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jilrimiz

ONSOZ

Egitirn kurumlan

bireylerin egitim ihtiyaclanm

karsilarnak

arnacryla kurulur.

Ogrenci ve mezunlan bir ust okula veya yuksekogretirne giris smavlanna hazrrlamak,
istedikleri derslerde yetistirmek

ve bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine

katkida

bulunmak, duzeylerini yukseltrnek amaciyla faaliyet gosteren ozel ogretim kurumlarma
dershane denir.
TUm egitim kurumlannm

oldugu gibi ozel dershanelerin

de ogretmenler

hizmet sunduklan ogrenciler icin daha verimli hale getirilmeleri gerekmektedir.

ve

Boyle

bir ortarru saglama gorevi ise dershane yoneticileri ve KKTC Milli Egitim Bakanhgma
dusmektedir.
Bu arastirmada ozel dershanelerin KKTC egitim sistemine etkilerinin ogretmen
ve

yonetici

dershanedeki
sistemine

algilanna
yonetici

gore

degerlendirilmek

ve ogretmenlerle

nasil bir etkisinin

istenrnistir.

Bu

dogrultuda

gorusulmus; dershanelerin

oldugu degerlendirilrneye

sonuclara gore de ozel dershane yoneticilerine,

KKTC

cahsilmisnr.

ozel
egitim

Ortaya

cikan

Milli Egitim Bakanligi mufettislerine,

ozel dershane ogrenci ve velilerine yararh olacagi dusunulen oneriler sunulrnustur.
Cahsma verilerinin saglanrnasmda gorusme onerimi kabul eden ve zaman aymp
sorulanrru

ictenlikle yanrtlayan ozel dershane yonetici ve ogretmenlerine

tesekkiir

ederim.
Arasurrnarun hazirlanmasmda

yardim ve yonlendirmeleriyle

yol gosteren ve hep

moral veren yaklasirmyla destek olan tez danrsmantm Yrd. 009. Dr. Gokmen DAGLI
'ya en icten sayg1 ve tesekkurlerimi sunanm.
Egitim yasamimda ve bu gunlere gelmemde onernli paya sahip sevgili anneme,
babama, kardeslerirne; calisrnarru bitirebilmem icin her ttirlti destegi saglayan ve sabir
gosteren sevgili esirn Ayla iRMAK'a 90k tesekkur ediyorum.

Ertugrul iRMAK
Lefkosa.Ztll J
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OZET

OZEL DERSHANELERiN KKTC EGiTiM SiSTEMiNE
ETKiLERiNiN YONETiCi VE OGRETMEN ALGILARINA GORE
DEGERLENDiRiLMESi
iRMAK, Ertugrul
Yuksek Lisans, Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim
Dalt
Tez Damsmarn: Doc;. Dr. Gokrnen DAGLI
Haziran, 2013
Ogrencileri
"dershane"

bir list okula hazirlamak

denilen ozel kurs merkezleri

olan ozel dershaneler,
faaliyetlerine

kurulmustur,

KKTC egitirn sisteminin

devam etmektedirler.

egitim sistemine

veya ilniversiteye

etkilerinin

icin adma

Dilnyada bircok ulkede ornegi

bir parcasi olarak egitim ve ogretim

Bu cahsrnarnn

dershanede

hazrrlamak

amaci Ozel dershanelerin

cahsan yonetici ve ogretmen

KKTC

algilanna

gore

degerlendirmektir.
Bu amac
ogrencilerin

dogrultusunda

dershaneye

calisilrrusnr.

dershanede

cahsma

ve

KKTC egitimine olumlu ya

Ozel dershanelerde

cahsan yonetici ve

algilanru belirlemeye yonelik, veri toplama araci olarak hazirlanan yan

yaprlandinlrrus
bulunan

ve yoneticilere

gitme nedenleri ile dershanelerin

da olumsuz etkileri belirlenmeye
ogretmenlerin

ogretmen

gorusrne

ozel

formlan

dershanelerde

kullamlrmsnr.

gorev

yapan

ogretmen ve 7 yoneticiyle gorusulmustur.

Veri toplamak

yonetici

amaciyla

ve ogretrnenlerden

KKTC'de
olusan

25

Eide edilen veriler nitel arastirma yontemiyle

incelenmistir.
Arastirma
okullannda
kururnlandrr,
cozrne

bulgulanndan

yeterli

smav

Ogrenciler

tekniklerini,

elde edilen sonuclara

egitirnini

alamayan

ogrencilerin

smav

heyecaruru

yardirn aldigt yerler ozel dershanelerdir.
yapan

tercih

smav icin gerekli olan test cozme tekniklerini,
yenmeyi

dershanelerden

Ekonomik acidan imkaru olmayan velilerin cocuklarma

onculuk

gore ozel dershaneler,

kurumlardir.

egitim

pratik soru

ogrenmektedirler.

okul derslerine takviye arnach

Egitirnde teknolojik

Aynca dershaneler

ettigi

devlet

KKTC'de

yenilikleri

uygulamada

istihdama

buyuk

katki

sagladiklan gorulmustur.
Anahtar Kelimeler: Ozel Dershane, ilniversiteye giris smavi, ogretmen ve yoneticiler
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ABSTRACT
INVESTIGATING CRAM SCHOOLS EFFECTS ON KKTC EDUCATION SYSTEM
AND MANEGERS AND TEACHERS PERCEPTION WHO ARE WORKING IN
PRIVATE COURSES.
IRMAK, Ertugrul
M.S.,: Educational Management, Supervision and Planning
Thesis Advisor: Ass. Professor Gokrnen DAGLI
July, 2013
Preparation students for a higher class or university, cram schools known as
"dershane" is founded. Cram schools which are a part of KKTC education system have
a lot of different examples in the world. The purpose of the this study is to assess the
effects of the cram schools in KKTC on the perception of cram schools managers and
teachers.
The purpose of this study is to determine the reason of why the managers and
teachers are working in cram schools, the reason of students going to cram schools, and
positive or negative effects of cram schools on KKTC education system.
As a method of qualitative analysis, the interview technique was used for this
study. "Semi-Structured Interview" questionnaires were prepared and applied to 25
cram school teachers and managers working in KKTC. This data investigated by a
method of qualitive analyses technique.
The finding of this study is cram schools are the schools which the students
prefer who cannot have enough exam study in public schools. Students are learning the
techniques of solving exam questions, easy solving methods of problems, and
surmounting the exam excitement in cram schools. The families who cannot afford
private schools are also choosing cram schools for helping their children's' school
lessons. Cram schools are the foundations which leads the innovation of education. In
addition cram schools have a great contribution on KKTC employment.
KEY WORDS: Cram schools, University Attending Exam, Teachers and Managers
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1.BOLUM:
Bu bolurnde arastirrnanm

problemi,

arnaci, onemi, simrhhklan, sayrltilan

ve

arastirrna ile ilgili tarumlar yer almaktadir.

1.1.Problem durumu
KKTC'

de liseden mezun olan her ogrencinin

yeterli sayida Universite bulunmaktadir.

egitimine

Oniversitelerden

devam edebilecegi

mezun olduktan sonra bosta

kalma dusuncesi ogrencileri daha nitelikli bolumlerde okumaya yonlendirmektedir.

Iyi bolurnlerde
saglayacaktir.

okuma

dusuncesi

var olan yans ortammm

devam

Bu yans sadece KKTC'de degil Turkiye ve gelismis bircok Ulkede devam

etmektedir. Bu baglamda Dagli'nm (2006) yaprms oldugu "Ozel dershanelere
gonderen

etmesini

velilerin

dershaneler

hakkmdaki

gorli~ ve beklentileri"

ogrenci

adh arastirmada

yuksek ogretimde okullasrna oraru cok yuksek olan ABD ve Japonya gibi ulkelerde bile
universiteye

girebilmek

soylernistir.

Basturk

icin ogrencilerin

(2003)'e

birbirleriyle

gore "Yuksek

kryasiya yansmakta olduklanru

ogretimde

ki mevcut

kontenjanlarm

yetersizligi, iyi bir Universite ve bolum kazanma istegi, i~ sahibi olabilmek icin yuksek
ogretimin

dismdaki

hazirlanma

alternatiflerin

gerektirmektedir."

az olmasi,

Gorusunu

tiniversiteye

giris smavma

ifade etmistir. Bu baglarnda ogrenciler

smavlarma hazrrlanrnak icin KKTC ve Turkiyede adma "dershane",
school",

Tayvan'da "Buxiban",

ozel bir

Brezilya'da "cursinhos"

giris

ingiltere de "cram

gibi isimlerle

calisan

ozel

ogretim kurumlanrn tercih etmektedirler.
Dershaneye gitme nedenleri sadece yukanda sayilan nedenler degildir, Ozel ders
almaya irnkam olmayan veli okula takviye amach cocugunu dershaneye

gonderiyor.

Dershaneler

dershaneye

okuldan

daha iyi egitim veriyor dusuncesinde

ogrencilerin

gitmesine sebep olrnaktadir.
Dershaneler bir taraftan tercih edilen kurumlar olurken diger taraftan da tartisilan
kurumlar olmaya devam etmektedirler.
ogrencilerln

matematiksel

olumlu ve olumsuz

basansi

yonlerini

Hsieh'in (2001) yaprms oldugu "dershanelerin

Uzerindeki etkisi" adh arastirmada

Ulkesi olan Tayvan baglarrunda

(200 I) ifade ettigine gore, ozel dershanelerin

dershanelerin

ele alrrustir. Hsieh'in

olumlu yonlerini savunan arastirrnacilar

ozel dershane gibi kurumlann daha cok sey ogrenme imkaru verdigini savunmaktadirlar
(Chen,1978; Huang,1993; Wang1983; Wu 1993).

1

Dershanelerin

olumlu etkileri oldugu gibi olumsuz etkileri de vardir. Basturk

(2003)'e gore " Dershanelerde
ogrencilerin ilretkenliklerini

gosterilen

metotlar smavlarda

kisitlamaktadrr."

basanh olmak isteyen

Gorustlnti savunrnustur.

Stevenson ve Baker'm (1992) de ifade ettigi gibi dershaneler, her toplumun giris
smavr sistemlerine

gore kendine ozgil nitelikler

Dogan'a (2010) gore "Ozel dershanelerde

tasirnaktadir.

Bu goril~ baglammda

verilen matematik ogretiminin niteliginin ve

ogrenciler ilzerindeki yansrmalanrun

incelenmesi"

ekonomik ve teknolojik

duzeyi, yonetim sekli, sosyal durumu ve tarihsel

olarak

gecirmis

gelismislik

oldugu

evreler

birbirinin

konulu arasnrrnasmda

aymsi

olamayacagmdan

"Her iilkenin

ozel

dershane

kurumlan da birbirinin ay111s1 degildir. Bu nedenle ingiltere gibi gelismis iilkelerde bile
var olan dershane

kavrarru

tam olarak

Tiirkiye'deki

dershanelere

benzememekte;

ozellikle ekonomik acidan ve arnac bakimmdan farkhhklar gosterrnektedir."
arasnrmasmda
Bu

olumsuz

ifade etrnistir.
baglarnda

dershanelerde

ogrenciler

neden

dershanelere

calisma nedenleri, Dershanelerin

etkileri

ogreunen

Goruslerini

nelerdir

gorusleri

gidiyor.

Ogretmenlerin

KKTC egitim sistemine olumlu ya da

gibi sorular

baglarmnda

ortaya cikanlrnaya

cahsilrrusur.

dershanede

gorevli

Bu arasnrrna

yonetici

ve

ile elde edilecek

bulgulardan cikanlacak sonuclar ve onerilerin dershane yoneticileri ve ogretmenlerine,
dershaneleri

tercih eden ogrencilere

ve Milli Egitirn Bakanligi cahsanlanna yardimci

olacagi dusunulmektedir.
Buradan hareketle ozel dershanelerin

KKTC egitim sistemine etkileri yonetici ve

ogretmen alg1lar111111 incelenmesi bu arastirrnarun problem ciimlesini olusturmaktadir.

1.2.Problem Ciimlesi
A91k ve secik tarumlanrms
arastirrna icin iyi bir baslangicnr
dershanelerin,

ve neler yapilacagi

belli olan arastirma

problemi,

(Karasar, 2003). Bu taruma gore arastirmada

"Ozel

KKTC egitim sistemine etkileri yonetici ve ogretmen algilanna gore nasil

degerlendirilmektedir?"

sorusuna yonelik durum calismasi yapilacaktir.

1.3.Alt problemler
Bu arastirmarun

amaci Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti

yer alan ozel dershanelerin
gorev

yapan

yonetici

ve

Egitim Sistemi icinde

KKTC egitirn sistemine etkilerinin yine bu dershanelerde
ogretrnenlerin

goruslerini
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belirlemektir.

Bu

amac

dogrultusunda

KKTC 'de dershanelerde

gorev yapan yonetici ve ogretmen goruslerine

ulasabilmek icin asagidaki sorulara cevap aranrrustir:
1. Ozel dershanelerde

cahsmayi tercih etmenizin sebepleri nelerdir?

2. Ozel dershanelerde

cahsmanm avantajlan ve dezavantajlan sizce nelerdir?

3. Ozel dershanede

verilen egitim

ile devlet okullarmda

verilen egitim

arasmdaki

farklar nelerdir?
4. Ozel dershanelerin

KKTC'deki egitim sistemine

olumlu

ya da olumsuz

etkileri

neler?
5. Ozel dershanelerin

gelecegi ile ilgili medyada cikan haberler sizi nasil etkiliyor?

6. Derse hazirlamrken

dikkat ettiginiz noktalar ve yararlandigiruz

kaynaklar nelerdir?

Birders saatinde ders anlatirken en 90k hangi yonternleri kullamyorsunuz?
7. Size gore ogrencilerin dershaneye gitme nedenleri nelerdir?
8. Ogrencilerin dershanede verilen egitimden tam olarak yararlanabilmesi
nelere

dikkat

etmeleri

gerekrnektedir?

Ogretmcn

olarak

icin ozellikle

ogrencilere,

smava

hazirlamrken en 90k hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
9. Lise birincilerinin

Universite giris smavmda basansiz olmasmm nedenleri nelerdir?

Size gore her ogrenci YGS' de basanh olabilir mi?
1.4.Ara~tarmanrn
Bir toplumu

a m a cr

ayakta tutan ve gelecege

egitirn kurumlan bulunmaktadir,

tasiyacak

Ozel dershaneler,

olacak insanlann ugradig: egitim kururnlandir.
dershanelerincikanlarak,

KKTC

egitim

sistemine

ozel dershanelerin

olan nesillerin

KKTC'nin geleceginde

Bu cahsmarun

olumlu

yardimci olmak hem de ozel dershaneleri

soz sahibi

iki amaci vardir. Ozel

ya da olumsuz

aksayan yanlanru yetkililerin

yetistirildigi

etkilerinin

ortaya

gorrnesi ve yenilemesine

her yd tercih eden ogrencilere

tavsiyelerde

bulunmakn.
1.5.Ara~tarmanrn

onemi

Her Ulkenin bircok sorunu vardir. Bu sorunlann basmda egitim her zaman yerini
almaktadir. Iyi bir egitirn hem egitim sisteminin coztuntl olacak hem de diger sorunlann

cozulmesine katkr saglayacaktir.
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Ulkernizin geleceginde soz sahibi olacak nesilleri yetistirrnek zorundayiz. Ozel
dershaneler

gelecegin

egitimcilerini,

~

doktorlanru,

hukukculanrn

mi.ihendislerini

ve

bircok alanda i.ilkemize fayda saglayacak insanlan yetistirrne amaci gi.iden kurumlardir,
Bu arnac icin yasal cercevesi

olusturulmus

ozel dershaneler

egitim ve ogretim

faaliyetlerine devam etmektedir
Gilni.imi.iz di.inyasmda, ni.ifusu cagdas bir toplum olmanm gerektirdigi

bilgi,

beceri ve yeteneklerle donatarak, yi.iksek nitelikli insan sermayesi stoku elde etmektir.
Ulkelerin sahibi oldugu diger kaynaklann
dogrultusunda
arasmda

harekete

gecirilerek

yer alabilmenin

"yetismis

insan

gilcil"

on-sarti,

ulusal hedefler ve ekonominin

di.inyanm kalkmrms-gelismis,
nufusun

guclu toplumlan

uygun egitim politikalan

ne donusturulmesine

baghdir.

gerekleri

gelistirilerek

Bilgi teknolojilerinin

bas

dondurucu bir hizla gelistigi gilnilmi.iz dilnyasmda, beseri sermaye yatmmlan, egitim ve
aynlacak

arastirmaya

kaynaklarm

ktiresel ekonomide

cercevede,

artmlmasi

hayati

krthg: cekilen

bir onem

kazanmisur.

en kritik kaynak "beseri

Bu

sermaye"

kaynaklan haline gelmistir (TED,2005).
Egitim sisteminin bir parcasi olan ozel dershanelerin bu amac dogrultusuna daha
iyi hizmet sunabilmesi
dershanelerde
arastirrna

amaclanmaktadir.

