikan, 2019). Üniversite olgusunun tarihsel bağlamından hareketle 
kavramın etimolojik kökeninin literatürde, Latince “universitas” sözcüğü 
olduğu, tüzel kişiliği, lonca, cemaat, bağımsız ve ortak çıkarları olan kişiler 
topluluğunu ifade ettiği (Delbanco, 2020; Gürüz, 2020; Güler, 1994; Aytaç, 
1972; Güvenç-Salgırlı, 2016) belirtilir. 

Üniversitenin kurumsal yapısının özerkliği ve epistemolojik eylemlerinin 
evrenselliği boyutunda bakıldığında Newman (1852), üniversiteyi, bilginin 
araştırma yoluyla ilerlemesi ve eğitim aracılığıyla yayılması arasındaki bağın 
açıkça görünür hale geldiği yer olarak açıklar. Üniversite evrensel bilginin 
öğretildiği yer olması nedeniyle nesnesinin ahlaki değil, entelektüel anlamının 
olduğunu belirtir (akt. Pelikan, 2019). Frank ve Gabler (2016) gerçeklik ve 
varlığa ilişkin eylem ve yapıların dönüşümünde, üniversitelerin öğretim ve 
araştırma faaliyetlerinin üzerinde yükseldiğini belirtir. Üniversitenin 
epistemolojik metodolojisine ilişkin Bastedo (2019) neyin bilineceğini, nasıl 
bilinmesi gerektiğini ve gelecekte bilgi olarak neyin peşine düşüleceğini 
tanımlamak konusunda üniversitenin rolünün kanıksandığını belirtir. Buna 
bağlı olarak Pelikan (2019) Katolik ve uluslararası bir kurum olarak üniversit-
eye yönelik yapılan araştırmalarda, üniversitenin bir fikir olarak 
değerlendirilmesinin gözden kaçırıldığını, üniversitenin eğitim ve araştırmada 
bilgi ve enformasyonun ötesine geçmek zorunda olduğunu belirtir. 
Üniversitenin epistemolojik metodolojisini, gerçekliği haritalama misyonu 
üzerinden açıklayan Frank ve Gabler (2016) üniversite ve üniversite bilgisinin 
gerçekliği, eş biçimci hakikatlere uygun nesnel ve evrensel kıstaslara göre 
haritaladığını, gerçekliği nesnel ve evrensel terimlerle sunduğunu belirtirler. 
Üniversitenin, gerçekliğin kozmolojik ve ontolojik inşasını içeren kökenlere 
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ilişkin varsayım ve teorilerinin kurumsal değil küresel olduğunu ve evrenselciliği 
içerdiğini açıklamaktadırlar. Varlığa ilişkin eylem ve yapıların inşası, teori ve 
varsayımların değişiminde üniversitelerin etkili olduğunu, tüm bilgi sahaları 
için ortak disiplin sahaları ya da arkeolojik sistem sağladığını, belirtmekte-
dirler. Bu bağlamda üniversite düşüncesinin evriminde üç fikrin öne çıktığını 
belirten Readings (2020), Kant’ın tüm faaliyet ve disiplinlerin örgütleyici ilkesi 
olarak akıl kavramı, Humboldt’un araştırma ile kültürün bilgisini üreterek 
ulus ve ussal devleti birleştiren kültür kavramı ve günümüzdeki tekno-
bürokratik göndergesiz mükemmellik kavramı olarak açıklar. Frank ve Gabler 
(2016) yükseköğretime ilişkin yerel-işlevsel bakış açılarına rağmen yirminci 
yüzyıl boyunca dünya çapında üniversitenin yapı, programlar ve ders 
kataloglarının küresel eş değerlilik gösterdiğini, dönemin sonunda bilimlerde 
küresel eş biçimciliğe doğru yakınsamaların ortaya çıktığını açıklamaktadırlar. 
Üniversitenin epistemolojik ve ontolojik kurumsal kökenlerine bağlı olarak 
tarihsel bağlama içkin olgusal dönüşümü de bu kurumsal yapının anlamı ve 
anlaşılmasında belirleyicidir.

2. Üniversite ve Kurumsal Dönüşümü

Üniversitenin düşünsel ve kurumsal dönüşümü, salt üniversitenin kendi 
üzerine düşünmesi ve ürettikleriyle kendini dönüştürmesinin bir sonucu 
olmayıp, içinde bulunduğu sosyal bağlam ve kendi eylemlerini aşan din-
amiklerin etkileri üzerinden de incelenebilir. Buna ilişkin Mücen, Topal ve 
Yıldırım (2016), 19. Yüzyıl Alman idealizminde üniversitenin, evrenin tarihsel 
dönem içindeki bilgisini kendi çatısı altında toplayarak bilginin bütünselliğini 
içeren kurum olma, ulus devlet bilinci ve kültürüne sahip bireylerin 
yetiştirilmesini hedeflediğini açıklamaktadırlar. Bu bağlı olarak Erbaş (2016), 
1970’li yıllarda dünyadaki ekonomik kriz sonrası post Fordist üretim sistemi 
ve egemen toplum paradigmasının ideolojik yeniden yapılanma ile üniversite 
ve bilimde radikal dönüşümlerin olduğunu belirtir. Bu dönüşümde, modern 
üniversite anlayışının yerine Amerikan üniversite modelinin geçmesiyle, üni-
versitenin tek tipleşmeye, bilim ve eğitimin kamu yararı yerine sektör ve piyasa 
gereksinimlerine yönelik düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Bu duruma ilişkin 
Readings, (2020) ulus-devlet bağlamı içinde kurumsal varlığı akıl ve kültürle 
şekillenen modern üniversitenin 20. yüzyılın son çeyreğinde yerini, Amerikan 
üniversitesinin mükemmellik yaklaşımına bıraktığını belirtir. Tarihsel bağlama 
içkin dinamiklerin üniversitenin kurumsal dönüşümüne etkilerini Readings 
(2020), ulus devlet düşüncesinin, sermaye tarafından yeniden üretilen bir alan 
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olmaktan çıkmasıyla ulus devlet ve ulusal ideolojinin dönüştüğünü, bu 
dönüşümle üniversitenin, ulus devletin ideolojik aygıtı, ulusal kültürünün 
üreticisi, muhafızı ve aşılayıcısı rolünden çıkarak görece bağımsız bürokratik 
bir sisteme dönüştüğünü belirtir. Üniversitenin, ulus aşırı yönetim oluşumlarına 
(Avrupa birliği gibi) bağlı veya ulus aşırı şirket gibi bağımsızca işleyen, ulus 
aşırı bürokratik bir müesseseye dönüşmekte olduğunu belirtir. Bu olgusal 
durum verileri, üniversitenin kurumsal varlığı ve dönüşümünde, epistemolo-
jik eylemlerinden çok ekonomi politik yapı ve referansların belirleyici etki-
sinin öne çıktığı belirtilebilir.

Dünya ölçeğinde yükseköğretim yapılanmaları ve dönüşüm örneklerini 
“koordinasyon üçgeni” ile kavramsallaştıran Burton Clark (1983 akt. Gürüz, 
2020), yükseköğretimin kurumsallaşmasında etkili olan üç aktörü; devlet, 
akademik camia, toplum ve serbest pazar olarak tanımlar. Üniversitenin 
kurumsal yapısında bu üç aktörün ağırlıklı olduğu dünya örnekleri; devlet 
bürokrasisi kontrolünde SSCB üniversite sistemi, tamamen akademik camianın 
(akademik oligarşi) kontrolünde İtalyan üniversite sistemi, toplumun 
ihtiyaçlarına duyarlı, serbest pazar şartlarına göre hareket edebilen kurum 
mensubu olmayan kişilerce yönetilen Amerikan üniversite sistemi olarak 
açıklar.  Gürüz (2020) “Girişimci Üniversite” olarak tanımlanan Amerikan 
üniversite modeli, dünyadaki yükseköğretim sistemlerince örnek alındığını 
belirtir. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği uluslararası 
yükseköğretim entegrasyonu (Bologna Süreci), Avrupa üniversitelerinin aka-
demik oligarşiden toplum ve serbest piyasa modeline geçiş örneği olarak 
açıklar. Üniversitelerin geleneksel misyonuna karşın uluslar üstü katılımcı, 
kapsayıcı ve sürdürülebilirliğe yönelik dönüşüm arayışını Wissema (2009) 
üçüncü nesil üniversiteler olarak kavramsallaştırır. Bu üniversitelerin, eğitim, 
araştırma ve bilginin kullanımı ile disiplinler arası araştırmalar, ortaklarla 
işbirliği ve güçlü ağlar, rekabet gücü ve çok kültürlü yapıyı içerdiğini açıklar. 
Buna yönelik Etzkowitz’in (2003) girişimci üniversite tanımlaması ile, eko-
nomik, sosyal gelişme ve yenileşmeye yönelik bilgi üretme, hibrit örgütsel 
yapılanma, bilgiyi sermayelendirme, pazarlanabilir teknoloji üretimi, disiplin 
içi bilim anlayışı yerine disiplinler arası ve disiplinler üstü bilim anlayışı ve 
yerel-ulusal kalkınmayı destekleme, girişimci üniversitenin temel nitelikleri 
olarak (Etzkowitz, 2004: Altan, 2007: Odabaşı, 2006: Etzkowitz, Zhou, 2008: 
Tezsürücü, Bursalıoğlu, 2013: Erkut, 2014: Özdemir ve diğ., 2019) betimlen-
mektedir. Üniversitenin uluslar üstü yapıya entegre olmasını Readings (2020), 
çağdaş ya da post tarihsel üniversite olarak mükemmeliyet üniversitesinde, 
mükemmelliğin kesintisiz iç yönetimi azami düzeyde olanaklı kılan gönder-
gesiz ilke olduğunu belirtir. Bu duruma ilişkin üniversitenin eleştirel ve akılcı 
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işlevinin yeniden harekete geçirilmesi gerektiğini belirtir. Üniversitenin uluslar 
üstü makro yapılanma arayışına ilişkin politika örnekleri üzerinden bu kurum-
sal dönüşüm okunabilir.

3. Üniversite Eğitimi ve Uluslar Üstü Küresel Yapı Arayışı

Küresel ölçekte üniversitenin kurumsal yapı ve işleyişinin, uluslar üstü politi-
kalar odaklı ve eş değer sistemler üzerinden yürütülmesi, günümüz üniversite 
arayışının en temel motivasyon kaynağı olarak açıklanabilir. Buna ilişkin 
günümüz üniversite yapılanmasında, bilgi üretimi, uluslararası rekabet, hesap 
verebilirlik, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, katılımcılık, uluslararasılaşma, 
kalite güvencesi sistemi vb. unsurların dünya ölçeğinde yükseköğretim sistem-
lerinin şekillenmesinde öne çıkan belirleyici nitelikler (Aktan, 2007: Özer, 
Gür, Küçükcan, 2011: Yılmaz, 2019: Tezsürücü, Bursalıoğlu, 2013) olduğu 
belirtilir. Bu uluslar üstü yapılanmada belirleyici olan kalite güvence sistemi 
kavramını UNESCO (2004), kalite güvence sitemi, belirli bir sistem, kurum, 
program ya da disiplinin belirli standartlarıyla ilgili olduğu kadar eğitim mod-
elinin durumsal şartları, kurumsal görev ve hedefleriyle de ilgili olan çok 
boyutlu, çok katmanlı ve dinamik bir kavram olarak tanımlar. Bu kavramın 
sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve katılımcılığı içerme boyutlarına bakıldığında, 
ENQA (2008, 2009, 2019), yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin 
kapsamını, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, yayın, etkinlik, akademik 
başarı, proje geliştirme, yönetimsel, idari ve mali bütün süreçler ile ilişkili 
açıklamaktadır. Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi; kalite güvence 
sistemleri faaliyetlerinin merkezinde hesap verebilirlik ve güçlendirme yer 
almakta olup, kalite güvence sisteminin yükseköğretim kurumu ve kamuoyuna 
güvence verdiğini; ayrıca yükseköğrenim kurumuna da yapmakta olduğu şeyi 
nasıl geliştirebileceği hakkında da öneriler sunduğu (ESG, 2015) belirtilir. ESG 
(2015), Aktan (2007) Avrupa Yükseköğrenim Alanı Kalite Güvencesi, 
yükseköğretim kurumlarının; kalite güvence politikasını oluşturma, 
programların tasarlanması ve onaylanması, öğrenci merkezli öğrenme, 
öğretme ve değerlendirme, öğrenci kabulü, gelişimi, tanıma ve belgelendirme, 
öğretim kadrosu, öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği, bilgi yönetimi, 
kamunun bilgilendirilmesi, programların sürekli izlenmesi ve gözden 
geçirilmesi, boyutlarında kalite güvence sistemi standartlarını belirlemiştir. 

Yükseköğretim eğitiminin uluslar üstü yapılanma örneği olarak Avrupa 
Yükseköğretim Alanı politikaları, Avrupa ölçeğinde birbiriyle ilişkili, şeffaf, 
kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir, tutarlı ve erişilebilir yapılar 
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geliştirme, bölgesel işbirlikleri ve etkin uygulamalara yönelik ulus ötesi eğitim 
sistemleri yapılanmasını içermektedir. Küresel ölçekte yükseköğretimin ulus 
ötesi politikalar odaklı ve küresel eş değer sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin 
yürütülen politikaların bir örneği olarak yükseköğretimde Avrupa boyutunu 
geliştirme politikalarının kapsamı kronolojik bir perspektif üzerinden incele-
nebilir (Bologna Bildirgesi, 1999; Sebkova, 2002: Aktan, 2007; YÖK, 2007: 
Bakioğlu ve Baltacı, 2010: Salmi, Haj ve Alexe, 2014: EUA/Eurydice, 2015: 
Büyükgöze, Özdemir, 2016: Atatekin ve Dulupçu 2018: Özer, Gür, Küçükcan, 
2011): 

-  1997 Lizbon Konvansiyonu, Avrupa’nın dünyada tek blok bilgi tabanlı 
ekonomik güç olma hedefinin belirlenmesi, 

-  1998 Serbonne Deklarasyonu, akademik derecelerin tanınması, ortak 
yeterlilikler çerçevesi oluşturma, uluslararası karşılaştırılabilirlik ve 
denklik, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin sağlanması,

-  1999 Bologna Deklarasyonu, öğrenci merkezli yükseköğretim 
politikaları ve kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturma ve 
yaygınlaştırma, Avrupa boyutunda kalite güvencesi ortak ilke, stand-
art ve değer işbirliklerini oluşturma, yükseköğretim dereceleri 
oluşturma, akreditasyon sorunları ve modellerini tartışma, kredi 
transfer sistemini oluşturma, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini 
sağlama, 

-  2001 Prag Toplantısı, yaşam boyu eğitim Avrupa Yükseköğretim Alanı 
oluşturma, uluslararası eğitim, öğrenci katılımını sağlama,

-  2002 Bratislava Deklarasyonu, bireylerin kişisel becerilerinin 
geliştirilmesi boyutunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, 
temel becerilerin geliştirilmesi, yabancı dil eğitimi, hayat boyu 
öğrenme, Avrupa yükseköğretim kalite güvence sistemlerinin 
geliştirilmesi,

-  2003 Berlin Konferansı, eğitim programlarının lisans, yüksek lisans 
ve doktora olarak derecelendirme, doktora programları ile Avrupa 
Yükseköğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanının ilişkilendirilmesi 
ve öğrenci hareketliliğinin artırılması,

-  2005 Bergen Kongresi, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda kalite 
güvencesi standartları ve ilkeleri, yeterlilikler çerçevesi uygulamaları,

-  2007 Londra Komisyonu, Avrupa Kalite Güvence Birimi’nin kurulması, 
Bologna sürecinin küresel boyutunun geliştirilmesi,
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-  2009 Leuven Komisyonu, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın Bologna 
politikaları yoluyla küresel politikaların genişletilmesi, Bologna 
araçlarının uygulanması,

-  2012 Bükreş Komisyonu, akademik yeterliliklerin tanınması, ulusal 
yeterlilikler çerçevesine yeni yol haritasının belirlenmesi, 
yükseköğretime erişim politikalarının güçlendirilmesi, yaşam boyu 
öğrenme, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, Bologna araçlarının 
öğrenme kazanımlarına dayalı olmasının sağlanması, 

-  2020 Bologna Süreci Yeni On Yılda Avrupa Yükseköğretim Alanı 
temaları, sosyal boyutta eşit erişim, yaşam boyu öğrenme, istihdam 
edilebilirlik, öğrenci merkezli öğretim, araştırma ve yenilik, 
uluslararasılaşma, hareketlilikler, veri toplama, çok boyutlu şeffaflık 
araçları ve finansman olarak belirlenmiştir.

Yükseköğretimde uluslar üstü kurumsal yapı arayışına ilişkin Türkiye 
ölçeğinde, yükseköğretim kalite güvencesi politikaları incelendiğinde, Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 2011) belirlenmiştir. Kalite 
güvence sisteminin kurumsallaşmasına ilişkin özerk kurumsal yapı olarak 
YÖKAK (2015) kurulmuştur. Ulusal düzeyde kurumsal kalite güvencesi 
politikasının yürütülmesine ilişkin yönetmelik hazırlanmıştır YÖKAK (2018a). 
Buna bağlı olarak ulusal düzeyde kurum dış değerlendirmelerini belirlenen 
standartlarda yürütecek akreditasyon ajanslarının (FEDEK, MİAK, MÜDEK 
vb.) akredite çalışmaları yürütülmüştür. Türkiye ölçeğinde üniversitelerin 
kurumsal gelişimlerine ilişkin Kurum İç Değerlendirme (YÖKAK, KİDR) ve 
Kurum Dış Değerlendirme (KDDR) programları ve süreçleri belirlenmiştir. 
Ulusal yönetmelik kapsamında Türkiye’deki üniversitelerin yürüttükleri 
eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ile yönetim alanlarını içeren özerk 
kurumsal kalite güvence sistemlerini geliştirme ve dış değerlendirmeye açma 
sorumlulukları belirlenmiştir. Buna bağlı olarak yükseköğretim kurumlarının 
yürüttükleri hizmetlerin sürdürülebilir, katılımcı ve kapsayıcılığının güvenc-
esine ilişkin periyodik değerlendirmelere bağlı olarak sürekli iyileştirme 
süreçlerini yürütmekle sorumlu tutulmuşlardır. Bu veriler kapsamında uluslar 
arası ve ulusal düzeyde yükseköğretimin kurumsal yapılanmasına ilişkin 
belirlenen süreçlere bağlı olarak mikro düzeyde bir kurumun, kendi dışındaki 
yapılarla entegre yapılanmasını içeren kurumsal kalite güvence sistemi örneği 
incelenebilir.
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4.  Mikro Örnek: Kırklareli Üniversitesi Kalite Güvence 
Sistemi Modeli

Küresel ölçekte yükseköğretim kurumlarının amaç, işlev ve misyonlarının 
dönüşümüne bağlı olarak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-orga-
nizasyon, toplumsal katkı alanlarında, gereksinim duyulan kurumsal iç kalite 
güvence sistemi modelinin oluşturulmasında, ulusal ve uluslararası dış kalite 
güvencesi sistemleri ve kalite güvencesi ajanslarını içeren kurumsal model bir 
nasıl geliştirilebilir? Sorusu kapsamında geliştirilecek modelin kurumsal 
yapıda aktif rol oynayan tüm aktör ve yapıların gereksinimlerine cevap 
verebilmesi öngörülmüştür: 

-  Kurumun iç-dış paydaş gereksinim ve beklentileri nasıl 
belirlenebilir? 

-  Kurumda belirlenen gereksinimler, kurumsal bir eylem planına nasıl 
dönüştürülebilir? Bu eylem planları rasyonel süreçlere bağlı olarak 
nasıl uygulanabilir ve uygulama sonuçları nasıl raporlandırılabilir? 

-  Eylem planlarına bağlı sürdürülebilir ve kapsayıcı kurumsal iyileşme 
ve gelişmeler dış kalite güvence sistemleriyle nasıl entegre edilebilir.

4.1. Kurumsal Modelin Yapısı ve Teorik Referansları Analizi

Yukarıda oluşturulan sorulara bağlı olarak tasarlanacak kurumsal kalite 
güvence sistemi modelinin, metodolojik ve pratik süreçlerinin sürdürülebilirliği 
boyutunda genel-geçer teori referanslara başvurulmuştur. Bu teorik 
referansların amacı, ulusal ve uluslararası dış kalite güvencesi sistemleri ile 
kalite güvencesi ajansları arasında, süreçler, ilkeler ve standartlar boyutunda 
modelin tutarlılığını korumaya yöneliktir. Modeller boyutunda; Yılmaz 
(2019)’ın aktardığı kamu politikaları modelleri; kurumsal model, grup modeli, 
seçkinci model, sistem modeli, süreç modelinin içeriği incelenmiştir. Ritzer 
(2008) belirttiği sistem teorisinde öngörülen sistematik yapı, analitik süreçlere 
dayalı planlama, girdi ve çıktı boyutları incelenmiştir. Eğitimbilimde program 
geliştirme teorisindeki rasyonel planlama modellerinde öngörülen, gereksin-
imlerin analizine bağlı olarak planlama, tasarım, uygulama ve değerlendirme 
(Ornstein ve Hunkins, 2004) süreçleri incelenmiştir. Bunlara bağlı olarak altı 
sigma TÖAİK (DMAIC) yaklaşımının; tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme 
ve kontrol (De Koning ve De Mast, 2006: Topçu, Doğan, Doğan, 2018) süreçleri 
incelenmiştir. Bu teorik referanslar bağlamında kurumsal modelin yapısal 
işleyişi, kapsayıcılık, katılımcılık ve sürdürülebilirlik süreçleri modellenmiştir.
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4.2. Dış Kalite Güvence Sistemlerinin Analizi

Kırklareli Üniversitesi, Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modelinin 
oluşturulmasında; uluslararası yükseköğretim eğitim kalite güvencesi 
standartları boyutunda; Bologna Süreci, Avrupa Yeterlikleri Çerçevesi (EQF), 
Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Çerçevesi (QF-EHEA), Avrupa 
Yükseköğretim Alanı: Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleri (ESG), Avrupa 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (EQAR), Avrupa Yüksek Öğretim 
Alanı Kalite Standartları (ENQA), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), 
Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (CHEA) vb. alanlardaki kalite güvencesi 
içerikleri referans alındı. Ulusal yükseköğretim eğitim kalite güvencesi 
standartları boyutunda; Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ), Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi (TYYÇ), YÖKAK (2018a) Yükseköğretim 
kalite güvencesi yönetmeliği, YÖKAK, kurum iç ve dış değerlendirme süreçleri, 
ulusal kalite güvencesi ajanslarının değerlendirme süreçleri (FEDEK, 
HEPDAK, MİAK, MÜDEK vb.) referans alınmıştır. 

4.3. Kurumsal Modelin Tasarımı ve Yapısal İçeriği

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli, üniversitenin 
kurumsal sorumluk alanlarına yönelik; eğitim, araştırma, yönetim ve toplum-
sal yaşama katkı alanlarını içeren makro bir model olarak geliştirilmiştir. Bu 
makro modele bağlı, eğitim, araştırma, yönetim ve toplumsal yaşama katkı 
alanlarının her birine yönelik alt modeller geliştirilmiştir. Kırklareli Üniversitesi 
Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli kapsam ve metodolojisi aşağıdaki 
Şekil-1 üzerinden incelenebilir.

Şekil 1. Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli, 2018
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Yukarıda Şekil-1’de verilen Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Kalite 
Güvence Sistemi Modeli yapısal boyutta analitik süreçlere dayalı, sürekli 
gelişme ve ilerlemeyi; kapsam olarak kurumsal gerçeklik, gereksinim ve potan-
siyelleri; metodolojik olarak veri ve kanıta dayalı sürekli gelişme ve iyileştirmeyi 
içermektedir. Bu yönüyle model, kurumdaki eğitim, araştırma, yönetim ve 
toplumsal katkı alanlarını içeren üst bir kalite güvence sistemi modelidir. 
Kurumsal iç kalite güvencesi modeli analitik süreçlere dayalı dört aşamalı bir 
yapıyı içermektedir. Bu dört aşama: (A) gerçeklik, gereksinim ve beklentilerin 
çok yönlü ve paydaşlı durumsal analizi; (B) durumsal analiz odaklı kalite 
politikası tasarımı; (C) kalite politikasının uygulama ve değerlendirilmesi; (D) 
uygulama ve değerlendirmeye dayalı kurumsal kalite politikasının akredita-
syonu aşamalarından oluşmaktadır. Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli 
şu ilkeleri içermektedir:

-  Katılımcılık; model kurumun ilgili birimlerine yönelik iç ve dış paydaşların 
etkin katılımını, kurumsal gereksinim ve beklentileri içermesi,

-  Kapsayıcılık; kurumun ilgili alanlardaki kalite politikalarının 
geliştirilmesi ve uygulanmasında, iç-dış paydaşları, ulusal ve 
uluslararası kalite güvencesi politikalarını içermesi,

-  Veri ve süreç odaklı; kurumdaki birimlerin, kendi gerçekliğinin 
durumsal analizini yapma, durumsal analize dayalı kalite politikasını 
geliştirmeye ilişkin veri üretme, geliştirdiği kalite politikasını 
uygulama-değerlendirme ve son aşamada geliştirdiği kalite politikasını 
somut verilere dayalı akredite etmeyi içerme,

-  Kurumsal eşgüdüm; kurumun, eğitim, araştırma, yönetim ve topluma 
katkı alanlarında kalite politikalarını geliştirmede, kurumsal bir 
eşgüdüme dayalı ortak süreçleri içerme,

-  Özerklik; kurumdaki her akademik birimin kendi kendini en iyiye 
ulaştırmaya yönelik özerk kalite sistemlerini üretmeyi destekleme,

-  Ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikalarını içerme; eğitim, 
araştırma, yönetim ve topluma katkı alanlarında ulusal ve uluslararası 
yükseköğretim dış kalite güvencesi ve kalite güvencesi ajansları stan-
dart ve politikalarını içermektedir.

5. Kırklareli Üniversitesi Eğitim Kalite Güvence Sistemi Modeli 

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli kapsamında 
geliştirilen Kurumsal Eğitim Kalite Güvence Sistemi Modeli aşağıdaki Şekil-2 
üzerinden yapısal içeriği ve metodolojisi incelenebilir.
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Şekil 2: Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) 
Kalite Güvence Sistemi Modeli, 2018

Yukarıdaki Şekil-2’de verilen Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Eğitim 
Kalite Güvence Sistemi Modeli, süreç odaklı olup, sürekli gelişme ve 
ilerlemeyi içeren dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama (A), akademik 
birimlerdeki bölümlerin, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir eğitim kalite 
politikası için; iç-dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini, ulusal ve 
uluslararası yükseköğretim kalite güvencesi standartlarını içeren durumsal 
analiz yapmalarını öngörmektedir. İkinci aşama (B) durumsal analiz verile-
rinden hareketle bölüm eğitim kalite politikasının tasarımını içermektedir. 
Üçüncü aşama (C) tasarımı yapılan bölüm eğitim kalite politikasını 
uygulamayı ve uygulama sonuçlarına bağlı olarak değerlendirmeyi içerme-
ktedir. Dördüncü aşama (D) bölüm eğitim kalite politikası uygulama ve 
değerlendirme sonuçlarının kurumsal iç-dış değerlendirme verileriyle 
karşılaştırılmasına bağlı olarak dış kalite güvencesi kurumlarına akredite 
olmalarını içermektedir. Bu dört aşama kapsamındaki süreçlerin kapsamı ve 
bu süreçlerin her birine yönelik yürütülen kurumsal çalışmalar aşağıda 
incelenmiştir. 

5.1. Bölüm Eğitim Kalite Politikası Durumsal Analizi

Akademik birimlerdeki bölümler, eğitim kalite politikasını geliştirmenin ilk 
aşaması olarak yürüttükleri eğitim hizmetine ilişkin içinde bulundukları ger-
çeklik durumunu tanıma ve anlamaya yönelik kapsayıcı durumsal analizi 
içeren beş aşamalı süreç ve uygulama deneyimleri aşağıda Şekil-3’te 
verilmiştir. 
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A Bölüm Eğitim Kalite Politikası Durumsal Analizi

A.1: İç Paydaş Gereksinim ve Beklentileri

- Öğrenci Gereksinim ve Beklentileri
- Akademisyen Gereksinim ve Beklentileri
- Kurum Kalite Belgeleri; Stratejik Plan, İç Kalite Güvencesi

A.2: Dış Paydaş Gereksinim ve Beklentileri

- Mezun Öğrenciler
- Kamu Kurumları, Meslek Örgütleri, STK’lar
- Yasal Normlar, Meslek Standartları
- Diğer Yükseköğretim Kurumları

A.3: Ulusal Yükseköğretim Kalite Güvencesi Standartları

- Ulusal Dış Kalite Güvencesi Standartları (YÖKAK, TYÇ, TYYÇ, TÜRKAK vb.)
-  Ulusal Kalite Güvencesi Ajansları (FEDEK, MİAK, MÜDEK,TEPDAD,

TUADER vb)

A.4: Uluslararası Yükseköğretim Kalite Güvencesi Standartları

-  Uluslararası Dış Kalite Güvencesi Standartları (Bologna, EQF, QF-EHEA, ESG vb.)
-  Uluslararası Kalite Güvencesi Ajansları (ASIIN, ABET, AQAS, AACSB, CHEA vb)

A.5: Durumsal Analiz Raporu

- A1, A2, A3, A4 Durumsal Analiz Verilerini İçeren Bölüm Raporu

Şekil 3: Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence Sistemi
Modeli: Bölüm Eğitim Kalite Politikası Durumsal Analiz Aşaması

A.1. İç paydaş gereksinimleri analiz çalışmaları; kurumda 2018 yılından
itibaren kurumsal ve bölümler düzeyinde, iç paydaşların (akademisyen, 
öğrenci) eğitim içerikleri, programlar, yeterlilikler ve yürütülen eğitim hiz-
metinin niteliğine ilişkin beklenti ve gereksinimleri belirlemeye yönelik 
durumsal analiz çalışmaları yürütülmektedir.