Ozel dershanelerin

gorevli yonetici ve ogretmenlerin

hem ozel dershanelerin

sorunlanru

kendi sorunlanm

ozel

algilan ile tespit etmeye cahstik. Bu

gidereme

hem de ogrencilerin

bu

kurumlardan yuksek verim almalanrn saglarnak adma bilimsel bir katki saglayacaktir.
1.6. Sayrl ti la r'(v a r sa yrm la r )
Varsayim

bir bakima, arastirmada

konu edilen kuram, ilke ve uygulamalar

hakkmda arastirmacnun yaptrgi gerekceli kabuldilr. Karutlanmasma

gerek kalmadan

dogru olarak kabul edilen durumlara sayilti (varsayim) denilir (Karasar, 2005).
Bu nedenle arastirmada

asagidaki

konular dikkate almarak su sayilnlar

one

si.iri.ilmektedir.
1. Arastirrna icin secilen calisma grubunun evreni temsil edebilecek nitelik ve
nicelikte oldugu kabul edilmektedir.
2. Arastirmaya

katilan ogretmenler

ve ogrenciler sorulan sorulan samimi ve

icten bir sekilde cevaplandirrrustir.
3. ilgili

literati.ir taramasi

sonucu

elde edilen

dilsiinulmektedir.
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bilgilerin

yeterli

oldugu

1. 7. Srm r lrh k la r
Arastirrnacmm,

gerceklestiremedigi

yapmayi

dusundugt;

ancak

bazi

zorluklarla

pratikte

durumlar arasnrmarun snurhhklandirrKarasar, 1994)

Bu arastirmada,
•

Arastirma

KKTC

dershaneleri

'deki;

kapsarnaktadir.

iiniversiteye

hazirhk

ve okula

yardimci

olan

ozel

Ozel ingilizce kurslan bu arastirma kapsarm disinda

tutulrnustur.
•

Arastirrnada

yonetici

olarak

dershane

rnudurleri

ve

dershanelerde

cahsan

ogretmenler dikkate almrrustir.

• Arastirma 2012-2013 egitim ogretim
Bakanhgina

bagh ozel dershanelerde

yilmda Milli Egitim Genclik
gorevli ogretmen

ve yonetici

ve Spor

gorusleriyle

suurlidir.

• Arastirma icin veri toplama sliresi 2012-2013 ogretim yih yaz donerni ile smirhdrr.
• Arastirma, gorusme sorulanna katilrmcilann
Bakanhgi'ndan ahnabilecek

verrnis olduklan

yarutlar ve Egitim

istatistiklerle sirurhdrr.

1.8. Tam m la r

Dershane: Ogrenci ve mezunlan
smavlarma

hazirlamak,

deneyimlerine

istedikleri

bir list okula veya yuksekogretime

derslerde

yetistirmek

katkida bulunmak, duzeylerini

girls

ve bilgi, beceri, yetenek ve

yukseltmek amaciyla faaliyet gosteren

ozel ogretim kururnlandir.
"
Universite

smavlan:

Yuksek

ogretim

egitirni

almak

isteyen

belirlemek amaciyla OSYM tarafmdan uygulanan smavlardtr.( YGS, L YS)
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ogrencileri

BOLUMII

KURAMSAL <;ER<;EVE iLE

n.cn.t ARA~TIRMALAR

2.Ara~tlrmanm Kavramsal Cercevesi

Bu bolumde

ilk olarak

ingiltere'nin egitim basamaklan
sonra egitim sistemimizin

KKTC

ile birlikte

ve yuksekogretime

sonuclanndan

Turkiye,

Almanya,

Fransa

gecis sistemleri ele almacak daha

ortaya cikan ozel dershanelerle

ilgili bilgiler

verilecektir.

2.1 KKTC Egitim Sistemi

Sekil 1. Kuzey Kibris Tiirk Cumhuriyeti Egitim Sistemi (MEBNet, 2012)
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ve

Kibns
bireylerini,

Turk

Milli

asagidaki

Ilke ve Devrimleri

Egitiminin

fikralarda

ongorulen

ile yurttaslar

cagdaslasrnayi

hedefleyen

milliyetciligine,

demokrasi,

koruyan ve gelistiren

kulturel

Tiirk

koruyan

ve gelistiren,

toplumuna,

nitelikleri

surekli

yurttaslar

laik devletine

karsi sorumluluk

ve

duyan,

ve ailesine

bansci

bilimsel

ancak

kendi

bilen,

manevi

seven,

ve

Anayurdu

gi.i9li.i baglarla

bagh,

bilen ve bu bilinc ve

haklanrn

korumasmi

cikarlanrun

ustunde

cahsan

bilen

ve becerilerle

ahskanhklarim

kazandirrnak;
mutlu kilacak

rnutlulugu
kultiirel

sahip

artirmak;

degerlendirrnek
donatmak;
onlan

kalkinmayi

destekleyip

birlikte

mutlulugu

yurttaslar

boylece,

hizlandiran;
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koruyan,

ve sonuna kadar direnen,

cikanp

gelistirrnek

ve dayarusrna

toplumunu

suretiyle,

ile is gorrne

ve onlann,

bir yandan

birlik ve butunluk

olarak yetistirmek

toplumun

ozenle

ile kalkmmasma

yapict, yaratici ve seckin bir ortagi yapmak

surekli caba gosteren

rnutlulugunu

bu yolla hayata hazirlamak

diger yandan, toplumsal

bulunan,

olarak yetistirrnek;

ve ortaya

saglamak;

katkida

devletini

karsi savunan

onlara

ve toplumun

olrnalanru

ekonomisine

ve

gelismis

deger veren, toplumuna

ve kendi

varhgmi

yaprci, yaratici ve verimli yurttaslar

bilgi

bir meslege

tutan

bicimde

genis bir dunya gorusune

girisirne

toplum

ve onu her turlu tehlikeye

ilgi ve yeteneklerini

ve ailelerini

toplumun

ve saghkli

gucune,

saygih

gelismis,

goren,

dengeli

dusunme

her yonuyle

mutlulugunda

cesur, kisilikli,

uygarhgin

Atati.irk

bagh, bunlan

baglanan,

karsi gorev ve sorumluluklanru

donusturebilen,

ve karaktere,

cikarlanru

gelismesine

ve

vardiran

ve toplumunu

toplumuna

sahip, insani seven, insana ve insan haklanna

gerekli

inancla

yurdunu

zihin, ahlak ve duygu bakimmdan

saglarn bir kisilige

refah

bilince

amaclayan,

olarak yetistirrnektir.

Beden,

toplum

ortakliguu

tum
Atati.irk

ozunde yatan gercekleri

ve bu mucadeleye

oz yurduna,

davramsa

yetistirmektir.

listi.inli.igli ilkelerine

var olma rnucadelesinin

degerlerini

ulusuna,

toplumunun

olarak yetistirmek.

varan

yurduna,

milli

sosyal adalet ve hukukun

yurttaslar

Turk

cercevesinde

milletini

bilincine

Turk

Kibns

bir fikir ve duygu

tarihinin

Turkiye'ye,

amaci,

esaslar

arasmda

ve

Kibns Turk Toplumunun,
mucadele

gene!

kendilerini

katkida
yurdunda

bulunacak
refah

icinde ekonomik,
ve

ulusunu,

sosyal
cagdas

isteyen ve bu istek dogrultusunda

(MEBNet,2012).

ve

2.2.Milli Egitim Sisteminin Genel Yapisi
Kibns Tiirk Milli Egitim Sistemi Orgiin Egitim ve Yaygm Egitim olmak tizere
iki ana bolumden olusur.

2.2.1.0rgiin Egitim
2.2.1.1.0kul Oncesi Egitimi

Okul oncesi egitim; ilkogretim
Devlet eliyle yurutulecek
egitim

cag

nufusunun

yasma gelmemis

cocuklann

egitimini

kapsar.

okul oncesi egitim bir veya iki yd silreli olup okul oncesi
tilmilnil

kapsayacak

sekilde

bir

programa

bagh

olarak

yaygmlastinhr.
Okuloncesi

egitimin

amac ve gorevleri,

Kibns Tilrk milli egitiminin

gene!

amaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
Cocuklann

beden, zihin ve duygu yonlerinden

gelismesini,

iyi ahskanliklar

ve

yararh beceriler kazanmasirn saglarnak;
Cocuklan her yonden ilkogretime hazirlarnak;
Elverissiz cevre ve aile kosullanndan

gelen cocuklara, uygun bir yetisme ortarm

yaratmak;

halinde

Cocuklann Turkceyi dogru ve gilzel konusrnalanru

saglamak.

Okuloncesi

ilkokullara

veya

egitim kurumlan

ilgili

diger

ogretim

acilabilecegi gibi, ayn anaokullan
Ayn anaokullarma

devlet okullannda
kurumlanna

bagh

bagh anasuuflan

uygulama

smiflan olarak

simflanna

o yilm 31 ralik

olarak da kurulabilirler.

bagh anasmiflan

ile uygulama

gilnilnden once dort veya bes yasmi tamamlayan cocuklar

almrr,

2.2.1.2.ilkogretim
llkogretim o yihn 31 Arahk gUnilnden once alti yasiru tamamlayan cocuklann

yasuu tamamlaymcaya

kadar suren egitim ve ogretirnlerini kapsar.
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Zorunlu ilkogretim

cagi, cocugun alt, ya~1111 tarnamladigt yihn Agustos aymm son gtinilnti izleyen ogretim

yrh basmda baslar.
Ilkogretimin arnac ve gorevleri, Kibns Turk milli egitirninin gene! amaclanna ve
temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
Ogrencilere, Atatilrk llke ve devrimleri ile Atatilrk rnilliyetciligini
milcadelemizin

kokeninde yatan gercekleri ogretmek;
8

ve toplumsal

iyi ve yararh birer yurttas olarak yetisebilrneleri

Cocuklara,

icin gerekli temel

bilgi, beceri, davrarus ve ahskanhklan kazandirmak;
Cocuklan,

ilgi ve yetenekleri

yonunde yetistirerek

onlan toplumsal yasama ve

list ogrenime hazirlamak;
Cocuklann

estetik duygulanm

gorebilrne yetenegini

gelistirrnek,

kazandirmak

gi.izeli ve iyiyi

onlara, dogruyu,

ve onlarda, birlikte hareket etme, isbirligi,

yardirnlasma, arkadaslik, insan sevgisi gibi i.isti.in duygulan yaratmak.
bir veya iki yilhk anasiruflan

llkogretim kurumlan,

olusur. llkokulun besinci sirufi bitirildiginde,

ile bes yilhk ilkokullardan

ilkokul diplornasi verilir.

2.2.1.3.0rtaogretim
Ortaogretim,
Ilkogretimi

ilkogretime

tamamlayan

olanaklarmdan

her

dayah en az alti yd si.ireli egitimin ti.imtini.i kapsar.
ogrenci,

ortaogretime

devam

etme

ve

ortaogretim

ilgi ve yetenekleri olcusunde yararlanma hakkma sahiptir.

Ortaogretirnin

amac ve gorevleri, Kibns Turk milli egitiminin gene! amaclanna

ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
•

Atattirk rnilliyetciligi

dogrultusunda

sosyal ve kulturel butunlesmeyi

saglarnak

ve korumak;
Turn ogrencilere

ortaogretim

duzeyinde

asgari ortak bir gene! kultur vermek

suretiyle, onlara kisi ve toplum sorunlanru taruma, bunlara cozum yollan arama
ve toplumun

ekonomik,

sosyal

ve kulturel

kalkmmasma

katkida

bulunma

bilincini ve gi.ici.inti kazandirmak;
Ogrencileri,

toplum

cercevesinde

ilgi ve yeteneklerine

meslege

hem

ekonomisinin

yuksek

ogretime

gereklerini

de gozeten

cesitli programlar

gore gelistirerek yuksek ogretime veya hem
veya

toplumsal

yasama

ve

is alanlanna

hazirlamak.
Ortaogretim
uygulayan

kurumlan,

ve agirhk verdikleri

liseleri, teknik
kurulabilecekleri

3 yillik ortaokullar
program

liseler ve diger liselerden

ile ortaokul ustu cesitli programlar

uyannca

adlandinlan

gene! liseler, meslek

olusur.

Ortaokullar,

ayn okullar

gibi, bir liseye bagh olarak da kurulabilirler.

halinde

Ortaogretim kurumlarmm

si.iresi, alti yildan az olmamak iizere uygulanan programm ozelligine gore Bakanlikca
saptamr.

Ortaokulu

bitirenlere

Ortaokul

diplomasi,

lisenin turune uygun diploma verilir.
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liseyi bitirenlere

de bitirdikleri

Yoneltrne, ozellikle ortaokulda baslar ve yogunluk kazarur. Yarulmalan onlemek
ve muhtemel gelismelere gore yeniden yoneltrneyi saglamak icin, yoneltme, liselerde de
devam eder.

2.2.1.4.Yiiksek Ogretim
Yuksekogretim,

ortaogretime

en az iki yillik

dayali

yuksekogretim

egitimin tlimtinti kapsar. Liselerden herhangi birini basan ile tamamlayan
yuksekogrenim

kurumlannm

kosullanna

yararlanma hakkma sahiptirler.

bagli

Yuksekogretimin

kaydryla,

olmak

veren

ogrenciler,

bu kurumlardan

amac ve gorevleri, Krbns Turk milli

egitiminin gene! arnaclanna ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
Atatlirk milliyetciligi

dogrultusunda

sosyal ve kUltUrel butunlesmeyi

saglamak

ve korumak;
Ogrcncileri,

ilgi ve yetenekleri olcusunde ve dogrultusunda

en list dtizeyde

ve cesitli

alanlardaki

insan

gucu

yurdun ve toplumun

gereksinimlerine

gore

yetistirmek;
Cesitli

duzeylerde

ve ozellikle

toplumsal

gereksinimlere

uygun

alanlarda

bilimsel ogretim yapmak;
Yurdumuzu

ilgilendirenler

basta

olmak

uzere;

sosyal,

ekonomik,

kulturel

konularla, gene! ve teknik egitimle ilgili her tlirlli sorunu bilimsel yontemlerle
cozumlemek

icin, bilimleri genisletip derinlestirici

inceleme ve arastrrmalarda

bulunmak ve bu konuda kamuoyunu aydmlatici sozlu, yazili ve benzeri yollarla
yaymlar yapmak;
Yurdun kalkmma ve gelismesini
bilimsel

bir yaklasirnla

ogretim,

etkileyen sorunlan 90k yonlu bir bicimde ve
inceleme

ve arastirma

konusu

yapmak;

bulgulan, sonuclan ve onerileri genelde toplumun ve ozelde yasama ve yurutme
organlan

ile sorunlardan

etkilenen diger toplum kesimlerinin

yararlanmasma

sunmak;
Yaygm egitim hizmetlerinde
Yuksekogretim

bulunmak.

kurumlarmm

kurulusu,

ogretim liyeleri ile ilgili esaslar ve yuksekogretim

a91h~1, ozel arnaclan,

calismalan ve

kurumlanna iliskin diger hususlar, bu

kurumlarm ozel yasalarmda belirlenir.
Yuksekogretim

parahdir,

Ancak, maddi olanaklan

elverisli olmayan,

basanh

ogrenciler ile oztirlu ogrencilerin her tilrlii ogrenim giderleri, olanaklan olcusunde burs,
kredi, parasiz yatih ve benzeri yollarla devletce karsilamr.
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Bazi Kibns Tlirkleri ogrenirnlerini
tercih etmektedir.

yurtdisinda

KKTC'de yuksekogrenim

ozellikle, TUrkiye'de yurutmeyi

goren Kibns TUrkU ogrenci sayisi 9,414

iken yurtdismda ogrenim goren Kibns Ti.irkU ogrenci sayisi 1,631 'dir.(MEBNet, 2012)
KKTC'de

ogrenim

goren

yabanci

ogrencilerin

14,624 kisi gibi buyuk bir

cogunlugu TUrkiye'den olmakla beraber, Ortadogu Ulkelerinden 1,896 kisi gelmektedir.
Oniversitelerin

cogu mastrr

saglamaktadir

(MEBNet, 2012).

ve doktora

programlan gibi yuksek

lisans olanaklan

2.2.1.5.U niversiteler:
Girne Amerikan Oniversitesi
Yakm Dogu Oniversitesi
Dogu Akdeniz Oniversitesi
Uluslararasi Kibns Oniversitesi
Lefke Avrupa Oniversitesi
Orta dogu teknik Universitesi Kuzey Kibns KampUsU
iTO Kuzey Kibns KampUsU
Karpaz Akdeniz Oniversitesi

2.2.1.6.Universitelere Giri~ Iein Gerekli Kriterler
TUm basvuru sahiplerinin bir orta ogretim veya denk bir okuldan bir sertifika
ve mezuniyet
OSYM

belgesi

(Ogrenci

olmasi

Secme

gereklidir.

TUm Turk vatandaslan

ve Yerlestirrne

Smavi)

sistemi

iiniversitelere

ile ahrur.

Yabanci

ogrencilerin,

Yakm Dogu Oniversitesi

haric, diger Universiteler

icin giris sinavi

zorunlulugu

bulunmamaktadir.

universiteler

ve

karsilanacagma
Oniversiteye

Bazi

dair basvuru sahiplerinden

kabul edilen ogrenciterden

okul

hare

giderlerinin

banka garanti belgesi talep etmektedir.

ingilizce yeterliligi olmayanlar

yogun bir

Ingilizce programma tabi tutulmaktadir.

2.2.1.7.0zel Egitim
Bedenen ve zihnen ozurlu olup ozel bir egitim ve ogrenime gereksinimi

olan

okul oncesi egitirn yasma ulasmis cocuklann onsekiz yasma kadar olan egitimlerinin
tumunu kapsar.
Ozel egitime gereksinen her ogrenci zorunlu egitim cagmda iken ilgi ve yetenegi
oranmda, zorunlu olarak ozel egitimden parasiz veya parasiz yatih yararlanma hakkma
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sahiptir.

Ancak, zorunlu egitirn yasi disinda da ozel egitim gormek isteyenlere, gerekli

egitirn olanagi devletce saglarur.
Ozel egitirnin amac ve gorevleri, Kibns Turk milli egitirninin gene! arnaclanna
ve temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
Ataturk ilke ve devrimleri
sosyal ve kulturel butunlesmeyi

ve Ataturk Milliyetciligi

ile belirlenen

dogrultuda

saglamak;

Ozel egitim gereksiniminde

olan her ogrenciye

azami

ilgi ve yeteneklerini

derecede gelistirrne firsat ve olanagi vermek;
Bu ogrencileri,
gerektiginde

mesleki

kendilerine

ve topluma

rehabilitasyonlanm

yararh

yurttaslar

saglamak, Ozel

olarak yetistirrnek;

egitirn

kurumlan;

ozel

programlar uygulayan ayn okullar halinde kurulur veya diger okul bunyelerindeki

ozel

simflardan veya gruplardan olusur.
2.2.2. Y aygm Egitim
Orgun egitim dismdaki egitim etkinliklerini kapsar

2.3. Gelismis

Bazi Ulkelerde U niversiteye

Glrls

Sistemleri ve Ozel

Dershanelerin Durumu
Ozel dershane olgusu sadece KKTC'ye ozgil bir kavram degildir. Dtlnyarun pek
90k

iilkesinde

KKTC'deki

ozel

dershanelere

benzer

kurumlarm

var

oldugu

6SYM'nin

yaptrgi

bilinmektedir.
KKTC'de
smavlar gecerlidir.

universiteye

giris

smavi olarak,

Ttirkiye'de

Bu baglamda Dagli'ya (2006) gore "Yuksekogretim

9ag nufusuna

gore okullasma oram yuksek olan Ulkelerde i.iniversiteye giris, agrrhkh olarak smav
dismdaki yonternlerle yapilmaktadir,

Okullasma oranmm dusuk nUfusun yi.iksek oldugu

TUrkiye gibi Ulkelerde ise yapihs bicirnleri farkli da olsa Universiteye giris smavlan
mevcuttur."

2.4. Yilksek Ogretime Giri~i KKTC'ye Benzemeyen Ulkeler

gelismis

Ogrcncilerin

list okullara gecmesiyle

ilgili kriterler KKTC'de oldugu gibi bazi

iilkelerde

de vardir. Bu kriterler

KKTC'ye benzeyen

ulkeler oldugu

gibi

benzemeyen iilkelerde vardir.
DUnyada gelismis bazi Ulkelerde ornegin; Fransa, ingiltere,

Almanya,

Rusya,

A vusturya, A vustralya ve Hollanda gibi bazi Ulkelerde, orgenciler ust okullara gecis icin
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bilimsel

bazi yonlendirrnelere

dershane

gibi kurumlar

azdir ya da yoktur.

Amerika Birlesik Devletleri'nde
Erdogan'a

tabi tutulmaktadrrlar.

Bu ve benzer

Japonya,

ulkelerde

ozel

Gilney Kore, Yunanistan

ve

ozel dershane ttiril kurumlar vardir

(200 I) gore "lnsanlann

okul sistemi dismda kendilerini

yetistirme, daha iyi gorenim yapma gereksinimlerinden

daha iyi

dogan Ozel dershanelerin

pek

cok ulkede varhgi sosyal bir gecekliktir."
Yuksekogretim
yonlendirilmesi

ve

adaylaruun
aldiklan

ortaogretirn
ortaogretim

duzeyinde
sonunda

yuksekogrenirn

yeterliliklerinin

konusunda, cesitli iilkelerde farkh modeller uygulanrnaktadir
Dtinyadaki

bazi

ulkelerde

yuksekogretime

acisindan
saptanrnasr

(TED, 2005).

gecis

smav

yapilmadan

farkh

kriterlere gore yaprlmaktadir. Bu ulkelerden bazrlanrun sistemi soyledir.

2.4.lAlmanya Egitim Sistemi
Saglam (2006) yapmis oldugu cahsmada Alman egitirn sistemini anlatrmsnr. Bu
cahsmaya

gore "Almanya'da

egitim

isleri eyalet devletlerinin

sorumluluguna

verilmistir. Hemen tum eyaletlerde egitim basamaklanm 4 yilhk (birkac eyalette 6 yd)
ilkogretirn, 6 yillik

ortaogretim

I.devre, 2-3 yilhk

ortaogretim

II. devre ve

yuksekogretim olusturur. Zorunlu egitimin suresi 12 yildir; bunun 10 yih tam zamanh
gene) egitimdir ve ilkogretim ile ortaogretim I. devreyi, son iki yih da ortaogretim II.
devrede tam ya da yan zamanh gene) mesleki egitirni kapsar.
Ilkogretimden sonra ortaogretimin I. devresinde ogrencinin hangi okul turune
gidecegini oncelikli olarak Matematik, Almanca ve Hayat Bilgisi derslerinden alacagi
puanlar belirlemektedir. Ornegin, liseye gidecek ogrencilerde Matematik, Almanca ve
Hayat Bilgisi derslerinde basan notunun pekiyi, diger derslerde de iyi olmasi; ortaokula
gidecek ogrencilerde de bu ti<; derste basan notunun en az iyi ve diger derslerde de en az
"
orta olmasi kosulu aranrnaktadtr. Bu kosullan yerine getiremeyen ogrenciler ise temel
egitim okuluna gitmektedirler. Her ogrencinin herhangi bir

611

kosulsuz gidebildigi

okullar cok programh liselerdir. Bu okullann 5. ve 6. siruflan deneme ve yonlendirme
devresi olarak islev gormektedir. Eger ogrenci basanliysa daha iyi bir okula
yonlendirilme sansi ve imkaru kendisine verilmektedir. Ogrencilerin 9. ve I 0.
siruflardaki basanlan

ortaogretim

II. Devrede gidecekleri

prograrru ve okulu

belirlemektedir. Eger ogrenci Almanca, Matematik ve ingilizce derslerinden belli bir
basan ortalamasi tutturursa kendisine olgunluk belgesi verilmektedir. Bu belgeyle de
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isterse ortaogretim

II. devrede ki gene! amach lisenin II. devresine isterse de orgun

mesleki teknik okullara devam edebilmektedir.

Eger ogrenci yeterli basan ortalamasmi

tutturamamis ve bu diplornayi alamamis ise cirakhk egitimi yoluyla mesleki ogrenime
devam etme sansi verilmektedir.

Ortaogretim

II. devrenin sonunda ogrenciler devam

ettikleri okul ve program turune gore ya gene! yuksekogretirn diplomas, veya mesleki
yuksekogretim

diplornasi ya da bir meslek diplornast almakta ve bu diplomalarla

akademik veya mesleki yuksekogretim programlanndan
meslek dalinda calismaya baslayabilmektedir
Brauns
verrnislerdir,

ve Steinmann

mesleki

."

(1997) yaprrus oldugu

"Alman egitim sisteminde

birinci basamakta

calismada

su goruslere

orta ogretim kademesinin

gene! ogretim kurumlarmm,

kurumlann

birine devam etmekte veya bir ·

faaliyet gostermesi

ikincisinde

ve aynca

ikiye aynlmasi,

ise, hem gene! hem de

yonlendirmenin,

zorunlu

icerisinde yer alrnasi, Alman egitim sistemini olumlu yonde etkilemektedir.
yonlendirmenin

5. ve 6. smiflarda

(Orientierungsstufe),
onemli

orta ogretimdeki

yani erken yaslarda

karar verebilmelerini

olmasi,

guclestirdigi

yonlendirme

cocuklann

icin, Alman

yer

surec
Ancak,

basamagmda

gelecekleri

hakkmda

egitim sistemini

olumsuz

etkiledigi belirtilmektedir."
Sonuc olarak Almanya'da

ki egitim sistemi ogrencileri mesleki yonlendirmeye

erken yasta baslarken KKTC'de bu yonlendirme ancak universite giris smavmdan sonra
yapilmaktadir.

Turan'

a (2005) gore "Almanya

mesleki egitime bu kadar onern

vermesinin karsrhgim almrstir ve mesleki egitimin gelismis olmasi Almanya'nm

btiytlk

bir endustri ulkesi olmasi sonucunu dogurmaktadir."
2.4.1.lAlmanya'da Yuksekogretime Gecls Sistemi
Bu konuda

arastirma

calrsmayi Saglam(2006)

yapan Peisert ve Franhein

calismasmda

soyle aktarrmstir.

(1994) yaprms olduklan
"Almanya'da

akademik ve

mesleki yuksekogretim

kurumlarmdan

birinde egitim almak icin genel yuksekogretim

olgunluk

sahip

sarttir.

diplomasma

aynlmaktadir;

olmak

gene! yuksekogretim

Bu diplomalar

amacma

gore

ikiye

olgunluk diplornasi ve mesleki yuksekogretim

olgunluk diplornasi. Gene! yuksekogretirn olgunluk diplomas, 13. s1111fm sonunda girilen
bir smavla ahrur ve bu diplomayla
kurumlarma

ogrenci

istedigi akademik

giris hakki kazarur. Mesleki yuksekogretim

ve yuksekogretim

olgunluk diplomas! ise 12.

s1111fm sonunda (bazi teknik ve meslek liselerinde 13 .smifin sonunda) almmakta ve bu
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diploma

ogrenciye

vermektedir.

sadece

meslek

Bu gene! kosullann

programlanna

yUksekokullanndaki

programlara

gins

hakki

yarunda bazi akademik ve mesleki yuksekogretim

ozel sartlarla da ogrenci almabilmektedir.

Ornegin talebin cok yogun

oldugu programlarda not ortalamasi, is deneyimi, ozel giris smavt gibi uygulamalarda
yapilabilmektedir.

Aynca bazi eyaletlerde

yuksekogretim programlanna
dikkate

alinarak

eyalet

almacak ogrenci saytsmm

strnrh oldugu

ogrenciler, yukandaki olcutler ve ogrencinin tercihleri de
duzeyinde

Ogrenci

Y erlestirrne

Merkezi

tarafindan

yerlestiri lir !er."
Sonuc olarak Almanya'da
yonlendirme

yapildigim

yonlendirmede

egitim basamaklan

scyleyebiliriz.

arasmda uyumlu bir sekilde

Almanya egitim sisteminde mesleki egitime

buyuk bir basan saglarmsnr.

1992 yihnm verilerine gore, Almanya'da

gene! liselerdeki ogrencilerin payi %20,4 iken mesleki egitimdeki ogrencilerin payi %
79,6'd1r. (Kaynak; OECD 1985, 1995, MTE 1997; Akt. Arslan, 2004). Bu verilere gore
Alrnanya mesleki egitime onern vererek buyiik bir sanayi ve endUstri iilkesi olrnustur.
KKTC'de ise ogrencilerin buyuk cogunlugu gene! liselere yonlendirilmis

dururndadir.

Bu durum hem binlerce vasifsiz insaru ortaya cikarrnakta hem de insanlann Universite
kaprlannda yigilmasuu sonuc vermektedir.
2.4.2.ingiltere Egitim Sistemi
Saglam

(2006)

yapmis

oldugu

cahsmasmda

EURYDICE

(2004)'te

ki

cahsrnasuu soyle aktarrrustir. "Ingiltere' de zorunlu egitim sUresi 11 yildir ve bu sure
ilkogretim

ile ortaogretim

durumuna

gore aldiklan

I. devreyi kapsamaktadir.
egitim basamaklan

ingiltere'de

soyledir;

cocuklar

ogrenciler!n

yas

3-5 yas arasmda

okuloncesi egitirne baslamakta, 5-11 yas arasmda 6 yd sUren ilkogretim egitimi, 11-16
yas arasmda 5 yrl sUren ortaogretim
teknik

ortaogretirn

kurumlarmm

I. devre, 16-18 yas arasmda gene! ve mesleki-

yer aldigi

ortaogretim

II.devre,

devammda

ise

akademik ve mesleki yuksekogretim egitimi almaktadirlar."
Brauns ve Steinmann (1997) gore "Ingilterede
tutmak

ve gelistirmek

egitimin kalitesini kontrol altmda

icin soyle bir yol izlenmektedir:

lngiltere

Milli Egitim

Teskilatinm ongordugt; rnufredat turn okullarda okutulmakta ve zaman zaman yapilan
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SAT testleri ile bu rnufredatm
basansi

etkinligi olculmektedir.

her ytl yaymlanmakta,

dolayisiyla

Bu sonuclara

hangi okulun

gore okullann

ne kadar basanh oldugu

gorulebi lmektedir."
Ogrenciler,

ilkogretirn

sonunda ortaogretim

devrenin sonunda ise bitirme smavlanna
Certififikate

of Education-GCSE)

ortaogretirn

IL devredeki,

I. devreye devam etmekte

girerek gene! ortaogretim

almaktadir.

Bu diplomanm

okullannm

bazi programlan

gore ise

egitim veren ya da

cirakhk egitimi veren bir programa devam etmektedir.Ortaogretim
teknik ortaogretim

diplornasi (Gene!

derecesine

gene) egitim veren, mesleki-teknik

ve I.

II. devrede mesleki

icin yetenek ve giris testi yaptlmakta

bunlann disindaki okullar gene! olarak kendilerine basvuran ogrencileri dogrudan kabul
etmektedir.

Bunlarm

dismda

secmektedir. Ortaogretim

okullan

da ogrencileri

giris sjnavlan

yuksekogretim

bitirme smavma girmektedir.

programmm

Bu smavlarda

ozelligine

gore belli sayida

basanli olan ogrencilere

dUzey genel egitim diplornasi (General Certificate of Education-Advanced
Level) verilmektedir.
egitim diplomasi

ile

II. devrenin sonunda ise ogrenciler devam ettikleri programm

ya da gitmeyi dusundukleri
derslerden

"Grammar"

Mesleki

(Vocational

ortaogretim
Certificates

okullanrn

level-GCE-A

bitiren ogrenciler

of Education-VCEs)

ileri

ise mesleki

ahrlar (EURYDICE,

2004; Akt. Saglarn, 2006).
Brauns ve Steinmann (1997) cahsmasina
fakat universiteye
mesleki

egitim

programlann
programlarmm

gitmeden

is hayatma

veren egitim

bazilan

tanmmis

programlan

gore" Okul egitirnini basanyla bitiren

kisa surede attlmak isteyen ogrenciler
vardir.

icin

3 aydan 2 yila kadar sUren bu

kolej veya enstiti.i destegiyle

yUrUti.ilUr.

Bu egitim

maliyetinin dU~Uk olmasi ve program yapismm daha esnek sartlara sahip

olrnasi gittikce artan oranlarda tercih edilmelerine neden olmaktadir. Lise diplornasi ve
yeterli seviyede Ingilizce, bu programlara katihm icin gereklidir. Bu programlarla

ayru

zamanda zorunlu egitirn sonrasi okulu terk eden kisilerin mesleki egilimli kurslan tercih
etmeleri amaclanrmsttr.

Bu kurslar ayru zamanda farkh mesleki alanlan modellemekle

kalmayip, okur ve yazarhktaki temel becerileri de gelistirmeyi arnaclamaktadir"
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2.4.2.1.ingiltere'de Yuksekogretime Ge.;i~ Sistemi
ingiltere'de
egitirn

yuksekogretime

diplomasma

diplornasma

(GCE-A

devam etmek isteyen ogrencilerin

Level)

veya

sahip olmalan gerekrnektedir.

ozel sartlanru kendi belirlemektedir.

bazi

programlar

ileri duzey gene!

icin

mesleki

Bunun disinda, her yuksekogretim

Ogrenciler

basvurulanru

egitirn
kurumu

merkezi bir birim olan

Oniversiteler ve Kolejler Basvuru Merkezine (The Universites and Colleges Admission
Service-UCAS)
kosullara

yapmaktadir.

Basvurulan

gore alan bu merkez,

gondermektedir.

Her

yuksekogretim

uygun basvurulan

yuksekogretim

kurumu

kurumlannm

belirledigi

ilgili yuksekogretim

kurumuna

alacagi

ogrencilerini

bu basvurular

arasindan kendisi secmektedir (EURYDICE, 2004; Akt. Saglam, 2006).
Sonuc olarak, ingiltere egitim sistemi sayesinde ozellikle yuksekogretirn alarunda
dunyanm

sayih ulkelerinden

biri olmayi basarrmsur.

uyumlu isleyis bu basanrun sebeplerinden

Egitim basamaklan

arasmdaki

birisidir. Her yil yapilan smavlarla okullann

basanlanrun denetlenmesi egitimin kalitesinin artmasiru saglarnaktadir. Mesleki egitirnin
tesvik edilmesi universite kapilannda ogrencilerin yigilmasiru azaltmaktadir,

2.4.3. Fransa Egitim Sistemi
Fransa'da istege bagli okul oncesi egitirnden sonra, 10 yilhk tam zamanh gene!
egitim

arnach

ortaogretim

zorunlu

I.devre

verilmektedir

egitim

baslar.

Zorunlu

ve 1 yih da 3 yilhk

(EURYDICE,

egitirnin

ortaogretirnin

5 yih

ilkogretirn,

II. devresinin

4 yih

ilk yihnda

1995; Akt. Saglarn, 2006).

Saglam (2006) yaptigi cahsmaya gore Fransa egitim sistemini soyle anlatmaktadir.
"Ilkokuldan sonra ogrenciler ortaogretirn I. devrede bulunan tek okul turu olan "kolej" e
devam

ederler.