A.2. Dış paydaş gereksinimleri analiz çalışmaları; kurumda 2018 yılından
itibaren dış paydaşların (mezun öğrenciler, kamu kurumları, meslek örgütleri, 
mesleki normlar, diğer yükseköğretim kurumları), bölümlerde yürütülen 
eğitim programları, kazandırılan yeterlikler, dersler kapsamında kazandırılan 
nitelikler, öğretim süreçleri, sosyal ortam ve aktivitelere ilişkin beklenti ve 
gereksinimlerini belirlemeye yönelik durumsal analiz çalışmaları 
yürütülmektedir.
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A.3. Ulusal yükseköğretim standartları analiz çalışmaları; kurumda 2018 
yılından itibaren durumsal analiz çalışmaları kapsamında akademik birim ve 
bölümlerce, ulusal yükseköğretim standartları olarak TYYÇ (Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi)’de öngörülen genel yeterlikler, aka-
demik ve mesleki yeterlikler ile ulusal kalite güvencesi ajansları (FEDEK, 
MİAK, MÜDEK, vb.) standartlarına dayalı, program yeterlilikleri, öğrenme 
çıktıları ve öğretim uygulamaları gereksinimleri belirleme çalışmaları 
yürütülmektedir.

A.4. Uluslararası yükseköğretim standartları analiz çalışmaları; kurumda 
2018 yılından itibaren durumsal analiz çalışmaları kapsamında akademik 
birim ve bölümler, uluslararası yükseköğretim standartları olarak Avrupa 
Yeterlikleri Çerçevesi (EQF), Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Çerçevesi 
(QF-EHEA) ve Avrupa Yükseköğretim Alanı: Kalite Güvencesi Standart ve 
İlkeleri (ESG)’ne yönelik eğitim-öğretim uygulamaları gereksinimlerini 
belirleme çalışmalarını yürütmektedir.

A.5. Bölüm gereksinimleri analizi raporu; kurumda 2018 yılından itibaren, 
iç-dış paydaş gereksinimlerine ilişkin durumsal analiz çalışmaları “kurumsal 
eğitim raporları” olarak yayınlanmaktadır. B aşamasındaki bölüm eğitim 
politikasının tasarımında bu raporlar esas alınmaktadır.

5.2. Bölüm Eğitim Kalite Politikası Tasarımı ve Deneyimlemesi

Akademik birim ve bölümler; A aşamasındaki durum analizi sonuçlarına 
bağlı olarak aşağıda belirtilen beş aşamalı bölüm eğitim kalite politikası 
tasarımı ve deneyimleme süreçleri verilmiştir. 

B Durumsal Analiz Odaklı Bölüm Eğitim Kalite Politikası Tasarımı

B.1: Bölüm Programı Tasarımı / Güncellemesi 

- Program Yeterliklerinin Geliştirilmesi
- Eğitim Planlarının Geliştirilmesi / Güncellenmesi 
- Ders Öğrenme Çıktılarının Geliştirilmesi / Güncellenmesi 
- Ders İçeriklerinin Geliştirilmesi / Güncellenmesi
- Disiplinlerarası Öğrenci Odaklı Uygulamaların Tasarımı
- Bölüm Ders İzlencelerinin Geliştirilmesi

B.2: Öğrenci Odaklı Öğretim Süreçleri Tasarımı

- Öğrenci Odaklı Öğrenme Süreçleri Tasarımı
- Öğretim Etkinlikleri Materyalleri Tasarımı
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- Disiplinlerarası Öğrenme Uygulamaları Tasarımı
- Etkinlik, Proje Uygulamaları Tasarımı

B.3: Öğretim Süreçleri ve Teknoloji Entegrasyonu 

- e-Öğrenme Araçları ve Materyalleri,
- Dijital İçerik Geliştirme,   
- Dijital Öğrenme ve Değerlendirme Araçları

B.4: Eğitici Eğitimi Programları Tasarımı

- Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamalarına İlişkin Eğitici Eğitimi 
- Öğretim Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Eğitici Eğitimi
- Bölüm Gereksinimlerine İlişkin Diğer Eğitici Eğitimi

B.5: Eğitim Kalite Politikası Tasarımı Raporu

- Bölüm Eğitim Kalite Politikası Tasarımı Raporu

Şekil 4. Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence 
Sistemi Modeli: Bölüm Eğitim Kalite Politikası Tasarımı Aşaması

B.1. Bölüm eğitim programları tasarımı; kurumda 2018 yılından itibaren 
durumsal analiz verilerine bağlı olarak akademik birim ve bölümlerce, program 
tasarımı çalışmaları kapsamında: tüm birimlerde program yeterlikleri güncel-
leme çalışması yürütüldü. Disiplinler arası öğrenci odaklı programlar olarak 
üniversite ve birim ortak seçmeli dersler yönergesi-programı, çift ana dal ve 
yan dal programı yönergesi-programı hazırlandı. Bunlara yönelik tüm birim-
lerde ders planları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda ders öğrenme çıktılarının 
güncellenmesi, ders planları ve ders içeriklerinin güncellenmesi çalışmaları 
yürütüldü. Program yeterlilikleri, ders öğrenme çıktıları hazırlama kılavuzları 
hazırlandı. 

B.2. Öğrenci odaklı öğretim süreçleri tasarımı; kurumda 2018 yılından 
itibaren durumsal analiz verilerine bağlı olarak akademik birim ve bölüm-
lerce, öğrenci odaklı öğretim süreçlerinin tasarımına ilişkin; disiplinler arası 
etkileşimi geliştirme kapsamında lisans programlarında ortak seçmeli dersler 
programı, ön lisans ve lisans birimlerinde çift ana dal ve yan dal programı 
çalışmaları yürütüldü.

B.3. Öğretim süreçlerine teknoloji entegrasyonu; kurumda 2018 yılından 
itibaren öğretim süreçlerine teknoloji entegrasyonuna yönelik e-öğrenme 
kaynakları, e-materyaller, dijital içerik geliştirme, akıllı öğrenme ortamları ve 
akıllı kampüs çalışmaları yürütülmektedir. Birim, bölüm ve dersler bazında 



YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLAR ÜSTÜ KURUMSAL YAPI ARAYIŞI: KALİTE... 129

öğrenci başarısına bağlı olarak bölüm program yeterlikleri, ders öğrenme 
çıktılarının ölçülmesini içeren EDS Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. 
Covid-19 pandemisi sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi üzerinden öğrenme yönetim sistemleri, eğitim-öğretim faaliyetler-
inde aktif olarak kullanılmaktadır. 

B.4. Eğitici eğitimi programları tasarımı; kurumda 2018 yılından itibaren
eğitici eğitimlerine ilişkin, eğitim programları tasarımı, öğrenci odaklı öğretim 
tasarımı, ölçme-değerlendirme araçları, e-öğrenme araçları ve dijital materyal 
tasarımı, dijital öğrenme araçları, öğrenme sürecinde iletişim ve motivasyon 
alanlarında eğitici eğitimi programları yürütüldü. 

B.5. Bölüm eğitim kalite politikası tasarımı raporu; kurumda 2018 yılından
itibaren bölüm eğitim kalite politikası tasarımı kapsamında, akademik birim 
ve bölümlerce yürütülen, eğitim programı tasarımı, öğrenci odaklı öğretim 
süreçleri, öğretim süreçlerine teknoloji entegrasyonu ve eğitici eğitimine 
yönelik kalite politikası tasarımları, kurumsal eğitim raporları olarak 
yayınlanmaktadır. C aşamasındaki uygulama ve değerlendirme çalışmaları bu 
doğrultuda yürütülmektedir. 

5.3. Bölüm Eğitim Kalite Politikası Uygulama-Değerlendirmesi

Akademik birim ve bölümler; B aşamasında geliştirdikleri bölüm eğitim kalite 
politikasını, C aşamasında uygulama ve değerlendirmesini aşağıda belirtilen 
beş aşamaya bağlı yürütmektedir. 

C Bölüm Eğitim Kalite Politikası Uygulama ve Değerlendirmesi
C.1: Program Tasarımı Uygulama ve Değerlendirmesi

- Program Yeterlikleri Değerlendirmesi
- Dersleri Öğrenme Çıktıları Değerlendirmesi
- Ders Planları ve İçerikleri Değerlendirmesi
- Disiplinler arası Öğrenci Odaklı Uygulamalar Değerlendirmesi
- Ders İzlenceleri Değerlendirmesi

C.2: Öğrenci Odaklı Öğretim Uygulamaları ve Değerlendirmesi

- Öğrenci Odaklı Öğrenme Süreçleri Değerlendirmesi
- Öğretim Etkinlikleri Materyalleri Değerlendirmesi
- Disiplinlerarası Öğrenme Uygulamaları Değerlendirmesi
- Etkinlik, Proje Uygulamaları Değerlendirmesi

C.3: Öğretim Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonu Uygulama ve Değerlendirmesi

- E- Materyaller, E- Öğrenme Kaynakları Değerlendirmesi



130 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

- Dijital İçerik Geliştirme Uygulamaları Değerlendirmesi   
- Dijital Değerlendirme Araçları

C.4: Eğitici Eğitimleri Uygulama ve Değerlendirmesi

- Eğitici Eğitimi Programları Değerlendirmesi

C.5: Eğitim Kalite Politikası Uygulama Raporu

- Bölüm Eğitim Kalite Politikası Değerlendirmesi

Şekil 5: Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence Sistemi 
Modeli: Bölüm Eğitim Kalite Politikasının Uygulama Aşaması

C.1. Program tasarımı uygulama-değerlendirme süreçleri; kurumda 2018 
yılından itibaren akademik birim ve bölümlerce, program tasarımı çalışmaları 
kapsamında: güncellenen program yeterliklerinin, ders öğrenme çıktılarının, 
bilgi paketi ders içeriklerinin uygulama ve değerlendirme (EDS) çalışmaları 
yürütülmektedir. Buna bağlı olarak öğrenciyi merkez alan farklı programları 
(çift ana dal programı, ortak seçmeli dersler) uygulama çalışmaları 
yürütülmektedir.

C.2. Öğrenci odaklı öğretim süreçleri uygulama-değerlendirmesi; kurumda 
2018 yılından itibaren akademik birim ve bölümlerce, öğrenciyi merkez alan 
farklı programları uygulama çalışmaları, öğrenci performans ve deneyimlerini 
içeren etkinlik geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.  

C.3. Öğretim süreçlerine teknoloji entegrasyonu uygulama-değerlendirmesi; 
kurumda öğretim süreçlerine teknoloji entegrasyonuna yönelik e-öğrenme 
kaynakları, e-materyaller, dijital içerik geliştirme ve akıllı öğrenme ortamları 
çalışmaları yürütülmektedir. Birim, bölüm ve dersler bazında öğrenci 
başarısına bağlı olarak bölüm program yeterlikleri, ders öğrenme çıktıları 
bütünsel değerlendirilmektedir (EDS). Uygulanan öğrenme yönetim sistem-
lerinin etkililiği değerlendirilmektedir.  

C.4. Eğitici eğitimi programları uygulama-değerlendirmesi; kurumda yürüt-
ülen, eğitim programları tasarımı, öğrenci odaklı öğretim tasarımı, ölçme-
değerlendirme araçları, e-öğrenme araçları ve dijital materyal tasarımı, uzaktan 
eğitim dijital öğrenme araçları, öğrenme sürecinde iletişim ve motivasyon 
alanlarındaki eğitici eğitimi programlarının değerlendirme çalışmaları 
yürütülmektedir.

C.5. Eğitim kalite politikası uygulama ve değerlendirme raporu; kurumda 
akademik birim ve bölümlerce yürütülen eğitim kalite politikalarının uygu-
lama ve değerlendirme çalışmaları kurumsal KİDR raporları ve kurumsal 
eğitim raporları olarak yayınlanmaktadır. 



YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLAR ÜSTÜ KURUMSAL YAPI ARAYIŞI: KALİTE... 131

5.4. Bölüm Eğitim Kalite Politikasının Akreditasyonu 

Kurumsal düzeyde birim ve bölümlerin, C aşamasındaki bölüm eğitim kalite 
politikasını uygulama ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak bu aşamada, 
eğitim kalite politikasının akreditasyon süreci aşağıdaki beş düzeyi 
içermektedir. 

D Bölüm Eğitim Kalite Politikası ve Akreditasyonu
D.1: Eğitim Kalite Politikası İç Değerlendirme Verileri

- Programı Uygulamaları Sonuçları
- Öğrenci Odaklı Öğretim Uygulamaları Sonuçları
- Öğretim Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonu Sonuçları
- Eğitici Eğitimleri Uygulamaları Sonuçları

D.2: Eğitim Kalite Politikası Dış Değerlendirme Verileri

- Programı Uygulamaları Sonuçları
- Öğrenci Odaklı Öğretim Uygulamaları Sonuçları
- Öğretim Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonu Sonuçları
- Eğitici Eğitimleri Uygulamaları Sonuçları

D.3: Eğitim Kalite Politikası ve Sürdürülebilirliği

- Öğretim Programının Etkililik ve Sürdürülebilirliği
- Öğrenci Odaklı Öğretim Uygulamaları ve Sürdürülebilirliği
- Öğretim Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonu ve Sürdürülebilirliği
- Eğitici Eğitimleri Uygulamaları Etkililik ve Sürdürülebilirliği

D.4: Eğitim Kalite Politikası Akreditasyon Süreçleri

- Programı Uygulamaları   
- Öğrenci Odaklı Öğretim Uygulamaları 
- Öğretim Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonu 
- Eğitici Eğitimleri Uygulamaları 

D.5: Eğitim Kalite Politikası Akreditasyon Raporu

- Eğitim Kalite Politikası Akreditasyon Raporu

Şekil 6: Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence Sistemi 
Modeli: Bölüm Eğitim Kalite Politikası Akreditasyonu Aşaması

D.1. Eğitim kalite politikası kurum iç değerlendirme verileri; akademik 
birim ve bölümler, akreditasyon sürecine yönelik: ilk aşamada bölümlerin 
eğitim programları (program yeterlikleri, ders planları, ders içerikleri, ders 
öğrenme çıktıları, ders izlenceleri ve disiplinler arası öğrenci odaklı program-
lar) uygulamalarını; ikinci aşamada bölümün, öğrenci odaklı öğretim süreçleri 
(öğrenme ve öğretim etkinlikleri, öğretim materyalleri, öğrenci deneyimle-
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melerini içeren proje, araştırma ve sunumlar) uygulamalarını; üçüncü aşamada 
bölümün öğretim süreçlerine teknoloji entegrasyonunu (e-öğrenme kaynakları, 
dijital içerikler, e-değerlendirme) uygulamaları; dördüncü aşamada eğitici 
eğitimi uygulamalarını, kurum iç değerlendirme raporu verileri bağlamında 
değerlendirir. 

D.2. Eğitim kalite politikası kurum dış değerlendirme verileri; akademik 
birim ve bölümler, ulusal dış kalite güvencesi standartlarına yönelik: ilk 
aşamada bölüm, eğitim programını (program yeterlikleri, ders planları, ders 
içerikleri, ders öğrenme çıktıları, ders izlenceleri ve disiplinler arası öğrenci 
odaklı programlar) uygulamalarını; ikinci aşamada bölümün, öğrenci odaklı 
öğretim süreçleri (öğrenme ve öğretim etkinlikleri, öğretim materyalleri, 
öğrenci deneyimlemelerini içeren proje, araştırma ve sunumlar) uygulamalarını; 
üçüncü aşamada bölümün, öğretim süreçleri ve uygulamalarına teknoloji 
entegrasyonu (e-öğrenme kaynakları, dijital içerikler, e-değerlendirme) 
uygulamalarını; dördüncü aşamada eğitici eğitimi programı uygulamalarının, 
kurum dış değerlendirme raporu verileri bağlamında değerlendirir. 

D.3. Eğitim kalite politikası ve sürdürülebilirliği; kurumsal, birim ve bölüm-
ler düzeyinde; eğitim kalite politikası kurum iç değerlendirme verileri ve 
ulusal dış kalite güvencesi verilerine göre; bölüm eğitim programı; öğrenci 
odaklı öğretim süreçleri uygulamaları; öğrenci odaklı öğretim süreçlerine 
teknoloji entegrasyonu uygulamalarını ve eğitici eğitimi uygulamaları 
kapsayıcılık, etkililik ve sürdürülebilirliği açısından kalite güvencesi ajansları 
standartlarına uygunluğunu değerlendirir.

D.4. Eğitim kalite politikası akreditasyon süreçleri; eğitim kalite politikasına 
ilişkin; A, B, C aşamalarına bağlı olarak D1, D2 ve D3 düzeylerinde tamam-
lanan raporlara bağlı olarak bölüm eğitim kalite politikasını, ulusal veya 
uluslararası yükseköğretim kalite güvencesi ajanslarının akreditasyon sürecine 
başvurur. 

D.5. Eğitim kalite politikası akreditasyon raporu; akreditasyon süreci 
kapsamında D1, D2, D3 ve D4 düzeylerinde yürütülen, bölüm eğitim kalite 
güvencesi çalışmaları raporlanarak ilgili birimlerle paylaşılır.

6. Yükseköğretimde Uluslar Üstü Yapı Arayışına Makro Bakış

Yükseköğretim eğitiminde, uluslar üstü kurumsal yapı arayışına ilişkin makro 
politikalar ve mikro örnek incelemesinin, birbiriyle ilişkili olma durumu, 
sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve tutarlılık boyutlarında tartışılabilir. Mikro 
örnek üzerinden hareket edildiğinde, modelin yapısal içeriğindeki; durumsal 
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analiz, bölüm eğitim kalite politikası tasarımı, bölüm eğitim kalite politikasının 
uygulama ve değerlendirilmesi ve bölüm eğitim kalite politikası akreditasyonu 
aşamaları ve bu aşamaların her birinde öngörülen süreçler, eğitim-öğretimde 
katılımcılık, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğe dayalı sistematik bir iyileştirme 
ve geliştirmeyi içermektedir. Bu kapsamda Erbaş (2016) üniversite 
yapılanmasına ilişkin üniversitenin salt piyasa gereksinimleri odaklı 
yapılanması yerine öğretim süreçlerinin iç tutarlılığını sağlama ve bu iç 
tutarlılığın pratik gerçeklikte farklı aktörlerin gereksinimleriyle örtüşmesi 
adına üniversite dışı aktörlerin gereksinim ve beklentileri ile tutarlılık boyu-
tunda öngörülen sistem ve modellerin değer ifade ettiğini belirtmektedir. 
Yükseköğretimde kalite güvence sisteminin algılanmasından, uygulanmasına 
kadar ülkeler arasında farklılıklar bulunduğunu belirten Özer, Gür, Küçükcan 
(2011), üniversitenin kendi sorumluluğunda olan kalite güvencesinin, üniver-
sitenin amaçlarına ulaşmak için ölçmeye dayalı bir iç denetim sistemi 
sağladığını, ancak üniversitede kalite güvencesi uygulanmasının kaliteyi tek 
başına artırmadığını vurgulamaktadırlar. Bu yönüyle uluslar üstü makro ve 
mikro kurumsal kalite güvencesi yapılarının, tekcil bir yapı odaklı olmaksızın 
her üniversitenin kendi gerçekliğini içermeye bağlı olarak üniversitenin kendi 
bütünsel gerçekliği üzerine düşünebilme yetisini ve özerk yapılarını geliştirme 
potansiyelleri bağlamında etki değerinden söz edilebilir. 

Yapısal modellemeler ve gerçeklik ilişkisinden hareketle, gerçekliğin 
modellenmesine ilişkin, Levi-Strauss’un, modellerin ampirik gerçekliği ‘örnek 
alıp’ kurulduğunu, işleyişinin anlam taşıyabilmesi için gözlemlenen tüm 
ampirik olguları kapsaması gerektiğini (akt. Badiou, 2015) belirtir. Bu tez 
bağlamında, makro ve mikro yapıların, ilişkili oldukları gerçeklikleri içerme 
boyutunda kapsayıcılığından söz edilebilir. Buna bağlı olarak Wissema’nın 
(2009) üçüncü nesil üniversite tezi bağlamında, üniversitelerin, eğitim, 
araştırma, bilginin kullanımı ve metodolojik olarak disiplinler ötesi araştırmalar, 
ortaklarla işbirliği, çok kültürlülüğü öngördüğü söylemi ile öngörülen uluslar 
üstü makro yapılar ile incelenen mikro örneğin yapısal içeriğinin tutarlılık 
gösterdiği belirtilebilir. Yükseköğretime ilişkin uluslar üstü makro yapıların, 
kurumsal düzeydeki mikro yapılara entegre edilmesi, bu iki yapı arasındaki 
tutarlılığın sağlanabilmesi boyutunda, eğitim-öğretim alanında incelenen 
modelin, uluslara arası yapıları içerecek şekilde tasarlandığı ve buna yönelik 
uygulamaların yürütüldüğü görülmektedir. Bu kapsamda, uluslararası boyutta, 
Bologna Süreci (1999), Avrupa Yeterlikleri Çerçevesi (EQF, (2017), Avrupa 
Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleri (ESG, 2015) ile 
ilişkili olduğu belirtilebilir. Ulusal boyutta Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri 
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Çerçevesi (YÖK, 2011), ulusal yükseköğretim kalite güvencesi standartları  
(YÖKAK, 2018a,b) ve ilgili ulusal kalite güvencesi ajanslarının (FEDEK, 
MİAK, MÜDEK vb.) eğitim kalite güvencesi kapsamıyla ilişkili olduğu 
belirtilebilir. 

Yükseköğretimde uluslar üstü bir yapı olarak kalite güvence sistemine 
bağlı dönüşümün, yapısal ve metodolojik kapsamı farklı bilim teorileri 
bağlamında tartışılabilir. Bilimsel gelişme ve ilerlemeyi egemen paradigmaların 
dönüşümü ile açıklayan Thomas Khun (2014)’nun teorisi bağlamında 
yükseköğretimdeki bu uluslar üstü yapı arayışı, bir paradigma dönüşümü 
üzerinden tartışılabilir. Khun, farklı egemen paradigmaların dönüşüm etki-
sine bağlı olarak bilim ve bilimsel metodoloji ve bilginin liner bir çizgide 
“birikimli”, “sürekli” “kesintisiz” olarak ilerlemediğini, temel paradigmaların 
değişimi ile sürekli dönüşümün yaşandığını belirtir (Khun, 2014: Erbaş (2019). 
Bu bağlamda yükseköğretimdeki uluslar üstü kurumsal yapı arayışının makro 
politikaları ile incelenen mikro kurumsal örneğin içerdiği kalite güvence 
sistemi, Khun’un tezi bağlamında üniversitenin doğası ve epistemolojik 
yapısına en uygun ve en doğru model olarak anlamlandırmak yerine 
yükseköğretimi uluslar üstü organize eden egemen paradigmanın 
dönüşümünün bir soncudur. Dolayısıyla bu durumdaki değişimler, bir para-
digma değişiminin ürünüdür. Buna bağlı üniversite düşüncesi, bilim ve bilim 
metodolojisinin salt bir yapı ve modelle sınırlandırmanın kendisinin, bilim 
dışı olduğunu belirten Fayerabend (1991) perspektifinde, bilimsel pratiğin 
evrensel bir ilkesi ve yönteminin olmadığını, bilimi gereksiz yere abartmanın 
katı görüşlülük ve bağnazlık doğurduğunu, bilim dahil her türlü bilgi biçiminin 
bir gelenek olduğunu ve gerçekliğe ulaşmanın farklı yolları olarak açıklar. Batı 
bilimciliğinin akıl ve nesnellik kavramları üzerinde yerel gelenekleri yok edip 
dünyayı tek tipleştirmeyi meşrulaştırmaya çalıştığını belirtir (Erbaş (2016). Bu 
temellendirme bağlamında, uluslar üstü makro kurumsal yapı arayışı ve mikro 
kurumsal örneklerin, üniversite ve bilimin alternatif ve çoğulcu yapılara dayalı 
kurumsallaşmasında farklı bir paradigma yaratması boyutunda olumlu 
etkisinden söz edilebilir. Buna karşın küresel ölçekte yükseköğretimin salt tekil 
bir paradigma ve bu paradigmanın öngördüğü süreçlere dayalı 
kurumsallaşmanın tek tipleştirme ve bürokratik bir oligarşi yaratma gibi 
olumsuz etkilerinden de söz edilebilir.  

Yükseköğretimin uluslar üstü kurumsal yapılanmasına ilişkin makro ve 
mikro kurumsal kalite güvencesinin, ekonomi-politik ve sosyopolitik paradig-
malar üzerinden tutarlılık ve sürdürülebilirliği irdelenebilir. Erbaş (2016) 1980 
sonrası üniversitelerin temel misyonlarına ekonomik ve sosyal kalkınmaya 
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katkı sağlama görevinin eklenmesiyle üniversitelerin girişimci bir aktör olarak 
ulusal inovasyon sistemi, toplumsal işleyiş ve dönüşümde aktif hale geldiğini 
belirtir. Bu yaklaşımın üniversitelerin sivil ve ticari girişimcilikte rol oynayarak 
bir kentin nasıl kalkınabileceğine (ABD Ashland) ilişkin toplumsal gelişmeye 
katkı sağladığını belirtir. Bu sosyal etki, söz konusu uluslar üstü kurumsallaşma 
politikaları ve mikro kurumsal yapılarca da amaçlandığı belirtilebilir. 
Üniversitelerin piyasaya yönelik dönüşümünde farklı politik konumları ird-
eleyen Erbaş (2019), liberal bakışın bu süreci çağı yakalamanın bir gereği 
olarak görürken sol yönelimli bakışın, süreci kavrama ve anlamadan öte 
“hayalet düşman” algısı üzerinden kapitalist, emperyalist, neoliberal, küresel 
sistem kavramları ile süreci bir başarısızlık duygusu üzerinden değerlendirdiğini 
belirtir. Uluslar üstü kurumsal yapı ve paradigmaların üniversiteyi pratik 
gerçekliğin içine çekmesi sorununu Erbaş (2016), bu yaklaşım ve paradigma, 
üniversiteyi toplumun ötesinde ve ilerisinde yaşama, gerçeklik ve hakikat 
arayışı bağlamından uzaklaştırarak pratik gerçekliğin içinde fayda odaklı 
düşünen ve üreten, bağlamsal gerçekliği dönüştürme ve sosyal fayda yaratma 
eylemine odaklanmasını içerdiğini belirtir. 

Yükseköğretimin uluslar üstü kurumsal yapı arayışına ilişkin makro ve 
mikro kurumsal kalite güvencesi sistemlerinin içerdiği kurumsal yapı ve 
davranışların, yükseköğretimin varoluşsal amacı ile ilişkisi irdelenebilir. Pusser 
ve Turner (2020) kar amacı güden ve gütmeyen yükseköğretim kurumlarının 
geçtiğimiz yüzyıl boyunca farklı değişim yörüngelerinin olduğunu, rekabetçi 
ekonomi politiğe bağlı yönetişim yapılarının birbirine yakınlaştırılmasıyla, 
amacı kamu yararı olan yükseköğretim hizmetlerinin, kar amacı güden bir 
yönetişim modeli üzerinden yapılandırılmasının sorun olduğunu belirtir. 
Buna bağlı olarak Readings (2020) üniversitelerin türdeşleşmesinin temelinde 
şirket usulü bürokratikleşmenin olduğunu açıklar. Üniversitelerin misyon 
bildirilerinin iki belirgin niteliği, bir taraftan hepsi kendi okullarının eşsiz bir 
eğitsel kurum olduğunu ileri sürerken, öte yandan hepsi kendi eşsizliklerini 
tam olarak aynı tarzda ifade etmektedir. Bu dönüşümde öne çıkan mükem-
mellik mefhumunun ne anlama geldiğini ya da gelmediği durumunun belirsiz 
olduğumu vurgular. Kurumsal yapılanmanın odağı açından Gumport (2019) 
üniversitelerin başvurduğu stratejik paradigmanın, kar odaklı kurumsal 
yapılanmaları içerdiğini, kar amacı güden şirketlerin örgütsel yapılanmasının, 
kar amacı gütmeyen yükseköğretim kurumlarının örgütlenme yapısına 
uygulamanın birbiriyle ne ölçüde ilişkili olduğunun sorgulanmaya açık 
olduğunu bildirir. Belirlenen ve ölçümlenen etki değerinin üniversitenin 
doğası ile ilişkisi boyutunda Readings (2020), üniversitenin sorumluluk 
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tabiatıyla örtüşmeyen ve üniversiteyi bir işletme gibi çalıştırma yaklaşımının, 
üniversite ve şirket misyonlarının özdeş olduğu varsayımına dayandığını 
belirtir. Bunun doğuracağı, standartlaştırma, bütünleştirme ve mükemmeliyet 
eğiliminin, üniversiteyi bürokratik kurumlar ağına bağlayacağını ve üniversit-
enin kendini yalnızca şirket yönetimi yapısı üzerinden anlamasını olanaklı 
kıldığını belirtir.

7. Sonuç

Yükseköğretim eğitiminde uluslar üstü kurumsal yapı arayışına, makro ve 
mikro kurumsal kalite güvence sistemi yaklaşımlarının en temelde nasıl 
düşünüldüğü ve anlamlandırıldığı ve buna bağlı üniversitelerin kurumsal 
kimlikleri ile nasıl ilişkilendirildiği belirleyicidir. Kalite güvencesi politikalarının 
nasıl düşünüldüğü ve anlamlandırıldığı boyutunda kalite güvencesi sistemi 
politikasını, üniversiteyi piyasalaştırma, ticarileştirme, pratik gerçeklik ve 
faydacılıkla sınırlandırdığına ilişkin söylem üzerinden etiketleme ile üniver-
sitenin esas sorumluluk alanını mutlak gerçeklik ve hakikat olarak gören ve 
üniversiteyi zaman dışına hapseden söylem de üniversitenin varoluşsal 
gerçekliği ve epistemolojik metodolojisi ile örtüşmemektedir. Çünkü her iki 
söylem de epistemolojik olarak bilimsel düşüncenin doğasına yönelik deney-
imleme, sorgulama ve şüphecilikten kayarak iddialara yönelmektedir. Bu 
bağlamda uluslar üstü eşdeğerlilik içeren makro politika ve modellerde kalite 
güvence sistemi, üniversitenin kendi eylemleri üzerine düşünürken kendi 
düşüncesinin dışında farklı özneleri, kendi rasyonelliği ve düşünme araçlarının 
parçası haline getirmesi açısından yeni bir perspektif sunduğu belirtilebilir. Bu 
durum üniversitenin kendi dışındaki başka aktörler üzerinden kendi eylem-
lerini görme, tanımlama ve geliştirmede kendi fenomenolojik bakış açısının 
dışına çıkma, kendisine dışardan bakma, kendi eylemlerinin salt epistemolojik 
perspektifi haricinde sosyal bağlam, sosyal duyarlılık ve sorumluluk, etik ve 
sosyal etki boyutunda eylem potansiyellerini geliştirmeye yönelik praxiolojik 
bir eylem alanı yaratmaktadır. Erbaş’ın (2016) belirttiği üzere, üniversite salt 
pasif ve yönlendirici aktör olmaktan çok kendi düşüncesi ve eyleminin eleştirisi 
ile kendini yeniden üreten özerk bir öznedir. Bu açıdan kalite güvencesi 
paradigması, üniversitenin kurumsal varlığının zaman içindeki yolculuğu ve 
dönüşümünün bir parçası olarak işlevsel etkileri ile sınırlı olduğu 
belirtilebilir.  