Kolejdeki

tarafindan bir yonlendirrne

ilk iki yilhk egitimden

sonra sunf ogretmenler

kurulu

yapihr. Buna gore her bir ogrenci icin basan durumu ve

ogrenme gelisirni dikkate almarak o ogrencinin son iki yilda alacagi egitimin gene! veya
teknik egitim agirliklr programlardan
ogrencinin

kolejden sonra ortaogretim

birisi olmasma karar verilir. Bu kararla beraber,
II. devrede gene! egitim, teknik egitim ya da

meslek egitimi icerisinden hangi egitim turiinu alacagi da yaklasik olarak belirlenmis
olur. Kolejdeki dart yilhk egitim sonunda ogrenciler ulke genelinde yapilan smavlara
girerler

ve "Brevet"

olarak

adlandinlan ortaogretim
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I. devre diplomasiru

almaya

cahsirlar. Bu smavlann sonucunda ogrenciler secrnis olduklan og renim alanma gore
gene! egitim, teknik egitim veya mesleki egitim diplornasi ahrlar ve bu diploma ile
ortaogretim II. devrede genel, teknik ve meslek liselerinden birine giderler"
Brauns ve Steinmann

(1997) gore "Mesleki

ve teknik egitim olanaklannm

yayilmasma karsihk ortaokulun ilk donemini tarnamlarms bulunan ogrencilerin bUyUk
arusiyla birlikte, ortaokulun 2. donerni kurumsal olarak cesitlendirilmistir:

Krsa donern

formasyonu yani kisa teknik alan ve uzun formasyon donerni yani uzun teknik alan
arasmda ya da gene! alan arasmda aynm
ogrencilerin

okuldaki

performanslanna

yapilrmsur.

ve ailelerinin

Branslardan
tercihlerine

birinin secimi

baglidrr ve yine

oryantasyon cercevesi icinde karar verilir"
Saglam (2006) yaptrgi calismada EURYDICE

(2005)'te cahsmasiru bize soyle

aktarmaktadir. "Kisa teknik egitim alaru, ogrencilerin tam zamanh okulda bulunrnalanrn
temel alan mesleki egitimi sunmaktadir.

Cogu mesleki egitirn devlet kontrolUndeki

egitim sistemi icinde saglarur. Bundan baska Fransiz egitim sisteminde gene! egitim
Uzerine sUrekli olarak gU9li.i bir vurgunun yapilmasi nedeniyle mesleki ve pratiksel
egitime gene! egitime nispeten dusuk prestij verilmistir. Ortaogretim II. devre egitimin
baslangicmdan itibaren, birbirinden oldukca belirgin cizgilerle aynlrrns egitirn alam ve
kategorilerinin varhgi, ogretim programmm iceriginde belli bir cesitlilige ve her seyden
onemlisi, ogrencilerin yaptiklan secime bagh olarak konu alanlannda verilen goreceli
egitimin birbirinden
programmm

buyuk olcude farkh olmasma yol acmaktadir.

icerigi tamarmyla

Ancak, ogretim

devletin yetkisi altmda kalmaya devam etmektedir.

Meslek liseleri, hem gene! egitim hem de teorik ve pratik mesleki egitim vermektedir; bu
mesleki egitimin icerisine ogrencilerin sirketlere yerlestirilmesi de girmektedir. Egitim
bakanhgi tarafmdan verilen mesleki yeterlilik dereceleri icin uygulanan referans sistemi
her zaman istisari mesleki kurullar icerisinde yer alan ilgili ekonomik sektorle ortaklik
icerisinde yurutulmektedir.
kontenjanlar

olcusunde

Devlet egitimin parasiz olmasmm yanmda isteyen aileler

cocuklanru

ozel' okullara da gonderebilmektedir.

okullardan devletle sozlesme imzalarms olanlann

Ucretleri gene! olarak cok yi.iksek

degildir cnnku devlet bu okullara finansman desteginde bulunmaktadrr."
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Bu ozel

Ortaogretim
kosullanru

II. devrede

gene! ve teknik liselerin

son sirufinda

aynca ulke genelinde yapilan olgunluk smavina

yerine getiren ogrenciler,

girerler. ilk 3 yil icerisinde gene! alan gene! bakaloryaya,

(Bakalorya)

smif gecme

teknik alan ise

teknik bakaloryaya yoneltir, teknik yeterlilik sertifikasi ile ancak 60h yillann sonunda
tamsilrrustir.

Bakaloryarun

Him

cesitleri

ulusal

ve

merkezi

smav

vasrtasiyla

tamamlanrmsur.

Sinavt basaran ogrenci izledigi ogrenim daluu gosteren gene! egitim,

teknik

veya

egitim

yuksekogretime

mesleki

egitirn

diplornasiru

ahr,

Bu

diploma

ogrenciye

giris hakki verir (Nieser, 1990; Akt. Saglam, 2006).

Brauns ve Steinmann (1997) gore "1985 yilmda 2000 senesine kadar ulusal
bakanhk gene!, teknik ve mesleki seviyedeki her yas grubunun yilzde 80'nini egitmeye
karar

Cesitli

verrnistir.

yeni

alanlar

kurumsal

olarak

uygulamaya

konulmus

ve

tamamlanrmsnr."

2.4.3.1.Fransa'da Yiiksekogretime Gec;i~ Sistemi
Sag lam' a (2006) gore "Fransa 1984 yil mda crkartugi bir yasa ile ortaogretim
devreden sonraki Him programlan yuksekogretim
ile yuksekogretim
arasnrrna

yuksekogretim

kapsamma alrrusur aynca duzenleme

kurumlan, amaclanna gore iki gruba aynlrmstir.

ve ogretirne

donuk "acik sektor"

II.

(universitelerin

kurumlan) ve sirurh sayida ogrencinin

Bunlar; bilimsel

bunyesindeki

akademik

cesitli secme yontemleri

ile

almdigi ve bir meslek alarunda uzrnanlasmaya donuk egitim programlannm uygulandigi
"kapah sektor" ( mesleki yuksekogretim

kurumlan) seklindedir. Y asada yuksekogretime

giris de bu iki alana gore duzenlenmistir."
Fransa'da yuksekogretime

giris icin aranan temel kosul, kisilerin bir olgunluk

diplomasma sahip olmalandir. Ortaogretim

II. devreden gene! egitim ve teknik egitim

diplomasi alan herkes, fen bilimleri, felsefi bilimler, sosyal bilimler, hukuk ve iktisat
bilirnleri alanlannda bilimsel

ogretirn ve arastirmanm

yapildigt

universitelere

bagh

birimlerdeki programlara, baska bir kosul aranrnaksizm girebilir. Oniversite kapsarnmda
olmayan yuksekogretirn
basvuran ogrencilerin

r

kurumlarma sirnrh sayida ogrenci almdigmdan,
secirni ya basvuran ogrencilerin

bu programlara

belgelerine gore ( ortaogretimde

bitirilen program, basan ortalamasi, olgunluk sinavina girilen dersler ve notlan, meslek
deneyimler

vb.) ya da giris smavi ile ogrenci secme komisyonu

(EURYDICE,1995;

Akt. Saglam, 2006).
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tarafmdan

yapihr

Brauns ve Steinmann ( 1997) yaptigi calismaya gore "Dunyarun en buyuk 4.
ekonomisine

sahip olan Fransa,

ogrencinin

kendi

secirnleriyle

yonlendirebilecegi,

gelisrnis bir yuksekogrenim sistemine sahiptir. Onceleri merkeziyetci

yaprsiyla dikkat

ceken Fransiz Egitim Sistemi, zamanla yapilan reformlarla, koklu bir degisirn gecirrnis
ve modern bir yaprya kavusmustur"

2.5. Yuksekogretime Olris Sitemi KKTC'ye Benzeyen Ulkeler
Dunyarun
kurumlar

pek 90k Ulkesinde KKTC'de bulunan

bulunmaktadir.

Uyguladiklan

sistem

ozel dershanelere benzeyen

olarak,

KKTC'de

buluna

ozel

dershanelere benzerlik gosteren ulkelerin bazilan Japonya, Yunanistan ve ABD'dir.

2.5. 1. Japonya Egitim Sistemi
Japan Egitim Sistemi ile KKTC Egitim Sistemi karsilastmldigmda, benzer ve
farkh yonlerin oldugu gorulmektedir.

Bunlan soyle siralayabiliriz:

Japonya'da zorunlu

egitim 9 yil olup; 6+3 seklinde uygulanmaktadir. KKTC'de ise zorunlu egitim 8 yil
olup; 5+ 3 seklinde uygulanmaktadir. Her iki ulkede de zorunlu egitim parasiz ve karma
olup, okula baslama yasi 6'dtr. Japonya'da ilkokul ogrencilerinin belli bir kiyafet giyme
gibi bir zorunlulugu yokken, KKTC'de ilkogretimden

liseye kadar butun okullarda

belirlenmis kiyafetlerin giyilmesi zorunludur.
KKTC'de belli liselere smavla ogrenci ahrurken Japonya'da turn liselere giris
smavla yapilmaktadir.

Her iki Ulkede de ogrencilerin buyuk bir kisrm hafta sonu ozel

dershanelere gitmektedir.
Her iki ulkede,

yuksekogretirn

birbirine

oldukca benzemektedir.

KKTC'den farkh olarak teknik okullara ortaokul mezunlan almmaktadir.

Japonya'da
KKTC ve

Japonya da yuksekogretirn kurumlan sayica fazladir.
Turkoglu 'na (1998) gore "2.DUnya Savasi'ndan agrr hasarlarla cikan ve kalkmma
icin gerekli olanaklarmm cogunu kaybeden Japonya, bu olumsuz
olaganustu bir hizda geliserek mucize yaratrms ornek bir Ulkedir."
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kosullara ragmen

Ucar 'a (2005)
gereginden

fazla

gore

etkilidir.

"Ogrenci
Egitim

secim

ile smav

secici

ozelliginin

sisteminin

toplumca kabul edilmesi giris smavlannda
cikarrrusur.

sistemi

Japonya'da

artan etkinligi

ve

guclunun kahciligi gibi bir hastahgi ortaya

llkokul dahil olmak uzere her kademedeki

dershanelerine

sorunu

ogrenci

smav hazirhk

ozel

katrlmaktadir."

2.5.1.1. Japonya'da Yuksekogretime Ge~i~ Sistemi
Japonya da yuksekogretime gecis sistemi Demirel'in

(2000) yaprms oldugu

calismaya gore su sekildedir. "Prograrnlannda hem lisans hem de lisansUstUegitirne yer
vermektedirler. Genellikle 4 yilhktirlar. Ancak tip, discilik, veterinerlik ve ziraat gibi
bazt bolumlerin ogretim suresi 6 yildrr. BUyUk cogunlugu, 2 yil sUren master ve 5 yil

siiren doktora programma sahiptir."
Turkoglu'na (1998) gore "Amaclan; ogrencilere ileri derecede ve derinlemesine
bilgi vermek, akademik konularda ozel arastirma ortami hazirlamak, bilgili, meslek
sahibi bireyler yetistirmektir."
Demirel (2000) ve Turkoglu'nun (1998) tarumma gore

"Yuksekokullar: Lise

mezunlanna 2 ya da 3 yilhk egitim vermektedirler. Amaclan; ogrencilerin teknik alanda
bilgi ve beceriyi edinmelerini saglamak, mezunlanru teknik dallarda meslek sahibi
yapmaktir."
Cramer ve Browne (1974) ve Demirel'in (2000) tanimma gore "Teknik Okullar:
1962 yilmdan beri egitim-ogretim hizmeti veren bu okullar, ortaokulu bitiren
ogrencileri kabul etmekte ve teknisyenlerin

egitirni icin 5 yilhk

tam egitim

uygulamaktadirlar."
Erdogan (2003) ve Turkoglu'na (1998) gore "Japonya'da 1985 yilmdan itibaren
acik ogretim tiniversitesinde de yuksekogretim verilmektedir. Ayrica bazi universiteler,
gunduz calisanlar icin gece dersleri vermektedir."

\

Japonya'da ozel dershaneler okul saatleri dismda ogrencilerin devam ettikleri
ozel egitim okullar endustrisi (JUKO), gram okullan (YOBiKO) olmak tizere iki ana
guruba aynlmaktadir:
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Japonya'da

Japonya'da

Ozel Dershanelerin

ogrencilerin

devam etmektedirler.

biiyuk bolumu okul saatleri dismda ozel dershanelere

Okullarda

siruf mevcutlan 20-30 iken, ozel dershanelerde

seklindeki simflarda mevcutlar
olusu pek yadirganrnamakta

Isleyisi

150-300 arasmda degismektedir.

Mevcutlarm

anfi

kalabaltk

ve ogrenme onunde bir engel olarak gorulmemektedir.

bir yillik kurs Ucreti ortalama olarak 700.000 Yen civanndadir.

Ozel dershanelerdeki

TUrk'e (2005) gore "Ozel dershaneler, ogrencilerin basan durumlanni belirten ve
HENSACHi

(hensaci)

adi verilen

Seviye

Belgesi

ogrencinin ogrencilik yasarru boyunca kullandrgi

vermektedirler.

Hensachi,

onemli bir belgedir.

bir

Bu beige ust

okullara kayit sirasmda da, toplum icinde de, bir ise giriste de onernli bir beige olarak
gorulmektedir."

Uydu Aracrhgt ile Egitim
Japonya'da

ozel dershanelerin

uydu yoluyla yapilan ogretimdir.
veya paket halinde okullara
Japonya'nm

cesitli yerlerinde

izletebilmektedirler.

yaptigr islerin icinde en ilginc olanlarmdan

Bazi ozel dershaneler,

satmaktadir.

yaptiklan dersleri canh olarak

Ders islendigi

uydu aracihgi

biri

anda, abone olan okullar,

ile ogrencilerine

dersleri

canh olarak

Bazi ozel dershaneler adeta televizyon stlidyolarma benzemektedir

(OZDEBiR,2005).

Ozel Dershanelerin Japon Egitimine Katkisr
Bilindigi

gibi,

Japon

cahskanhgi yatrnaktadir.

ekonomik

kalkmmasmm

temelinde,

Japon

insanrmn

Bu cahskanlik egitim alanmda ve ozellikle de Ozel Egitimli

Okullar adr verilen ozel dershaneler slirecinde de kendini gostermektedir,

Asin cahsma

yansi ogrenclleri daha nitelikli yetistirrnek icin organize olan, ozel dershanelere
artmasma

neden olmustur.

talebin

En iyi liselere, en iyi Universitelere girme ve buna bagli

olarak en iyi is ve yasam kosullanm elde etme istegi, Japon kalkmmasmm
okesidir,

Bu noktada

dershaneler,
psikolojik

90k iyi organize

olmus

ve topluma

Japon egitimine buyuk katki saglamaktadirlar.

dinamizm

temel

veren

ozel

Asin yansm, ogrencilerin

olarak yorulmalanna neden oldugu seklindeki gorusler TUrkiye'de oldugu

gibi Japonya'da

da tarnsilmaktadir.

Yansr smav cehennemi
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olarak nitelendirenler

de

vardir.

Ancak

kullanmaktadir

buna

ragmen,

Japon

insaru,

tercihini

90k

calismaktan

yana

(OZDEBiR,2005).

2.5.2. ABD' e Egitim Sistemi
Amerikan yuksekogretim kurumlan, ulkemizdekinden farkli olarak tek bir
merkezden yonetilrnezler. Federal bakanhk, eyaletlerin ihtiyac duyacagi yuksek
orgenim kurumlan hakkmda gene) standartlan belirler. Bunun dismda her bir eyalet
biinyesinde iiniversiteler ve kolejler kendi ozerk yapilan icinde egitirn ve ogretim
faaliyetlerini yuruturler, Ytiksek ogrenim kurumlarmda (university, college, community
college, institute of technology) cesitli faktilte ve bolumlerde, lisans (BA) Masur
(MA,MSc) ve Doktora (PhD) dereceleri verilir (YOK,2005)
ldari yapilanna gore eyalet tmiversiteleri ve ozel vakrf Universiteleri mevcuttur.
Ozel tiniversiteler cesitli vakiflar ve dini organizasyonlar tarafmdan finanse edilirler.
Ozel universiteler genellikle maliyet bakirrundan daha yiiklii bir okul masrafi
gerektirirler. Yale, Harvard, Cornell gibi koklu okullar birer ozel vakif universitesidir.
(YOK,2005,)
Yabanci ogrenciler tarafmdan yogunlukla tercih edilen bir diger okul gurubu
'community college'lerdir. Ulkemizdeki

meslek yuksekokulu seviyesinde bir kurum

olan Com.Col.ler, daha 90k tiniversite oncesi temel egitirn ve iki yilhk ytiksek okul
diplomas, verirler. Bu iki yilhk egitimin ardmdan dort yillik bir okula devam etme
imkam bulunmaktadir. iki yillik okullardan alman AA veya AA derecesiyle dort yilhk
bir okulun ti9tincU sirufmdan uygun sartlann saglanmis olmasi kaydiyla devam imkaru
bulunabilmektedir (YOK,2005).
2.5.2.1.ABD'de Yuksekogretime Ge~i~ Sistemi
ABD'de her i.iniversite alacagi ogrenciyi kendisi belirlemektedir. Oniversiteye
giris icin 7 temel kriter bulunmaktadir. Oniversiteler bu kriterlerden olusan bir secim
forrnulu olusturmaktadir. Bu kriterle;
- Lise diploma notu,
- SAT veya ACT skoru,
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- Kisisel mektup,
- Tavsiye mektuplan,

(Ogretmenlerin

verecegi referans)

- Kisinin egitim d1~1 sosyal ve kulturel aktiviteleri,
- Birebir mtilakat ve

- Universitenin tercihleridir.
Amerikan Universitelerine Oiris Sartlari
ingilizce Bilgi Diizeyi
Amerikan

universitelerinde

okuyabilmenin

en temel sartlanndan

ingilizce dilini, dersleri bir Amerikah ogrenci kadar anlayabilecek
olcude bilmektir.
lisans,

ytiksek

Cok iyi Ingilizce bilmeyen
lisans

ya da doktora

ogrencinin,

prograrruna

ve takip edebilecek

Amerika'daki

katilabilrnesi

bir tanesi,

herhangi

rnumkun

bir

degildir.