Yükseköğretimde, uluslar üstü küresel nitelik arayışına yönelik öngörülen 
kalite güvence sistemi paradigma ve politikalarında öne çıkan terminoloji ve 
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metodolojilerin epistemolojik referansları, yönetim ve mühendislik bilimleri 
ile şirket paradigmaları kökenli olduğu belirtilebilir. Bu yönüyle uluslar üstü 
bu kurumsal yapı arayışının, insan doğası, sosyal yaşam ve bağlamın içerdiği 
belirsizlik ve farklılıklar ile öngörülemez değişkenleri kapsama açısından ter-
minoloji, epistemoloji ve metodolojisinin sosyal bilimler felsefesine dayalı 
inşa edilmesi gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
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1. Değer Olgusu ve Teorik Çerçevesi

Sosyal yaşam ve sosyal yaşamın içinde gerçekleşen bireysel eylemlerin amaç, 
içerik ve motivasyon kaynağı olarak değerlerin belirleyici etkisi 
bulunmaktadır. Bu belirleyici etki üzerinden değerlerin, niçin gerekli olduğu 
ve içerdiği bu etki değerinin anlam ve özünün tanımlanması gerekir. Rokeach 
(1973), değerleri, ideal bir davranış-yaşam tarzı veya varoluş amacına ilişkin 
kişisel inanç ve davranışa farklı şekillerde rehberlik eden bilişsel, duygusal 
ve davranışsal boyutları içeren standartlar olarak açıklar. Bu yönüyle 
Rokeach değeri, belirli bir davranış biçimi veya amacının karşıtlarına tercih 
edilmesine ilişkin kalıcı inanç olarak kavramsallaştırır. Buna bağlı olarak 
Schwartz (1992) değerleri, insanların kendi ve başkalarının davranışlarını 
değerlendirmek için kullandıkları nispeten istikrarlı ölçütler, kişinin veya 
diğer sosyal varlıkların (social entity) yaşamına rehberlik eden ilkeler ve 

1 Bu araştırmanın bir bölümü Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğünce desteklenen “KLUBAP-152 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal 
Değer Yönelimleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)” adlı projeden üretilmiştir.
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davranışı motive eden kültürel ve bireysel idealleri yansıttığını (Schwartz, 
1992: Schwartz, Struch ve Bilsky, 1990) belirtir. Schiffman ve Kanuk 
(1997:406) inanç ve değerlerin, bireyin nesnelerle ilgili sahip olduğu hislerin 
ve önceliklerin birikimini yansıttığını, bireyin belli bir duruma tepkisini 
etkileyen çok sayıdaki farklı tutumu şekillendiren zihni temsiller olarak 
açıklamaktadırlar (akt. Korkmaz Devrani, 2010; 51). Toplumsal ve bireysel 
yaşamda bir yargılama ölçütü olarak değerlerin, güzeli çirkinden, doğruyu 
yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme gücü, genellik kazanmış ahlak ilkeleri, 
fonksiyonellik kazanmış inançlar, yaşam standartları ve ölçütler (Güler, 
2008: Tutar, Akbolat, Erdönmez, 2015) olarak açıklanır. Schwartz ve Bilsky, 
(1987) değerlerin, evrensel olup,  biyolojik, sosyal ve toplumsal ihtiyaçların 
bilişsel temsilleri olduğunu belirtirler. Değer tanımlamalarındaki beş 
özelliği; a) kavramlar veya inançlar; b) arzu edilen son durum (amaç) veya 
davranışlar; c) belirli durumları aşan (üzerinde); d) davranış ve olayların 
seçimine veya değerlendirilmesine rehberlik; e) göreli önem sırasına göre 
sıralanma olarak belirtmektedirler. Bu kapsamda değerler, etkileşimi belir-
leyen göreceli yapılar (bilişsel) olarak tanımlanabilir. Bu göreceli yapıların 
öznesi ve nesnesi de dönüşümlü (göreceli) olup, birey, toplum, kurumlar, 
normlar, doğa, evren, Tanrı vb. bu etkileşimsel yapının öznesi ve nesnesi 
olabilir. Bu göreceli bilişsel yapılar; işlevsellik, pratik fayda, deneyimlenebil-
irlik, motivasyon kaynakları, tarihsel ve toplumsal bağlama göre farklılıklar 
gösterir.  

Pratik yaşam gerçekliğinde değerlerin, belirli işlevsel etkiler üzerinden 
var olması boyutunda Rokeach (1973) değerlerin üç işlevini: düzeltici ve 
ayarlayıcı işlev, benlik koruyucu işlevi, bilgi veya kendini gerçekleştirme 
işlevi olarak açıklar (Rokeach, 1973: Çalışkur ve Aslan, 2013: Korkmaz 
Devrani, 2010). Değerlerin içeriği boyutunda Rokeach (1968) değerlerin, 
bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak farklı bileşenlerin bir ürünü olduğu, 
bilişsel boyutta; sahip olunan değerin, gösterilen bir davranışın yol, yöntem 
ve sonucuna ulaşmada nelerin yapılması gerektiğini belirler. Duygusal 
boyutta, herhangi bir şeyin karşısında ya da yanında olmayı belirler. 
Davranışsal boyutta ise, aktif hale gelerek davranışı yönlendirir (akt. Korkmaz 
Devrani, 2010; 52). Buna bağlı olarak Tutar, Akbolat, Erdönmez (2015) 
değerlerin, kimlik, kişilik ve kişisel yargıları içeren bireysel boyutu, toplumsal 
idealleri içeren toplumsal boyutu ve adalet, eşitlik, özgürlük gibi tüm zaman-
larda geçerli ortak değerleri içeren evrensel boyutunun olduğunu belirtirler. 
Değerlerin, pratik yaşam gerçekliğine içkin özünün farklı teorik bağlamlarda 
incelenmesi gerekir.
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1.1. Teorik Perspektif

Değerlerin kavramsal açıklamasının ötesinde pratik yaşam gerçekliğinin 
bütünselliğine yönelik çözümlemeleri içeren farklı teorik perspektifler üzeri-
nden içkin anlamı incelenebilir. Değerler olgusuna ilişkin tipolojik bir 
sınıflamayı öneren Spranger (1928) teorisi, bilimsel, ekonomik, estetik, 
toplumsal, dini ve politik olmak üzere insanları baskın olan değerlere göre altı 
kişilik tipine ayırır (akt. Güngör, 1998). Diğer tipolojik sınıflandırma olan 
Allport, Vernon ve Lindzey (1960) teorisinde, her değer alanı içerdiği alt 
boyutlarına göre; estetik (şekil ve ahenk), teorik (muhakeme, gözlem, eleştiri 
ve rasyonel düşünce), ekonomik (fayda), siyasi (güç, gücün kazanımı ve 
kullanılması) ve sosyal değerleri (sevgi) içermektedir (Allport, 1955, 1960, akt. 
Turan, Aktan, 2008; 260).

Varoluşçu bir yaklaşımı içeren Graves (1970) değer teorisi, insanın öne 
çıkan farklı gereksinimlerinim başarılmasıyla üst basamağa geçileceğini 
belirten yedi basamaklı bir hiyerarşik sistemi içerir. Bunlar; a) tepkisel var 
olma (temel fizyolojik ihtiyaçları giderme), b) geleneksel var olma (nesli devam 
ettirme), c) ben merkezli olma (güçlü birey olma dürtüsü ile başkaları üzeri-
nde baskı kurma), d) özverili var olma (acı ve ölümden sonraki yaşam için 
var olma duygusu), e) materyalist var olma (dünyanın sırlarını keşfetme ve 
dünyayı yönetme duygusu), f) toplumsal var olma (insani ve toplumsal büt-
ünlük), g) varoluş (bilgi ve evrenin gerçekliği, insan, hayat, bağımsızlık, toplum 
çıkarları, farklı değerlere hoşgörü, otoritenin kontrolsüz kullanımına karşı) 
(akt. Turan, Aktan, 2008; 260) değer alanları olarak açıklanmaktadır.

Amaçsal (terminal) ve araçsal (Instrumental) değerler sınıflamasını içeren 
Rokeach (1973) teorisi, her bir başlık altında on sekiz değer belirler. Amaçsal 
değerler, hayatın amacını belirleyen ve buna hizmet eden genel inançlar olarak 
rahat bir yaşam, başarı, gerçek dostluk, özgürlük, kendine saygı gibi “kişisel” 
ve “sosyal” değerler olarak iki grubu içerir. Kişisel değerler kişinin kendi zih-
ninde oluşan yaşam amaçlarıyla ilgilenirken, sosyal değerler kişiler arası yaşam 
amaçlarıyla ilgilidirler. Örneğin, kendine saygı ve başarı gibi değerler birey 
odaklı iken, dünya barışı, eşitlik ve kardeşlik gibi değerler başkaları odaklıdır. 
Araçsal değerler ise, amaca ulaşmada kullanılan “ahlakilik ve yeterlilik” olarak 
üzere iki grubu içerir. Ahlaki değerler yaşamın amacından çok davranış biçim-
leriyle ilintili olup, davranışın kötü ve yanlış olarak nitelendirilen sosyal boyu-
tunu içerir. Yeterlilik değerleri ise sosyal olmaktan çok bireyseldir (Rokeach, 
1973: Çalışkur ve Aslan, 2013: Korkmaz Devrani, 2010).

Schwartz değer teorisinde, insan varoluşunun üç evrensel gereksiniminin 
gerçekliği üzerinden değerler; biyolojik gereksinimler, sosyal eşgüdüm gerek-
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sinimleri ve grupların hayatta kalma ve faal olma gereksinimlerinin ürünü 
olarak açıklanır. Schwartz, evrensel gereksinimlerin gerçekliği kapsamında 
değerleri; güç, başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyiliksever-
lik, geleneksellik, uyma ve güvenlik olarak 10 ana başlık altında 56 değer 
olarak belir. Schwartz, bu değerleri çembersel yapıda 10 değer alanını, bireysel, 
ortaklaşa ve hem bireysel hem ortaklaşa (karma) çıkarları yansıtan değerler 
olarak sınıflar. Güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim gibi değer alanları 
bireysel çıkarları; bu değerlerin karşısında yer alan iyilikseverlik, geleneksellik 
ve uyma değer alanları ise ortaklaşa çıkarları yansıtmaktadır. Bu iki grup 
arasında kalan evrensellik, dinsellik ve güvenlik değer alanları ise her iki gruba 
dahil olabileceği için karma grubu oluşturmakta, bireysel ve ortaklaşa değer 
alanlarının sınırını belirlemektedir (Schwartz, Bilsky, 1987: Schwartz, Struch 
ve Bilsky, 1990:  Schwartz, 1992: Schwartz, Sortheix, 2018: Borg, Bardi, 
Schwartz, 2015). Schwartz, değer tiplerinin birbiriyle ilişkisine yönelik model-
lemede; uyumlu ve yakın olan değer tipleri ile birbiriyle zıt, ilişkisiz olanlar 
karşıt olarak konumlandırılmıştır. Modelde iki temel çatışma ekseninde yer 
alan: özgenişletim ve özaşkınlık boyutları birinci çatışma eksenini; değişime 
açıklık ve muhafazakarlık boyutları da ikinci çatışma eksenini oluşturmaktadır. 
Bu eksenlerin dışında yer alan saygınlık, alçakgönüllülük ve hazcılık değer 
tipleri ise, kendilerine komşu olan her iki boyuta da güdüsel benzerlik göster-
mektedir (Demirutku ve Tekinay,  2016: Ağırkan ve Kağan, 2017).  

Şekil 1. Schwartz değer alanları sınıflaması 
(Borg, Bardi, & Schwartz, 2015: Schwartz, Sortheix, 2018).

Bireyler ve toplumların özellikleri ile kültürlerinin değerleri belirlediğini 
açıklayan Hofstede (1980), bireylerin davranışlarında, zihinsel sistematiğinin 
ve içinde bulunduğu durumun etkili olduğunu belirtir. Birey davranışlarının 
kestirilmesinde, zihinsel sistematiklerin doğrudan gözlemlenemediği için 
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sözler ve davranışların bu sistematiğin son aşaması olup, sistematiğin çözüm-
lemesini sağladığını belirtir. Zihinsel sistematiğin evrensellik, bireysellik ve 
kolektifliği içerdiğini; evrensellik, bireyin kendine özgülüğünü en az içeren ve 
bütün insanlar için geçerli genetik sistemi içerdiğini (gülmek ve ağlamak gibi); 
kolektiflik düzeyi ise insanların bir kısmı için aynı olduğunu belirtir (Turan, 
Aktan, 2008, 260).

Değerleri, modern ve postmodern değerler olarak iki boyutta ele alan 
Ronald Inglehart (1997) teorisinde, modern değerler, sıkı çalışma, güvenlik, 
refah, başarı, kararlılık, tasarruf ve sorumluluğu içerir. Post modern değerler 
ise, özgür seçimi, sosyal birlikteliği, memnuniyeti ve serbest zamanları içer-
mektedir. Başarı modern değerlerin temeli olarak görülürken, iyi oluş post 
modern değerlerin merkezi olup, değerlerin hem kültürel hem de bireysel 
değerleri tanımlamakta kullanılmaktadır (Çalışkan ve Karademir, 2014;48).

1.2. İlgili Araştırmalar

Kültürel yapı ve değerler ilişkisine yönelik üç ayrı kültürü karşılaştıran 
Furnham’ın (1984) araştırmasında; Güney Afrikalıların eşitlik, barış, uzlaşma, 
ulusal güvenlik ve sosyal tanınma; Avrupalıların ise dostluk, olgun sevgi, 
estetik, aile güvenliği ve heyecanlı bir yaşam değerlerine; Hintlilerin ise iki 
gruptaki değerleri ortalama olarak benimsediğini belirlemiştir (akt. Altunay, 
Yalçınkaya, 2011;22). 

Değerlerin bireyler için anlamı ve bireyler tarafından tercih edilmesine 
ilişkin, değer öncelik ve sıralaması araştırmasında, öğrencilerin 56 değer 
arasındaki en fazla tercih ettikleri 10 değer; anlamlı bir hayat, iç uyum, 
kendine saygısı olma, ulusal güvenlik, gerçek arkadaşlık, dünyevi işlerden el 
ayak çekmek, sağlıklı olmak, ana-baba ve yaşlılara değer vermek, dürüst 
olmak ve aile güvenliği olarak belirlenmiştir (Sarıcı Bulut, 2012;235). Eğitim 
fakültesi öğrencilerinin değerler yönelimine ilişkin Akkaya (2013)’nın 
araştırmasında ilk üç sırada yer alan değerler; “vicdan huzuru”, “cahillikten 
arınmış bir dünya” ve “eşitliğin sağlanması” iken, son üç sırada ise, ”ger-
çeklerin bilinmesi”, “günahlardan arınma” ve “konforlu hayat” değerleri yer 
almaktadır. Bilimsel değerlerin içinde cahillikten arınmış bir dünya değeri ilk 
sıralarda yer alırken gerçeklerin bilinmesi değeri son sıralarda yer almaktadır. 
Arslan, Tunç (2013)’un araştırmasında, öğrencilerin değer grupları 
sıralamasında: “Üst düzey” değer kategorisinden sırasıyla “iyilikseverlik, 
evrenselcilik, güvenlik” değer gruplarıdır. “Orta düzey” değer kategorisinde 
sırasıyla “Öz yönelim, geleneksellik, başarı, güç” değer grupları gelmektedir. 
“Uyma, uyarılım, hazcılık” değerleri ise öğrencilerin “Alt düzey” değer katego-
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rilerindeki değer gruplarındandır. Öğrencilerin ana değer gruplarındaki 
sıralaması ise “Özaşkınlık, muhafazakar yaklaşım, yeniliğe açıklık, 
özgenişletim” şeklindedir. IPSOS Gençleri Anlama Kılavuzu Araştırması 
(2014), Türkiye genelinde 17-24 yaş aralığında gençlerle yürütülen araştırmada 
gençlerin; en çok aileye (%94), ikinci sırada saygınlığa ( %92) ve üçüncü 
sırada eğitime (%89) önem verdikleri belirlenmiştir. Hayallerinde ise, meslek 
ve kariyer (%71), iyi bir aile kurma (%62) öne çıkmaktadır (http://www.ipsos.
com.tr/node/1009: Özmete, 2015).

1.3. Sorunsal Durum ve Amaç 

Değerlerin pratik yaşam gerçekliğindeki işleyişi ve etkileri göreceli olup, 
bireysel boyutta bireylerin gelişim süreçlerinde değerlerin etkisi ve önemi her 
dönem farklılaşırken toplumsal boyutta da içinde bulunulan toplumsal ve 
tarihsel bağlama göre değerlerin anlam ve işleyişi farklılaşabilmektedir. 
Bireysel boyutta, üniversite öğrencilerinin hem içinde bulundukları gelişim 
dönemi hem de kendilerine ve hayata ilişkin anlam üretimleri bağlamında 
farklı alanlardaki değer eğilimlerinin belirlenmesi bu bireyleri tanıma ve ger-
eksinimlerini anlama açısından gereklidir. Bunun için Türkiye ölçeğinde, 
ülkenin tüm bölge ve illerinden öğrencilerin bulunduğu Kırklareli 
Üniversitesinin farklı lisans birimlerinde öğrenim gören öğrencilerinin değer 
eğilimlerinin belirlenmesi durumu, aynı zamanda ulusal ölçekte bir mikro 
okuma olarak kabul edilebilir. Bu amaçla ulusal bir veri alanı olarak Kırklareli 
Üniversitesinin farklı lisans birimlerindeki 1 ve 4. Sınıf öğrencilerinin: aile 
değerleri; bilimsel değerler; çalışma yaşamı değerleri; dini değerler; geleneksel 
değerler ve siyasi değer yönelimleri nedir? Sorusuna cevap aranmıştır. Bu 
amaç kapsamında öğrencilerin farklı alanlardaki değer yönelimlerinin 
belirlenmesi, onların farklı alanlardaki değer gereksinimlerinin belirlenme-
sini içerir. 

2. Metodoloji 

Araştırma, Kırklareli Üniversitesinin farklı lisans birimlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin değer yönelimlerini, betimsel tarama modeline dayalı belirmeyi 
kapsamaktadır. Bu yönüyle araştırma, mevcut bir durumu belirleme, veri 
kaynağı olarak deneyimler, olaylar ve durumlara ilişkin görüşleri içerme 
açısından betimsel /tarama modeli olup, nicel araştırma desenlerinden durum 
desenine dayalı yürütülmüştür.
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Araştırmanın verileri, Kırklareli Üniversitesi’nde, 1. ve 4. Sınıf düzeyinde 
öğrencisi olan sekiz lisans birimindeki 15 bölümden toplanmıştır. Araştırma 
veriler aşağıdaki Tablo-1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırma veri kaynakları ve veri örneklemi (İşeri, 2020)

Lisans 
Birimleri

Çalışma Evreni Örnekleme Kapsamı
1.sınıf 4.sınıf Topl. Programlar 1.sınıf 4.sınıf Topl. %

1.Fen-
Edebiyat 
Fakültesi

1076 1090 2166
1. Sosyoloji 26 26

130 0,062. Matematik 26 17
3. Felsefe 13 22

2. İktisadi 
İdari Bil. 
Fakültesi

618 1294 1912

4. Çalışma Ek. 
ve End 26 25

97 0,05
5. Kamu 
Yönetimi 21 25

3. İlahiyat 
Fakültesi 185 421 606 6. İlahiyat 37 40 77 0,13

4. Mimarlık 
Fakültesi 238 256 494

7. Mimarlık 25 21
96 0,198. Şehir Bölge 

Planl. 24 26

5. 
Mühendislik 
Fakültesi

521 483 1004
9. Elektrik 
Elekt. Müh 25 25

97 0,10
10. İnşaat Müh 23 24

6. Sağlık 
Yüksekokulu 860 984 1844

11. Çocuk 
Gelişimi 25 25

99 0,05
12. Sağlık 
Yönetimi 24 25

7. Teknoloji 
Fakültesi 138 174 312

13. Enerji 
Sistemleri 15 16

80 0,26
14. Mekatronik 
Müh 26 23

8. Turizm 
Fakültesi 199 254 453 15. Turizm 

İşletmeci 18 14 32 0,07

Toplam 8781 Toplam 708 0,08

Araştırma verilerinin toplanmasında, Bolat (2013) tarafından geliştirilen 
“Çok Boyutlu Sosyal Değerler” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Güngör (2000), 
Akbaş (2004) ve Fitcher (1990)’in değerler sınıflamalarına dayalı olup, 
Fitcher’in kurumsal işlevler odaklı değerler sınıflamasını içermektedir. Ölçek 
kapsam olarak; aile değerleri, bilimsel değerler, çalışma-iş yaşamı değerleri, 
dini değerler, geleneksel değerler ve siyasi değerler olarak 6 boyut ve 42 mad-
deden oluşmaktadır. Bolat (2013) tarafından ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği 
yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğinde faktör analizi yapılmış olup, 209 üni-
versite öğrencisinden toplanan verilerden her bir alt boyuta ilişkin hesaplanan 



150 Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar

faktör analizleri sırasıyla; .74, .78, .75, .75, .71, .71 olarak hesaplanıştır. 
Güvenirlik hesaplaması ise Cronbach alfa iç tutarlık kat sayıları sırasıyla: .71, 
.73, .78, .72, .70, .76 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada ise ölçekteki 42 
maddesinin, Cronbach alfa iç tutarlık kat sayısı, .87 olarak belirlenmiştir. 
Araştırma verilerinin analizinde, söz konusu değer alanları bazında betimsel 
istatistiki analizler yapılmış, analiz sonuçları çapraz tablolar, grafiklerle 
yorumlanmıştır. 

3. Bulgular

3.1. Katılımcılara İlişkin Genel Veriler

Katılımcı verileri, cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü, gelinen coğrafi 
bölge, anne-baba eğitim düzeyi ve ailenin aylık ortalama gelir düzeyini 
içermektedir.

3.1.1. Cinsiyet ve sınıf düzeyine ilişkin veriler; araştırmaya 8 lisans birim-
indeki 15 bölümden toplam 708 öğrenci katılmıştır. Katılımcı öğrencilerin % 
55’i kadın,  % 45’i ise o erkektir. Sınıf düzeyi açısından, 354 öğrenci 1. Sınıf, 
354 öğrenci ise 4. Sınıf düzeyindedir.

3.1.2. Mezun olunan lise türü; katılımcı öğrencilerin, mezun oldukları lise 
türü ile bulundukları programlar Grafik-1’de verilmiştir.

Grafik 1. öğrencilerin mezun oldukları lise türüne ilişkin veriler (İşeri, 2020)

Mezun olunan lise türlerine ilişkin (Grafik-1) katılımcı öğrenciler; en çok, 
Anadolu lisesi (283) ve genel lise (153) mezunu iken, en az ise fen lisesi (3) ve 
sosyal bilimler lisesi (6) mezunudur. Bu öğrencilerin bölümlere dağılımında; 
Anadolu Lisesi öğrencileri, en çok Mimarlık Bölümü (31) ve Mekatronik 
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Mühendisliği Bölümünde (29) iken, en az ise Turizm İşletmeciliği (7) ve 
Felsefe Bölümünde (8)’dir. En az olan Fen Lisesi mezunları, İnşaat Mühendisliği 
(2) ve İlahiyat Bölümünde (1)’dir. 

3.1.3. Gelinen coğrafi bölge durumu; öğrencinin, geldikleri coğrafi böl-
geler ile bulundukları programların verisi Grafik-2’de verilmiştir.

Grafik-2: Öğrencilerin geldikleri coğrafi bölgeler (İşeri, 2020)

Coğrafi bölgeler bazında katılımcı öğrencilerin (Grafik-2); en çok Marmara 
Bölgesi (462), en az ise Doğu Anadolu Bölgesi (23)’nden gelmektedir. Bu 
öğrencilerin bölümlere dağılımında; Marmara bölgesinden gelen öğrenciler, 
en çok Sosyoloji Bölümü (45) ve İlahiyat Bölümü (39)’nde iken, en az ise 
Çocuk Gelişimi (17) ve Turizm İşletmeciliği Bölümünde (21)’dir. En az olan 
Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelen öğrenciler, en çok İlahiyat Bölümü (9)’ndedir. 

3.1.4. Anne eğitim durumu; katılımcı öğrencilerin, anne eğitim durumları 
ile bulundukları programlara ilişkin veri Grafik-3’te verilmiştir.

Grafik.3: Bölümler bazında öğrencilerin anne eğitim durumları (İşeri, 2020)
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Annenin eğitim durumuna ilişkin katılımcı öğrencilerin (Grafik-3) annel-
erinin: en çok ilkokul mezunu (331), en az ise sadece okur-yazar (23) olduğu 
görülmektedir. Bu anne eğitim durumuna sahip öğrencilerin bulundukları 
bölümlere bakıldığında; İlkokul mezunu anne eğitim durumuna sahip 
öğrencilerin üniversitedeki tüm bölümlerde en fazla orana sahip olduğu, 
İlahiyat Bölümü (43) en fazla, Enerji Sistemleri (10) ve Turizm İşletmeciliği 
Bölümü (10)’nde de en az olduğu belirtilebilir. 

3.1.5. Baba eğitim durumu; katılımcı öğrencilerin, baba eğitim durumları 
ile bulundukları programlar Grafik-4’te verilmiştir.

Grafik.4: Bölümler bazında öğrencilerin baba eğitim durumları (İşeri, 2020)

Katılımcı öğrencilerin, baba eğitim durumu verisinde (Grafik-4), ilkokul 
mezunu (260) en çok iken, okur-yazar değil (10) durumunda olanlar ise en 
azdır. Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin, üniversitedeki tüm bölüm-
lerde en fazla olduğu, bunlardan en fazla İlahiyat Bölümü (34), en az da 
Turizm İşletmeciliği Bölümü (7)’ünde olduğu belirtilebilir. 

3.1.6. Ailenin aylık ortalama geliri; katılımcı öğrencilerin, aile aylık gelir 
düzeyleri ile bulundukları programlar Grafik-5’te verilmiştir.

Grafik 5. Bölümler bazında öğrenci ailelerinin aylık gelir düzeyleri (İşeri, 2020)
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Ailelerin aylık gelir durumuna ilişkin (Grafik-5) katılımcı öğrencilerin 
ailelerinin; en çok 2100-3000 TL gelir düzeyi grubunda (209 kişi), en az ise 
1000 TL ve altı gelir grubunda (32 kişi) olduğu görülmektedir. 2100-3000 TL 
gelir düzeyi grubundaki öğrenciler, tüm bölümlerde en fazla olup, en fazla 
İlahiyat (24), en az Enerji Sistemleri Müh. (5) Bölümündedir. 1000 TL ve 
altındaki gelir grubundaki öğrenciler ise Felsefe (7 kişi) ve İlahiyat Bölümü 
(6)’ndedir.

3.2. Değer Yönelimleri 

Öğrencilerin değer yönelimleri; aile, bilimsel, çalışma, dini, geleneksel ve 
siyasi değerler yönelimi olarak altı ana başlıkta, incelenmiştir.

3.2.1. Aile değerleri yönelimi: öğrencilerin aile değerleri yönelimi incelem-
esi iki alt boyuttan oluşmaktadır. Aileye değer verme alt boyutu, madde-5 

Ailemdeki bireylere büyük önem veririm, madde-16 Bir aileye sahip olmanın gerekliliğini kabul ederim, madde-29 
Benim kültür yapıma uygun bir eşle mutlu olabileceğime inanırım, madde-39 Bir aile kurduğumda eşimle uzun bir beraberlik 

sürdürebileceğimi düşünürüm maddelerinden oluşmaktadır. Ailede kadın alt boyutu ise, 
madde-9 Aile yönetiminde kadın etkin rol oynamalıdır, madde-24 Kadının çalışma hayatına katılmasının aile yapısına 

zarar verdiğine inanırım maddelerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin (1. ve 4. Sınıf) bu 
iki boyuttaki değer yönelimleri aşağıdaki Tablo-2 ve Grafik-6’da verilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin aile değerleri yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Sınıf Parametre
Aileye değer verme boyutu Ailede kadın 

boyutu

Madde-5 Madde-
16

Madde-
29

Madde-
39

Madde-
24 Madde-9

1. Sınıf

Ort. 4,56 4,42 4,10 4,40 4,32 3,90
N 352 353 343 341 345 352
Std. Sp. 0,99 0,97 1,14 0,94 1,16 1,17
Std. Hata 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06

4. Sınıf

Ort. 4,66 4,53 4,09 4,41 4,18 4,18
N 350 351 351 351 353 352
Std. Sp. 0,85 0,88 1,06 0,94 1,26 1,05
Std. Hata 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06

Genel

Ort. 4,61 4,48 4,09 4,40 4,25 4,04
N 702 704 694 692 698 704
Std. Sp. 0,92 0,93 1,10 0,94 1,21 1,12
Std. Hata 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04
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Grafik 6. Öğrencilerin aile değerleri yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Aile değerleri yönelimi verilerinde (Tablo-2 ve Grafik-6) öğrencilerin, 
aileye değer verme alt boyutunda (madde 5, 16, 29, 39), ailedeki bireylere önem 
verme (madde-5) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 4,56, 4. sınıf ort. 4,66) en 
yüksek iken, kendi kültür yapısına uygun bir eşle mutlu olabilme inancı (madde-
29) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 4,10, 4. sınıf ort. 4,09) en düşüktür. Ailede 
kadın alt boyutunda (madde 24, 9) öğrencilerin, kadının çalışma hayatına 
katılımının aile yapısına zarar verdiğine inanma tutum ortalaması (1. sınıf ort. 
4,32,  4.sınıf ort. 4,18) en yüksek iken aile yönetiminde kadın etkin rol oynaması 
gerekliliği (madde-9) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 3,90, 4.sınıf ort. 4,18) en 
düşüktür. Bu veriler, öğrencilerin aile değer yöneliminin, olumlu bir tutum 
düzeyini içerdiği ve sınıflar düzeyinde bir değişimi göstermediği 
belirtilebilir.  