Ingilizcesi yeterli olmayan bir ogrenci Amerika'da bir dil okuluna giderek ingilizcesini
daha cabuk gelistirebilirler

(YOK,2005).

Ogrencinin Akademik Durumu
Ogrencinin
orgenimi

herhangi

silresince

bir

universiteye

basanh olmasi

gerekir.

kabul

edilebilmesi

Mesela,

icin daha

lisans ogrenimi

onceki

19m basvuran

orgenciden lise, yuksek lisans icin basvuran ogrenciden Universite derslerini ve notlanru
gosteren transkriptler

istenir. Bir 90k universite kabul sarti olarak en az 10 uzerinden

7.5 ya da 4 uzerinden 3 genel not ortalamasi

ister. Daha dusuk not ortalamasi

kabul

eden baska bircok universite vardir. Dereceye girmek de ( ilk% 10 gibi) kabulde onernli
rol oynar (YOK,2005).

Scholastic Assessment Test (SAT)
Amerikan

universitelerinde

lisans duzeyinde

ogrenim yapabilmek

19m kosulan

sartlardan bir tanesi de SAT gene! yetenek ve bilgi testinden yeterli puan almaktir.
Okullann
Reasoning

hepsi degilse

de cogu, ogrencilerin

Test; SAT I'i almalanru

isterler.

bu smavm

birinci kisrru olan SAT

Bu, sayisal ve sozel olmak uzere iki

bolumden meydana gelmistir. Bu yonuyle ve zorluk derecesiyle, Ti.irkiye de yapilmakta
olan Universite giris smavlanrnn ilk kismr (OSS) ile benzerlik gosterir (YOK,2005).
SAT' de bir puan citasi olmamakla birlikte genelde aranan en dusuk puan 200, en
yuksegi ise 800' olarak gorulmektedir.
bolumden bolurne degisrnektedir.

Giris icin gerekli puan ise okuldan okula ve

SAT'nin genel yetenek ve bilgi testinden baska, alan
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testleri (Subject Test; SAT II) adi verilen testlerde vardir, Bunlar fizik, matematik,
biyoloji, kimya, tarih, edebiyat konulannda ve yabanci dillerde olabilir. Oniversitelerin
bir krsrm bu testlerden bazrlarma da aynca girilmesini isteyebilirler (YOK,2005).
ABD'deki 4 bine yakm universitenin
derecesini

dikkate almaktadir.

seciminde

SAT puaru ve diploma notunun iiniversiteye

etkisi her universite icin degisrnekteyse
etkili olmaktadir.

yuzde 90'mm ogrenci

SAT

giristeki

de ikisi birlikte yuzde 50 ile yuzde 66 arasmda
SAT yilda 7 kez

ABD'de SAT skoru daha da onem kazanmaktadir.

yapilmakta ve isteyen ogrenci istedigi kadar bu smava girmektedir. Ancak, ogrencilerin
bu smavdan aldiklan kotu skorlar da tmiversiteye bildirilmektedir

(YOK,2005).

Referans Mektuplari
Genellikle

ogrencilerin

hocalan tarafmdan

yazilan,

ogrencinin

basansim, simftaki tutumunu, kiiltUrel ve sosyal faaliyetlerini,
vb. belirten ve ogrenciyi

tlniversiteye

arkadaslanyla uyumunu

tavsiye eden belgelerdir.

mezun olanlar iki yillik kolejlere girebilmekte;

derslerindeki

Liseden dusuk notla

kolejlerden yuksek not almmasi halinde

i.iniversiteye gidilebilmektedir (YOK,2005).

Amerika'da Ozel Dershane Olgusu
ABO' de

universiteye

giris

zorlastmlmaktadir. Oniversiteye
cercevede

eyaletlerde

konulmaktadir.

egitim

yap iian

icin

SAT

smavmm

gittikce

icerigi

giris icin SAT daha da onemli hale gelmektedir.
bakanligi

SA T'ta bakanhgm

her okula

belirledigi

sene basmda

belirli

Bu

bir hedef

hedefi okul yoneticilerinin

bu yildan

itibaren gorevine son verilmektedir (YOK,2005,)
ABD'de iiniversiteye

giris zorlasrnaktadir.

Her yil yaklasik 2 milyon ogrenci
J

SA T'a

girmektedir.

i.iniversiteler

daha

Bu
fazla

rakamlar
secici

her

yil

artmaktadir.

olmaktadirlar.

Ogrenci

Ogrenci
sayismdaki

sayisi

arttikca

artis

ABD'li

ogrencilerde de TUrkiye'de oldugu gibi yogun smav kaygisma yo! acrnaktadir. Basanh
olamama korkusu ve ailelerin baskrsi ogrenciler uzerinde etkili olmaktadir,

ABD'de 4

bine yakm okul olmasma ragrnen; kaliteli olan ilk 100 okulu kazanabilme oraru smava
girenlerin ancak yiizde lO'una tekabul etmektedir. Sonucta bu i.iniversitelere girebilmek
iyi bir SAT sonucu gerekmektedir.

Bu nedenle SAT smavlarma hazirlanmak

kurslara (ozel dershane) ilgi artmaya baslarmstrr (YOK,2005).
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icin ozel

2.6.Tiirkiye Egitim Sistemi

Turk milli egitim sisteminin
olusturulmustur,

Yuksekogretim

temel yapisr, milli egitimin

kurumlannm

temel kanunuyla

dismda kalan orgiln ve yaygm egitim

hizmetlerinin sorumlulugu Milli Egitim Bakanligi (MEB) tarafmdan yapilmaktadir.
Turk egitim sisteminin ilk kademesi okul oncesi egitim, 36-60 ayhk cocuklann
egitirnini kapsar ve istege baghdir. 2012-2013

ogretim yih itibanyla

okul oncesi

egitimde okullasma oram %45'dir. Daha sonraki asama 6-9 yas cocuklann egitimini
kapsayan zorunlu egitimin oldugu llkogretim okullandir. Ilkogretirn okullan 4 yd suren
tek kademeden olusmaktadir.

2011-2012 ogretim yihnda ilkogretimde net okullasma

orarn %96,S'tir. Resmi olarak bir smifta bulunmasi gereken ogrenci saytsi 30 olmasma
karsm uygulamada bu sayimn artugi durumlar gorulebilir. Genellikle 1. ve 4. suufa
kadar olan egitim s1111f ogretmeni tarafmdan yurutulurken 5. ve 8. srruflardaki dersler
tamamen konu alarn ogretmenleri

tarafmdan

yurutulur.

Ilkogretirnde zorunlu dersler

sunlardir: Turkce, matematik, fen ve teknoloji, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, inkilap
tarihi ve Ataturkculuk, vatandashk bilgisi, tarih, gorse! sanatlar, mlizik, beden egitimi,
teknoloji ve tasanm, trafik guvenligi, rehberlik, sosyal etkenlikler vb. Zorunlu egitimi
basanyla

tamamlayan

ogrencilere 4. yilm sonunda ilkogretim diplornasi verilir ve

mezunlar, bu diplomayla orta okullara devam etme hakkiru elde ederler.
Ortaogretim,
kurumlannda

ilkogretime dayah olarak genel, mesleki ve teknik ortaogretim

verilen en az dort yd siiren bir egitirndir. Turk egitirn sisteminde
\

ogrencinin

alacagr

egitime

ve istedigi rneslege

yonlendirildigi

en onemli asarna

ortaogretimdir. Normal sartlarda ilkogretim diplomasma sahip herkes ilgi ve yetenekleri
olcusunde gene! ve mesleki-teknik ortaogretimden yararlanabilir. Ancak, cesitli turdeki
Anadolu liseleri ya da fen liseleri gibi bu statlide degerlendirilen

liseler merkezi smav

sistemine (SBS-Seviye Belirleme Smavr) dayah olarak, almirken bunlann d1~111da kalan
turn gene!, mesleki ve teknik liseler dogrudan basvuru ile ogrenci alabilmektedir.
Ortaogretirnde egitim programlan ortak dersler, alan-temelli secmeli dersler ve secmeli
derslerden olusrnaktadir. Turn ortaogretim kurumlan icin zorunlu olan ortak derslerin
cogunlugu birinci yilda verilir. Ortak dersler genellikle TUrk dili ve edebiyati, tarih,
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cografya,
egitimi

matematik,
derslerinden

fen bilgisi,
olusur.

din kulturu

Normal

ve ahlak bilgisi,

sartlarda,

ortaogretirnin

ogrenci istedigi farkh bir okul tilrune gecebilir.
yuksek

ogrenim

verilmektedir.

programlanna

bilimler,

secerek

devam

olunan

lise turunun

diplornasi

yabanci

veya meslege,

ederler.

dil, guzel

sanatlar

Bir ortaogretim
admi,

mezuniyet

birinci

di! ve beden

simfindan

Ikinci yildan sonra ogrenciyi

Gene! egitirn veren ortaogretim

sosyal

yabanci

i~ alanlanna

yonelten

kurumlannda

ogrenciler

ya da beden

kurumunu
alamrn

egitimi

basanyla

hedefledigi

alan/dal

dersleri

fen-matematik,

alanlarmdan

bitiren

ve mezuniyet

sonra

ogrenciye

puanmi

birini
mezun

gosteren

lise

verilir (MEB, 2013).

2.6.1.Ttirkiye'de Yuksekogretime Ge~i~ Sistemi

Ttirkiye'de

1960'h yillara kadar lise mezunlannm

nedenle hemen hemen butun lise mezunlan

sayrsi oldukca azdi ve bu

smavsiz olarak istedikleri faki.iltelere

gitmekteydiler.

Bunun yam sira gelismis ulkelerde uygulanan lise olgunluk smavlan

yapilmaktaydi,

Zaman gectikce universite kontenjanlan

dengesi bozulmaya

baslarrnsn.

Bunun neticesinde

yetersiz kalmaya ve arz talep

fakulteler,

alacaklan

ogrencileri

basvuru sirasma gore alip ihtiyac kadar adayi aldiktan sonra kaydi durdurmak, fakultede
verilen egitimin niteligine
derecesine

gore

gore lise 91k1~ alanma gore almak ya da lise bitirme

basvurulan

degerlendirrnek

suretiyle

ogrencllerl

secme

yoluna

gitmislerdir. Zamanla lise ve dengi okullarda okuyanlarm sayrsi artmis, faki.iltelerin bu
secme yontemleri

ihtiyaci karsilayamadigmdan

her fakulte kendi secrne smaviru

yapmaya baslarrus, ancak bu da beraberinde bazi problemler ortaya cikarrrustir. Ornegin
ogrencilerin

girmek istedikleri

fakultelerin

smavlan

icin sehirden sehre gitmeleri,

istedikleri birden fazla fakultelerin smavlannm cakismasi yeni bir sistem getirilmesini
zorunlu kilrrustir.
Gelinen noktada aday sayismin artisma cevap verebilecek 90k sorulu ve objektif
testlerin hazirlanmasi, basvurma, puanlama, secme ve yerlestirrne, sonuclan bildirme
gibi islemlerin birlikte yapilabilmesi

icin 1974 yilmda Oniversiteler arasi kurul giris

smavlarmm tek merkezden yaprlmasrm
Secrne ve Yerlestirrne Merkezi'ni

uygun bulmus ve Universitelerarasi

Ogrenci

(OSYM) kurrnustur, 1981 yilma kadar ogrencileri

secme ve yerlestirrne islemleri bu merkez tarafmdan yapihrken, smav hizmetlerinin
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cogalmasi

ve yaygrnlasmasi

lizerine Yuksekogretim

yapilan bir degisikle

kanununda

Ogrenci Secme ve
Yerlestirme Merkezi (OSYM) admda yuksekogretim

Kurulunun bir alt kurulusu

bu gorevi alrrustir. Ogrenci secmc ve yerlestirme smavi bugun oldugu gibi gecrniste de
degisikliklere

ugramisur.

1974ve 1975 yillannda ayru gun sabah ve ogleden sonra

olmak uzere iki oturumda,

1976 ile 1980 yillan arasmda ayru gunde bir oturumda 1981

yilmdan itibaren ise iki basamakh bir smav haline getirilmistir.
yuksekogretim

programlan

ile ilgili tercihlerini

smavda belli testleri cevaplama,

digerlerini

1987 yilmdan itibaren,

belli alanlarda

cevaplamama

toplayan

olanagi verilmistir

adaylara,
(Arslan,

2004).
lki basamakli smav sisteminde

ilk basarnagi olusturan

Ogrenci Secme Smavi

(YGS) genellikle Nisan, ikinci basamagi olusturan Ogrenci Yerlestirrne

Smavi (L YS)

ise genellikle Haziran ayr icinde uygulanrrusur.
Smav 1999 yilinda tekrar tek basamakli olarak uygulanmaya
uygulama 2006 yilma kadar devam etmistir. Yuksekogretim
degisiklikle

2002

yuksekokullan

yalmdan

programlarma

itibaren,

mesleki

smavlanna

egitimi

smavsrz

baslanrms ve bu

Kanunu'nda yapilan bir

ozendirmek

amaciyla,

yerlestirilmeleri

meslek

uygulamasma

gecilmistir.
2000'1i yillann basinda universiteye giris gittikce karmasik bir ha! ahrken yeni
sistem araytslan da devam etmekteydi.

1999 yilmda yapilan degisiklikler

degisik srkinti ve tartismalan getirrnistir.
yillan arasi uygulanan
oncesini kapsamaktaydi.
etkisi ortaogretim
ogretmenlerin
islenilrnesi

Ogrenci Secme Smavi (OSS), 1999-2006

yapisiyla, turn lise tilrleri icin ortak mufredat olan 9.smif ve
Ogrencinin

lise 2. ve 3. smif konulanndaki basansmm

basan puaru (OBP) denilen

basansi universiteye

gereken

lise 2 ve 3 mlifredatmdaki

lise egitiminde

bilgilerinden

puan ile olrnaktaydi.

tek

Okullann ve

giren ogrenci sayrsi ile 6l9Uldiigii icin okullarda

konular islenrneye baslanrrns, OBP bu calismalar
durum,

beraberinde

konular

bazmda verilmeye baslanrmstir.

buyiik bir zaafa yo! acarak,

yoksun olarak gelmesine

yol acrmstir.
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yerine OSS kapsammdaki

ogrencilerin

universiteye

Bu durum karsismda

Bu
lise

Haziran

2005'de,

smav sisteminde

yeni bir degisiklige

gidilerek,

tum lise mufredati

smav

kapsamma almrmstir (YOK, 2007).
Oniversite giris smavlan ile adaylar arasmdan basan ve yetenekte ustun olanlarm
secilrnesi ve yuksekogretime

devam edilebilmesi

donarurruna sahip olanlar belirlenmeye
smavm

basarrnak

isteyip

de

icin gerekli asgari bilgi ve beceri

cahsilmaktadir

basaramadigi

(YOK, 2007). Buna ragrnen bu

amaclar

da

YOK

tarafmdan

soyle

siralanmaktadir;
•

OSYS 'de sadece bir sznavzn sonuclati ile ortaiigretim basasi puaninus olr;:ilt olarak
kullatulmasi, ogrencilerin diger niteliklerinin goz ardt edilmesine neden olmaktadir.

•

Sznava giren ogrenci sayzsmin 90k fazla olmasz nedeniyle, bir zorunluluk olarak
uygulanan coktan secmeli sorularla, ogrencilerin analiz, sentez ve degerlendirme
yapabilme yeteneklerini olcmek son derece zorlasmaktadtr.

•

OSYS, yuksekisgretim programlanna

yerlestirmede, puaiu yuksek olana oncelik

vermekte, ancak, yuksek puanu adaylar tarafindan tercih edilmeyen programlara puam
dil~ilk olan adaylan yerlestirebilmektedir.

"tsniversiteye giriste

belli standartlarm

Boyle bir uygulama, bazz cevrelerce
goz onunde tutulmadigi"

gerekcesiyle

elestirilmektedir. Bu elestiriye karsin mevcut uygulamanui surdurulmesinin iki temel
nedeni vardzr. Bunlardan birincisi, kimin iiniversitede okuyacagi kimin okumayacagi
standardznm belirlenmesinin son derece zor ve hatta olanakszz olusudur. Ikincisi ise,
sadece belirli standartlara gore secilen ogrencilerin yuksekiigretime ahnmasz, olanak
oldugu halde standardzn altznda kalan ogrencilerin yuksekogretimde okutulmamasi
sonucunu dogurur. Boyle bir uygulama ise "egitimin yayginlastirumast ilkesine ters
dil~mektedir.
Yapilan butun calismalara
yigilmalar

onlenememekte

ragmen yuksekogretimin

sorun devam etmektedir.

nedenleri olarak, "Turkiye'nin

kapismda meydana gelen

Arslan (2004) bu sorunun 91k1~

artan okullasma oraruru ve mesleki-teknik

ortaogretimin

saghkli bir yapida olmamasiru" gerekce olarak gosterrnektedir.