3.2.2. Bilimsel değerler yönelimi; öğrencilerin bilimsel değerler yönelim-
leri iki alt boyutu içerir. Bilimsel olma boyutu, madde-40 Yapmak istediğim işin farklı bir 

yolunu ararım, madde-19 Hayallerimde yeni şeyler tasarlarım, madde-25Çevremdeki insanların davranışlarının 

nedenlerini anlamaya çalışırım, madde-23Bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye önem veririm maddelerinden 
oluşmaktadır. Eleştirel olma boyutu, madde-32 Herkesçe bilinen bilgileri sorgulama ihtiyacı 

duyarım, madde-42 İspatı mümkün olmayan bilgi ve düşüncelerin güvenilir olmadığına inanırım maddelerinden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin (1. ve 4. Sınıf) bu alandaki değer yönelimleri 
Tablo-3 ve Grafik-7’de verilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin bilimsel değerler yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Sınıf Parametre
Bilimsel olma boyutu Eleştirel olma 

boyutu
Madde-

40
Madde-

19
Madde-

25
Madde-

23
Madde-

32
Madde-

42
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1. Sınıf

Ort. 4,07 4,18 4,12 4,38 3,79 3,59
N 341 353 345 344 342 342
Std. Sp. 0,88 0,96 0,91 0,91 1,02 1,16
Std. Hata 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

4. Sınıf

Ort. 4,09 4,16 4,22 4,45 3,81 3,44
N 352 352 353 351 352 352
Std. Sp. 0,88 0,92 0,88 0,84 1,08 1,16
Std. Hata 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06

Genel

Ort. 4,08 4,17 4,17 4,41 3,80 3,52
N 693 705 698 695 694 694
Std. Sp. 0,88 0,94 0,90 0,87 1,05 1,16
Std. Hata 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04

Grafik 7. Öğrencilerin bilimsel değerler yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Bilimsel değerler yönelimi verilerinde (Tablo-3, Grafik-7), öğrencilerin, 
bilimsel olma alt boyutunda (madde 40, 19, 25, 23); kanıtlanmış bilimsel bilgiye 
önem verme (madde-23) tutum ortalamaları (1. sınıf ort. 4,38, 4. sınıf ort. 4,45) 
en yüksek iken, yapmak istediği işe farklı bir yol arama (madde-40) tutum 
ortalamaları (1. sınıf ort. 4,07, 4. sınıf ort. 4,09) en düşüktür. Eleştirel olma alt 
boyutunda (madde 32, 42) öğrencilerin, herkesçe bilinen bilgileri sorgulama 
(madde 32) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 3,79,  4.sınıf ort. 3,81) en yüksek 
iken, ispatı mümkün olmayan bilgi ve düşünceleri güvenilir bulmama (madde-
42) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 3,59, 4.sınıf ort. 3,44) en düşüktür. Bu 
verilerde, öğrencilerin bilimsel değer yönelimi, olumlu bir tutum düzeyini 
içermekte olup, sınıflar bazında bir değişimi içermemektedir. 
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3.2.3 Çalışma değerleri yönelimi: öğrencilerin çalışma değerleri yönelimi 
incelemesi üç alt boyutu içerir. Sorumluluk değerleri boyutu, madde-27 Çalışkan, 

işe yarar biri olmak benim için önemlidir, madde-37 Yaptığım işlerde görev bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederim, 
madde-41Ortaya koyduğum davranışımın başkaları için doğuracağı sonuçlara dikkat ederim, made-11Çalışkan 

insanları hep takdirle karşılarım maddelerinden oluşmaktadır. Rekabetçi değerler boyutu, 
madde-3Rekabeti başarıya götüren bir araç olarak görürüm, madde-21Başkalarıyla yarışma ortamı içinde çalışabilirim 
maddelerinden oluşmaktadır. Para boyutu, madde-7 Parayı insanlar arasında bir güç kaynağı 

olarak görürüm, madde-17 Mesleki kariyerimde paradan çok etik değerlere önem veririm maddelerinden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin (1. ve 4. Sınıf) bu üç boyuttaki değer yönelimleri 
Tablo-4 ve Grafik-8’de verilmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin çalışma değerleri yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Sınıf Parametre
Sorumluluk değerleri Rekabet 

değerleri
Para 

 değerleri
Mad.- 

27
Mad.- 

37
Mad.- 

41
Mad.- 

11
Mad.- 

3
Mad.- 

21
Mad.- 

7
Mad.- 

17

1. 
Sınıf

Ort. 4,43 4,34 4,15 4,30 3,44 3,34 2,82 4,08
N 344 343 342 352 352 353 354 354
Std. Sp. 0,89 0,83 0,94 0,98 1,29 1,31 1,41 1,00
Std. Hata 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05

4. 
Sınıf

Ort. 4,45 4,49 4,21 4,28 3,42 3,28 3,11 4,18
N 353 351 352 353 352 348 349 351
Std. Sp. 0,79 0,81 0,96 1,01 1,23 1,29 1,39 0,95
Std. Hata 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05

Genel

Ort. 4,44 4,42 4,18 4,29 3,43 3,31 2,96 4,13
N 697 694 694 705 704 701 703 705
Std. Sp. 0,84 0,82 0,95 0,99 1,26 1,30 1,41 0,98
Std. Hata 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04

Grafik 8. Öğrencilerin çalışma değerleri yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)
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Çalışma değerleri yönelimi verilerinde (Tablo-4, Grafik-8), öğrencilerin 
(1 ve 4. sınıf), sorumluluk değerleri alt boyutunda (madde-27, 37, 41, 11); 
yapılan işlerde görev bilinci ve sorumlulukla hareket etme (madde-27) tutum 
ortalamaları (1. sınıf ort. 4,43, 4. sınıf ort. 4,45) en yüksek iken, ortaya koyduğu 
davranışın başkaları için sonuçlarına dikkat etme (madde-41) tutum 
ortalamaları (1. sınıf ort. 4,15, 4. sınıf ort. 4,21) en düşüktür. Rekabet alt boyu-
tunda (madde-3, 21); rekabeti başarıya götüren bir araç olarak görme (madde-
3) tutum ortalamaları (1. sınıf ort. 3,44, 4. sınıf ort. 3,42) en yüksek iken, 
başkalarıyla yarışma ortamı içinde çalışabilme (madde-21) tutum ortalamaları 
(1. sınıf ort. 3,34, 4. sınıf ort. 3,28) en düşüktür. Para alt boyutunda (madde-7, 
17); mesleki kariyerde paradan çok etik değerlere önem verme (madde-17) 
tutum ortalamaları (1. sınıf ort. 4,08, 4. sınıf ort. 4,18) en yüksek iken, parayı 
insanlar arasında bir güç kaynağı olarak görme (madde-7) tutum ortalamaları 
(1. sınıf ort. 2,82, 4. sınıf ort. 3,11) en düşüktür. Bu veriler, öğrencilerin çalışma 
değerleri yöneliminin, olumlu bir tutum düzeyini içerdiği ve birinci sınıftan 
dördüncü sınıfa doğru önemli bir değişimi içermediğini göstermektedir. 

3.2.4. Dini değerler yönelimi; öğrencilerin dini değerler yönelimi, madde- 
31Bizi yaratan bir yaratıcı olduğuna inanırım, madde-12 Başkalarına iyilikte bulunmaktan hoşlanırım, madde-13 
Kul hakkına saygılı olmak toplumda eşit paylaşıma yardımcı olmaktadır, madde-1Zor durumdaki insanların sorunları çözmek 

için onlarla birlikte hareket ederim, madde-36İbadetin, insanların hoşgörülü davranış geliştirmelerini sağladığına inanırım, 
madde-22 Dini inanışlarım hayatta karşılaştığım olaylar üzerinde büyük etkiye sahiptir maddelerinden 
oluşmaktadır. Dini değer yönelimi verileri Tablo-5 ve Grafik-9’de verilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin dini değerler yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Sınıf Parametre
Dini Değerler

Mad.-31 Mad.-12 Mad.-13 Mad.-1 Mad.-36 Mad.-22

1. 
Sınıf

Ort. 4,48 4,46 4,39 4,17 4,03 3,41

N 345 354 350 354 344 352

Std. Sp. 0,99 0,90 0,98 0,96 1,18 1,28

Std. Hata 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07

4. 
Sınıf

Ort. 4,63 4,55 4,50 4,14 3,88 3,47

N 350 354 350 353 349 351

Std. Sp. 0,89 0,81 0,90 0,93 1,26 1,31

Std. Hata 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07
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Genel

Ort. 4,55 4,50 4,44 4,15 3,95 3,44

N 695 708 700 707 693 703

Std. Sp. 0,95 0,86 0,94 0,94 1,23 1,29

Std. Hata 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

Grafik 8. Öğrencilerin dini değerler yöneliminin genel görünümü (İşeri, 2020)

Dini değerler yönelimi verilerinde (Tablo-5 ve Grafik-8), öğrencilerin 
(1 ve 4. sınıf), dini değerler boyutunda (madde-31, 12, 13, 1, 36, 22); bir 
yaratıcı olduğuna inanma (madde-31) tutum ortalamaları (1. sınıf ort. 4,48, 4. 
sınıf ort. 4,63) en yüksek iken, dini inanışlarının hayatta karşılaştığı olaylar 
üzerinde etkili olması (madde-22) tutum ortalamaları (1. sınıf ort. 3,41, 4. sınıf 
ort. 3,47) en düşüktür. Bu veriler, öğrencilerin dini değerler yöneliminin, 
olumlu bir tutum düzeyini içerdiği ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru 
önemli bir değişimi içermediğini göstermektedir. 

3.2.5. Geleneksel değerler yönelimi: geleneksel değerler (madde-4, 14, 15, 
33, 34, 26) maddelerinde incelenmiştir. Öğrencilerin geleneksel değerleri 
yönelimi, Madde-4İnsanların bana güvenmesi önemlidir, madde-14 Yaşadığım ortamlarda genel hijyen 

kurallarına uyarım, madde-15 Her ne pahasına olursan olsun dürüst davranırım, madde-33 Sosyal yardımlaşmanın 

toplumun sorunlarını çözmekte etkili olacağına inanırım, madde-34Bana güven vermeyen insanlarla ilişki kurmaktan uzak 

durmaya çalışırım, madde-26Günlük hayatta israfa neden olacak davranışlardan uzak durmaya çalışırım maddeler-
inden oluşmaktadır. Öğrencilerin (1. ve 4. Sınıf) bu değer yönelimleri Tablo-6 
ve Grafik-9’de verilmiştir.

Tablo.6: Öğrencilerin geleneksel değerler yönelimi genel görünüm (İşeri, 2020)

Sınıf 
düzeyi Parametre

Geleneksel değerler 

Mad.-4 Mad.-14 Mad.-15 Mad.-33 Mad.-34 Mad.-26
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1. 
Sınıf

Ort. 4,37 4,45 4,17 4,33 4,06 4,20
N 352 352 353 344 339 345
Std. Sp. 1,09 0,94 0,92 0,91 1,20 0,90
Std. Hata 0,06 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05

4. 
Sınıf

Ort. 4,47 4,55 4,18 4,41 4,17 4,23
N 354 352 352 350 351 353
Std. Sp. 0,94 0,80 0,86 0,88 1,15 0,89
Std. Hata 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05

Genel

Ort. 4,42 4,50 4,17 4,37 4,12 4,21
N 706 704 705 694 690 698
Std. Sp. 1,02 0,87 0,89 0,89 1,18 0,89
Std. Hata 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03

Grafik 9. Öğrencilerin geleneksel değerler yönelimi (İşeri, 2020) 

Geleneksel değerler yönelimi verilerinde (Tablo-6 ve Grafik-9), öğrencilerin 
(1 ve 4. sınıf), geleneksel değerler boyutunda (madde-4, 14, 15, 33, 34, 26); 
yaşanılan ortamın genel hijyen kurallarına uyma (madde-14) tutum ortalamaları 
(1. sınıf ort. 4,45, 4. sınıf ort. 4,55) en yüksek iken, güven vermeyen insanlarla 
ilişki kurmaktan uzak durma (madde-34) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 4,06, 
4. sınıf ort. 4,17) en düşüktür. Bu veriler, öğrencilerin geleneksel değerler 
yöneliminin, olumlu bir tutum düzeyini içerdiği ve birinci sınıftan dördüncü 
sınıfa doğru önemli bir değişimi içermediğini göstermektedir. 

3.2.6. Siyasi değerler yönelimi: öğrencilerin siyasi değerler yönelimi ince-
lemesi üç alt boyuttan oluşmaktadır. Siyasi tercihlere saygı alt boyutu, madde-
10Karşıt fikirdeki insanların düşüncelerinin de değerli olabileceğini bilirim, madde-8Devlet yönetiminde din etkili olabilir, 
madde-2 Düşünce sistemime uymayan insanları karşı taraf olarak algılarım, maddelerinden oluşmaktadır. 
Devlete güven alt boyutu, madde-28Ordunun ve askerlik hizmetinin kutsallığına inanırım, madde-
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35Milli değerlerden kesinlikle ödün vermeyen bir düşünce sistemi içinde yaşarım maddelerinden oluşmaktadır. 
Katılım alt boyutu, madde-30Bilinçli bir seçmen olarak vatandaşlık görevimi yerine getiririm, madde-6 
Birlikte çalışmayı yalnız çalışmaya tercih ederim maddelerinden oluşmaktadır. Devlete bağlılık alt 
boyutu, madde-18 Alışverişte satıcı indirim yapıyorsa fatura almam, madde-20Başka bir ülkeden iyi bir iş teklifi 

alırsam o ülke vatandaşlığına geçebilirim, madde-38 Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün korunması demektir mad-
delerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin (1. ve 4. Sınıf) bu değer yönelimleri 
Tablo-7 ve Grafik-10’de verilmiştir

Tablo 7. Öğrencilerin siyasi değerler yönelimi genel görünümü (İşeri, 2020)

Sınıf Veri 
İçeriği

Siyasi tercihlere 
saygı

Devlete 
güven Katılım Devlete bağlılık

Md.- 
10

Md.- 
8

Md.- 
2

Md.- 
28

Md.- 
35

Md.- 
30

Md.- 
6

Md.- 
18

Md.- 
20

Md.- 
38

1. 
Sınıf

Ort. 4,28 3,47 3,31 4,16 3,72 4,44 3,22 3,66 2,99 4,06

N 351 353 354 346 340 344 350 353 353 341

Std. S. 0,97 1,45 1,21 1,05 1,17 0,94 1,31 1,26 1,50 1,20

Std. H. 0,05 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06

4. 
Sınıf

Ort. 4,30 3,30 3,55 4,10 3,75 4,51 3,09+ 3,71 2,72 4,10

N 354 354 352 351 347 351 348 352 351 351

Std. S. 0,90 1,57 1,18 1,13 1,21 0,84 1,27 1,32 1,50 1,14

Std. H. 0,05 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06

Genel

Ort. 4,29 3,38 3,43 4,13 3,74 4,48 3,16 3,69 2,86 4,08

N 705 707 706 697 687 695 698 705 704 692

Std. S. 0,93 1,51 1,20 1,09 1,19 0,88 1,29 1,29 1,51 1,17

Std. H. 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04

Grafik 10. Öğrencilerin siyasi değerler yönelimi genel görünüm (İşeri, 2020)
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Siyasi değerler yönelimi verilerinde (Tablo-7 ve Grafik-10), öğrencilerin 
(1 ve 4. sınıf), siyasi değerler boyutunda (madde-10, 8, 2); karşıt fikirdeki 
insanların düşüncelerini değerli bulma (madde-10) tutumları (1. sınıf ort. 4,28, 
4. sınıf ort. 4,30) en yüksek iken, devlet yönetiminde dinin etkili olabilmesi 
(madde-8) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 3,47, 4. sınıf ort. 3,30) en düşüktür. 
Devlete güven boyutunda (madde-28, 35); ordunun ve askerlik hizmetinin 
kutsallığına inanma (madde-28) tutumları (1. sınıf ort. 4,16, 4. sınıf ort. 4,10) 
en yüksek iken, milli değerlerden kesinlikle ödün vermeyen bir düşünce sistemi 
içinde yaşama (madde-35) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 3,72, 4. sınıf ort. 
3,75) en düşüktür. Katılım boyutunda (madde-30, 6); bilinçli bir seçmen olarak 
vatandaşlık görevini yerine getirme (madde-30) tutumları (1. sınıf ort. 4,44, 4. 
sınıf ort. 4,51) en yüksek iken, birlikte çalışmayı yalnız çalışmaya tercih ederim 
(madde-6) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 3,22, 4. sınıf ort. 3,09) en düşüktür. 
Devlete bağlılık boyutunda (madde-18, 20, 38); laiklik, din ve vicdan 
özgürlüğünün korunması demektir (madde-38) tutumları (1. sınıf ort. 4,06, 4. 
sınıf ort. 4,10) en yüksek iken, başka bir ülkeden iyi bir iş teklifi alırsam o ülke 
vatandaşlığına geçebilirim (madde-20) tutum ortalaması (1. sınıf ort. 2,99, 4. 
sınıf ort. 2,29) en düşüktür. Bu bulgular, öğrencilerin, siyasi değer yönelim-
lerinin olumlu bir tutum düzeyini içerdiğini ve 1. Sınıftan 4. Sınıfa doğru 
önemli bir değişimi içermediği belirtilebilir. 

4. Tartışma ve Sonuç

Üniversite öğrencilerinin değer yönelimlerine farklı fakülteler ve programlar-
dan öğrencilerin; aile değerleri, bilimsel değerler, çalışma yaşamı değerleri, 
dini değerler, geleneksel değerler ve siyasi değerler yönelimi bağlamında 
ulaşılan bütünsel veri Tablo-8 ve Grafik-11’teki bulgular üzerinden tartışılabilir.

Tablo 8. Öğrencilerin değerler yönelimi genel görünüm (İşeri, 2020)

Sınıf 
Düzeyi

Aile 
Değerleri

Bilimsel 
Değerler

Çalışma 
Değerleri

Dini 
Değerler

Geleneksel 
Değerler

Siyasi 
Değerler

Genel 
Ort

1. Sınıf

Ort. 4,28 4,02 3,86 4,16 4,26 3,73 4,05

N 348 345 349 350 348 349 348

Std. Sp. 1,06 0,97 1,08 1,05 0,99 1,24 1,07

Std. 
Hata 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06
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4. Sınıf

Ort. 4,34 4,03 3,93 4,2 4,34 3,71 4,09
N 351 352 351 351 352 351 351
Std. Sp. 1,01 0,96 1,05 1,02 0,92 1,25 1,03
Std. 
Hata 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,06

Ort.

Ort. 4,31 4,03 3,9 4,17 4,3 3,72 4,07
N 699 697 700 701 700 701 700
Std. Sp. 1,04 0,97 1,07 1,04 0,96 1,24 1,05
Std. 
Hata 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04

Grafik 11. Öğrencilerin değerler yönelimi genel görünüm (İşeri, 2020)

Değerler yönelimlerine ilişkin verilerde (Tablo-8, Grafik-11); araştırmada 
en yüksek değer yönelimi ortalamasının, aile değerleri (1.Sınıf 4,28 - 4.Sınıf 
4,34) yöneliminde olduğu görülmektedir. En düşük ortalamanın ise siyasi 
değerler (1.Sınıf 3,73 - 4.Sınıf 3,71) yöneliminde olduğu görülmektedir. Değer 
yönelimlerinin sınıf düzeyleri bağlamında 1. Sınıftan 4. Sınıfa doğru, değişimin 
en fazla arttığı alanlar; geleneksel değerler (1.Sınıf 4,26 - 4.Sınıf 4,34) ve 
çalışma değerleri (1.Sınıf 3,86 - 4.Sınıf 3,93) alanıdır. En fazla düşüşün siyasi 
değerler (1.Sınıf 3,73 - 4.Sınıf 3,71) yöneliminde olduğu görülmektedir. Bu 
veriler, sınıf düzeyleri ve tutum düzeyleri açısından değer yönelimlerinde 
önemli bir değişimin olmadığını göstermektedir. Bu araştırma bulguları, 
Bilsky ve Schwartz (1994) muhafazakâr değerlerin hâkim olduğu toplulukçu 
kültürlerde bireylerin stresli durumlar karşısında sosyal desteklerinin daha 
fazla olması nedeniyle yaşam doyumlarının yüksek olma ihtimali söz konusu 
olduğu belirtilir. Bireysellik ve bireysel değerleri önceleyen toplumlarda 
yaşamın akışında karşılaşılması muhtemel olumsuz durumlar karşısında 
bireylerin sorunlarla kendi başına mücadele etmek zorunda oldukları belirtilir. 
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Bu sonuçlar üzerinden araştırma bulguları okunduğunda, öğrencilerin değer 
yönelimlerinde öne çıkan aile değerleri, geleneksel değerler ve dini değerlerin, 
içerdiği koruyuculuk ve muhafazakarlık yönelimlerinin, diğer değer yönelim-
lerini gölgelediği gibi öğrencilerin bireyselliklerini, otonom özerkliklerini de 
etkileyebileceği vurgulanabilir. 

Değer teorileri bağlamında, araştırma bulguları okunduğunda, Spranger 
(1928 akt. Güngör, 1998) tipolojik sınıflaması ile Allport, Vernon, Lindzey 
değer teorisi açısından, öğrenci değer yönelimlerinde, toplumsal (aile ve gele-
neksel değer yönelimleri), dini kişilik tipleri baskın çıkmaktadır. Graves 
(1970)’in varoluşçu değer teorisi açısından, geleneksel var olma, özverili var 
olma, toplumsal var olma biçimleri öne çıkmaktadır. Rokeach (1973) değer 
teorisi açısından amaçsal değerlerden başkaları odaklı değerler öne çıkarken; 
araçsal değerlerden ahlaki değerler öne çıkmaktadır. Schwartz (1992) değer 
teorisi açısından, sosyal odaklı öz aşkınlık ve muhafazakarlık değerleri öne 
çıktığı belirtilebilir. Hofstede (1980, akt. Turan ve Aktan, 2008) değer teorisi 
açısından kolektif özellikler baskın çıkmaktadır.

Değerlere ilişkin farklı araştırmaların verileri ilişkili okunduğunda; Arslan 
ve Tunç (2013)’un araştırmasında, öğrencilerin ana değer gruplarında yer 
alan, öz aşkınlık, muhafazakar yaklaşım, yeniliğe açıklık, öz genişletim” 
şeklindeki değer kategorileri sıralaması ile araştırmada ulaşılan sonuçlar gele-
neksel değer yönelimlerinin geleneksellik, uyma ve muhafazakar niteliklerinin 
örtüştüğü belirtilebilir. Buna bağlı olarak Akkaya (2013) araştırmasındaki 
değerler sıralamasında ilk üç sırada yer alan, “vicdan huzuru”, “cahillikten 
arınmış bir dünya” ve “eşitliğin sağlanması” verileri ile, Bacanlı, Akgül ve 
Akgül  (2017) araştırmasında öne çıkan; adil olma, saygı, dürüstlük, sevgi ve 
bağımsızlık değerleri, bu araştırmada öne çıkan değer yönelimleri ile ilişkili 
okunabilir. Ayrıca araştırma sonuçları, Öztürk ve Ünal (2019) araştırmasında 
öne çıkan, toplulukçu kültür özelliği olarak muhafazakârlık ve kendini aşma 
değerlerine daha fazla önem atfedildiği, yaşamından memnun olanların 
muhafazakâr değerleri daha çok benimsediği üzerinden de okunabilir.   

Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin değer yönelimlerine ilişkin altı 
alandaki değer yönelimlerinde; aile değerleri, geleneksel değerler ve dini 
değerler yönelimi ortalamaları; siyasi değerler, çalışma yaşamı değerleri ve 
bilimsel değerler yönelimi ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. Buna 
bağlı olarak 1. Sınıftan 4. Sınıfa doğru değer yönelimlerindeki değişimin en 
fazla arttığı alanlar; geleneksel değerler yönelimi alanında iken;  en fazla 
düşüşün siyasi değerler yöneliminde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf düzey-
leri ve tutum düzeyleri açısından değer yönelimlerinde önemli bir değişimin 
olmadığını göstermektedir.
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Yayın Araştırma ve Etik Beyanı Bilgileri

Yazar Çıkar Çatışması Beyanı

Üniversite öğrencileri ve değer yönelimleri incelemesi herhangi bir çıkar çatışmasını 
içermemektedir.
Yazar Katkı Oranı Beyanı

Üniversite öğrencileri ve değer yönelimleri incelemesi adlı çalışmanın tümü yazar 
 tarafından yürütülmüştür.
Etik Kurul Onay Belgesi

Üniversite öğrencileri ve değer yönelimleri incelemesi adlı araştırma için Kırklareli 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu’nun 20.11.2020 
tarih 17395 sayılı onayına bağlı yürütülmüş olup, ayrıca Bilimsel Araştırma Projeleri 
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1. Giriş

İşsizlik ülkemizde ve dünyada önemini korumakta ve sisteme her geçen gün 
yeni işsizler dahil olmaktadır. İş ortamları açısından bakıldığında yüksek 
beceri düzeyine ve mesleki yeterliklere sahip elemanlara ihtiyaç duyulduğu 
görülmektedir. Bu durum mesleki eğitim alan tüm öğrencilerin meslek 
hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkin-
liklerle donatılmasını gerekli kılmaktadır. Farklı özellikler taşıyan tüm birey-
lerin istihdam edilebilirliği, değişen iş piyasasındaki fırsatları yakalaması ile 
mümkün olabilecektir (Alkan, Doğan, Sezgin, 2001; Prosser ve Quigley, 1949). 
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Nitelikli işlerde çalışabilmek için gerekli mesleki eğitim, engelli bireylerin 
de en doğal hakkıdır ve doğru yapıldığında mesleki anlamda donanımlı birey-
lerin yetiştirilmesi sağlanabilecektir (OECD, 2010). Benzer şekilde doğru 
düzenlenmiş iş ortamları, iyi yetişmiş engelli bireyleri istihdam ederek hem 
engelli istihdam zorunluluğunu karşılayacak hem de engelli bireylerin nitelikli 
istihdamı sağlanabilecektir. Engelli bireylerin mesleki eğitim süreci; bireyin 
engel türü ve derecesine göre farklılık göstermektedir. İşitme engelliler için 
mesleki eğitimin uygun destekler sağlanarak yapıldığında etkili olduğu 
araştırmalarda belirtilmektedir (Karasu, Girgin, Uzuner, Kaya, 2012; Karasu, 
Girgin, Uzuner, Kaya, 2016; Kaya, Girgin, Uzuner ve Karasu, 2019; Schirmer, 
2000). 

2.  Türkiye’de Engellilere Yönelik İstatistikler ve Yasal 
Düzenlemeler 

Türkiye genelinde engelli bireylerin belirlenmesine yönelik yapılan ilk kapsamlı 
araştırma TUİK tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut 
Araştırması’dır. Araştırma raporu 2013 yılında yayımlanarak bu konuda 
çalışan araştırmacılara sunulmuştur. Araştırma raporunda, altı farklı engel 
türü için sayı ve nüfusa oranları aktarılmıştır. TÜİK’in 2011 Nüfus ve Konut 
Araştırması’nda işitme engelli bireylerin belirlenmesi amacıyla “Duymada 
zorluk çekiyor musunuz? (İşitme cihazı/implant kullanıyor olsanız dahi)” sorusu 
yöneltilmiştir. Araştırmaya göre işitmeye yardımcı cihazları kullanmaları 
durumunda dahi işitmede zorlandığını ya da duymadığını belirten bireylerin 
sayısı 836.000 olarak belirlenmiştir. Bu sayının toplam nüfusa oranı 1,1’dir.

Daha sonra gerçekleştirilen kapsamlı çalışma ise Türkiye’de engelli nüfusa 
ilişkin veri ihtiyacını karşılamak amacıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Engelli Veri Tabanı” 
oluşturulması çalışmasıdır. Veri tabanındaki bilgiler Bakanlık bünyesindeki 
kamu kurum ve kuruluşlardaki “Engelli Sağlık Raporları” doğrultusunda 
toplanmıştır (Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2020).  Ulusal Engelli Veri 
Tabanına yüklenen bilgilere göre Türkiye’de 2.529.701 engelli birey 
bulunmaktadır. Engel gruplarına göre dağılım Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Ulusal Engelli Veri Tabanı Engelli Sayıları ve Oranlar

Engel Grubu Kişi Sayısı Oranı (%)
Görme 280.872 11,09
İşitme 231.323 9,13
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Dil ve Konuşma 41.372 1,63
Ortopedik 388.081 15,32
Zihinsel 494.357 19,52
Ruhsal ve Duygusal 217.519 8,59
Süreğen Hastalık 1.130.311 44,62
Diğer 57.224 2,65

Rapora göre işitme sorunu olan bireylere yaş dağılımları açısından 
bakıldığında işgücünü oluşturan 15-45 yaş aralığında 183.000 işitme engelli 
birey olduğu görülmektedir. İşitme engelli bireylerin eğitim durumları 
incelendiğinde; yükseköğretim düzeyinde duymada zorluk çekmediğini belirten 
6.787, biraz zorlanan 107 ve çok zorlanan 20 işitme engelli birey olmak üzere 
toplam 6.914 işitme engelli birey olduğu görülmektedir. Temel işgücü 
göstergeleri açısından incelendiğinde ise; işitme engelli bireylerin arasında, 
duymada zorluk çekmeyenlerin %49,2’sinin, biraz zorlananların 23,5’i ve çok 
zorlananların %18,5’inin işgücüne katılım yaptıkları tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmada işitme engelli olduğu belirtilen bireyler arasında 
“duymada zorluk yaşamayanların” sayısı incelendiğinde bu bireylerin hem 
yükseköğretim okuma oranlarının hem de işgücüne katılım oranlarının 
yüksek olduğu görülmektedir. İşitmede zorluk yaşamayan bireylerin erken 
tanılandığı, erken cihazlandırıldığı ve uygun eğitim aldığı anlaşılmaktadır. 
Ancak “duymada zorluk yaşayan ve iletişim sorunları bulunan” işitme engelli 
bireylerin hem yükseköğretim düzeyinde eğitim alma hem de işgücüne katılma 
konusunda problemler yaşadıkları görülmektedir.