2.7.Egitim Sisteminin Bir Sonucu Olarak Ozel Dershaneler

2.7.1.Tilrkiye'de Ozel Dershanelerin Ortaya <;1k1~1 ve Fonksiyonlan

Ti.irkiye'de egitim sisteminin
sonra yasanan yuksekogretime
Kurulu'nun

2007

yilinda

en buyuk problemlerinden

birisi ortaogretimden

gecisteki meydana gelen yigilmadir.

yayinladrgi

"Turkiye'nin
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Yuksekogretim

Yuksek Ogretim
Stratejisi"

adh

cahsrnada

ozel dershaneler

"Ortaogretimden

Yuksekogretime

Gecisin

Bir Secrne

Sinaviyla Yapilmasmm Yarattigi Yan Etkiler" baslig: altma verilmistir. Ayru cahsmada
dershanelerin ortaya cikis sebebi ise soyle aciklanrrustir: Smava girenlerin 90k buyuk
bir kismmm

bir programa

yerlestirilemeyisi,

ogrencilerin

ek bir hazirlik donerni

gecirerek ikinci, ucuncu kez smava girmesine yol acmaktadir. Ogrencilerin kendilerini
yeniden egitrne talebinin karsilanmasi "ozel dershaneler" eliyle olmaktadtr.
625 sayih Ozel ogretirn Kurumlan
diger

mevzuat

esaslarma

Yasasi ve bu yasaya dayanarak hazirlanan

gore acilan

dershanelerin

kurulus

amaclan

ise Ozel

Dershaneler Tip Yonetmeliginin 6. Maddesine gore soyle siralanrrustrr:
Ogrencileri;
a. Zayif olduklan derslerden yetistirmek ve bilgi seviyelerini yukseltmek,
b. Bir list okulun giris smavlanna hazirlamak,
c. Belli alanlarda

ilerlemek amaciyla arastirma

yetenekleri dogrultusunda

uzrnanlasmak

ve inceleme yapmak,

ilgi ve

isteyen ogrencilere gerekli olanak ve

ortarru saglamak, bu gibi ogrencileri tespit ve tesvik etmek.
Yukanda
dershaneler,

ifade

edilen

amaclar

dogrultusunda

faaliyetlerini

surduren

ozellikle (b) maddesinde ifade edilen amac dogrultusunda

ozel

pek calisma

yaparnarruslardir. Bu da gelen taleple.ilgili bir sonuctur (OZDEBiR, 2009).
Ozel dershaneler
dershanelerde
etkinliklerinden

yaptlan

yapttklan

ogretim

ogretim

etkinlikleri,

seklini ise soyle tarif etmislerdir:
aslmda

90k farkh degildir, Ogrencilerin

bir okulda

yaptlan

Ozel

ogretim

daha basanli olma istegiyle devam

ettikleri ozel dershanelerdeki ogretim, okula paralel yurutulen tamamlayrci ve pekistirici
bir ogretirn seklidir, Yaptlan ogretim sekli; ogrencinin ara srrufta kendini daha iyi
yetistirrnesi, okula takviye saglanrnasi ve bir Ust okulun giris smavlanna hazirlanmasi
amacma gore, elbette degistirmektedir.

Ara siruf yetistirrne kurslarmda konu anlatrmi

yarunda test turu soru cozurnune onern verilmektedir (OZDEBiR, 2009).
2. 7.2.0zel Dershanelerle ilgili Tartrsmalar
Arslan (2004) dershaneleri egitim sisteminin icindeki "sisternsizlik ve egitimde
ikinci bir sektor" olarak belirtmis ve soyle devam etmistir;
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"neredeyse liseler sadece

diplomayi

kotarmak

icin

gidilen

konumuna

gelmistir.

Boylece,

okullar,

dershaneler

parasi olan dershanelere

tutarak, ne kadar dogru ol9tUgU tartisabilecek
hazirlanmakta,
istemedikleri

ise

Universitenin

giderek,

ozel ogretmenler

olan, 3,5 saatlik smavm gereklerine gore

parasi olmayan ise parasi olanlardan kalan kontenjanlara
yuksekogretim

kurumlanna

anahtan

mecbur olmaktadirlar.

Anayasa'nm ve Milli Egitim Temel Kanunu'nun

"Egitimde

veya onlann

Boyle bir durumla

Imkan ve Firsat Esitligi"

nasil bagdastinlabilir?" gorusunu savunmustur.
Ozel dershaneler ise bu tip elestirileri su sekilde cevaplamaktadrr:
Ozel dershanelerin parali olmalanndan
meydana

getirdikleri

elestirisine

imkan esitsizligi

dolayt egitimde firsat ve

karsihk dershaneler,

sunu ifade etmektedir:

Elbette

paras, olanm okumasi, olmayanm okuyamarnasi savunulacak bir sey degildir. TUrkiye'de
var oldugu

hemen

dershanelerle

hemen

herkesce

ifade edilen "egitimde

baslayan ve yine ozel dershanelerle

firsat esitsizligi",

ozel

biten bir konu degildir. Ostelik var

olan esitsizlik, firsattan 90k olanak esitsizligidir.

BaZI buyuk kentlerde, 90k az sayida

dershanenin

Ucretlerinin 90k fazla oldugu ifade

Ucretleri dikkate ahnarak,

edilmektedir.

dershane

Oysa Turkiye genelinde dershane ucretleri 90k yuksek degildir, Bunun

yanmda eger dershaneler

olmazsa, ekonomik durumu 90k iyi olan velilerin cocuklan,

90k pahah olan ozel ders alarak, buyuk bir olanak saglayacaklardir.

Bu yarnyla, mevcut

egitim sistemi yapisr icinde, ozel dershaneler firsat esitsizligi yaratan degil, tersine bir
olcude firsat esitsizligini duzelten kurumlardtr (OZDEBiR,2009).
Dershanelere
ogrencilere
yaptiklandir.

kahp

yoneltilen
halinde

bir diger elestiri ise, dershanelerin

verip,

sifre cozer gibi test carnbazhgi

birtakim

bilgileri

yaparak

ogretim

Bu elestiriye karsihk dershaneler, sunu ileri stirmektedir: Bu gorusun veya

iddianm ana ekseninde, coktan secmeli test turu smavlarm bilirnselliginin
vardir diye dusunuyoruz.
kahpciliga

anlasilmamasr

Coktan secmeli test sorulan cozen ogrencilerin

tesvik edildigi, okumaya engel olundugu seklindeki

Arna bilimsel veriler, olcme-degerlendirme

ezbercilige,

gorU~ 90k yaygmdir.

cahsmalan, objektif olarak coktan secmeli

testlerin, klasik smav sisteminden daha olcuct; oldugunu gosterrnektedir.

Aslmda klasik

smav sistemi, forrnul ve kurallara dayah ezberciligi tesvik etmektedir. Coktan secmeli
test turu smavlarda, ogrencilerin edindikleri bilgileri yorumlama, sentez ve analiz yapma
olanagi

vardir.

Coktan

secmeli

test

turu

smavlann
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gecerliligi,

guvenilirligi

ve

dolayr son ytllarda turn dunyada klasik smav sistemi terk edilerek, test

bilirnselliginden

tlirli smavlar gelistirilmektedir

(OZDEBiR,2009).

2.7.3.Tiirkiye'de Ozel Dershanelerle ilgili Bazi Veriler
Ozel dershane sektoru gun gectikce buyuyen, daha 90k ogrenciyi ve dolaytsiyla
ailesini

ilgilendiren

itibanyla,

bir sektor

dershaneye

51.692 ogretmen
personelin

haline

gelmektedir.

2005-2006

egitim-ogretim

devam eden ogrenci sayrsi 940.928 olup dershane

gorev yapmaktadir.

bulundugu

varsayimi

Ozel dershane

basma ortalama

altmda, bu sektordeki

sayisimn 70.000 civarmda oldugu tahmin edilebilir.

toplam

yih

sektorunde

bes yardimci

istihdam edilen kisi

Son yillar icinde ozel dershane

sayismdaki art1~111 da lnzlandigi gorulmustur. Ornegin, 2002-2003 ogretim yilmda 2122
olan dershane

sayisi,

2003-2004

donerninde

29842'e,

2004-2005

donerninde

ise

3.650'ye cikrmsnr (TED, 2005).
Ozel dershanelerin

90k tartisilan maddi yoni; de buyuk saytlara ulasmrsnr.

Kayit

d1~1 harcamalar haric, dershane sektoru icin toplam maliyet 1,5 Milyar TL civanndadir
(YOK, 2007).
Ozel dershaneler, toplum ve ogrenciler tarafmdan gittikce artan bir oranda ragbet
gormektedirler.

Turn yuksekogretim

yapilan bir arastirmada,
hem dershaneye

ogrencilerini

bu ogrenciler

temsil eden bir omeklem temelinde

arasmda sadece dershaneye

gidenlerin

%71,8,

giden hem de ozel ders alanlann % 16, 7, sadece ozel ders alanlarm

% 1, 1, hem dershaneye gitmeyen hem de ders almayanlann ise sadece % 10,6 oranmda
oldugu saptanrmstir (YOK, 2007).
Dershanelerin
onlann

90k tartisilan ve elestirilen bir yonl; de okullarm onune gecrnesi ve

basanlanru

iiniversiteye

giren

sahiplenmesidir.
ogrencilerin

Yapilan

%43 .4' U

bir

arastirmarun

universiteye

bulgulanna

girislerindeki

gore,

basanlaruu

dershaneye, % 38.9'u kendi cahsmasma, % 14. 7'si lise egitimlerine, %3. l 'i ozel derslere
baglamisnr (YOK,2007).
TUrkiye'de
gostermeye

1915

baslayan

tarihli

Mekatib-i

ozel dershaneler,

Hususiyye

Talimatnamesi'yle

faaliyet

1965 yil mda kabul edilen 2007' de, degisen

kosullara cevap vermek uzere yeniden duzenlenen 5580 sayih Ozel Ogretirn Kurumlan
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Kanunu'yla
Onceleri

kurulus

ve isleyisleri

daha 90k yetistirrne

duzenlenrnis

kurslan

yaygm

olarak faaliyet

egitirn

gosteren

ogretim

kururnlandrr.
1960' II

ozel dershaneler

yillardan itibaren yaygmlasmaya baslarms, tamamlayici egitim ogretim veren kurumsal
yapilan,

yillar icinde smavlara hazirhk kurslanna

olan talebin artmasiyla

daha da

buyurnustur. (OZDEBiR,2012).
Ozel dershaneler,

2000 yilmdan

itibaren

kurum

sayisi bakimmdan

l.800'den 4.262'ye, ogrenci sayist bakumndan 500 binden l.234.738'e
2000'den

fazla kayit d1~1 olarak kacak faaliyet gosterenler

dershanede

artrmstrr. Bugun

haric yaklasik

4000

yaklasik 60 bini askm egitimci, 30 bini askm diger cahsan istihdam

edilmektedir. 1,5 milyon ogrenci, dershanelerden egitim hizmeti almakta, bunlardan 150
bine yakmi ucretsiz olarak, daha fazla ogrenci de farkli oranlarda indirimlerle
kurumlardan yararlanmaktadir

bu

(OZDEBiR,2012).

2.7.4.Ttirkiye'de Ozel Dershanelerle ilgili Yapilan Cahsmalar
Ozel dershaneler hakkmda farkh konularda arastirmalar yapilrrusnr. Ozguven
(1980) tarafmdan yapilan cahsrnada, ortaogretimin durumu, ozel dershanelerin ortaya
/'

91k1~1 ve onemi incelenmistir. Duman (1984), ozel dershanelerin
etkinliklerini

incelernistir.

dogusu, gelisimi ve

Tunay ( 1992), Lise son siruf ogrencilerinin

prograrmm ya da ozel dershaneleri

tercih etmelerinde

okul kurs

etkin olan faktorlerin

neler

olduguna iliskin sonuclar i.izerine arastirma yaprrusur, Ergi.in ( 1993), ozel dershanelerde
gorevli ogretmen ile bu dershanelere devam eden ogrencilerin rehberlik hizmetlerine
iliskin beklentilerini bazi degiskenlere gore incelemistir,
Koksalan (1993) ise ozel dershanelerin iiniversite hazirhk kurslarma devam eden
ogrencilerinin

basansmi

etkileyen faktorler i.izerine calisrrustrr. Umay (2000), ozel

dershaneler ile ilgili olarak yapilan bir cahsmada, dershanelerin temel gorevinin okulda
verilen egitime destek olrnasi ve eksik kalan konulan tamamlamasi gerektigi halde bu
gorevi

yapamadigi

ifade

edilmistir.

i.iniversiteye giris acismdan

Ozel

dershanelerde

degerlendirildiginde

ogrenci

yapilan
basansmm

egitim
arttrgi

si.ireci
ifade

edilrnistir (Morgil, Yilmaz ve Geban, 2001).
Ozel dershanelerin

matematik

ogretimindeki

yeri i.izerine yapilan

bir baska

cahsmada ise ozel dershanelerin ogrenciye karsi ilgi ve tutumunun, ogrencilerin ozel
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dershaneleri
2001 ).

tercih etmesindeki

Cenk

(2005),

dershanelerde
verilen
almanm,

egitime

ilniversite

test teknigini

ulasrmsur.

Sadece

dershaneler
(2006)

niteliginin

hazirlanan

dershanelerin

ilzerine

gore daha

ve ogrenciler
ogrencilerin

ogrencilerin

gormedigini,

bilgileri

olabilecegine

dershanelere

dershane

ogrenci

(Dagli,

sonucunu

(2010) Ozel dershanelerde
yanstrnalanru

matematik

basanlanna

olarak,

ozel dershaneler

buyuk etkileri

vardir.

Dunyada

var oldugu

ve Tilrkiye'de

degisik konularda

'

gilnden

velilerin

2006).

ilkogretim
giden

Dirlikli

Y ildiz
dersine

matematik
ogrencilerin
Bu alanda

matematik

incelenrnistir.

olarak

sonucuna

bulmustur.

verilen

ve tutumlanna

pratik

matematik

ozel dershanelere

ozel

liselerde

gonderen

ogrencilerinin

olduklan

ve

inandiklan

de incelenmistir

ilzerindeki

tarafmdan

ilzerine calisrms,

calisrms

basanh

Sonuc

bazt arastumacilar

nedenleri

Oner (2007) ise, ozel dershanelerin

yeri ve onemi

diger tezler; Dogan

ozel

(Dikici ve lsik,

gitme

dershanelerle

ve beklentileri

smavina

ogrencilere

dershanelere

19m yeterli

degil

gorus

incelernistir.

ogretimindeki
gitmeyen

kazanmak

ogrenmenin

hakkindaki

karsi tutumlanru

ozel

iliskin gorusleri

ogrencilerin

ise ilniversite

yapilan

ogrencilerin

aldiklan

egitimi

en onernli faktor oldugu tespit edilmistir

ogretiminin
(2011)

Ozel

etkisini arastirrrus.

beri toplumuzun

ozel dershaneler

ilzerinde

ile ilgili sirurhda

arastirma yapilnusnr.

olsa

(Dogan,2010)

2.8. Rehberlik Hizmetleri
Kuzgun'a (1992) gore rehberligin tanmu "bireyin kendini anlamasi, cevredeki
olanaklan

tarurnasr, dcgru kararlar vererek, ozunu gerceklestirebilrnesi

icin yapilan

sistemli ve profesyonel bir yardim silrecidir."
Tan'a

(2000) gore rehberlik

"bireyin en verimli bir sekilde gelismesi ve

tatrninkar uyumlar saglamasmda gerekli olan secmeleri (tercihleri), yorumlan, planlan
yapmasma ve kararlan vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanmasi ve ulastigi bu
secme ve kararlan uygularnasi icin kisiye yapilan sistemli ve profesyonel (uzmansal)
yardrrndir."
Ozguvene

(1993) gore "Egitim - ogretim sistemimiz

icinde onemli bir rol

oynayan ve etkin birer egitim ogretim kurumu olan ozel dershanelerde,

son yillarda

ogretimin yam sira egitime de buyuk onem verilmeye baslanrrustir. Ogrencilerin cesitli
gereksinimlerine
icin

yeni

daha iyi cevap verebilmek, onlan daha basanh ve uyumlu kilabilmek

arayislara

yonelmislerdir.

Velilerin
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isteginin

bu

dogrultuda

oldugu

anlasilmaktadir.
cesitli

Ogrencilerin

sorunlannm

meslege

cozurnunde

yonelrnesinde

yardimci

olunmasi

egitsel ve psikolojik
gerekmektedir.