İş verenlerin işitme engelli bireyleri istihdam etmekle ilgili çeşitli endişeler 
taşıdığı hem araştırma yazarının; eğitimci ve idareci olarak otuz yıla yakın 
deneyimi, hem de alan yazından bilinmektedir. İş verenlerin taşıdığı bu 
endişeler; işitme engelli çalışanın telefon ve diğer iletişim araçlarını 
kullanamaması, iş makineleri ve araçları iş ortamında duymaması nedeniyle iş 
kazalarının olması ve diğer çalışanların işitme engelli çalışan ile iletişim prob-
lemlerinin olması şeklinde sıralanabilir (Engelliler ve İstihdam, 2009). Fabrika 
içi ortamlarda işitme engelli bireylerin iş kazalarına sebebiyet vermesi gibi bir 
sorun fabrikada alınacak önlemlerle aşılabilmektedir. Bu konuda önlemler 
almak aynı zamanda işverenin sorumlulukları arasında yer almaktadır. İletişim 
sorunları ise farklı teknolojik donanım ve yazılımlarla desteklenerek çözüm-
lenebilmektedir. Bu konuda gerekli düzenlemeler Türkiye’nin de taraf olduğu 
Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanması ve 
Dışişleri Bakanlığı’nın 13/5/2009 tarihli ve HUMŞ/619 sayılı yazısı üzerine, 
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31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde karara bağlanmıştır (Engelli Hakları 
Sözleşmesi, 2009). Sözleşmeye göre istihdam engellilerin temel hakkıdır ve 
engellilerin çalışma hakları koruma altındadır. Ancak edinilen tecrübeler ve 
araştırmalar doğrultusunda, iş ortamlarının işitme engelli bireylerin işgücüne 
katılması konusunda farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
ihtiyaç bulunduğu görülmektedir.

Türkiye’de 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilip 10 Mayıs 2003 tarihinde 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. 
maddesine göre 50 kişiden fazla çalışanı bulunan işyerlerinde belirli oranlarda 
engelli eleman çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır (İş Kanunu, 2003). 
İşyerleri, ilgili kanunlarla denetlenerek ve teşviklerle desteklenerek engelli 
eleman çalıştırma konusunda kontenjanlarının doldurulması için izlenmekte-
dir. Bu kanun, engelli bireylerin istihdamına yönelik atılan ilk ve en önemli 
resmi adımıdır. 

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde, 2020 Nisan sonu itibari-
yle engelli çalıştırma konusundaki kota açığı kamuda 3.198, özel sektörde ise 
13.229’dur (Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2020). 2020 Ocak-Nisan aylarında 
engelli bireylerin işe yerleşme sayılarına bakıldığında kamuda 561, özel sek-
törde 3.330 olmak üzere toplam 3.891 engellinin işe yerleştiği görülmektedir. 
Bu veriler engelli kotalarının kullanılmadığını göstermektedir. Kamuda işe 
yerleşmek isteyen engelli bireylerin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(EKPSS)’na girmeleri gerekmektedir. EKPSS’de engelli bireyler engel özel-
liklerine göre sınava girmekte ve düzey ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan 
soruları yanıtlamaktadırlar. Sınava giren ve yeterli puanı alan engelliler ise 
tercihlerini yaptıktan sonra tercihleri, puanları ve kontenjanlar doğrultusunda 
işe yerleşebilmektedir. 2012-2020 arasında kamuda farklı eğitim düzeylerinde 
toplam 36.850 engellinin işe yerleştiği görülmektedir (Engelli ve Yaşlı İstatistik 
Bülteni, 2020). Ancak bu veriler tüm engel türlerine yönelik olup, engel 
gruplarının bilgilerine yer verilmemiştir.

3. İşitme Engelliler

İşitme engelli bireyler iletişim ve okuma-yazma becerileri yönünden sınırlılıklar 
yaşamaktadır. İşitmelerindeki sınırlılık, günlük yaşamlarında ve eğitim 
süreçlerinde karşılarına önemli bir engel olarak çıkmakta ve çeşitli desteklere 
ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır (Kretchmer ve Kretchmer, 1978; Paul, 
1998; Schirmer, 2000).
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İşitme engelli bireylerin mesleki eğitim süreçleri, eğitimin her kademesinde 
olduğu gibi doğru desteklerle yürütüldüğünde etkili bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir (Schirmer, 2000). Üniversite eğitimi mesleki 
eğitimin bir parçasıdır. Türkiye’de gençlerin üniversite eğitimi alabilmesi için 
Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin hazırladığı Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS)’na girmeleri gerekmektedir. Türkiye’de işitme engelli 
bireylerin dil becerileri ve iletişim yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış bir 
üniversite sınav sistemi bulunmamaktadır. Üniversiteye girebilmek için işitme 
engelli bireylerin de tüm diğer gençler gibi ÖSYM’nin hazırladığı YKS’ye 
girmeleri gerekmektedir. Türkiye’de 2020 Aralık ayı bilgilerine göre; üniversite 
eğitimi alan engellilerin sayısı 51.647’dir. Bu öğrencilerin 27.782’si önlisans, 
23.581’i lisans, 236’sı yüksek lisans ve 48’i doktora eğitimi almaktadır. Ancak 
bu sayının içinde sadece 3.760 işitme engelli öğrencinin yükseköğretimde 
bulunduğu görülmektedir (YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu, 2020). YKS 
sınavlarını aşarak bir yükseköğretim programına yerleşebilen işitme engelli 
bireylerin çoğunun hafif, orta veya geçici işitme kayıplı olduğu bilinmektedir. 
Erken tanılanmayan ve cihazlandırılmayan, uygun eğitim ve destekleri 
almamış ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplı bireylerin sözü geçen 3.760 
işitme engelli bireyin içinde ne kadarlık bir grubu oluşturduğu bilinmemek-
tedir. Bu durumdaki işitme engelli bireylerin yerleştikleri programlarda yeterli 
destekleri alamadıkları ve başarısız oldukları görülmektedir (Mengi, 2019). 
Üniversitelerde engelli öğrenciler için akademik erişebilirliği sağlamaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştiren Engelli Öğrenci Birimleri bulunmaktadır. Bu 
birimler işitme engelli öğrencilere eğitim süreçlerinde çeşitli destekler 
sağlanmakla birlikte, işitme engelli öğrencilerin dil ve iletişim becerilerindeki 
sınırlılıkları nedeni ile sağlanan desteklerin yeterli olamadığı görülmektedir.

Türkiye’de Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan, öğrencilerinin 
tamamı işitme engelli olan Engelliler Entegre Yüksekokulu, işitme engelli gen-
çlere yüksek öğretim hizmeti sağlamaktadır. Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Entegre Yüksekokulu (AÜEEYO) işitme engelli gençlerin engellerine uygun 
desteklerle donatılmış 1993 yılından beri hizmet veren “Özel Eğitim 
Yükseköğretim Kurumu” dur. AÜEEYO Grafik Lisans, Seramik Lisans, Yapı 
Ressamlığı Önlisans ve Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans olmak üzere toplam 
dört program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. AÜEEYO 
1993-1997 yılları arasında aktif olan Mimarlık Lisans Programı günümüzde 
öğrencisi bulunmayan pasif bir bölüm olarak yer almaktadır. AÜEEYO’da 
büyük bir kısmı, ileri ve çok ileri derecede işitme engelli bireyler eğitim 
almaktadır. Başvuru koşullarının diğer lisans ve önlisans programlarından 
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farklı olduğu AÜEEYO’da önlisans programlarına 120 taban puanla öğrenci 
alınmaktadır. Lisans programları ise ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci 
almaktadır. Lisans programlarının başvuru için taban puan önkoşulu 100’dür. 
Bu fırsat Türkiye’de ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alan tüm birimlere 
başvuran engelli bireylere sunulmuştur. AÜEEYO bölümlerinin kontenjanları 
11 öğrenci ile sınırlıdır (AÜEEYO, 2021). Dersler özel eğitim için uygun 
ortamların oluşturulduğu sınıf, atölye ve laboratuvarlarda yapılmaktadır. 
AÜEEYO’da 2020-2021 öğretim yılında 135 işime engelli öğrenci eğitim 
almaktadır.  AÜEEYO’nun toplam mezun sayısı Mart 2021 itibari ile 589’dur. 
İleri ve çok ileri derecede işitme kayıplı öğrencilerin üniversite eğitimi aldığı 
AÜEEYO’nun mezunları; üniversite mezunu olup iş arama ve bulma konusunda 
problemler yaşayan üniversite mezunu ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı 
olan bireylerin sorunlarını anlama ve tanımlamada önemli veri grubunu 
oluşturmaktadır.

4. Mezunların İzlenmesi

Yükseköğretim kurumlarının mezunlarının içinde bulunduğu mesleki 
koşulları analiz etmesi ve bu analizleri değerlendirerek eğitimlerine yansıtması 
kurum için önemli bir yol göstericidir. Yükseköğretimin amaçları ile de örtüşen 
bu durum, sağlanan yeni bilgilerle öğretim programlarının zenginleşmesine 
ve gelişmesine neden olmaktadır. Diğer bir ifade ile işgücü piyasasındaki 
mezunların izlenmesi, eğitim kalitesine bilimsel bir taahhüttür. Kurumsal bir 
strateji olarak kabul edilmesi ve belirli sürelerde tekrarlanması yükseköğretimin 
kalitesini artırmada bir gerekliliktir. (Lima ve Andriola, 2018). 

Mezunların izlenmesi ve mezun araştırmaları; mezunların okullarının bir 
parçası olarak kalmaya devam etmelerine ve karşılıklı iş birliği için moti-
vasyon sağlamaya yönelik önemli çalışmalardır. Mezunlarla bağlantı kurmak; 
durumlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini takip etmek ile iç içedir. Yapılan 
izleme çalışmaları okul sürecindeki eğitimlerin ne ölçüde yerine getirildiği ve 
gerçek iş ortamlarında nasıl kullanıldığını görmek açısından önemlidir 
(Cuestas-Caza, Imbaquingo, Pila ve Oña, 2016). Mezunların izlenmesi ile 
yükseköğretim kurumları, işverenlerin beklentilerini karşılayan yetkinlik ve 
becerilerle donanmış mezunlarla değişen işgücü piyasasında daha başarılı bir 
şekilde konumlanırlar (Bakioğlu, Yüksel, Akdağ, Canel, 2011; Boztunç Öztürk, 
Özberk, Kaptı, Fındık, Gelbal ve Kavak, 2015; Kalaycı ve Öztürk, 2018; Lawless 
ve Richardson, 2004; McInnis, Griffin, James ve Coates, 2001; Lima ve Andriola, 
2018; Romerytė-Šereikienė ve Šaltytė-Vaisiauskė, 2019). 
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Yükseköğretim kurumlarının hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarını 
belirlemek, mezunlarının bu kurumlarda çalışma performanslarını araştırmak 
ve bu bilgiler ışığında kendini yenileyerek kurumların insan gücüne olan 
katkısını sürdürülebilir kılmak konusunda sorumlulukları bulunmaktadır 
(Yükseköğretim Kanunu, 1981). Bu bakış açısı ile mezunları izleme çalışmaları 
yükseköğretim programlarının kendi performanslarını artırmak için bir araç 
niteliğindedir (Cuestas-Caza, Imbaquingo, Pila ve Oña, 2016). 

4.1. Türkiye’de Yapılan Mezun İzleme Araştırmalarına Örnekler

Ülkemizde yapılan mezun izleme araştırmalarının ağırlıklı olarak “özel gerek-
sinimi olmayan” öğrencilere yönelik olduğu görülmektedir. Yapılan 
araştırmalarda mezun izleme sistemleri göze çarpmaktadır. Araştırmalar 
incelendiğinde mezun izleme sisteminin çok boyutlu olduğu görülmektedir. 
Mezun izleme sisteminin içinde; mezunların akademik doyumu, üniversiteye 
bağlılıkları ve katılımlarının araştırılması, mezunların yeterliliklerinin 
belirlenmesi, mezun derneklerinin kurulması, mezunlar için okul danışmanlığı 
çalışmalarının yapılması ve mezunların profilinin çıkarılması araştırmaları yer 
almaktadır (Bakioğlu, Yüksel, Akdağ ve Cansel, 2011; Kalaycı ve Öztürk, 2018) 
Mezun izleme sisteminin araştırmalarla desteklenmesi ve kurumların bu 
konuda adımlar atması önem taşımaktadır. 

Türkiye’de yapılan mezun izleme araştırmaları ile ilgili alan yazın 
incelendiğinde araştırma konularının ağırlıklı olarak; programlarda yer alan 
derslerin içeriklerinin düzenlenmesi ve kontenjanların yeniden belirlenme-
sine yönelik önerilerin yer aldığı araştırmaların yanı sıra programların güçlü 
ve zayıf yönlerinin incelendiği çok sayıda araştırmaya ulaşılmıştır (Arabacıoğlu, 
Sebetçi, Güler ve Karataş, 2011; Boztunç Öztürk, Özberk, Kaptı, Yılmaz Fındık, 
Gelbal ve Kavak, 2015). Yoğun olarak çalışılan diğer konu başlıkları ise 
mezunların çalışma durumları ve alanda çalışma oranlarına yönelik 
araştırmalardır (Gül, Örücü ve Eraslan, 2011; Sabancıoğulları ve Doğan, 2012; 
Morkoç ve Doğan, 2014; Owen, Acar, Avcı ve Kızıldağ, 2011). Ulaşılan kaynak 
sayısının fazlalığı nedeni ile bu araştırmada sadece araştırmanın amacıyla 
doğrudan ilişkili olan kaynaklara ayrıntılı yer verilmiştir.

Türkiye’de üniversite mezunu ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplı 
bireylere yönelik olarak, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre 
Yüksekokulu’nda mezun izleme araştırmaları yapılmaktadır. Erdiken 2005 ve 
2007 yıllarında yayınladığı iki çalışma ile Engelliler Entegre Yüksekokulu 
mezunlarının çalışma durumlarını ve sorunlarını araştırmıştır. Erdiken’in 
2005 yılında yayınladığı araştırmasında Engelliler Entegre Yüksekokulu’nun 
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190 mezunundan 81’ine ulaşmıştır. Araştırmada bu mezunlardan 55’inin bir 
işyerinde çalıştığı tespit edilmiştir. Çalışan 55 mezundan ise ancak %42 sinin 
mezun olduğu alanda çalıştığı belirtilmiştir. Araştırma bulgularında ayrımcılık 
konusuna dikkat çekilmiştir. Erdiken’in 2007 yılında yayınlanan araştırmasında, 
1993-2005 yılları arasındaki 190 mezundan 148’ine ulaşılmıştır. Ulaşılan 
mezunların %77’sinin çalıştığı tespit edilmiştir. Araştırmada çalışan mezunların 
ancak %30’unun mezun olduğu alan ile ilgili bir işte çalıştığı belirtilmiştir.

Kaya, Özten Anay ve Girgin (2014) AÜEEYO’dan mezun işitme engelli 
bireyler ile yaptıkları araştırmada; işitme engelli mezunların görüşlerinin 
belirlenmesi için Yüksekokul mezunlarını sosyal paylaşım ağları ile izlemiş ve 
gerçekleştirilen etkinlikler ile mevcut öğrenciler ve mezunların katıldığı 
çalışmalar kurgulamışlardır. Araştırmada Facebook ortamı kullanılarak 355 
mezunun %63’üne ulaşılmıştır. Facebook’ta kayıtlı mezunlara yönelik yapılan 
ankete %44’lük katılım sağlanmıştır. Araştırma sürecinde mezunlara yönelik 
etkinlikler kapsamında, mezunlarla eğitim sürecindeki işitme engelli 
öğrencilerin bir araya geldiği toplantılar düzenlenmiştir. Mezunların önerileri 
doğrultusunda eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve ders içeriklerinin güncel-
lenmesi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca mezunların iş verenler tarafından 
tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar planlanarak uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan mezunların önerileri doğrultusunda 
mevcut öğrencilerin staj düzenlemeleri yapılmış ve öğrencilerin kariyer 
farkındalığını artırmaya yönelik yeni bir araştırma kurgulanmıştır (Karasu, 
Kaya, Özten Anay, 2017; Kaya, Özten Anay, Karasu, Abalı ve Girgin, 2017a; 
Kaya, Özten Anay, Karasu, Abalı ve Girgin, 2017b; Kaya, Özten Anay, Karasu, 
Abalı ve Girgin, 2017c).

İşitme engellilerin nitelikli istihdamlarının sağlanması ve kapsamlı destek 
tedbirlerinin alınabilmesi için öncelikle istihdam göstergelerinin gerçekçi bir 
tanımına ulaşmak yani istihdam süreçleri konusunda doğru verilere sahip 
olmak gereklidir.  Bu nedenle işitme engelli bireylerin çalışma durumları ve 
iş yeri tercihlerinin araştırılması ve detaylı verinin alan yazına kazandırılması 
önemlidir.

5. Araştırmanın Önemi ve Amacı

Yükseköğretim eğitimi alan işitme engelli gençlerin; mezuniyetleri sonrasında 
iş bulma ve iş ortamlarında karşılaştıkları durumların belirlenmesi, mezun 
oldukları alan ile ilgili çalışma durumları, mezuniyet sonrası kariyer tercihleri 
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ve mesleklerindeki başarılarının izlenmesi önemli bir gerekliliktir. İleri ve çok 
ileri derece işitme kayıplı üniversite mezunlarının iş arama-iş bulma ve 
istihdamları ile ilgili AÜEEYO mezunlarının izlenmesinin literatüre önemli 
bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Verilerden elde edilen bulgular 
Türkiye’deki işitme engelli üniversite mezunlarının mevcut durumları ve 
yaşanan sorunların belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. 

Araştırmanın genel amacı AÜEEYO’dan mezun işitme engelli bireyler ile 
gerçekleştirilen Mezun İzleme Çalışması sonucunda elde edilen verilerin 
betimlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına 
yanıt aranmıştır.

AÜEEYO mezunlarının;

1. Çalışma oranları nedir?
2. Kendi alanında çalışma oranları nedir?
3. Hangi sektörlerde çalışmaktadırlar?
4. İş ortamlarında yaşadıkları problemler nelerdir?
5. Mezuniyet sonrasında aldıkları eğitimler nelerdir?
6. Eğitim-öğretim sürecine yönelik önerileri nelerdir?

6. Araştırma Yöntemi

AÜEEYO mezunlarının, mezuniyet sonrası çalışma durumları ve nitelikli iş 
bulma konusunda yaşadıkları sorunların neler olduğunun ayrıntılı bir şekilde 
sunulması amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma betimsel araştırma olarak 
desenlenmiştir. Betimsel araştırmalar, bir konuda halihazırdaki durumu 
saptamayı hedefleyen araştırmalardır (Gay, Mills ve Airasan, 2006). 

6.1. Çalışma Grubu

Türkiye’deki ileri ve çok ileri derecedeki işitme engelli üniversite mezunlarını 
temsilen çalışma grubu olarak AÜEEYO mezunları seçilmiştir.  

AÜEEYO Öğrenci İşleri biriminden alınan veriler doğrultusunda Mart 
2021 itibari ile AÜEEYO mezun sayısı 589’dur. Araştırmada tüm mezunlara 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Çeşitli dijital ortamlarda gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda uygulanan ankete 222 mezun yanıt vermiştir. Bu şekilde tüm 
mezunların %38’ine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan mezunların %53’ü kadın, 
%47’si erkektir. Araştırmaya katılan mezunların işitmeye yardımcı cihaz kul-
lanma bilgisi Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. İşitmeye Yardımcı Cihaz Kullanım Bilgisi

Cihaz Kullanan Mezun Sayısı Kullanım Oranı (%)
Koklear Implant 37 17
Kulak Arkası Cihaz 129 58
Kulakiçi Cihaz 28 13
Cihaz Kullanmayan 29 13

AÜEEYO mezunlarının işitme kaybı bilgileri Tablo 2’de sunulmuştur. 
İşitme kaybı dereceleri için Dünya Sağlık Örgütünün (WHO Report, 1991) 
yayınladığı derecelendirme tablosu kullanılmıştır. Tablo 3’e göre katılımcıların 
%95’i ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplıdır. 

Tablo 3. Mezunların İşitme Kaybı Bilgileri 

İşitme Kaybı Bilgisi Mezun Sayısı
Çok ileri derece (81dB ve üstü) 144
İleri derece (61dB ve 80dB arası) 27
Orta derece (41dB-60dB arası) 9

Araştırmaya katılan mezunların bölümleri Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Bölümlere göre araştırmaya katılan mezunlar

Araştırmaya katılan mezunların %73’ü klasik lise ve meslek liselerinde 
kaynaştırma ortamında eğitim almaktadır. Diğer %27’si ise gündüzlü veya 
yatılı İşitme Engelliler Liseleri veya Özel Eğitim Meslek Liselerinden mezun 
olmuştur.
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6.2. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma verileri; anket, AÜEEYO arşiv kayıtları, 2013 yılında yazarın 
geliştirdiği “Mezunlar Veritabanı”, WhatsApp, e-posta ve SMS gibi dijital plat-
formlarda gerçekleştirilen yazışmalardan oluşmaktadır. 

Araştırmada kullanılan anket, 5 kapalı ve 23 açık uçlu olmak üzere toplam 
28 sorudan oluşmaktadır. “Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunlarına Yönelik 
Kariyer Anketi” başlığı altında hazırlanmıştır. 

Araştırmada mezunların büyük bir bölümüne yazarın 2013 yılında kurmuş 
olduğu mezunların ve son sınıf öğrencilerinin eklendiği Facebook ortamında 
sadece mezunlarla iletişim için kurulan “Engelliler Entegre Yüksekokulu 
Mezunları” grubundan ulaşılmıştır. Mart 2021 itibari ile grubun 512 üyesi 
bulunmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan anket 01/08/2020 
tarihinde SurveyMonkey alanında hazırlanarak Facebook ortamında bulunan 
“Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunları” grubundan duyurulmuş, anketin 
linki paylaşılmıştır. Anket 20/03/2021 tarihinde erişime kapatılmıştır.

Anket verileri anket alanından alındıktan sonra yazar tarafından FileMaker 
Pro veritabanı yazılımı kullanılarak anket veritabanı hazırlanmıştır. Tüm 
veriler SurveyMonkey alanından yazarın hazırladığı veritabanına aktarılmıştır. 
Kategorileştirme çalışmaları hazırlanan veritabanı üzerinde yapılmış ve sonuç-
lar raporlaştırılmıştır. 

Katılımcıların anket sorularının tamamına yanıt vermedikleri veya soruya 
uygun içerikte olmayan yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. AÜEEYO eğitim 
sürecinde, akademik veya farklı amaçlarla öğrencilere uygulanan anketlerin 
doldurulmasında sorunlar yaşanmaktadır. Anket doldurma çalışmaları 
öğretim elemanı desteği ile bireysel veya grup olarak gerçekleştirilmektedir. 
Bu nedenle araştırma anketinde yer alan bazı soruların yanıtlarının ver-
ilmemesi ya da yanlış yanıtlanmasının nedeninin, işitme engelli bireylerin 
okuma anlama ve yazma becerilerindeki sınırlılıklar nedeniyle sorunun 
anlaşılmaması, sorulan bilgilere sahip olmama veya hatırlayamamanın neden 
olduğu düşünülmektedir. 

6.3. Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları

Araştırma ekibi işitme engelli üniversite öğrencilerinin eğitiminde yirmi beş 
yıl ve üzerinde deneyimli olan, yükseklisans ve doktora programlarını İşitme 
Engellilerin Eğitimi alanında tamamlamış AÜEEYO’da görevli iki öğretim 
üyesidir. Her iki araştırmacı da işitme engelliler öğretmenliği alanında alan 
uzmanıdır.
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Mezun bilgilerinin toplanması için kullanılan anket soruları yazar 
tarafından hazırlanmıştır. İkinci araştırmacıdan görüş alınarak “kapsam 
geçerliği” çalışması yapılmıştır (Blair, Czaja ve Blair, 2014). Daha sonra, anket 
iki mezun tarafından incelenerek alınan geribildirimler doğrultusunda tekrar 
düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerden sonra mezun öğrenciler tarafından 
ikinci kez tekrar incelenmiş ve ankete son hali verilmiştir. 

Anketin açık uçlu sorularının kategorileştirme çalışması bağımsız bir 
şekilde iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışmaları 
Görüş Birliği / Görüş Birliği x Görüş Ayrılığı x 100 formülü ile hesaplanmıştır. 
Güvenirlik çalışmasında %100 görüş birliği sağlanmıştır.

7. Bulgular ve Tartışma

AÜEEYO’nun Öğrenci İşleri kayıtları ve mezun veritabanından elde edilen 
bulgulara göre Mart 2021 itibari ile mezun sayısı 589’dur. Programlar bazında 
mezun sayısı Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. AÜEEYO Programlara Göre Mezun Sayıları

Bölüm/Program Mezun Sayısı Oranı %

Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans 176 30

Yapı Ressamlığı Önlisans 140 24

Grafik Lisans 161 27

Seramik Lisans 100 17

Mimarlık Lisans 12 2

Bulgular ve tartışma araştırma soruları başlığında aktarılmaktadır. 

7.1. AÜEEYO Mezunlarının Çalışma Durumları

Araştırmaya katılan 222 mezunun çalışma durumları Tablo 5’de 
sunulmuştur.

Tablo 5. Mezunların Çalışma Durumu

Çalışma Durumu Mezun Sayısı Oranı %

Aktif Çalışan 170 77

Emekli 6 3

Çalışmayan 46 20
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Verilere göre ankete katılan mezunların %80’nin çalıştığı veya çalıştığı 
işten emekli olduğu anlaşılmaktadır. Mezunlarının %20’sinin ise bir işte 
çalışmadığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan ve aktif çalışan mezunların bölümler bazında sayıları 
Tablo 6’da görülmektedir.

Tablo 6. Bölümlere Göre Çalışma Oranları 

Bölüm/Program Araştırmaya Katılan 
Mezun Sayısı Çalışan Mezun Sayısı

Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans 89 75
Yapı Ressamlığı Önlisans 31 21
Grafik Lisans 63 50
Seramik Lisans 34 25
Mimarlık Lisans 5 5

Tablo 6 doğrultusunda; Grafik mezunlarının %79, Seramik mezunlarının 
%74, Yapı mezunlarının %68, Bilgisayar mezunlarının %84 ve Mimarlık 
mezunlarının ise tamamının çalıştığı görülmektedir. 

AÜEEYO mezunlarının çalışma oranlarının diğer üniversitelerin mezun 
araştırmalarında elde edilen bilgiler ile örtüştüğü bazı üniversitelerden ise 
daha yüksek olduğu görülmüştür (Arabacıoğlu vd., 2011, Öztürk vd., 2015, 
Kalaycı ve Öztürk, 2018). Ayrıca çalışma oranı verilerinin, Erdiken (2007)’in 
araştırmasında elde edilen %77 oranına yakın olduğu görülmektedir. OECD’nin 
2018’de yayınladığı “Eğitimde Eşitlik ve Kalite: Dezavantajlı-Mağdur Okul ve 
Öğrencilerin Desteklenmesi” raporuna göre Türkiye’de üniversite mezunlarının 
iş bulma oranı %71, OECD ülkelerinin genelinde ise %80 olarak belirtilmiştir. 
AÜEEYO’nun çalışma oranının OECD ülkelerinin geneli ile örtüştüğü görül-
mektedir. Bu veriler Yüksekokulun mezun çalışma durumu açısından olumlu 
olarak yorumlanmaktadır. Çalışma oranlarının yüksek olmasının bir nede-
ninin de Kamu sektöründe son yıllarda yapılan engelli alımlarının artmasının 
neden olduğu düşünülmektedir. 

7.2. AÜEEYO Mezunlarının Alanda Çalışma Durumları

AÜEEYO mezunlarının mezun olduğu alanda çalışma verileri, işitme engelli 
bireylerin özellikle üniversite mezunu olarak nitelikli işlerde çalışmaları ile 
ilgili bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır. Alanında çalışma oranlarına 
yönelik bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7’de çalışan 175 mezunun 
verileri doğrultusunda oran oluşturulmuştur.
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Tablo 7. Mezunların Alanında Çalışma Durumu

Mezun Sayısı Oran (%)
Alanında Çalışan Mezun 100 57
Alan Dışı Çalışan Mezun 75 43

AÜEEYO mezunlarının, mezun oldukları bölümlere göre alanda çalışma 
durumlarına bakıldığında ankete katılan Grafik Lisans Programı mezunlarının 
%33, Seramik Lisans Programı mezunlarının %18, Yapı Ressamlığı Önlisans 
Programı mezunlarının %19 ve Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı 
mezunlarının %72’sinin ve Mimarlık mezunlarının ise %80’nin alanında 
çalıştığı görülmektedir.

Araştırmanın bu bulguları, Erdiken’in 2005 ve 2007 yıllarında yayınladığı 
araştırmaların bulguları ile karşılaştırıldığında AÜEEYO mezunlarının 2020 
yılı itibariyle alanında çalışma oranının artış gösterdiği görülmektedir. Ancak 
bulgular Arabacıoğlu, Sebetçi, Güler ve Karataş’ın (2011) araştırması ile 
tutarlılık göstermemektedir. Bu konuda işiten ve işitme engelli bireylerin 
istihdamına yönelik özelliklerin incelendiği betimsel araştırmaların yanı sıra 
neden ve nasıl sorularının yanıtlandığı nitel araştırmalara ihtiyaç duyulduğu 
düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan ve çalışan mezunların %71 oranında Kamuda çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Ankete katılan mezunların %83’ünün devlet memuru olmak 
için sınavlara girdiği ve ortalama 68 puan aldıkları görülmüştür. İşitme engelli 
mezunların hangi programdan olursa olsun kendi alanında çalışma yerine 
devlet memuru olmayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 

İşletmelerin engelli çalıştırma zorunluluğunun olması işitme engelli 
mezunlar için avantaj olarak görülmekle birlikte, dil ve iletişim problemleri ve 
okuma-yazma-anlama boyutundaki eksiklikleri nedeniyle iş ortamlarında 
vasıflı işlerde çalıştırılmadıkları, çalışan mezunların ise iş ortamlarında alınan 
eğitimlerde, görevde yükselmelerde ve iş arkadaşları ile iletişimde sorunlar 
yaşadığı görülmektedir. Ayrıca ayrımcılık ve önyargı konusunda önemli 
sıkıntılar bulunduğu da anlaşılmaktadır.