Ozel

konularda
dershane

ogrencileri i.izerinde yapilan arastirmalar, gozlernler, karsihkh gorusmeler, ogrencilerin
en fazla yardima gereksinim duyduklan konulan ortaya koymaktadir."
- Kendini tanima, ilgi ve yeteneklerinden
- Kendi ilgi ve yeteneklerine

haberdar olma

en uygun meslegi ve okulu secebilrne

- Meslekleri ve bu mesleklerin kazandmldrgi
- Yuksekogretimde

barmma,

beslenme,

yuksekogretim

ulasim, ekonomik

kurumlanru taruma
sorunlar hakkmda

bilgi edinme
- Temel bilgi eksikliginin giderilmesi
- Verimli ders calisma teknikleri
- Planh, programh cahsma
- Smavda dikkat edilecek noktalar
- S111av sistemi hakkmda bilgi
- Smav heyecaruru yenebilme
- Ders calismaya isteksizlik
- Gelecekle ilgili endiseler
- Arkadasla ilgili sorunlar
- Aile ile ilgili sorunlar, aile ici iletisim
- Kazanamama korkusu
- Kendine gi.ivensizlik
- Kisilik gelisimindeki eksiklikler
- Okuldan ve dersten kacma, derste disiplini bozma gibi uyumsuzluklar

Kendine

ait kararlar almada guclukler
- Sigara, icki, kumar, ilac vb. kotu aliskanhklar
- Okuma ahskanhguun zayif olmasi
- Bos zamanlarm degerlendirilrnesi
Bu problemin

cozulmesinde

ozel dershane rehberlik servislerinde

asagidaki alanlarda

rehber ogretmenler tarafmdan calimsalar yi.iri.iti.ilmektedir (OZDEBiR, 2005,).

3.8.1. Egitsel Rehberlik
Kuzgun'a (1992)

gore egitsel rehberlik

"Ogrencinin,

devam ettigi ogrenim

dalmda basanh olabilmesi icin yapilan yardimlara egitsel rehberlik denir."
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Tan'a (2000) gore "Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyac, kisilik yapisi ve mevcut
imkan

ve sartlara

ilerlemesini

uygun

bir ogrenim

dah

secip bu ogrenim

saglarnak icin yapilan psikolojik hizmetlere,

dahnda

basan

ile

egitsel rehberlik ve darusma

denir."
Tan'a (2000) gore egitsel rehberligin
ogrenim uyumu saglamasma

temel amaci "ogrencinin

okulda iyi bir

yardirn etmektir. 0 halde egitsel

ve egitsel gelismesine

ve ogrenme ile ilgili olarak karsrlastigi

rehberlik ve darusma, bir bireyin orgenimle
problemlerle ugrasir."
Ozel

dershanelerde

egitsel

rehberlik

hizmetleri

olarak

yaprlmasi

gereken

etkinlikler asagidaki gibi siralanabilir:
1- Ogrencilerin mevcut bilgi seviyelerini olcup, ogretime bu seviye goz onunde
bulundurularak

baslanmasi

amaci ile ders yih basmda seviye tespit smavi yapilarak

ogrencileri cesitli seviye gruplanna ayirmak
2- Ogrencinin

ilgi ve yeteneklerini,

kendilerine uygun bir hedef olusturrnalarina

cesitli

olcme

teknikleri

ile belirleyip,

yardirnci olmak

3- Belirlenen hedefe ulamsak icin verimli ders cahsrna teknik ve ahskanhklan
konusunda bilgilendirmek,
4- Smavlardaki
ozel olarak ilgilenilerek,

basanlan takip edilerek basan dusmesi gosteren orgencilerle
basansizhk sebeplerini arastirmak ve giderilmesine

yardimci

olmak
5- Ogrencilerin
anket arastirmalan

gene! olarak basansizhk sebeplerini belirlemek amaci ile cesitli

yapmak,

belirlenen

sebeplerin

giderilmesi

icin bilimsel

cozum

yollan uygulamak, gerektiginde veliler ile iletisim kurmak
6- OstUn yetenekli

ogrencileri

tespit

etmek,

yeteneklerini

gelistirrnelerine

yardimcr olmak
7- Olagan ogretmenler

toplantilanna katilarak, ogrencilerin

bilgi vermek, olcme ve degerlendirme

sonuclanru

yorumlayarak

basanlan ile ilgili
gerekli aciklamalan

yapmak.

2.8.2. Mesleki Rehberlik
Kuzgun'a (1992) gore mesleki rehberlik "Bireyin ilgi, yetenek ve ihtiyaclanna
gore, bir is veya meslek secebilmesi

ya da bu secime hazir hale gelmesine

olarak yapilan yardrmlann ttimUnU kapsar."
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yonelik

Ozel dershane
basmda

ogrencilerinin

kendi ilgi ve yeteneklerine

tercih

siralarnasi

secirnlerine

yapma

en fazla yarduna
uygun rneslegi

gelmektedir.

ait sorunlanm

ele alan

gereksinim

duyduklan

secme, Universiteleri

konulann

taruma,

Iste,

ogrencilerin

mesleklere

rehberlik

etkinlikleri,

mesleki

ve
rehberlik

dogru
meslek
adrm

almaktadir.
Ozel dershanelerde

yapilan mesleki rehberlik

etkinlikleri

su sekilde siralanabilir:

1- Ogrencinin:

- Fiziki ozelliklerinin,
- Kisisel ozelliklerinin,
- Akademik ozelliklerinin,
- Sosyo-ekonomik ozelliklerinin,
- ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi
2- Mesleklerin;

- is bulma olanaklan,
- Cahsrna ortarm,
- Ogrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olup olmadigi,
J

- Ekonomik kosullan,
- Isin avantaj ve dezavantajlan,
- Iste ilerleme, yaraticihk, tekduzelik veya degisiklik, yetenekleri kullanma
gibi ozelliklere

uyup uymadigi,

gibi niteliklerin

arastmlrnasi,

orgencilere

tamtrlmast
3- Cevredeki meslek mensuplarmm,

zaman zaman ogrencilere meslekleriyle

ilgili tamtrct bilgi vermeleri icin ortam hazirlanmasi
4- Oniversitelerin;

- Egitim-ogretim olanaklan,
- Beslenme, barmma, ulasim vb. olanaklan,
- Ailenin

ekonomik

durumuna

uygun

olup

olmadigr,

gibi ozelliklerinin

arastmlmasi ve ogrencilere tamtrlmasi
5- Ogrencilerin, ozel dershanedeki ogrenimleri silresince katildiklan turn smav
sonuclannm,

sayisal

degerlendirilip

ortalama puanlarmm hesaplanmasi,

sirasmda

ogrencinin

ve

sozel

durumu

olarak

ile tercihleri

OSYM

degerlendirme
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gore

bir cetvel haline getirilerek, tercih

arasmda

bulunulmasi

sistemine

uyum saglamasma

yardrmda

6- Ogretim yih icerisinde veli toplantilan

gerekli olan ve velileri tarafmdan

bilinmesinde

iletilmesi, velilerden de ogrencilerin ogrennenler

yaparak, ogrencilerin,

basanlan icin

yarar gorulen ozelliklerinin
tarafmdan belirlenemeyen

velilere
ozellikleri

ilgili onemli uyanlarda bulunulmasi
7- Meslek
unsurunun

seciminde

ve yanhs

aile veya yakm

yonlendirmelerin

cevre tarafmdan

ortadan

kaldinlmast

uygulanan

baski

veya azaltilmast

icin

cahsrnalar yapilmasi
8- Ogretim
tarunrru,

yih icerisinde

gene) tavsiyeler

ogrencilerin yararlanmasmm
9-

Rehberlik

yapabilecekleri,

smav sistemleri,

vb. konulan

Universite taruturu, mesleklerin

kapsayan

rehber

kitapciklar

hazirlanarak,

saglanmasi

servisinde

kurulacak

kitaplikta,

ogrencilerin

odevlerini

Universite ile ilgili her tUrlU sorularma yarut bulabilecekleri,

genclik

sorunlan ve egitirni ile ilgili konulan kapsayan kaynaklann bulundurulmasi
10- Her ogreunenin,

Rehberlik

Servisi gorevlilerince

motive edilerek, birer

)

rehber ogretmen gibi ogrencileri tamyip yonlendirmelerinin

saglanrnasi,

2.8.3. Psikolojik Damsma
Kuzgun (1992) Psikolojik
egitimsel,

kisisel konularda

darusmayi

amaclanm

soyle tarumlarrustir.

belirleme,

"Kisilerin

sosyal,

karar verme, mevcut sorunlanru

cozme ve benzeri amaclarla profesyonel kisilerden yardim aldrgi bir gelisim sUrecidir."
Tan'a
konumsalar

(2000)

gore "Heyecansal

ve oglitlerle cozumlenemez.

problemler,

akil ve mantiga

hitap

eden

Mesela birey, karanliktan korkmanm yersiz

oldugunu akliyla bilir fakat bu yersiz korkudan kendisini bir tUrlU kurtaramaz.

Bu

sebeple, kisisel problemler iyi bir psikolojik darusrnaya ihtiyac gosterir."
Psikolojik sorunlarla ilgili yapilan darusmadir. Rehberlik ve Arastirma Servisi,
cesitli olcme yonternleriyle
Uzerinde birtakim

(anket, sorgu cetveli, gozlern, rnulakat vb.), orgenciler

arastirmalar

yaparak,

psikolojik

yardima

belirledigi veya problemi nedeniyle servise kendiliginden

gereksinimi

oldugunu

basvuran ogrencilere cesitli

psikoloj ik yardim etkinliklerinde bulunabilir.
Rehberlik ve Arastirma Servisi'nin ogrenciler Uzerinde yaptigr arastirmalar
servise basvuran ogrencilerle yapilan gorusmelerin ortaya koydugu;
- Kendine glivensizlik ve basararnama korkusu,
- Asm smav heyecaru,
- Aile ile uyumsuzluk,
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ve

- Arkadas edinmede gucluk,

- Konusurken a~m heyecanlanma,
- Sebebini bilmedigi cesitli korkular,
- Gelecekle ilgili kaygi,
- Ekonomik problemlerin yaratngi cesitli srkmtilar,
- insanlardan kacma,
gibi psikolojik sorunlar ele almarak, cesitli rehberlik yonternleriyle bu konularda
gerekli yardimlarda bulunmak rnumkundur.

Ozel dershanelerdeki

psikolojik

darusrna

etkinlikleri asagidaki siralanabilir:

1- Psikolojik sorunu oldugu belirlenen veya kendiliginden
arahkh olarak

gorusulerek,

basvuran orgencilerle

problemin sebeplerinin arastinlmasr, gerekli

rehberlik

teknikleri kullamlarak problemini cozmesine yardimci olunmasi
••

j

2- Ozel

sorunu

nedeniyle

servise

gelen

ve aralikh

olarak

devam

eden

ogrencilerle ilgili "Gorusme Kayit Fisi" tutularak ogrencinin takibinin saglanmasi
3- Ogrencilerin

asm smav heyecaruru

gidermeleri

arnaciyla, tek tek yaptlan

yardimlann yam sira suuflar dolasilarak bu konuda grup halinde yardimda bulunulmasi
4- Universitelerle
ve paneller duzenlenmesi

iliski kurularak cesitli genclik sorunlan ile ilgili konferanslar

icin girisimlerde bulunulmasi

5- Veli toplanttlan diizenleyerek, velilerin genclik 9ag1 ozellikleri hakkinda daha
fazla

bilgilendirilmesi,

aile-cocuk

iletisiminin

daha

iyi kurulabilmesine

yardimci

olunmasi
2.8.4. Olcme ve Degerlendirme
Olcme ve degerlendirrne

egitim surecinin vazgecilrnez

( 1995) gore olcme "bir niteligin gozlenip gozlern sonucunun
gosterilmesi"

Tekin'e (2002) gore degerlendirme

bir ogesidir.

Turgut'a

sayt ya da sembollerle

ise "elde edilen olcme sonuclanrun

bir olcutle karsilastmlarak bir karara ulasilmasidir."
Ozel dershanelerde

rehberlik hizmetleri ile paralel siirdi.iri.ilen bir diger calimsa

da olcrne degerlendirme cahsmalandrr.
Bircok ozel dershanede bu calismalar bilgi - ilsem birimi ve rehberlik servisinin
koordinasyonu ile gerceklestirilrnektedir.

Ozel dershanelerde

agirhklr olarak kullarulan

olcme yonterni test ti.irii sinavlardir. Turgut'a (1995) gore "Sorulan bir sorunun cevabim
verilen cevaplar arasmdan sectiren maddelerden olusrnus testlere secmeli testler denir"
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1- Teknigine uygun sorulann hazirlanabilmesi

icin ilgililere aciklayici doki.iman

temin etmek
2- Test sorulanru derslere, konulara, olcmek istedigi amaca gore ayirarak soru

bankasi olusturmak
3- Her sorunun cesitli uygulama tarihlerine gore analizlerini yapmak; sorularm

gucluk dereceleri ile aymct guclerini hesaplamak; gi.i<;li.ik dereceleri, aymci gucleri vb.
yonlerden uygun olmayan sorulan tespit ederek soru bankasmdan cikarrnak
4-0lr;me

ve degerlendirrne

sonuclanna

gore program

gelistirme

ihtiyaclanrn

tespit etmek,
5-0gretime baslamadan
faaliyetleri

once ogrencilerin

esnasmda cesitli zaman dilimlerinde
J

seviyelerini

tespit etmek, ogretim

verimi olcmek maksadiyla

her devre

icin imtihan prograrru yapmak
o-Olcme ve degerlendirme

sonuclanna gore ogrencilerin

ulasilrnast beklenen hedef davramslara
tespit

sonuclanru

Degerlendirrne

tavsiyelerle
Servisi

derslere, konulara ve

gore basan veya basansizhklanm tespit etmek,

birlikte

ogrencilere

koordinatorlngunde

vermek"

degerlendirme

Rehberlik

Olcme

toplantilan

ve

yapilmasr

gerektigi, bu toplantilarda;
1-Her ogrencinin durumunun

tek tek ele almarak basan veya basansizliklanna

gore yaptlacak yoneltmenin tespiti,
2- Basansizhk sebeplerinin tahlili,
3-Uygulanan

ders programma

gore ders programmm

olumlu

veya olumsuz

yonlerinin tespiti ve buna gore program gelistirilmesi gerektigi tizerinde durulmustur.
Ozel
gelismesi
deneme

dershanelerde

olcme-degerlendirme

ile birlikte cok list boyutlara
smavlannda

belirlenebilmektedir.

ogrenciierin

birimleri,

bilgisayar

cikrrustir. Ozel dershanede
basan

siralamalan

cok

sisteminin

cok sik yaptlan
net

olarak

Cok ciddi bir sekilde uygulanan smavlar ogrenciler tarafmdan da

cok onemsenmektedir(OZDEBiR,2005)
Smav

sonuclarina

degerlendirilrnekte

gore,

ogrencilerdeki

basan

ve sonuc velilere de bildirilmektedir.
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yi.ikselmeleri

ve dusmeleri

2.9. Sosyal Kiiltiirel Etkinlikler
Genellikle

ozel dershanelerin,

egitimden cok ogretime agirhk verdigi seklinde

yaygm bir karu vardir. Ancak, basta rehberlik
dershanelerde

servisi cahsrnalan

olmak uzere, ozel

egitirn kategorisine girebilecek pek cok etkinlik yapilmaktadrr,

1- Meslek

secirni, smav kaygisi,

anne-baba

iletisirni

Bunlar;

gibi pek cok konuda

dUzenlenen konferans, paneller ve soylesiler
2- Cesitli veli ve ogrenci seminerleri
3-Fen ve edebiyat alanmda duzenlenen cesitli yanmsalar (kompozisyon,

siir vb.)

4- Ders ve test kitaplan dismda yaymlanan cesitli kitap ve dergiler,

',

5- Cesitli kampanyalar (sigara karsiti, cevre, kan bagisi vb.)
6- Cesitli egitsel kol faaliyetleri
7- Geziler, moral caylan

8- Cesitli sportif yansmalar (masa tenisi, futbol, satranc vb.)
Bircok ozel dershanede

yukanda siraladiklanrmzm

dismda da pek cok egitsel

etkinlikler yapilmaktadir.

2.9.1. Ozel Dershanelerin Sagladrgr Sosyal Faydalar

Ozel dershanelerin sagladigi bazi sosyal yararlan asagidaki gibi ozetlenebilir:
1- 2005 yih verilerine gore, TUrkiye'de yaklasik 3000 ozel dershanede; 28 bin'i
ogretmen,

13 bin'i diger personel olmak Uzere, 40 bin'i askm kisi gorev yapmaktadir.