7.3. AÜEEYO Mezunlarının Çalıştığı Sektörler

AÜEEYO mezunlarının çalıştığı sektörler; kamu, özel sektör ve kendi işyeri 
olarak kategorileştirilmiştir. Bu kategoriler doğrultusunda mezunların çalıştığı 
sektörler Tablo 8’de verilmiştir. Aktif çalışan 170 mezun üzerinden çalışma 
oranları belirlenmiştir.
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Tablo 8. Mezunların Çalıştığı Sektörler

Mezun Sayısı Oran (%)
Kamu 125 74
Özel Sektör 49 29
Kendi İşyeri 2 1,2

Mezunların %71’inin kamuda çalışması mezunlarımızın ÖMSS ya da 
EKPSS gibi sınavlardan başarılı olup kamuda çalışmayı tercih ettiğini göster-
mektedir. Anket verileri ve mezunlarla farklı zamanlarda Facebook, WhatsApp 
ve SMS gibi dijital ortamlarda ya da yüz yüze yapılan görüşmeler ve iletişimler 
doğrultusunda mezunların kamuda çalışmayı daha garanti gördükleri, özel 
sektörde iş bulmakta zorlandıkları ve özel sektörde daha az maaş aldıklarını 
bildirmişlerdir. Bölümler bazında incelendiğinde mezunların çalıştığı sektör-
ler ile ilgili Tablo 9’daki bilgilere ulaşılmaktadır.

Tablo 9. Bölümlere Göre Mezunların Çalıştığı Sektörler

Kamu Özel Sektör Kendi İşi
Grafik %61 %19 -
Seramik %47 %24 %3
Yapı Ressamlığı %42 %26 -
Bilgisayar Operatörlüğü %61 %22 %1
Mimarlık %80 %20 -

Veriler incelendiğinde üzerinde durulacak farklı durumlar belirlenmiştir. 
Bu durumlardan biri, çalışan mezunlardan dokuzunun devlet okullarında 
öğretmenlik yapıyor olmasıdır. Bu durumun mezunlar için önemli bir moti-
vasyon olduğu mezunlarla ve mezun durumundaki öğrencilerle yapılan 
iletişimlerden de anlaşılmaktadır. Yüksekokul yönetimi lisans mezunlarının 
pedagojik formasyon almaları ve öğretmenlik için atanmalarında yaşanan 
sorunların çözülmesi sürecinde mezunlara destek olmuş ve sorunların çözü-
müne yönelik hazırladıkları bilirkişi raporu ile çözüme katkıda bulunmuştur. 

AÜEEYO’nun işitme engelli mezunlarının aynı statüdeki fakülte ve 
yüksekokulların mezunları ile aynı hakları almaları konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu süreçte Yüksekokul ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü 
sorunların çözülmesinde iş birliği ile destek olmuştur. Araştırmacı idareci 
olarak 20 yıllık deneyimi sürecinde bu çalışmalarda etkin rol almıştır. Halen 
çözülmemiş bir sorun da AÜEEYO’nun güzel sanatlar bölümlerinin (Grafik 
ve Seramik) Yüksekokul adı altında olması ve okulun adında “Güzel Sanatlar” 
vurgusunun olmaması nedeniyle Grafik ve Seramik programları mezunlarının 
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kamuda çalıştıkları durumunda 14/7/1965 tarih 657 kanun numarası ile 
23/7/1965 tarihinde 12036 sayı numarası ile Resmi Gazetede tertip 5, cilt 4 de 
yayınlanarak yürürlüğe giren kanunun 36.Maddesinin “Ortak Hükümler” 
bölümünde “A” bendinin “2” nolu kararında belirtilen; “Dört yıl süreli 
yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik 
Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları (2), 
öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece” hük-
münden yararlanamamalarıdır. Bu konu ile ilgili çalışmalar mezunların 
araştırması ve AÜEEYO’nun desteği ile devam etmektedir.

7.4. AÜEEYO Mezunlarının İş Ortamlarında Yaşadıkları Problemler

Bu soruya 203 mezun yanıt vermiştir. 203 mezunun verileri incelendiğinde 
ulaşılan kategorilere göre mezunların verdiği yanıtlar ve sayıları Tablo 10’da 
sunulmuştur. Mezunları yanıtları birden fazla kategoriyi içermiştir. 
Araştırmanın açık uçlu sorularının bulgularının raporlaştırıldığı bu bölümde 
öğrenci yanıtları; yazar tarafından imla düzenlemesi yapılarak sunulmuştur. 
Sözdizimi hatalarında düzeltme yapılmamış, mezunun yazdığı şekilde 
sunulmuştur.

Tablo 10. Problem Temalarına Göre Yanıtlar

Problem Temaları Mezunların Yanıt Sayısı
İletişim Sorunları 123
Sorun Yaşanmama 84
Önyargı, Baskı ve Ayrımcılık 25
Telefon Kullanma 13
Diğer 4

Mezunların iş ortamlarında yaşadıkları problemlere yönelik belirlenen 
kategorilerin betimi ve mezunların ilgili yanıtlarından örnekler aşağıda 
aktarılmıştır.

7.4.1. İletişim Sorunları

Mezunların yanıtları incelendiğinde iletişim sorunlarından kaynaklanan prob-
lemlerin en üst sırada yer aldığı görülmektedir. İletişim sorunları ile dil beceri 
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düzeyleri (okuma, yazma, anlama, dinleme ve konuşma) ve dolayısı ile hangi 
iletişim yöntemi (konuşma, yazma, işaret vb.) ile iletişim kurdukları ifade 
edilmektedir. İşitme engelli orta öğretim mezunu ve üniversite öğrencileri ile 
gerçekleştirilen araştırmalar, bu yaş grubu öğrencilerin büyük bir kısmının 
okuduğunu anlama ve yazma düzeylerinin ilköğretim düzeyinde olduğunu 
göstermektedir (Karasu, 2019). İletişim becerilerindeki sınırlılığın işitme 
engelli bireyler için ülkemizdeki en temel sorun olduğu söylenebilir. 
Araştırmada işitme engelli öğrencilerin iletişim sorunları ile ilgili olarak özel-
likle; işyerinde ve diğer ortamlarda verilen eğitimleri anlamama, işyerindeki 
bilgilerden haberi olmama, işyeri yazışmalarını anlamama ve sözlü iletişim 
kuramama sorunlarına vurgu yaptıkları görülmüştür. (Svinndal, Jensen, & 
Rise; 2020) İşitme engelli üniversite mezunlarının işyerlerinde yaşadıkları 
iletişim sorunları ile ilgili yanıtlarından örnekler:

 “Bazen. Tanımadıkları dışardan geliyor benim yanıma geliyor bir şeyler 
soruyor hemen el işareti gösteriyor ona sorun diye soruyorum”, 

“İlk zamanlar yaşadım ancak çevremin desteği ile ise hâkim olmaya 
başlayınca bu sorun ortadan kalktı özetle işi öğrenene kadar iletişimde sorunlar 
olabiliyor.”,

“Çok hızlı konuşuyorlar ve üçten fazla insan konuşmaya girişince bu bana 
çok zor geliyor…”,

“İşitme engelli olduğum için problem yaşamıyorum ama iş yerde herkese 
işitme engelliye göre almıyorlar.”,

“Evet çok yaşadım hala yaşıyorum. Çok hızlı konuşuyorlar anlamaktan 
kaçıyorum. Beni engelli olarak görmüyorlar.”,

“Zaman zaman yaşadığımız oluyor. Genelde olup bitenlerden en son bizler 
duyuyoruz. :)”

“İş yerinde yapılacak iş öğrenilene kadar yardımcı olan, işi öğreten kişi ile 
iletişim en önemli kısım.”.

Mezunların Pandemi sürecinde maske takan iş arkadaşları ve iş yerinde 
iletişim içinde oldukları kişiler ile iletişim problemlerinin daha da çok 
artmasının, yaşadıkları en önemli problemler arasında yer aldığı görülme-
ktedir. Bu süreçte dudak okuma yoluyla ipucu alan işitme engelliler maske 
ile iletişim sıkıntıları yaşamaya başladıklarını bildirmişlerdir. Maskeler 
işitme engelli bireyler için akustik iletimi azaltmakta ve dudak okumayı da 
engellemektedir. Ayrıca işitme cihazı veya koklear implant gibi işitmeye 
yardımcı cihaz kullanan kişiler için daha fazla sorun olmaktadır (Trecca, 
Geraldi ve Cassano; 2020).  Bu durum mezun görüşlerinde şu şekilde 
belirtilmiştir:
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“…şu an için herkes maske taktığı için anlamakta zorluk çekiyorum.”, 
“Maske ile iletişimde zorluk yaşıyorum. Karşıdan dudak okumaktan anlayama-
maktan bazen sorun yaşıyorum.”, 

“Genelde dudaktan olduğu için, Pandemi döneminde ağızlar maskeli olunca 
çok yaşıyorum. İletişim kurmam mümkün olmuyor.”, 

“…Anlayamadığım durumlarda arkadaşlarım Yardımcı oluyor birebir 
şekilde anlatıyor.  Problem ise Pandemi dolasıyla maske kullanımı Farklı kişiler 
ile konuşmaları anlayamıyorum”.

7.4.2. Sorun Yaşamama

Araştırmanın bu bölümünde işyerlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını 
ifade eden işitme engelli bireylerin durumlarının; işitme engelli olma yaşı, 
işitme kaybının türü ve derecesi, erken cihazlandırma ve uygun eğitim 
ortamlarından yararlanma gibi uygun desteklerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir (Tüfekçioğlu, 1998). 

7.4.3. Önyargı, Baskı ve Ayrımcılık

Araştırmada işitme engelli üniversite mezunlarının yaşadığı bir diğer sorun 
olarak karşımıza çıkan durum, engellerinden dolayı diğer çalışanlar tarafından 
önyargı, baskı ve ayrımcılık durumudur. Önyargı bir sosyal gruba karşı her-
hangi bir olumsuz tutum için kullanılan genel bir terimdir. Engelli bireylere 
karşı önyargı, baskı ve ayrımcılığın değişmesi için idari ve yasal önlemler 
yanında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır (Aslan ve Şeker, 2018).  İşitme engelli üniversite mezunlarının 
işyerlerinde yaşadıkları tutumlardan sadece biri olan önyargı, baskı ve 
ayrımcılık ile ilgili yanıt örneklerine aşağıda yer verilmiştir.

 “Evet biraz sorun var. İşitme engelli olduğu için iş almıyoruz maalesef öyle 
dediler. İşitme engelli ne alaka var. İşitme engelli olduğum için iş almak çok zor 
çok üzülüyorum. Artık pes etmiyorum çalışmak aramaya devam ediyorum.” 

“İş yerimde işitme engelli olduğum için çok sorunlar yaşıyorum. Engelli diye 
çok eziyet yapıyorlar. Yüz vermiyorlar, sadece çalıştığım kurumda değil, diğer 
kurumlara toplantıya gittiğimiz zamanlarda da orada da bundan bir şey olmaz 
gözüyle bakıp, unvanımız Hakkında iş konusunun dışında başka görevleri 
yaptırma baskısı yaparak yere süründürmeye çalışmak.”

“İlk başlarda işitme engelimden ötürü ön yargı oluştu. İş vermek istemediler. 
Sonradan daha iyisi bulunamayacağı fark edildi. Ön yargıları ben yaptıklarımla 
kırabiliyorum biraz sabır gerekiyor.”
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“Koklear implant cihazımın elektronik olması sebebiyle bazen konuşulanları 
anlayamadığım zamanlar oluyor ve insanlar halimizi anlayamadıkları için 
“işine gelmeyince duymuyorsun.” Cümlesini kuruyor buna sinir oluyorum ve 
üzülüyorum. İşitme engelli bir bireyin yaşadığı iletişim eksikliğini empati kurup 
anlamayı seçmiyorlar maalesef.”, 

 “Çok hızlı konuşuyorlar ve üçten fazla insan konuşmaya girişince bu bana 
çok zor geliyor mesela toplantı olduğu zaman bu konuda çok zorlanıyorum. 2.
cisi anlamadım dediğim zaman boş ver önemsiz konu diye geçiştirmesi bu beni 
hem üzüyor hem sinirlendiriyor.”, 

“Bazı problemler yaşadım küçük düşürülme alay konusu ve iş vermeme 
küçümseme gibi şeyler”,

“Evet iletişim için bazen zorlanıyorum. Bazı şefler, müdürler ve çalışanlar 
işitme engelliyi önemsemiyor, umursamıyor, aşağılanıyor. Bi sürü var onu 
kızıyorum.”,

“Daha önce yaşadım evet iletişim sorunları. Hatta bazı yöneticiler bu senin 
sorunun dediler.”,

“Evet genelde yanlış anlaşılmalar oluyor. Çok güzel konuştuğumu söylerler 
o yüzden her şeyi duyup anladığımı sanırlar. Onun dışında pek sıkıntı olmuyor”,

“Her zamanki gibi duyma sorunu ile yaşadığım iletişim problemi var bu 
karşımdaki insanlar hiçbir zaman empati kurmuyor bazen tekrar ettirmek 
zorunda kaldığımda insanlar bıkıyor yeri geldiğinde komik duruma bile 
düşebiliyorsun”,

“…Aslında kabullenemeyen bir kesim olabiliyor. Genel olarak engelli 
arkadaşları ve bizleri. Çünkü bize çok fazla ayrıcalık tanınıyor. İzin, tayin, maaş, 
emeklilik konularında. Bu da bazen sorun olabiliyor.”.

7.4.4. Telefon Kullanma

Telefon ile konuşma iletişim becerilerinin içerisinde yer almasına rağmen 
işitme engelli bireylerin istihdamında çok kritik bir konu olduğu için ayrı bir 
başlık altında yer verilmiştir. Katılımcı yanıtları incelendiğinde işitme engelli 
bireylerden telefon ile görüşme yapmaları istenmesi durumunda üzerlerinde 
büyük baskı hissettiklerini ifade etmişlerdir (Engelliler ve İstihdam, 2009). Bir 
kısmı da telefon görüşmesi yapamadıkları için işe alınmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu durum mezun görüşlerinde şu şekilde belirtilmiştir:

“Telefon kullanamıyorum bu büyük sorun yaratıyor. Müşteri ile bazen 
yazışarak iletişim kuruyoruz”, 

“Özel sektörde muhakkak ki yaşanıyor. Okul da ise dışarıdan gelen öğrenci 
velileri, öğrenciler ve bazen öğretmenlerle iletişimde zorluklar olabiliyor. Ayrıca 
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okulda olsun özel sektörde olsun telefonla iletişim kurma mutlaka benim için 
sorun olmuştur.”, 

“Evet çok problemler yaşadım. Bazen çok hızlı konuşuyorlardı 
anlayamıyordum. Telefonlara da bakamıyorum işitenler bakmak zorunda 
kalıyor. Hatta bir vatandaş geldiği zaman bir şey söyleyince işitenler yardımcı 
olmak zorunda kalıyorlar. Şimdi virüs var herkes maske takıyor iyice zorlaştı. 
İletişim kurmakta zorlanıyoruz.”.

Mezunların iş ortamlarında yaşadıkları sorunların içinde iletişim konusu 
hem iş ortamlarında hem de iş bulma ve bulduğu işte çalışma süreçlerinde en 
önemli problem olmaya devam etmektedir. Bu konuda iş ortamlarının 
alacakları önlemler bulunmaktadır ancak işyerlerinin büyük bir bölümü bu 
önlemleri almak yerine engelli kadrosunu işitme engelliler dışındaki engel 
gruplarını istihdam etmeyi tercih etmektedirler (Engelliler ve İstihdam, 2009).

İletişim sorunlarının uzun vadeli çözümü işitme engelli bireylerin erken 
tanı ve erken eğitim ile uygun eğitim ortamlarında desteklenmeleri ile 
başlamaktadır. Tüm bunların okul öncesi eğitimden başlayarak ilk, orta ve 
yüksek öğretimde etkili bir şekilde uygulanması ile işitme engeli bireylerin 
etkili okur yazar haline gelmeleri için gerekli politikaların, uygulamaların 
gerçekleştirilmesi büyük bir zorunluluktur (Karasu, 2019). 

7.5. AÜEEYO Mezunlarının Mezuniyet Sonrasında Aldıkları Eğitimler

Araştırma verileri doğrultusunda mezunların kendilerini geliştirmeleri ve iş bulma 
fırsatlarını artırmak ve daha vasıflı işlerde çalışmak için mezuniyet sonrasında 
eğitimler aldıkları görülmüştür. Alınan eğitimler Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11. Mezunların Mezuniyet Sonrasında Altıkları Eğitimler

Alınan Eğitim Mezun Sayısı
Uzaktan Eğitim 48
Örgün Üniversite Eğimi 9
Yükseklisans 13
Sertifika Eğitimleri 72
Pedagojik Formasyon 9

Uzaktan eğitim alan mezunların %79’unu önlisans programı mezunları 
oluşturmaktadır. Önlisans mezunlarının uzaktan eğitim ile lisans tamamlama 
yaptıkları anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan AÜEEYO mezunlarının doku-
zunun ise örgün eğitimin içerisinde ikinci bir üniversiteye giderek eğitimlerini 
sürdürdükleri görülmektedir. 



ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞİTME ENGELLERİN İSTİHDAMI: ANADOLU... 187

Sertifika eğitimlerinde ise 34 mezunun bilgisayar eğitimi ile ilgili sertifika 
programlarına katıldığı görülmektedir. Ayrıca bunu 19 mezunla işaret dili 
kullanımı ve öğretimine yönelik sertifika eğitimleri izlemektedir. Konuşma ve 
dinleme becerilerinde ciddi sınırlılık yaşamayan Yüksekokul mezunlarının 
işaret dili eğitmeni veya işaret dili tercümanı sertifikasını aldıkları ve ek iş veya 
meslek edindikleri görülebilmektedir. 

İş bulmak ve kariyerlerini geliştirmek amacıyla mezunların mezuniyet 
sonrasında kariyer geliştirme çalışmaları yaptığı anlaşılmaktadır. Araştırmaya 
katılan mezunların %42’sinin mezuniyet sonrasında en az bir eğitim aldığı 
görülmüştür. Normal işiten üniversite mezunları için geçerli iş bulma sorunu 
işitme engelli üniversite mezunları için de geçerlidir. Sadece üniversiteden 
mezun olmak yeterli olamamaktadır. Mezunların kendilerini iş ortamlarının 
ihtiyaçları ve beklentileri konusunda geliştirmeleri iş bulmalarına yardımcı 
olacaktır. Bu nedenlerle, mezuniyet öncesi eğitim süreçlerinde kariyer plan-
lama ve iş başvurusu sürecine yönelik farkındalık çalışmalarına yer verilmesi 
önem taşımaktadır (Kaya, Özten Anay, Karasu, Abalı ve Girgin, 2017a; Kaya, 
Özten Anay, Karasu, Abalı ve Girgin, 2017b; Kaya, Özten Anay, Karasu, Abalı 
ve Girgin, 2017c).

7.6.  AÜEEYO Mezunlarının Eğitim-Öğretim Sürecine Yönelik 
Önerileri 

“İşinizde daha başarılı olmak için EEYO’da başka neler öğrenmek isterdiniz? 
Önerilerinizi yazınız.” sorusu ile AÜEEYO’nun eğitim-öğretim sürecine yönelik 
mezunların görüşleri ve önerileri alınmıştır. Bu soruya mezunların %61’i yanıt 
vermiştir. Yanıtlar analiz edildiğinde Tablo 12’deki kategorilere ulaşılmıştır.

Tablo 12. Mezunların AÜEEYO’nun Eğitim-Öğretim Süreci Görüşleri

Öneri/Görüş Temaları Yanıt Sayısı
Bölümler ve Derslerin Güncellenmesi 75
Verilen Eğitim Yeterli Bulunması 12
Dil ve İletişim Derslerinin Artırılması 9
İşaret Dili Desteğinin Sağlanması 6
Diğer 35

“Bölümler ve derslerin güncellenmesi” temasının alt temalarında; yeni 
dersler açılması, yeni bölümler açılması, bölümlerin içinde yer alan derslerin 
içeriklerinin değiştirilmesi, önlisans programlarının lisans programlarına 
dönüştürülmesi ve okulun fakülteye dönüştürülmesi önerileri yer almaktadır. 
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Verilen eğitimin yeterli olduğunu belirten mezun görüşleri Morkoç ve Doğan’ın 
(2012) yaptıkları araştırma ile örtüşmektedir. “Diğer” temasının altında ise 
mezunların; öğrencilere verdiği öneriler, yapmak istedikleri işler ve hayalleri 
yer almaktadır. 

Mezunların verdiği yanıtların “Bölümlerin ve Derslerin Güncellenmesi” 
kategorisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Mezunlardan gelen görüş ve öner-
ilerin üniversitelerin öğretim programlarına etkilerinin önemi çeşitli 
çalışmalarda vurgulanmaktadır (Gül, Örücü ve Eraslan, 2011; Kalaycı ve 
Öztürk, 2018; Kaya, Özten Anay ve Girgin, 2013; Sabancıoğulları ve Doğan, 
2012). Aşağıda öğrenciler tarafından bölümler ve derslerin güncellenmesine 
yönelik mezun görüşleri aktarılmaktadır. Bu görüşlerin AÜEEYO bölüm-
lerinin güncellenmesi konusuna ışık tutacağı düşünülmektedir:

“Şu anda teknoloji çok gelişti ve gelişmeye devam ediyor bunun için kesin-
likle web site ve yazılım öğrenmeyi çok isterdim şu anda bile ders alıyorum. 
Önerim web site, mobil ve yazılım bölümü kesinlikle açılmalı. İş imkânı işe girme 
şansı çok yüksektir. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum…”, 

“Fotoğrafçılık, Görsel Tasarım, İşte Planlama, Genel Muhasebe, Gazetecilik…”, 
“Flash programını öğrenmek, Photoshopta daha ileri seviyede çalışmalar 

yapabilmek, Illustrasyon çizmeyi öğrenmek.  Çocuk kitabı tasarlamak Indesing 
programını öğrenmek, Matbaa terimlerini öğrenmek, …”, 

“Animasyon yapmayı Kaligrafi öğrenmeyi”, 
“Muhasebe öğrenmek isterdim”, 
“Ofis programından biri özellikle İleri derece Excel Eğitimi geliştirmeli ve 

Bilgi işlemde ağ topolojisi ve SQL eğitimi verilmeli”, 
“Web Tasarım ve Kodlama, Bilgisayar Programcılığı.”,
 “Photoshop’u 1. sınıfta temel ders olarak görsek çok iyi olurdu…”. 
AÜEEYO programları ile ilgili olarak mezunların %34’ünün mevcut 

programların güncellenmesi, yeni dersler ve ders içerikleri ile iş ortamlarının 
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesine yönelik görüş ve öneri getirdiği görül-
mektedir Yüksekokulda bu konuda araştırmalara devam edilmekte ve süreç 
içinde programlar güncellenmektedir. Ancak Yüksekokul’da okuyan işitme 
engellilerin özellikleri incelendiğinde son yıllarda daha fazla ileri ve çok ileri 
derecede işitme kayıplı öğrencinin kayıt olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, 
son yıllarda Yüksekokul programlarına yerleşen öğrencilerin dil düzeylerin-
deki sınırlılıkların arttığı görülmektedir (AÜEEYO Seviye Tespit ve Muafiyet 
Sınavları Arşivi). Bu durum Yüksekokul programlarını lisans düzeyinde 
değiştirmek, mühendislik, mimarlık, bilgisayar programcılığı gibi yüksek 
matematik bilgisi gerektiren programlar açmak konusunda önemli zorluklar 
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getirmektedir. İş ortamlarının gerekleri göz önünde bulundurularak önlisans 
düzeyinde ve daha çok ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik ya da tasarım 
elemanı yetiştirmek gibi alanlarda yeni programlar açılması planlanabilir. 
Yüksekokulun önemli sorunlarından biri de öğretim elemanı sayısının yetersiz 
olmasıdır. Bu durum yeni programların açılmasında sınırlılık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile süreç içinde öğretim elemanları 
sayısının yetersizliğine yönelik sorunların giderilmesi planları yapılmaktadır. 

8. Sonuç ve Öneriler

Üniversite mezunlarını izleme çalışmaları eğitim programlarının kalitesini 
artırma, eğitim içeriklerinin planlanması ve yenileme çalışmalarının yapılması 
için önemli bir geribildirim kaynağıdır. Yapılan araştırmanın Türkiye’de üni-
versite mezunu ileri ve çok ileri derecedeki işitme engellilerin iş ortamlarındaki 
durumların ve yaşadıkları sorunların belirlenmesi için yapılacak çalışmalara 
ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmanın mezun izleme çalışmalarına 
örnek olacağı, işitme engelli üniversite mezunlarına yönelik yapılacak yeni 
araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Araştırma bulgularına göre şu öneriler sunulabilir:

•	 Mezun görüşleri doğrultusunda programların içerikleri güncellenebilir. Yeni 
dersler eklenebilir.

•	 Mezunların önerileri doğrultusunda Yüksekokul alt yapısına uygun yeni 
bölümlerin açılması sağlanabilir.

•	 Mezunlara yönelik olarak, mesleki bilgilerini güncellemek amacıyla sertifika 
programları açılabilir.

•	 Mezunların nitelikli işlerde çalışmalarına ve iş koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik iş ortamları ile farkındalık çalışmaları yapılabilir.
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Giriş
1. Problem Durumu
İnsan, doğası gereği sosyal bir varlık olarak çevresiyle içgüdüsel olarak iletişim 
ihtiyacı duyar. Bu açıdan iletişimin en temel ve kapsamlı çalgı aleti olan insan 

* Bu kitap bölümü, Prof. Dr. Sema Sevinç danışmanlığında yürütülen Sevda Toker’in 
“Güzel Sanatlar Fakültelerinde Yürütülen Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Öğretim 
Programı Modeli” (2018) başlıklı tezinden üretilmiştir.
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sesi, insanoğlunun kurduğu uygarlığın da temel taşlarından birisidir. Sesimiz, 
insan olarak varlığımızı hissedebileceğimiz ve kendimizi ayrı bir varlık olarak 
ifade edebileceğimiz muhteşem bir araçtır. Sosyalleşme sürecinde son derece 
önemli bir yere sahip olan insan sesi konuşma ve şarkı söyleme gibi enforma-
syon aktarımında rol alan karmaşık ve donanımlı bir müzikal enstrümandır 
(Denizoğlu, 2020: 43-44).

Müzikal ifadenin temel biçimi olan şarkı söyleme sanatında, bireysel özel-
likler hem doğuştan hem de sonrasında kazanılmaktadır. Doğumla gelen verili 
yetenek ve sese sahip olan insan, sonradan aldığı ses eğitimi ile bu yetisini 
güçlendirmektedir. Yetenek için, işitsel kapasite ve müzik kulağı, müzikal zeka 
yanında ses kaslarını (ses yolu, gırtlak) etkin kullanabilme becerisi gereklidir. 
Buna göre; ses eğitiminin temeli, bireyde var olan özellikleri yeniden ortaya 
çıkarıp, doğal halini değiştirmeden kullanmasını ve sürdürmesini sağlamaktır 
(Denizoğlu, 2008).

Ses eğitimi, ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda uygula-
nan programlardaki en önemli derslerden biridir. Bu programlarda okuyan 
bireylerin, ses eğitimi, koro, solfej dersleri gibi seslerini aktif kullandıkları 
öğrencilik yılları sürecinde ve gelecekteki tüm mesleki yaşamları sürecinde 
seslerini etkin, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri açısından oldukça 
önemlidir. Ses eğitimi, insanın sesini doğru, etkin ve uygun koşullarda kul-
lanabilmesini hedefleyen bir süreçtir. 

Günümüzde Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim 
kurumlarından Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik ve Müzik Bilimleri, 
Müzikoloji Bölümlerinde yürütülen Bireysel Ses Eğitimi dersi için zorunlu 
veya ortak bir eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı yapılan 
görüşmeler doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. İhtiyaç analizi 
kapsamında alanında uzman öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler 
doğrultusunda bu dersin hedefleri ve hedef davranışları, içeriği, eğitim-
öğretim yöntemleri ve sınama durumları saptanmaya çalışılmıştır. Uzman 
görüşleri doğrultusunda Bireysel Ses Eğitimi dersinde; uygun bedensel 
duruşun tanınması ve sağlanması ile sesin doğru pozisyonda ve enton-
asyonla oluşturulması, doğru nefes ve kontrolünün sağlanması, artiküla-
syon ile diksiyonun etkili uygulanmasında nefes denetimi, atak, fonasyon, 
ses eğitimi literatürüne ait kavramları tanıma, alana dair ulusal ve 
uluslararası repertuvarı tanımak ve ilgili tüm konulara dair gerekli içeriğin 
oluşturulması, izlenecek öğretim yöntemleri ile sınama durumları belirlen-
meye çalışılmıştır. 
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Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik ve Müzik Bilimleri, 
Müzikoloji Bölümlerinde yürütülmekte olan Bireysel Ses Eğitimi dersine 
yönelik, uzman görüşlerini ortaya koymaktır.

1.1. Problem Cümlesi

Öğretim elemanlarının bireysel ses eğitimi dersine yönelik hedef ve hedef 
davranışlar, içerik, süre, öğrenme-öğretme süreçleri, sınama durumları, 
kaynaklar ile ortak programa ilişkin görüş ve önerileri nelerdir?

1.2. Amaç ve Önem

Eğitimin birçok alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de çağdaş bir eğitim 
anlayışı bu sürecin niteliğine bağlıdır. Nitelikli bir eğitim süreci ile bireylerin 
hayata hazırlanması ve istendik davranışlar kazandırılmasındaki ana koşul 
sürecin önceden tasarlanmış ve planlamış olmasıdır. Bu araştırmada, ihtiyaç 
analizi kapsamında Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik ve Müzik Bilimleri, 
Müzikoloji Bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi dersini yürütmekte olan öğretim 
elemanlarının görüşlerini ortaya koymaktır.

1.3. Sınırlıklar

Bu araştırma, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik ve Müzik Bilimleri, Müzikoloji 
Bölümleri 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde bireysel ses eğitimi 
dersini yürütmüş ve yürütmekte olan öğretim elemanlarıyla sınırlıdır.

1.4. Sayıltılar

Bu araştırmada, görüşme yapılan öğretim elemanlarının yöneltilen soruları 
içtenlikle cevapladıkları varsayılmıştır.

2. İlgili Kaynaklar

2.1. Ses Eğitimi

Ses, insan bedeninde var olan birçok solunum organının iş birliği sayesinde 
üretilir. Solunum organlarının diyaframla koordinasyonu ve akciğerlerdeki 
havanın belli bir basınçla nefes borusundan üflenmesi sırasında gırtlak içerisinde 
bulunan ses tellerinin titreşmesi ile oluşur. Şenbay (1998)’de, insanda bulunan 
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ses organı, fiziksel ve fizyolojik yönden, çok çeşitli (tonlamalar), (tınılar), (ses 
bükümleri) meydana getirmesi nedeniyle gerçekten olağanüstü bir yapısı ve 
işleyişi olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda ses (Mustan, 2010)da belirttiği 
üzere, insanın çevresiyle iletişim ve etkileşiminde önemli role sahiptir. 

İnsanda ses üreten sistem ve bu sistemin sağlıklı koşullarda çalışması 
bilinçli bir eğitimle mümkündür. Ses eğitimi ile sesin doğru üretilmesi, nite-
likli kullanılması ve ses sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 
ses eğitiminde nitelik önemlidir.

Müzik eğitimi içerisinde ses eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Ses 
eğitimi, bireylere konuşma ve şarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel 
kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı özel bir eğitim 
alanıdır. Ses eğitiminin genel amacı: bireye; konuşurken ve şarkı söylerken, 
kendi yaşantısı yoluyla sesini, en doğru, güzel ve etkili bir biçimde oluşturmaya 
yönelik davranışlar ile beraberinde ses sağlığını korumaya ilişkin davranışlar 
kazandırmaktır (Töreyin, 2008: 82- 103).

Ses eğitimi, şarkı söylemede müziksel davranışlar geliştirmeye yönelik 
sanatsal ve teknik çalışma sürecidir (Say, 2001:17). 

Bu doğrultuda ses eğitimi temel ilke ve amaçları Çevik (2006: 650- 651)’e 
göre ise aşağıda belirtilen şu şekilde sıralanmıştır: 

Bireylere;
- Doğru duruş ve solunum alışkanlığı kazandırılır.
-  Sesi teknik olarak doğru yerde üretme ve uygun rezonans bölgeler-

inde büyütme becerileri kazandırılır.
-  Konuşma esnasında açık anlaşılır olma, şarkı söylemede uygun telaf-

fuz, tonlama ve vurgulama becerileri kazandırılır.
-  Müziksel duyarlığı geliştirme ve seslendirmede etkili olma becerileri 

kazandırılır.
-  Sesi üreten organlar tanıtılır ve ilgili organların arasındaki koordi-

nasyonu kavraması becerileri kazandırılır.
-  Zihinsel ve bedensel hazırlanmada gereken rahatlama, gevşeme ve 

farkındalık kazandırılır.
- Ses sağlığı koruma konusunda gerekli olan bilinç kazandırılır.

2.2. Ses Eğitimi ile İlgili Araştırmalar

Neely (2012)’de yaptığı çalışmada, şarkı söyleyenlerde vokal tekniğin 
geliştirilmesinde vücut duruşu ve farkındalığı araştırmıştır. Bilimsel veriler 
uygun vücut duruşu, beden bilinci ve farkındalığının ses eğitiminde önemli 
olduğunu destekleyen kanıtlar sunmaktadır. Bu çalışmada, vücut duruşu ile 
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ilgili çeşitli popüler farkındalık ve uyum yöntemleri karşılaştırılmaktadır. Bu 
yöntemler, yoga, Alexander tekniği, pilates ve Feldenkrais yöntemidir. Her bir 
yöntemin temel prensiplerinin şarkı söyleyenlere uygulanması önerilmiştir. 
Seçilen yöntemlerin her birisi ses eğitimine katkı sağlayan yönlere sahiptir. 

Rao, Doreen (1988)’e göre, şarkı söylemek için iyi bir teknik gereklidir. 
Şarkı söylemek; ses bilimi, psikoloji ve ses pedagojisi açısından yapılan çok 
boyutlu araştırmalarla ele alınmıştır. Şarkı söylemek; sesin biyolojik, psikolo-
jik, duygusal ve estetik niteliklerle birlikte kullanılmasının özel bir yoludur. 
Şarkı söyleme sanatı, yetenek ve anlayışa dayalı müzik yapmak için sesin 
ustalıkla değiştirilebilmesi, kontrol edilebilmesi ve değiştirilebilmesidir. 
Müzikal sanat olarak şarkı söylemek, bir araç davranışı ve bir amaç davranışı 
olarak anlaşılabilir. Bir araçsal davranış olarak, şarkı söyleme, analiz etme ve 
değerlendirme de dahil olmak üzere çeşitli akıllı etkileşimleri içeren bir biliş 
biçimidir. Amaçsal bir davranış olarak şarkı söyleme yeteneği ise sesin nitelikli 
üretimi, duyumsal, algısal ve yaratıcılık olarak açıklanan çeşitli müzik deneyim 
seviyelerini içermektedir. 

Perçin (2008)’de yaptığı çalışmada, ses eğitiminde diksiyonun önemini 
incelemiştir. Güzel şarkı söyleyebilmek için sözlerin doğru ve anlaşılır olması 
gerektiğini vurgulayarak dilin kurallarının bilinmesi ve öğretilmesinin 
gerekliliğini belirtmiştir. Kendi dilimizde ve yabancı dillerde yazılmış eserlerin 
seslendirilmesinde; bütün diller açısından diksiyonun önemine dikkat 
çekmiştir. 

3. Yöntem

Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, evren ve örneklem, veri 
toplama araçları ve veri çözümleme teknikleri yer almaktadır.

3.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada, betimsel araştırma modellerinden tarama modeli esas alınmış 
ve nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Betimsel araştırmalar, olayları olduğu gibi araştırmaya ve var olan durumu 
belirlemeye yönelik araştırmalardır (Karakaya, 2009: 59). Bu araştırma 
yöntemi; görüşme formu gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011: 39). 
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Bu araştırmada görüşme türlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 
yaklaşımından yararlanılmıştır. Bu yaklaşım, dikkatlice yazılmış ve belirli bir 
sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı 
tarzda ve sırada sorulur. Açık uçlu sorular katılımcıların cevapları doğrultusunda 
saf gerçekliği yakalamak açısından önemlidir (Patton, 2014: 349). 

3.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik ve Müzik 
Bilimleri, Müzikoloji Bölümleri’nde Bireysel Ses Eğitimi dersini yürütmüş ve 
yürütmekte olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Katılımcılar; Akdeniz 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Atatürk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi 
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Müzik Bölümü, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü, İnönü Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğretim elemanlarından 
oluşmaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanlarının Eğitim Durumuna İlişkin 
Bilgiler

Eğitim düzeyi f %
Doktora 11 68,7
Yüksek Lisans 5 31,2
Toplam 16 100

Tablo 1’e göre öğretim elemanlarının % 68,7’inin doktora eğitimi, 
%31,2’inin ise yüksek lisans eğitim düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 
Buna göre çalışma grubunun çoğunluğunu doktora derecesine sahip öğretim 
elemanlarının oluşturduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanlarının Mesleki Deneyimine İlişkin 
Bilgiler

Mesleki Deneyim f %
0-5 Yıl

5 31,25
K14 3
K9 5
K6 5
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K10 5
K7 5
6-10 Yıl

5 31,25

K2 6
K13 7
K1 10
K11 10
K4 9
11-15 Yıl

3 18,75
K12 14
K8 14
K15 15
16-20 Yıl

1 6,25
K16 17
21 ve Üstü Yıl

2 12,5K5 25
K3 27
TOPLAM 16 100

Tablo 2’da ise araştırmaya katılan öğretim elemanlarının mesleki deneyi-
mine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada, temel veri toplama aracı olarak en sık kullanılan nitel araştırma 
yöntemlerinden “görüşme tekniği” kullanılmıştır. Stewart ve Cash (1985) 
görüşmeyi, önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve 
yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci olarak 
tanımlanmıştır. Briggs (1986) görüşme tekniğinin, bireylerin deneyimlerine, 
tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi 
elde etmede oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirtmektedir. (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011: 119).  

Çalışma grubu olarak belirlenen Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik ve 
Müzik Bilimleri, Müzikoloji Bölümleri’nde Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik 
öğretim programının oluşturulması amacıyla ihtiyaç analizi doğrultusunda 
görüşme formu oluşturulmuştur. Demirel (2015: 91)’e göre ihtiyaç analizinde 
en sık kullanılan teknik olan görüşme yoluyla program ile ilgili görüşler sözlü 
olarak alınabildiği gibi yazılı olarak anket formları ile de yapılabilmektedir. 
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Görüşme soruları oluşturulurken açık anlaşılır ve sade bir dille yazılmasına 
ve içerik yönünden amaca uygun nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. 
Sorulardan daha çok açıklama ve bilgi elde etmek için sondalara yer verilmiştir. 
Görüşme için hazırlanan sorular, çalışma grubunda belirtilen Güzel Sanatlar 
Fakülteleri Müzik ve Müzik Bilimleri, Müzikoloji bölümlerinde Bireysel Ses 
Eğitimi dersini yürütmüş ve yürütmekte olan öğretim elemanlarına uygulan-
madan önce 3 ses eğitimi, 3 müzik eğitimi ve 2 eğitim bilimleri alanında 
uzman eğitimcilerin görüşlerine sunularak değerlendirilmiş ve kapsam 
geçerliliği sağlanmıştır. (Büyüköztürk, 2015: 117)’e göre kapsam geçerliğini 
sağlamak için başvurulan mantıksal yollardan biri uzman görüşüne 
başvurmaktır.

Görüşme soruları uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiş ve 
oluşturulan sorular yüz yüze olarak ve görüşme formu ile her iki şekilde de 
uygulanmıştır. Yüz yüze görüşmelerin her biri yaklaşık olarak 50-60 dakika 
sürmüştür ve verilerin bir kısmı ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Görüşme, 
çoğu zaman yüz yüze yapılıyor olsa da telefon ve görüntülü telefon araması 
gibi anında ses ve görüntü ileticileri ile de yapılabilmektedir (Karasar, 2016: 
201). Katılımcılardan 8’si ile yüz yüze, 8’sı ile e-posta, ve 1 kişi ile de görüntülü 
telefon görüşmesi yoluyla veriler elde edilmiştir.

Görüşme soruları, hedef ve hedef davranışlar, içerik, öğrenme- öğretme 
süreçleri, sınama durumları, kaynaklar, ortak program, görüş ve öneriler kat-
egorilerini içermektedir. 

3.4. Verilerin Analizi

Araştırmada, ihtiyaç analizine yönelik yapılan görüşmelerden elde edilen 
veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. İçerik analizi, belirli bir 
materyalin dikkatlice, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmesi ve 
yorumlanmasıdır (Berg ve Lune, 2015: 380).İçerik analizi yoluyla birbirine 
benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir 
ve bunlar okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 228). Elde edilen veriler, bu yöntem doğrultusunda 
aşağıda belirtilen sırayla:

1. Verilerin kodlanması,
2. Temaların bulunması,
3. Kodların ve temaların düzenlenmesi,
4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması, olmak üzere dört aşamada 

analiz edilmiştir.
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4. Bulgular ve Yorum

Çalışma grubunun Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin bireysel ses eğitimi dersine 
yönelik hedef ve hedef davranışlar, içerik, süre, öğrenme-öğretme süreçleri, 
sınama durumları, kaynaklar, ortak programla ilgili görüş ve önerilerine 
ilişkin bulgular ve yorumlar aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre katılımcılardan gelen yanıtlar değerlendirildiğinde, bireysel ses 
eğitimi dersindeki bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedef davranışlar üç tema 
altında belirtilmiştir.

1.  Bilişsel Hedef Davranışlar: Bireysel Ses Eğitimi dersinde 
kazandırılacak bilişsel hedef davranışlar şunlardır:

1. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öncelikle teorik-kuramsal çerçeve 
olarak sesin oluşumu ve sesin oluşumunda rol oynayan yapılar,

2. İnsan sesinin anatomik ve fizyolojik özellikleri ve sesin oluşumunda 
birlikte hareket eden anatomik yapılar ve onların arasındaki işleyiş,

3. Sesin doğru üretilmesi için uygun bedensel duruş pozisyonu,
4. İnsanda ses sisteminin sınıflandırılması ve ses gruplarının 

özellikleri,
5. Nefes çeşitleri ve solunum sistemi fizyolojisi ile ilgili konular,
6. Ses eğitiminin ilke ve amaçları, gerekliliği, türleri, temel ögeleri ve 

çeşitli söyleme teknikleri,
7. Rezonatör organlar ve Artikülatör organların yapısal özellikleri ile 

görevleri, 
8. Şarkı söyleme sanatı tarihi ve şarkı söyleme sanatı ile ilgili gerekli 

olan teknik terimler,
9. Çocuk ses özelliklerini tanımlama ve çocuk seslerinin eğitiminde 

uygun yaklaşımlar,
10. Sesin gelişimi, değişimi, ses hastalıkları nedenleri ve tedavisi, ses 

sağlığının önemi ve korunması, mutasyon dönemi özelliklerine 
uygun yaklaşımların tanımlanması ile ilgili gerekli tüm teorik 
bilgilerdir. 

2.  Duyuşsal Hedef Davranışlar: Bireysel Ses Eğitimi dersinde 
kazandırılacak duyuşsal hedef davranışlar şunlardır:

1. Ses kullanma performansı gerçekleştirmeden önce iç ve dış gevşeme 
hareketleri ile bedensel, ruhsal, zihinsel hazırlık yapmayı alışkanlık 
haline getirme,
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2. Beden ve ruh sağlığının değerini bilme ve ses kullanma performansını 
geliştirmek için düzenli egzersiz, spor, nefes çalışmaları vb. yapmayı 
alışkanlık haline getirme.

3.  Ses sağlığı, bakımı ve korunmasına yönelik talimatlara özen göster-
erek uygulama,

4. Seslendirmede gerekli özgüveni gösterebilmek ve sahne kültürünün 
gerektirdiği temel disiplinlerin toplum karşısında etkili olarak 
uygulama,

5. Bireysel olarak doğru ve düzenli çalışmaya özen gösterme ve 
alışkanlık haline getirme, 

6. Ses eğitiminin şarkı söyleme sanatı için gerekliliği ve önemi 
konusunda gerekli bilincin oluşması,

7. Kendini geliştirmeye yönelik ses eğitimi tekniklerini öğrenmede ve 
şarkı söylemede istekli olma,

8. Alanla ilgili konserleri izlemenin ve dinlemenin önemi bilmek,
9. Seslendirdiği ve dinlediği farklı türlere ait eserlerden repertuvar 

oluşturmaya çaba göstermesidir.

3.  Psikomotor Hedef Davranışlar: Bireysel Ses Eğitimi dersinde 
kazandırılacak psikomotor hedef davranışlar şunlardır:

1. Sesini kullanımı için doğru ve uygun bedensel duruşu sağlayabilme,
2. Sesini doğru pozisyonda oluşturduğunu denetleyebilme,
3. Konuşurken ve şarkı söylerken nefesini denetleyebilme,
4. Seslendirmede eserleri doğru teknik ve etkili olarak yorumlama,
5. Sesin kalitesini arttırmada rezonans boşluklarını etkin olarak 

kullanabilme
6. Sesini uygun rezonans bölgelerinde büyütme, zenginleştirme, 

armoniklerini geliştirerek şarkıları etkili biçimde 
yorumlayabilme,

7. Seslendirdiği eserlerde, sesin teknik özelliklerini uygulayabilme 
(vibrato, tril, ajilite, süsleme, legato, staccato, crescendo, diminu-
endo, forte, piano, messadivoce, portamento, martellato vb.)

8. Seslendirdiği eserlerde entonasyonu denetleyebilme,
9. Seslendirdiği eserlerin nüans özelliklerine bilerek yorumlama,

10. Atak, solunum, rezonans ve register bölgelerinin kullanımı ile ilgili 
doğal refleksler oluşturmayı geliştirebilme,
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11. Sesini şarkı söyleme sırasında nefes, artikülasyon ve entonasyon 
yönünden denetleyebilmedir.

12. Eserleri ve ses grubuna uygun öğrendikleri egzersizleri kendi ken-
dilerine yapabilmeleridir.  

13. Ses eğitimiyle ilgili kazanımları davranış haline dönüştürebilme ve 
uygulama sırasında tam ve eksiksiz olarak yapabilmedir.

4.2. Bireysel Ses Eğitimi dersinde her dönem sonunda öğrencilerin 
kazanması gereken davranışlar ve bu davranışların önem sıralaması ile ilgili 
yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu kazanılması 
gereken davranışların öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre kolaydan 
zora ve basitten karmaşığa ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği 
yönünde görüş bildirmişlerdir. Genel görüşleri şunlardır:

1. Bireysel farklılıkların ve hazırbulunuşluk düzeyinin dikkate 
alınması,

2. Hedef davranışlar için bilişsel, duyuşsal, psikomotor sıralaması,
3. Ses nasıl oluşur ve insanda sesin oluşmasını sağlayan anatomik 

yapılar, doğru duruş, bedensel rahatlama egzersizleri, doğru nefes, 
diyafram kası odaklı nefes çalışmaları, doğru, güzel ve etkili ses 
üretme, register geçişleri, odaklanmış ses, diksiyon, artikülasyon 
çalışmaları yapılması,

4. Ses eğitimi nedir? ve ses eğitiminin gerekliği ile ses eğitiminin 
ilkeleri ve temel öğeleri, ses eğitiminde teknikler, ses gruplarına 
uygun egzersizler, rezonans kavramını açıklama, uygulama ve 
artikülasyon çalışmaları yapılması, 

5. Ses sağlığı, önemi ve korunma yöntemlerinin bilinmesi, 
6. Her dönem sonunda hedef davranışların kazanılmasında kolaydan 

zora ve basitten karmaşığa ilkeleri doğrultusunda sıralama 
yapılmalıdır.

4.3. Bireysel Ses Eğitimi dersinin öğrencilere sağladığı faydalar ile ilgili 
yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu Bireysel Ses 
Eğitimi dersinin genel olarak, öğrencinin sesini tanıması, sesini doğru ve etkili 
kullanabilmesi konularında faydaları olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
Genel görüşleri şunlardır:
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1. Sesini doğru ve etkin kullanma bilinci kazanma,
2. Konuşmada sesini etkili ve verimli kullanma,
3. Konuşma ve şarkı söylemede nefesini doğru kullanma,
4. Güzel ve etkili ses üretme,
5. Ses sağlığı, önemi ve koruma bilinci kazanması konularında 

faydaları bulunmaktadır.

4.4. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kazanılan beceriler öğrencilerin başka 
hangi alanlarda başarılı olmalarını sağlayabileceği ile ilgili yanıtlar 
değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu Bireysel Ses Eğitimi der-
sinin genel olarak, Müziksel Algılama (İşitme, okuma, yazma), solfej okuma 
ve koro derslerinde öğrencilerin sesini etkin kullanabilmesi açısından başarılı 
olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Genel görüşleri şunlardır:

1. Ses performansı gerektiren tüm dersler ve mesleki bütün süreçlerde,
2. Müziksel işitme, okuma ve yazma derslerinde,
3. Koro derslerinde,
4. Bireysel olarak solfej okuma ve toplu seslendirmelerde,
5. İletişim kapsayan bütün alanlarda konuşmada etkin olma, nefesini 

iyi kullanma, diksiyon açısından ve kendini ifade etmede özgüven 
sergilemede (Konser, dinleti, vb.),

6. Sesi doğal ve doğru pozisyonda oluşturma ve ilgili olarak ses 
hastalıklarından korunmada başarılı olmalarını sağlamaktadır.

4.5. Bireysel Ses Eğitimi dersinde; konuşmada, şarkı söylemede sesin 
doğru ve etkin kullanılması ile yorumlama becerileri geliştirilir. Bu bağlamda 
Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik içerik ile ilgili katılımcıların yanıtları 
değerlendirildiğinde içerik olarak genel görüşleri şunlardır:

1. Ses eğitimi başlangıç aşamasında teorik- kavramsal çerçeve,
2. Ses eğitiminin temel öğeleri; postür, solunum, rezonans, artiküla-

syon, diksiyon, fonasyon,
3. Ses eğitimi yöntem ve teknikleri; odaklama, entonasyon, nüans, 

legato, staccato, glissando, tril, vibrato, 
4. Sesi doğru yerde üretmede beden-ses ilişkisini ve koordinasyonunu 

sağlama, 
5. Ses sağlığını koruma ve ses sağlığını koruma bilinci oluşturma,  
6. Ses eğitimi ile ilgili müzik terimleri,
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7. Türk ve Batı müziği eserlerinden oluşan oldukça geniş bir 
repertuvar,

8. Müzikte özel öğretim yöntemlerinden yararlanarak,
9. Kazanımların her biri için öğrencilerin bireysel farklılıkları ve hazır 

bulunuşluk seviyesi öngörülerek programda yeterli zaman ayırılmalı 
ve kazanımlar kolaydan zora, yakından uzağa ilkesi benimsenerek 
planlanmalı ayrıca her konunun kendi içindeki alt konuları arasında 
bir ardışıklık yoluyla yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar 
öğretilmesi şeklinde içerik düzenlenmelidir.

4.6. Bireysel Ses Eğitimi dersinde konu başlıkları dönem olarak nasıl bir 
sıralama izlemelidir ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcılar 
çoğunlukla kazanımların, ardışık ve geriye dönük olarak tekrar tekrar 
öğretilerek ilerlenmesi gerektiğini ve kazanımların birçoğunun elde edilinceye 
kadar uygulanmasının gerektiğini belirtmişlerdir. Genel görüşleri şunlardır:

1. Sesin ögeleri ve insan sesinin oluşumda rol alan organlar konusuna 
ilişkin olarak katımcılar; 1. dönem, 1-2 hafta önermişlerdir.

2. İnsanda ses sisteminin sınıflandırılması konusuna ilişkin olarak 
katılımcılar; 2. dönem, 1 hafta önermişlerdir.

3. Ses oluşumunda doğru bedensel duruş pozisyonu konusuna ilişkin 
olarak katılımcılar; öğrenci doğru duruşu öğrenene kadar ilk 
dönem uygulanmalıdır şeklinde görüş bildirmişler.

4. Doğru solunum ve diyafram nefesini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
konusuna ilişkin olarak katılımcılar; kazanım elde edilinceye kadar 
her derste ve gerekirse her iki dönemde yer verilebilir şeklinde 
görüş bildirmişler.

5. Tek ses, 2’li, 3’lü sıralı sesler ve aralık seslerle inici çıkıcı diziler 
üzerinde doğru ses üretmeye yönelik alıştırmalar konusuna ilişkin 
olarak katılımcılar; ilk dönem boyunca her derste uygulanabilir 
şeklinde görüş bildirmişlerdir.

6. Sıralı ve atlamalı seslere yönelik alıştırmalar ile okul şarkılarından 
ve halk türkülerinden örneklendirmeler üzerinde uygulamalar 
konusuna ilişkin olarak katılımcılar; ikinci dönem boyunca her 
derste uygulanabilir şeklinde görüş bildirmişlerdir.

7. Diksiyon ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; 
kazanım elde edilinceye kadar her iki dönem boyunca uygula-
nabilir şeklinde görüş bildirmişler.
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8. Artikülasyon ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmaya yönelik 
bireysel ses özelliklerine uygun ses ve nefes egzersizleri konusuna 
ilişkin olarak katılımcılar; kazanım elde edilinceye kadar her iki 
dönem boyunca uygulanabilir şeklinde görüş bildirmişler.

9. Entonasyon ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; 
kazanım elde edilinceye kadar her iki dönem boyunca uygula-
nabilir şeklinde görüş bildirmişler.

10. Rezonans ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; 
kazanım elde edilinceye kadar her iki dönem boyunca uygula-
nabilir şeklinde görüş bildirmişler.

11. Register ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; 
kazanım elde edilinceye kadar her iki dönem boyunca uygula-
nabilir şeklinde görüş bildirmişler.

12. Legato, staccato ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak 
katılımcılar; kazanım elde edilinceye kadar ikinci dönem boyunca 
uygulanabilir şeklinde görüş bildirmişler.

13. Vibrato ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; 
kazanım elde edilinceye kadar ikinci dönem boyunca uygulanabilir 
şeklinde görüş bildirmişler.

14. Crescendo, decrescendo ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak 
katılımcılar; kazanım elde edilinceye kadar ikinci dönem boyunca 
uygulanabilir şeklinde görüş bildirmişler.

15. İnici-çıkıcı dizi ve aralık çalışmaları konusuna ilişkin olarak 
katılımcılar; kazanım elde edilinceye kadar eğitim-öğretim süre-
sine yayılabilir. Öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesine göre zorluk 
derecesi arttırılarak ikinci dönem boyunca uygulanabilir şeklinde 
görüş bildirmişler.

16. Nüans ve ilgili çalışmalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; 
kazanım elde edilinceye kadar ikinci dönem boyunca uygulanabilir 
şeklinde görüş bildirmişler.

17. Repertuvar (Okul Şarkıları, Halk Türküleri, Lied, Aria Antiche, 
Aria, Napoliten Şarkılar, Marşlar, Ses Etütleri, vs.) üzerinde uygu-
lamalar konusuna ilişkin olarak katılımcılar; öğrencinin seviyesine, 
hazır bulunuşluk düzeyine, bireysel ses özelliklerine göre belirlenmiş 
zorluk derecesi dönemden döneme arttırılarak ulusal ve uluslararası 
repertuvardan seçilmiş eserler üzerinde uygulamalar yapılabilir 
şeklinde görüş bildirmişler.
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4.7. Bireysel Ses Eğitiminin haftalık saatinin en az ne kadar olması 
gerektiği ve mevcut programlarında var olan saat süresinin yeterliliği ile ilgili 
yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun uygulanan 
mevcut programlarında ders süresinin yeterli olmadığını ifade ederek ders 
saati için belirttikleri genel görüşleri şunlardır:

1. Bireysel ses eğitimi dersinin haftada en az 2 saat olması gerektiğini,
2. Bireysel ses eğitimi dersinde uygulanacak 2 saat ders saatinin, en 

az 1 saatinde ses egzersizleri, etüt çalışmaları ve 1 saatinde eser 
üzerinde uygulama yapılması gerektiğini,

3. Bireysel ses eğitimi dersinde, 1 saat eser üzerindeki çalışmaların 
imkanlar dahilinde piyano eşlikli uygulama şeklinde yapılması 
gerektiğini belirtmişlerdir.  

4.8. Bireysel Ses Eğitiminin programda kaç dönem süreyle yer alması 
gerektiği ve bu sürecin tüm lisans eğitimine nasıl yayılması gerektiği ile ilgili 
yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu uygulanan 
mevcut programlarında bu dersin süresinin lisans programı açısından yeterli 
olmadığını yönünde görüş bildirmişlerdir. Genel görüşleri şunlardır:

1. Bireysel ses eğitimi dersinin lisans eğitimi süresince en az ilk iki 
yarıyıl 4dönem olması gerektiğini,

2. Bireysel ses eğitimi dersinin başlangıçtan itibaren en 4 dönem 
uygulanması halinde, istenirse devam diğer dönemlerde de seçmeli 
olarak uygulanabileceğini belirtmişlerdir.

4.9. Bireysel Ses Eğitimi dersinin öğrenme- öğretme sürecinde izlenecek 
yöntemler neler olmalı ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların 
büyük çoğunluğunun izlenecek yöntemlere ilişkin genel görüşleri şunlardır:

1. Gösterip yaptırma yöntemi,
2. Benzerliklerden yararlanma, örnek gösterme, keşfettirme, hikaye 

yazma, hayal gücünü çalıştırma, 
3. Drama ve rol oynama yöntemi,
4. Düz anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi, interaktif yöntemler ile 

mikro öğretim yöntemlerinin uygulanabileceğini yönünde görüş 
belirtmişlerdir.
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4.9.1. Kuramsal bilgiye yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde izle-
necek yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük 
çoğunluğunun genel görüşleri şunlardır:

1. Düz anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi, 
2. Alanla ilgili teknik terimler ve seslendirilen eserlerdeki teknik 

terimler ile nüans terimleri hakkında bilgi verilmesi,
3. Eserlerin dönem, stil özellikleri, bestecisi ve formu hakkında bilgi 

verilmesi,
4. Öğrencilere, foniatri uzmanları görüşme sağlanabilir ve alanla ilgili 

yazılı kaynaklardan ile video destekli interaktif araştırma ödevleri 
verilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir.

4.9.2. Seslendirmeye yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde izle-
necek yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük 
çoğunluğunun genel görüşleri şunlardır:

1. Gösterip yaptırma yöntemi; bireysel ses eğitimi dersini yürüten 
öğretim elemanı seslendirme sürecinde mutlaka kendisi öncelikli 
olarak rol model görevini üstlenmeli,

2. Benzerliklerden yararlanma, örnek gösterme, hayal gücünü 
çalıştırma yöntemleri, 

3. Drama ve rol oynama yöntemi, taklit, uygulama yapma, bireysel 
çalışma yöntemi,

4. Canlı performans veya kayıt konserlerin izletilmesi, öğrencilerin 
sahne deneyimi kazanması konusunda dinletiler, şan konserleri, 
sınıf konserlerini teşvik etme gibi yöntemlerin izlenebileceği 
yönünde görüş bildirmişlerdir.

4.9.3. Dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde izlenecek 
yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük 
çoğunluğunun genel görüşleri şunlardır:

1. Gelişen teknoloji ile sosyal medya araçları üzerinden seslendiril-
ecek eserlerin, farklı yorumculara ait örneklerinin mevcut 
kayıtlarının dinletilmesi sağlanabilir ve interaktif olarak birlikte 
söyleyerek bireyin kendini geliştirmesine katkı sağlanabilir, 
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2. Öğrenciler, bulundukları şehrin imkanları doğrultusunda konser, 
opera temsilleri vb. gibi etkinlikleri takip etmeleri yönünde teşvik 
edilebilir, 

3. Öğrencilerin, seslendirecekleri eserlerin dönem, stil, form özel-
liklerini kavramaları, seçici bir dinleme alışkanlığı kazanmaları ve 
kendilerini bu konularda geliştirmeleri için alanla ilgili müziksel 
örnekleri sıklıkla dinlemeleri teşvik edilebilir,

4. Öğrencilerin, dünyaca ünlü farklı ses gruplarına sahip sanatçıları 
tanımaları ve bu sanatçıların öne çıkan yorumlarını dinleme imkanı 
elde edebilmeleri ile hem ses türleri hem de icra teknikleri hakkında 
farkındalık yaratabilecek dinleme etkinlikleri yapılabilmesi 
yönünde görüş bildirmişlerdir.

4.10. Bireysel Ses Eğitimi dersi için öğrencilerin sınanmalarında izle-
necek yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların genel 
görüşleri şunlardır:

1. Teorik anlamda gerekli olan bilgileri bireyin kazanıp kazanmadığının 
tespiti için soru-cevap yöntemi olabilir,

2. Uygulama yönünden ara sınav ve dönem sonu sınavlarında 
öğrenciler belirli bir repertuvarı, dersi yürüten öğretim elemanları 
tarafından oluşturulan bir komisyon karşısında sahne anlayışı 
içinde sunabilir ve buna göre bireysel performansları 
değerlendirilebilir, 

3. Eserlerin icrasında gerekli temel öğelerin ve çeşitli söyleme 
tekniklerinin yerleşip yerleşmediğinin tespiti için belirlenen ölçüt-
ler doğrultusunda performans gözlem formu kullanılabilir,

4. Konser şeklinde düzenlenen mini dinletilerde eser yorumlama 
becerileri değerlendirilebilir,

5. Öğrencinin seviyesine uygun kriterde; bona yapması, solfej yapması 
ve eserlerin seslendirilmesinde performansın değerlendirilmesi, 
dönem içinde derse hazır bir şekilde gelme, verilen repertuvarı 
doğru teknik ve yaklaşımla seslendirme açılarından 
değerlendirilebilir şeklinde görüş bildirmişlerdir.

4.10.1. Kuramsal bilgiye yönelik bilgi ve becerilerin sınanmalarında izle-
necek yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların genel 
görüşleri şunlardır:
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1. Kuramsal bilgiye yönelik yazılı veya sözlü uygulama olarak dönem 
içerisinde öğretilen kuramsal bilgilerin geriye dönüt olarak bildir-
imi sağlanabilir,

2. Eserleri çalışırken form, dönem, besteciyle ilgili sorular 
yönlendirilebilir,

3. Ders içerisinde öğrencinin durumunu kavramak açısından soru-
cevap ile dönütler alınıp alınmadığı değerlendirilebilir şeklinde 
görüş bildirmişlerdir.

4.10.2. Seslendirmeye yönelik bilgi ve becerilerin sınanmalarında izle-
necek yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların genel 
görüşleri şunlardır:

1. Seslendirme yönünden öğrenciler ara sınav ve dönem sonu 
sınavlarında belirli bir repertuvarı, dersi yürüten öğretim elemanları 
tarafından oluşturulan bir komisyon karşısında sahne anlayışı 
içinde sunabilir ve buna göre bireysel performansları 
değerlendirilebilir, 

2. Eserlerin icrasında gerekli temel öğelerin ve çeşitli söyleme 
tekniklerinin yerleşip yerleşmediğinin tespiti için belirlenen ölçüt-
ler doğrultusunda performans gözlem formu kullanılabilir,

3. Sınavlarda öğrencilerin etüt ve eserlerini piyano eşlikli söylediği, 
kriterleri açık bir şekilde netleştirilmiş bir ölçme değerlendirme 
ölçeği kullanılarak uygulanabilir şeklinde görüş bildirmişlerdir.

4.10.3. Dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin sınanmalarında izlenecek 
yöntemler ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların genel görüşleri 
şunlardır:

1. Dinlediği eserleri, iyi teknik ve yorum açısından değerlendirebiliyor 
mu?

2. Dinlediği eserleri dönem veya form özellikleri açısından kavray-
abiliyor mu?  

3. Öğrencilerden, dinlemesini istediğimiz sanatçıların ses özellikleri 
ve yorumlama sırasında kullandıkları teknikler vb. gibi açılardan 
analizler yapması istenebilir,
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4. Öğrencilerden, çalıştıkları eserleri dinlemeleri ve o eserleri seslen-
diren sanatçılar arasındaki yorumlama farklılıklarını analiz 
etmeleri istenebilir,

5. Dinletilen eseri tanımaya yönelik; dinlediği sanatçıların ses ren-
klerini ayırt edebiliyor mu?  Yorumlamayı teknik açıdan 
değerlendirebiliyor mu? Müzik dinlemede iyi yorumu seçebiliyor 
mu? şeklinde bir sözlü değerlendirme yapılabilir ayrıca dinlediği 
eserlerden iyi yorum farkını ayırt edebilme becerisini ve seçici bir 
müzik alışkanlığı kazanabilme becerisini geliştirmesi yönünden 
sorular sorulabilir şeklinde görüş bildirmişlerdir.

4.11. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kullanılan kaynaklar ile ilgili yanıtlar 
değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu kullanılan kaynakların 
yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Genel görüşleri şunlardır:

1. Ses eğitimine yönelik genel olarak Türkçe kaynaklar yeterli değildir,
2. Türkçe diksiyon ve artikülasyonun geliştirilmesine katkı sağlayacak 

eserlerin, düzenlemelerin, metodların, egzersizlerin ve repertuvarın 
genişletilmesi hedeflenerek daha çok beste yapılmalıdır ve der-
slerde daha çok Türkçe kaynaklara yer verilmelidir,

3. Batı müziği literatürüne yönelik hazırlanmış kaynaklar yeterlidir ve 
kaynaklara ulaşım Türkçe kaynaklara göre daha kolaydır yönünde 
görüş belirtmişlerdir. 

4.11.1. Kaynak sayısı ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların 
Bireysel Ses Eğitimi dersinde kullanılan kaynak sayısına yönelik görüşleri iki 
tema altında toplanmıştır. 

1. temada katılımcıların yanıtları genel olarak değerlendirildiğinde; 
kaynak sayısının hem teori hem de repertuvar açısından yetersiz 
olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca ses eğitimine yönelik 
Türkçe kaynakların nicelik olarak yetersiz olduğunu belirterek 
Türkçe eserlerin, düzenlemelerin ve repertuvarın genişletilmesi 
için daha çok beste yapılması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.

2. temada katılımcıların yanıtları genel olarak değerlendirildiğinde; 
kaynak sayısının yeterli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 
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4.11.2. Kaynakların içerik olarak yeterliliği ile ilgili yanıtlar 
değerlendirildiğinde, katılımcıların Bireysel Ses Eğitimi dersinde kullanılan 
kaynakların içerik olarak yeterliliğine yönelik görüşleri iki tema altında 
toplanmıştır. 

1. temada katılımcıların yanıtları genel olarak değerlendirildiğinde; 
kaynakların içerik olarak yetersiz olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Ayrıca ses eğitimine yönelik Türkçe kaynaklarında 
yetersiz olduğunu belirterek Türkçe eserlerin, düzenlemelerin ve 
repertuvarın genişletilmesi hedeflenerek daha çok beste yapılması 
gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. 

2. temada katılımcıların yanıtları genel olarak değerlendirildiğinde; 
kaynakların içerik olarak yeterli olduğunu ve Batı müziği liter-
atürüne yönelik hazırlanmış kaynakların ise hem teorik hem de 
uygulama açısından yeterli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

4.12. Bireysel Ses Eğitimi dersi için doğru repertuvar seçiminin önemi ve 
en gerekli görülen kaynaklar ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların 
büyük çoğunluğu repertuvar seçimin oldukça önemli olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Genel görüşleri şunlardır:

1. Bireysel ses eğitimi dersinde repertuvar seçimi oldukça önemlidir,
2. Repertuvar öğrencilerin bireysel ses özellikleri, bireysel farklılıkları 

ve hazır bulunuşluk seviyeleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır, 
3. Oluşturulacak repertuvarda bona, solfej, ses etütleri veTürkçe eser-

lere daha çok yer verilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 
Katılımcıların en gerekli gördükleri kaynaklar: Saip Egüz Piyano 
Eşlikli Okul Şarkıları ve Halk Türküleri Düzenlemeleri, Gülşen 
Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm, Keriman Davran- Ferda 
Gürgan Öztürk Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar, Concone, Vaccai, 
Liedler, Memduh Özdemir Türkü Düzenlemeleri, Aria Antiche 
Albümlerdir. Ayrıca katılımcılardan; teorik, metodik, uygulama ve 
repertuvardan oluşan diğer kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

1. Teorik kaynaklar; 

- Şarkı Söyleme Eğitimi (Ayhan Helvacı),
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- Ses Eğitimi Temel Kavramlar İlkeler Yöntemler (Ayşe Meral Töreyin),
- Sesin Peşinde (Mehmet Ömür),
- Sesimiz Eğitimi ve Korunması (Gül Sabar),
- Ses Teknikleri (Mustafa Kartal),
- Ses Eğitimi ve Şarkı Sanatı (Olcay Kolçak),
- Metodik Şan Eğitimi (Esin Özsan),

2. Uygulama Kaynaklar;

a) Egzersiz

- Vocal Warm-ups (Klaus Heizmann),
- Evoking Sound: The Choral Warm-Up (James Jordan),
- Giuseppe Concone Vocal Exercises,
- Nicola Vaccai Vocal Exercises,
- Heinrich Panofka Vocal Exercises,

b) Repertuvar

- Şan ve Piyano İçin 6 Poem (Necil Kazım Akses),
- Piyano Eşliği ile Şarkılar ve Halk Türküleri “LİED” (Ferit 

Hilmi Atrek)
- Sivas Düz Halayı Üç Türkülük Suit (A. Ahmed Saygun),
- Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar Aria Antiche ve Liedler 

(Keriman Davran, Ferda Gürgan Öztürk),
- Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm 1997 (Gülşen Şimşek),
- Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm Lied, Aria Antiche, Aria ve 

Napoliten Şarkılar (Gülşen Şimşek),
- Şan İçin Piyano Eşlikli Türküler (Erdal Tuğcular),
- Piyano Eşlikli Halk Türküleri (Saip Egüz),
- Neapolitan Songs (Amsco Publications),
- World’s Favorite Italian Music Song, Dance and Arias With 

Guitar Chord For Voice and Piano (Albert Games),
- Twenty-One Concert Arias For Soprano in Two Volumes 

Schirmer’s Library of Musical Classics (Wolfgang Amadeus 
Mozart),
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- Twenty-Four Italian Songs and Arias of the Seventeenth and 
Eighteeth Centuries For Medium High Voice, For Medium 
Low Voice Schirmer’s Library of Musical Classics,

4.13. Bireysel Ses Eğitimi dersi için ortak noktaların bulunduğu bir 
programın gerekliği ve önemi ile ilgili yanıtlar değerlendirildiğinde, 
katılımcıların çoğunluğu ortak bir öğretim programının gerekli ve önemli 
olduğu yönünde görüş belirtmiştir. Oluşturulacak programda;

1. Bireysel farklılıkların ve hazır bulunuşluk seviyelerinin göz önünde 
bulundurulması,

2. Programın kolaydan zora, basitten karmaşığa ilkesine göre 
sıralanmış ve seçenekli (opsiyonel) olması,

3. Programın uygulanacağı kurumun yapı ve işleyişinin dikkate 
alınması,

4. Geleneksel müzik türlerinden ve farklı müzik türlerinden oluşan 
repertuvarın uygulanması, noktalarına dikkat edilerek 
oluşturulmasının katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

4.14. Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik yeni bir öğretim programı 
taslağı ile ilgili varsa belirtilecek farklı görüş ve öneriler ile ilgili yanıtlar 
değerlendirildiğinde, katılımcıların oluşturulacak yeni öğretim programına 
ilişkin önerileri şunlardır: 

1. Bireysel Ses Eğitimi açısından program geliştirme mantığı içinde 
hazırlanmış, programın kolaydan zora, basitten karmaşığa ilkesine 
göre sıralanmış ve seçenekli (opsiyonel) olmasına, 

2. Programın uygulanacağı kurumun yapı ve işleyişinin dikkate 
alınmasına,

3. Geleneksel müzik türlerinden ve farklı müzik türlerinden oluşan 
repertuvarın uygulanması dikkat edilerek oluşturulmasına,

4. Ses eğitiminde yabancı kaynakların fazlasıyla mevcut olmasına 
karşın Türkçe dilinde diksiyon ve artikülasyona uygun ses egzersiz 
metodlarının sayıca az olmasının önemli bir eksiklik olduğu ve 
oluşturulacak programda Türkülere ve makamsal hissiyatı veren 
unsurlara daha çok yer verilmesine,

5. Bireysel ses eğitimine yönelik oluşturulacak programda öğrenciye 
bu dersin önemi ve gerekliliği vurgulanarak anlatılmasına ayrıca 
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ses egzersizlerine yönelik kitaplarını oluşturulmasında üretim 
yapacak araştırmacıların desteklenmesine,

6. Ses Eğitimi alanındaki uzmanlardan oluşturulacak bir komisyonla 
toplantılar düzenlenerek görüş ve önerilerin birlikte ele alınmasına,

7. Dönem sonun etkinlik ve sunumlarına daha çok yer verilmesine,
8. Bireysel farklılıkların dikkate alınması öneminin vurgulanmasına,
9. Kodaly Yöntemi, Dalcroze Yöntemi ve Orff Yöntemlerinden 

yararlanılarak aktif bir müzik eğitimi verilmesine dikkat edilerek 
bir program oluşturulması yönünde görüş bildirmişlerdir.

5. SONUÇ

1. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kazandırılacak bilişsel hedef davranışlara 
yönelik; öncelikle teorik olarak sesin oluşumu ve sesin oluşumunda rol 
oynayan anatomik yapılar ile işlevleri, sesin doğru üretilmesi için uygun 
bedensel duruş pozisyonu, insan ses sisteminin sınıflandırılması ve 
gruplar, nefes ve solunum sistemi fizyolojisi konuları anlatılmalıdır. Ses 
eğitiminin gerekliliği, türleri, temel ögeleri ve çeşitli söyleme teknikleri, 
şarkı söyleme sanatı tarihi, ses eğitiminin müzik eğitimindeki yeri ve 
önemini, sesin değişimi, ses hastalıkları nedenleri ve tedavisi, ses 
sağlığının önemi ve korunması ile ilgili teorik bilgilere yer verilmelidir.  
Konularla ilgili teorik bilgiler, video kayıt, internet, CD veya DVD’den 
görsel bir sunum olarak anlatılabilir ve konuyla ilgili ulaşılabilir kaynak-
lardan araştırma ödevleri verilebilir ayrıca mevcut koşullar elverişli ise 
okula alanında bir uzman doktorun davet edilerek öğrencilerin konuları 
bir uzmandan dinleyerek öğrenmelerinin sağlanabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır.

2. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kazandırılacak duyuşsal hedef davranışlara 
yönelik; ses eğitimin etkili konuşma, iletişim ve şarkı söyleme sanatı 
için gerekliliği ve önemi konusunda gerekli bilincin oluşması ile ses 
eğitiminin, mesleki tüm yaşantılar sürecinde sağlıklı ve etkili 
kullanılmasının önemi konusunda gerekli bilincin oluşması 
sağlanmalıdır.  Ses kullanma performansı gerçekleştirmeden önce iç ve 
dış gevşeme hareketleri ile bedensel, ruhsal, zihinsel hazırlık yapmayı 
alışkanlık haline getirmeleri, ses sağlığı ve korunması için gerekli 
davranışların neler olduğu anlatılmalıdır. Sesini profesyonel kullananları 
dinlemeleri, konserler ve opera temsillerine katılmaları teşvik edilmeli 
ve uygun örneklerin video kayıt, internet, CD veya DVD’den görsel bir 
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sunum olarak izletilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
3. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kazandırılacak psikomotor hedef 

davranışlara yönelik;  sesini doğru pozisyonda tasarladığını ve 
oluşturduğunu denetleyebilme, konuşurken ve şarkı söylerken nefesini 
denetleyebilme, Sesin kalitesini arttırmada rezonans boşluklarını etkin 
olarak kullanabilme ve sesi uygun rezonans bölgelerinde büyütme, 
zenginleştirme, armoniklerini geliştirerek şarkıları etkili biçimde 
yorumlayabilme, ses eğitimiyle ilgili kazanımlarını uygulama sırasında 
tam ve eksiksiz olarak uygulayabilme alanında kazanımlar sağlanması 
gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Sesini profesyonel kullananları 
dinlemeleri teşvik edilmeli ve bu yolla izledikleri sanatçıların teknik 
yönden ve bedensel davranışlarını inceleyerek kendi müzikal 
yaşantılarına uyarlamalarının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

4. Bireysel Ses Eğitimi dersinin içeriğine yönelik; hedef davranışların 
kazanılmasında ilk dersten itibaren son derse kadar kazanım elde edil-
inceye kadar hedef davranışların tekrarlanmalı ve bazı davranışların 
zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilerek ve ardışık bir yol izlenerek 
dersin yürütülmelidir. Uygulanacak programda bireysel farklılıklara, 
hazır bulunuşluk düzeylerine özen gösterilmeli ve her hedef davranış 
için yeterli sürenin ayırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

5. Bireysel Ses Eğitimi dersi ile ilgili süre açısından; ders süresi yeterli 
değildir. Bu dersin, ilk iki yıl ve haftada en az 2 saat olmalı ve imkanlar 
dahilinde en az 1 saatinde ses egzersizleri, etüt çalışmaları ve en az 1 
saatinde eserler üzerinde piyano eşlikli uygulama şeklinde yürütülmesi 
gereklidir. Ayrıca 3.ve 4. Sınıfa devam eden öğrenciler için ise seçmeli 
ders olarak programda yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

6. Bireysel Ses Eğitimi dersinin öğrenme-öğretme sürecinde izlenenecek 
yöntemlere ilişkin; gösterip yaptırma, drama ve rol oynama, benzer-
liklerden yararlanma, örnek gösterme, hikaye yazma, hayal gücünü 
çalıştırma, düz anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi, interaktif yön-
temler ile mikro öğretim yöntemlerinin uygulanabilir sonucuna 
ulaşılmıştır.

7. Bireysel Ses Eğitimi dersinin kuramsal bilgiye yönelik becerilerin 
geliştirilmesinde; düz anlatım yöntemi, soru-cevap yönteminin uygu-
lanabilir, alanla ilgili teknik terimler ve seslendirilen eserlerdeki teknik 
ve nüans terimleri, eserlerin dönem, stil özelikleri, formu hakkında 
bilgi verilerek, öğrencilere foniatri uzmanları ile görüşme sağlanabilir 
ve alanla ilgili yazılı kaynaklar ile video destekli interaktif araştırma 
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ödevlerin verilebilir sonucuna ulaşılmıştır.
8. Bireysel Ses Eğitimi dersinin seslendirmeye yönelik becerilerinin 

geliştirilmesinde; dersi yürüten öğretim elemanının seslendirme süre-
cinde öncelikli olarak kendisinin rol model görevini üstelenerek gösterip 
yaptırma, drama ve rol oynama yöntemi, örnek gösterme, taklit, hayal 
gücünü çalıştırma, benzerliklerden yararlanma, bireysel çalışma 
yöntemi ve interaktif yöntemler uygulanabilir. Öğrencilere canlı per-
formans veya kayıt konserlerin izletilmesinin ve öğrencilerin sahne 
deneyimi kazanması konusunda dinletiler, şan konserleri, sınıf konser-
lerine katılım sağlamalarının teşvik edilmesi sağlanabilir sonucuna 
ulaşılmıştır.

9. Bireysel Ses Eğitimi dersinin dinlemeye yönelik becerilerinin 
geliştirilmesinde; gelişen teknoloji ile sosyal medya araçları üzerinden 
seslendirilecek eserlerin farklı yorumculara ait örneklerinin mevcut 
kayıtlarının dinletilmesi ve interaktif olarak birlikte söyleme ile 
öğrencinin kendini geliştirmesinin desteklenebilir. Öğrencilerin, 
yaşadıkları şehrin imkanları dahilinde konser, opera temsilleri vb. gibi 
etkinlikleri takip etmeleri, seçici bir müzik alışkanlığı kazanmaları ve 
kendilerini bu konularda geliştirmeleri için alanla ilgili müziksel 
örnekleri sıklıkla dinlemelerinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

10. Bireysel Ses Eğitimi dersinin kuramsal bilgiye yönelik becerilerinin 
sınanmasında; kuramsal bilgiye yönelik yazılı veya sözlü uygulama 
olarak dönem içerisinde öğretilen kuramsal bilgilerin geriye dönük 
olarak bildirimi sağlanabilir, eserlerin form, dönem, stil, bestecisi ile 
ilgili soru-cevap yönteminin uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

11. Bireysel Ses Eğitimi dersinin seslendirmeye yönelik becerilerinin 
sınanmasında; seslendirme yönünden öğrenciler ara sınav ve dönem 
sonu sınavlarında belirli bir repertuvarı, dersi yürüten öğretim 
elemanları tarafından oluşturulan bir komisyon karşısında sahne 
anlayışı içinde sunabilir ve buna göre bireysel performansları 
değerlendirilebilir. Eserlerin icrasında gerekli temel ögelerin ve çeşitli 
söyleme tekniklerinin yerleşip yerleşmediğinin tespiti için belirlenen 
ölçütler doğrultusunda performans gözlem formu uygulanabilir sonu-
cuna ulaşılmıştır.

12. Bireysel Ses Eğitimi dersinin dinlemeye yönelik becerilerin 
sınanmasında; öğrencilere dinletilen eserleri tanımaya yönelik, eserleri 
iyi teknik ve yorum açısından değerlendirme, dinlediği eserleri dönem 
veya form özellikleri açısından kavrama,  sanatçıların ses özelliklerini 
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ve ses renklerini ayırt edebilme, yorumlama sırasında kullandıkları 
teknikler açısından sözlü bir sınav uygulanabilir. Ayrıca dinletilen eser-
lerden, müzikte iyi yorum farkını ayırt edebilme becerisi oluşturma ve 
seçici bir müzik alışkanlığı geliştirme yönünden sorular sorulabilir 
sonucuna ulaşılmıştır.

13. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kullanılan kaynakların içeriğine ilişkin; 
kaynaklar içerik olarak yetersizdir. Kaynakların içerik olarak yeterli 
olanları; Batı müziği literatürüne yönelik kaynaklardır bunlar: hem 
teorik hem de uygulama açısından yeterlidir sonucuna ulaşılmıştır.

14. Bireysel Ses Eğitimi dersinde kullanılan kaynakların niceliğine ilişkin; 
kaynak sayısı hem teori hemde repertuvar açısından yetersizdir. Türkçe 
kaynaklar yetersizdir bu nedenle Türkçe eserlerin, düzenlemelerin, 
methodların ve repertuvarın genişletilmesi hedeflenerek daha çok beste 
yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

15.  Bireysel Ses Eğitimi dersi için repertuvar seçimine ilişkin; repertuvar 
seçimi oldukça önemlidir. Repertuvarın, öğrencilerin bireysel ses özel-
likleri ve hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alınarak oluşturulması 
gerektiği vurgulanmıştır. Uygulanacak repertuvarda bona, solfej, ses 
etütleri ve Türkçe eserlere daha çok yer verilmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

16.  Bireysel Ses Eğitimi dersi için ortak programa ilişkin; bireysel 
farklılıkların ve hazır bulunuşluk seviyelerinin göz önünde bulunduru-
larak programın kolaydan zora, basitten karmaşığa ilkesine göre 
sıralanmış, seçenekli (opsiyonel) olması gereklidir. Programın 
uygulanacağı kurumun yapı ve işleyişinin dikkate alınarak geleneksel 
müzik türlerinden ve farklı müzik türlerinden oluşan bir repertuvarın 
uygulanması gereklidir sonucuna ulaşılmıştır.

5.1. Öneriler

1. Bireysel ses eğitimine yönelik, ses etütleri ve ses egzersizleri kitaplarının 
oluşturulmasında üretim yapacak araştırmacılar desteklenmelidir. 

2. Bireysel Ses Eğitimi dersinin uygulanacağı kurumun yapı ve işleyişinin 
dikkate alınmalıdır.

3. Ses Eğitimi alanındaki uzmanlardan oluşturulacak bir komisyonla toplantılar 
düzenlenerek görüş ve önerilerin birlikte ele alınması sağlanmalıdır

4. Öğrencilerin, seslendirmede gerekli özgüveninin gelişmesi ve sahne 
kültürünün gerektirdiği temel disiplinlerin toplum karşısında etkili 
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olarak sergilenmede becerilerinin gelişmesi için daha çok konser 
şeklinde mini dinletiler,  dönem sonu etkinlikleri ayrıca bir komisyon 
karşısında sahne anlayışı içerisinde yorumlama becerilerinin 
geliştirilmesi desteklenmelidir.

5. Ses eğitiminde kullanılan yabancı kaynakların nicelik olarak çok 
olmasına karşın Türkçe dilinde diksiyon ve artikülasyona uygun ses 
egzersiz kitapları, etütler ve metotların sayıca az olmasının önemli bir 
eksiklik olduğu ve uygulanacak programda bu unsurlara dikkat 
edilmelidir. 

6. Bireysel ses eğitimine dersinin amaçları ve hedefleri ile aynı doğrultuda 
ilişkili olan diğer derslerle arasında bir koordinasyon sağlanmalıdır.

7. Bireysel Ses Eğitimi dersine, programda haftada en az iki saat süreyle 
ilk dört dönemde yer verilmelidir.

8. Geleneksel müzik türlerinden ve farklı müzik türlerinden oluşan geniş 
bir repertuvarın uygulanması özen gösterilmelidir.

9. Bu araştırmadan hareketle yeni program geliştirme çalışmaları 
yapılabilir ve oluşturulacak yeni program önerileriyle Bireysel Ses 
Eğitimi dersi daha fazla geliştirilebilir.

10. Bireysel Ses Eğitimi dersi aşağıda belirtilen kazanımlar doğrultusunda 
yürütülmelidir:

- Bireysel Ses eğitimine, başlangıç aşamasında öncelikle teorik- 
kavramsal çerçeve ile başlanmalı ve ilgili teorik bilgiler, video kayıt, 
internet, CD veya DVD’den görsel bir sunum olarak anlatılmalıdır. 

- Sesi doğru yerde üretmede beden-ses ilişkisini ve koordinasyonunu 
gözlemlemede mikro öğretim yönteminden yararlanılabilir ve 
dersler piyano eşliği ile uygulanmalıdır.

- Ses sağlığını koruma ve ses sağlığını koruma bilinci oluşturmaya 
özen gösterilmelidir.  

- Ses eğitimi ile ilgili teknik terimlerin ve müzik terimleri 
tanıtılmalıdır.

- Kazanımların her biri için öğrencilerin bireysel farklılıkları ve hazır 
bulunuşluk seviyesi öngörülerek programda yeterli zaman ayırılmalı 
ve kazanımlar kolaydan zora, yakından uzağa ilkesi benimsenerek 
planlanmalı ayrıca her konunun kendi içindeki alt konuları arasında 
bir ardışıklık yoluyla yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar 
öğretilmesi şeklindeki içerik uygulanmalıdır. 

2. Bireysel Ses Eğitimi dersi program geliştirme mantığı içinde hazırlanmış 
olup, programın kolaydan zora, basitten karmaşığa ilkesine göre 
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sıralanmış ve seçenekli (opsiyonel), öğrencilerin bireysel farklılıkları ve 
hazır bulunuşluk seviyeleri öngörülerek uygulanan bir program 
olmalıdır. 

3. Kodaly Yöntemi, Dalcroze Yöntemi ve Orff Yöntemlerinden 
yararlanılarak elementer müzik hareket uygulamaları, beden perküsyon 
ve ritim çalışmalarına yönelik aktif bir müzik eğitimi verilmesi 
sağlanmalıdır.

4. Bireysel ses eğitimine yönelik oluşturulacak programda öğrenciye 
müzik eğitiminde ses eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda bilimsel 
çalışmalarla desteklenerek gerekli bilinçlendirme yapılmalıdır.

5. Bireysel ses eğitimine yönelik, ses etütleri ve ses egzersizleri kitaplarının 
oluşturulmasında üretim yapacak araştırmacıların desteklenmelidir. 

6. Bireysel Ses Eğitimi dersinin uygulanacağı kurumun yapı ve işleyişinin 
dikkate alınmalıdır.

7. Ses Eğitimi alanındaki uzmanlardan oluşturulacak bir komisyonla 
toplantılar düzenlenerek görüş ve önerilerin birlikte ele alınması 
sağlanmalıdır

8. Öğrencilerin, seslendirmede gerekli özgüveninin gelişmesi ve sahne 
kültürünün gerektirdiği temel disiplinlerin toplum karşısında etkili 
olarak sergilenmede becerilerinin gelişmesi için daha çok konser 
şeklinde mini dinletiler,  dönem sonu etkinlikleri ayrıca bir komisyon 
karşısında sahne anlayışı içerisinde yorumlama becerilerinin 
geliştirilmesi desteklenmelidir.

9. Ses eğitiminde kullanılan yabancı kaynakların nicelik olarak çok 
olmasına karşın Türkçe dilinde diksiyon ve artikülasyona uygun ses 
egzersiz kitapları, etütler ve metotların sayıca az olmasının önemli bir 
eksiklik olduğu ve uygulanacak programda bu unsurlara dikkat 
edilmelidir. 

10. Bireysel ses eğitimine dersinin amaçları ve hedefleri ile aynı doğrultuda 
ilişkili olan diğer derslerle arasında bir koordinasyon sağlanmalıdır.

11. Bireysel Ses Eğitimi dersine, programda haftada en az iki saat süreyle 
ilk dört dönemde yer verilmelidir.

12. Geleneksel müzik türlerinden ve farklı müzik türlerinden oluşan geniş 
bir repertuvarın uygulanması özen gösterilmelidir.

13. Bu araştırmadan hareketle yeni program geliştirme çalışmaları 
yapılabilir ve oluşturulacak yeni program önerileriyle Bireysel Ses 
Eğitimi dersi daha fazla geliştirilebilir.
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