Bugunku Tiirkiye kosullarmda

40 bin kisiye is olanagi saglamak, cesitli yan sektorlere

katki sunmak onemli bir sosyal islev olarak gorulmelidir.tfragh

2006)

2- Oniversite giris smavlannda ilk girislerde basanli olamayan on binlerce gene;
kahve koselerinden,

sokaktan

almarak tekrar egitim-ogretim

ortamma

cekilmektedir

(OZDEBiR,2005).
3- Binlerce gene; kurslardan ucretsiz yararlandmlmaktadir (TED,2005).
4- Ekonomik

kosullan iyi olan cgrenciler,

ozel ders gibi pahah

bir yolla

smavlara hazirlarurken,

ozel dershaneler

orta ve dar gelirli aile cocuklanna cok daha

ekonomik

hizmet

bir

kosullarda

vererek,

olcude

firsat

esitligi

saglamaktadirlar

(OZDEBiR,2005).
5- Ozel

dershaneler,

ogretmenlerin

emeklerini

yonden gorece olarak daha iyi olmalanru saglarnaktadir.
toplumsal statu kazandirmaktadir

(TED,2005).
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degerlendirerek,

ekonomik

Buda, kisrnen ogretmenlere bir

2.10. Ozel Dershanelere Yaprlan Elestiriler

Ozel dershaneler TUrkiye'de sUrekli tartimsa konusu olrnustur. Varhklan, basta
devlet kurumlan olmak Uzere, pek 90k kesim tarafindan yadrrganrrustrr. Zaman zaman
kapatilmak istenrnis, hatta kapatrlmrsur. Arna ozel dershanelerden vazgecilememistir.
Ozel dershanelerle ilgili durumlar bilimsel veriler ve Ulkenin durumuyla ilgili olarak
ortaya konulamarrustir. Ozel dershanelerin varligi konusundaki elestiriler genel olarak
iki ana noktada toplanrnaktadir.
l-Ozel dershaneler, parali egitim vermektedirler ve bu yuzden de egitimde firsat
esitligini bozmaktadirlar.
2-0zel dershaneler okullann yetersizliginden kaynaklanmaktadir. Kahp halinde
bilgiler vererek test cambazhgi yapmaktadtrlar,

Dolayrsiyla egitimi bozmakta, okullan

zor durumda brrakmaktadirlar.
Ozel dershaneler, "okullan ikame eden kurumlar" olmustur. Ozel dershanelere giden
ogrenci sayrsi gun gectikse artmakta, bu paralelde ozel dershane sayilan da artmakta ve
giderek cesitlenmektedir. 2004-2005 ogretim yih ozel dershane sayisi 2.984'tUr
(TED,2005).
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3.BOLUM: YONTEM
Bu bolumde arastirmamn modeli, evren, calisrna grubu, veri toplama araci ve
gelistirilrnesi,

verilerin

toplanmasi

ve

verilerin

cozumlenmesi

konulanna

yer

verilmektedir.
3.1. Ar astrr m a Modeli
Bu arastirma ozel dershanelerin KKTC egitirnine etkilerinin ozel dershanelerde
gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin

gorusleriyle

ortaya cikarrnak amaciyla, nitel

arastirma modelinde yurutulrnustur.
Y ildmm ve Simsek (2011) nitel arastirrna modeli soyle tarumlanustir. "Gozlern,
gorusme ve dokuman analizi gibi nitel veri toplama yontemlerinin kullarnldigi, algilann
ve olaylann dogal ortamda gercekci ve btittinctil bir bicimde ortaya konmasma yonelik
bir stirecin izlendigi arastirma olarak tarumlanabilir."
Yapilan bu arasnrrnada nitel arastirrna veri toplama yontemlerinden
teknigi

kullarulrrustir.

yapilandmlrrus

Gorusme

ve yapilandinlmarms

(1998) gore yan-yaprlandmlmis

teknigini

kendi

gorusmeler

icinde

gorusme

yapilandmlmis,

olarak simflandmlabilir.

yan-

Karasar'a

gorusmede sorular onceden belirlenir ve bu sorularla

veriler toplanmaya cahsihr.
Yildmm ve Sernsek'e (2011) gore "Yan yapilandmlrms

gorusmelerde arastirma

problemi ile ilgili turn boyutlarm ve sorulann kapsanmasi ve guvence altma almmasmm
yanmda gorusmeci gorusme sirasmda sorulann cumle yaprsmi ve s1ras1111 degistirebilir,
bazi konularm ayrmtisma girebilir daha cok sohbet tarzr bir yontern benimseyebilir."
Onceden

belirlenen

sorular konu ve alan d1~111a cikilrnadan

ilgili sorularla

ilgili

derinlemesine bilgi almmasuu saglar,
Bu yontem ne tam yaprlandmlrrns gorusmeler kadar kati ne de yapilandmlmarms
gorusmeler kadar esnektir; iki Uy arasmda yer alrnaktadir. Arastrrmaciya bu esnekligi
sagladigi icin (Dagli, Silman, Biro!, 2008:8), bu calismada gorusme turlerinden yanyapilandrnlrms gorusme teknigi kullarulrmsur.
3.2.Evren
Karasar'a

(2005) gore "Ulasilmasi

cogu zaman zor hatta olanaksiz olan bir

evren, diger bir ifade ile soyut evren ile bir de ulasilabilecek
arastirma yapilacak cahsma evreni vardir."
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ve bir konu uzerinde

Cahsma evreni, ulasilabilen
dogrudan

gozleyerek

gozlemlerden

da ondan

yararlanarak

Pratikte, arastirmalar,
bu sirnrh

ya

evrendir.

Bu yonli ile somuttur.

secilmis

hakkmda

bir ornek

gorli~ bildirebilecegi

kume

Arastirmacmm,
Uzerinde

evren calisma

calisrna evreni Uzerinde yapilmakta olup sonuclann

evrenercahsma

evrenine)

genellemesi

kacmilmazdrr

yapilan
evrenidir.

da, yalmzca

(Smith, l 975'tenAkt.

Karasar,2005:110).
KKTC'de

buluna

ozel dershanelerde

gorev

yapan

yonetici

ve ogretmenler

arasttrmarun evrenini olusturmaktadrr
Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi
tarafmdan
dershane

hazirlanan

egitim istatistiklerine

ve bu dershanelerde

istatistikleri,2012-2013:

gorevli

Ozel Ogretim ve Kurslar MUdUr!UgU

gore Subat-2013

12 yonetici

tarihi itibariyle

12 Ozel

vardrrtEgitim

ve 197 ogretmen

web 1 ).

Tablo 1. Ozel Dershane ve cahsan sayrlari,
Ozel Dershane Say1s1

Top lam

7

Bu arastirma
arastirmamn

Ogretmen

Yonetici

25

7

KKTC

'deki

ozel

Toplam

dershaneleri

32

kapsamaktadir.

Bu nedenle

evreni; KKTC Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi'na bagh 12 ozel

dershanede gorev yapan 197 ogretmen ve 12 yoneticiden olusmaktadir.

3.3.<.;ah~ma Grubu
Orneklem
temsil

yeterligi

belli bir evrenden,
kabul

edilen

belli kurallara gore secilmis ve secildigi evrern

kU9Uk kumedir.

Arastirmalar,

cogunlukla

kumeler uzerinde yapihr (Karasar,2005: 110). Ni tel arastirrnalarda

orneklem

secilen omeklernler

"calisrna grubu" olarak adlandinlmaktadir.
Arastirrna evreni olan KKTC stmriarr icindeki ozel dershanelerde
yonetici ve ogretmenlere
grubu olarak belirlenmistir.

ulasmarun zor olrnayacagi

dusunulerek

gorev yapan

turn evren cahsma

Ancak gorusme icin gidilen dershaneler de 25 ogretmen ve

7 yonetici ile ancak gorusulebilmistir.
Buna gore cahsrna

grubunu

olusturan

ozel egitirn kurumlanrnn

yerler, yonetici ve ogretmen sayilan tablo 2' deki gibidir.
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bulunduklan

Tablo 2. Kanhmci durumu

Ozel Dershane Sayisi

Ydnetici

Ogretmen

Top lam

Lefkosa

5

5

18

23

Gazimagusa

2

2

7

9

Top lam

7

7

25

32

3.4. Veri Toplama Ar a er
Arasurma

arnaclanna

uygun olarak gozlenen

ve kaydedilen

"seyler

karutlar

arasnrmarnn verileridir. Bunlar islenmemis (ham) verilerdir (Karasar, 1994:35).
Bu arastirmada veri toplama araci olarak yan yapilandmlrrus
uygun olarak gorusme formu kullarulrmsur.

gorusme teknigine

"Gorusme formu yontemi, benzer konulara

yonelmek yoluyla degisik insanlardan ayru ti.ir bilgilerin ahnmasi amaciyla hazirlarnr"
(Patton, 1987:111; akt. Yildinm

ve Sim~ek,2011: 122) Gorusmeyi

yapacak arastirmaci

bu yonternle veri toplamak icin onceden hazirlanrrus sorulan sorma ve konu ile ilgili
aynntih bilgi almak icin gornsme anmda ek sorular sorma ozgurlugune
arastrrmaci

gorusmeyi

sohbet tarzi bir yonternle

de yapabilir

sahiptir. Aynca

(Yildmm

ve Simsek,

2011).
Gorusme sorularmm arastirma icin guvenilirligi

ve yeterliligi icin 7 ogretmenle

pilot uygulama adma gorusrneler yapilmis, elde edilen gorusme verileri damsman hoca
ile birlikte degerlendirilerek,

gorusme sorulannda degisiklik ve di.izeltmeler yaprlrrustrr.

Birinci bolumunde kanlirncilann
ikinci bolumunde

demografik

ise arastirmarun asil konusuyla

yapismr anlamaya iliskin sorular;

ilgili 9 sorunun bulundugu gorusme

formu (Ek. 1) icin calisma grubunda bulunan katihmcilarla,
zamanda

onlann uygun gordukleri

gorusulmustur, 25-40 dakika si.iren gorusmeler, katiltmcinm da onayiyla ses

kayit cihazina

almrms,

daha sonra

da bilgisayar

aracihgiyla

gorusme

formlanna

bolumunde

bulunan,

islenmistir. Boylelikle veri toplama islerni tamamlanrmsttr.

3.5. Veri Analizi
Arastirmada

oncelikle

kanhrncilann demografik

yih degiskenlerinin

gorusme

formunun

birinci

yapilanrn ozetlemek arnaciyla yas, cinsiyet, gorev ve gorev

frekans ve yi.izdeleri hesaplanrmstir
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Daha sonra ayru formun ikinci bolumundeki sorulann cevaplarmdan elde edilen
veriler icerik analizi ile cozumlenmistir. lcerik analizinde veriler dort asamada analiz
edilmektedir (Yildinm ve Simsek, 2011: 228-238).
Verilerin Kodlanmasi:

Icerik analizinin bu ilk asarnasmda, her bir katihrnciya

numara verilerek gorusmenin dokumleri yapildiktan sonra katrluncilardan

elde edilen

veriler arastirmanm

aynlrrus ve

cercevesi icerisinde incelenerek

anlamh bolumlere

kavramsal olarak ifade ettigi anlam isimlendirilip kodlanmistir. Arastirrnarun kavramsal
cercevesine ve gorusme sorulanna dayarularak daha once hazirlanrms olan kod listesine,
tum verilerin

incelenmesinden

di.izenlenmesinde

sonra son sekli verilmistir.

anahtar liste gorevini gormus, arastirma

Bu kod listesi verilerin
sorulannm

dismda kalan

veriler kodlama dismda brrakilrmsnr.
Temalann

Bulunmasi:

Bu asamada

ise verilerin

kodlanmast

asamasmda

belirlenen kodlar her biri ayn kategori olarak kabul edilmis ve ayn temalar olarak
degerlendirilrnistir.
Verilerin Kodlara ve Temalara Gore Organize Edilmesi ve Tammlanmasi:
asarnada ise katihmctlarm

gorusleri okuyucunun anlayabilecegi bir dilde aciklanrms ve

gorusler ilk elden okuyucuya sunulmustur.
ttrnak

isareti

kauhmciya

icinde

Bu

verilrnistir.

Gorusme notlan italik yazi dtizeninde ve

Daha sonra

ait oldugu belirtilmistir.

parantez

icinde

Asagidaki ornek aciklarnalarda

gorusrnenin

hangi

kodlama sistemi

verilmistir.

ORNEK:
(G:OAl)
G: Gorusme;
6: Ogrctmen
A:ADershanesi;
l: 1 N umaral.Kanhmcr

Bulgulann

Yorumlanrnasi:

ORN EK:
(G:YA)
G: Gorusme;
Y: Yonetici;
A: A Dershanesi;

Aynntih

bir bicimde

bulgularm arasurmaci tarafmdan yorumlanmasi
asarnada

yapilrrusnr.

Toplanan

gecirilerek yorumlanrms ve bir takim sonuclar cikanlmrsur.
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ve sunulan

ve bazi sonuclann aciklanmasi bu son

veriler nitel arastirmanm

aciklamalar literattirle desteklenrnistir.

tarumlanan

gerektirdigi

asamalardan

Sonuclarm onernine iliskin

4. BOLUM: BULGULAR VE TARTI~MA
Bu bolumde

katihmcilardan

elde edilen verilerin

cozurnlemeleri

sonucunda

ortaya cikan bulgulara ve yorumlanna yer verilmektedir.
Bulgular bolumtmde once calisma grubunun gene! yaptsmi ta111t1c1 frekans ve
yuzde

dagihrnlanna kisa aciklarnalan

ile birlikte

yer verilmistir.

Daha sonra ise

gorusmeler sonucunda elde edilen veriler analizlere tabi tutulrnustur.

4.1.KATILIMCILARIN

DEMOGRAFiK

Y APISINA

DAiR

BULGULAR
Arastirma

ile elde edilen ve orneklem

grubunu olusturan

32 katrlimciya

ait

demografik verilerin frekans ve yi.izde dagihmlan asagida srrasiyla verilmistir.

Tablo 3. Kanhmcilarm

Tab lo
Arastirmaya

Gdrevlerine Gore Dagrlmu

Ogretmen

Yonetici

Toplam

25

7

32

3 'te

katihmcilann

yaptiklan

goreve

gore

dagihmlan

verilmistir.

% 78, 12 oranmda 25 ogretmen ve %21,87 oranmda 7 yonetici katilrrustir.

Katihmcilann bi.iyi.ik cogunlugunu ogretmenler olusturrnaktadir.

Tablo 4. Katihmcilarm Cinsiyetlerine Gore Dagilnm
Kadm
11

Erkek
21

32

Tablo 4'de katihmcilann cinsiyetlerine
%34,37oranmda

11 kadm ve %65,62

Toplam

gore dagilimlan

oranmda

verilrnistir. Arastirrnaya

21 erkek katilrrusur.

Katihmcilann

cogunu erkekler olusturmaktadir.

Tablo 5. Katrhmci Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore DagI11m1
Kadm

Erkek

Toplam

9

16

25

47

Tab lo 5 'te katihmci
Arastirmaya

ogretmenlerin

cinsiyetlerine

%36 oranmda 9 kadm ve %64 oranmda

gore dagihrnlan verilmistir.
16 erkek ogretmen katilrmstir,

Katihrncilann cogunu erkekler olusturmaktadir.

Tablo 6 .Kanhmci Ydneticilerin Cinsiyetlerine Gore Dagrlum
Kadm

Erkek

Toplam

2

5

7

Tablo 6'da kanhmci yoneticilerin

cinsiyetlerine

gore dagihrnlan verilmistir.

Arastirrnaya katilan yoneticilerin 2' si kadm ve 5'i erkek yonetici olusturmaktadir.

Tablo 7. Kanhmci Ogretmenlerin Gorev Siirelerine Gore Dagihnu
1-5

6-10

11-15

16-20

21 ve iistti

5

14

4

2

0

Tab lo 7' de katihmcilan ogretmenlerin
verilrnistir. Arastirmaya

katilan ogretmenler

gorev si.irelerine goreve gore dagihrnlan
gorev stiresi %56 oranla 14 kisi 6-10 yd

araligmdakiler en yogun grubu olusturmustur, Gorev si.iresi 20 yildan fazla olan yoktur.

Tablo 8. Kanhmci Ydneticilerin Gdrev Siirelerine Gore Dagrlum
1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

5

1

1

0

0

Tablo 8'de katihrnci yoneticilerin
Arastirmaya

katilan yoneticilerin

gorev si.irelerine gore dagilunlan verilmistir.

gorev si.iresi 1-5 yil ve arahgmda

birlikte gorev si.iresi 15 ytldan fazla olan yoktur.
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yogunlasrnakla

Tablo

9. Kanhmci

Ogretmenlerin

Gorev Yapt1g1 Branslara gore

dagilmu

I

N

%

Matematik Ogretrneni

7

28

Fizik Oretmeni

2

Go rev

i
I

I

8

I

I

Kimya Ogretmeni

1

4

I

Biyoloji Ogretmeni

2

8

I

Turkce Ogretrneni

4

16

Tarih Ogretmeni

2

8

Cografya Ogretmeni

2

8

Srruf Ogretmeni

1

4

ingilizce Ogretmeni

2

8

Rehber ogretrnen

2

8

Top lam

25

100,0

I
I

I
II
I

I

Tablo 9'da katihmci ogretmenlerin

I

l

gorev yaptiklan

branslara gore dagihmlan

verilmistir. Buna gore 7 kisi matematik ogretmeni: %28, 2 kisi fizik ogretmeni: %8, 1
kisi kimya ogretmeni: %4, 2 kisi biyoloji ogretmeni: %8, 4 kisi turkce ogretmeni: % 16,
2 kisi tarih ogretmeni: %8, 2 kisi cografya ogretmeni:%8,
kisi ingilizce

ogretmeni:

%8, 2 kisi rehber

ogretmenleri temsil etmektedir.
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ogretmeni:

I kisi s1111f ogretmeni:
%8 oranlannda

%4, 2

katrlimcr

4.2. ALT PROBLEMLERE

n.tsxtx

BULGULAR

4.2.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgular:
Ozel dershanelerde

aciklayabilir

cahsrnayi tercih etmenizin sebepleri hakkmdaki gorusleriniz

misiniz? Ogretmen ve yi:ineticilere ait kanhmci

gorusleri Tab lo -1 O' da

temalar ve oranlan ile belirlenmistir,

Tablo 10. Ozel dershanelerde cahsmayi tercih etmenizin sebepleri hakkmdaki
gorusleriniz aciklayabilir misiniz?
Temalar

Ogretmen

O/o

17

68

Yonetici

%

Her gecen gun devleti kazanmak zorlasiyor ve
bende devlete atanamadigrm

icin dershanede

cahsmayi tercih ediyorum.

5

71,42

6

85,71

-

-

4

57,14

Ekonomik olarak daha fazla para kazanmak
icin tercih ettim.

7

28

14

56

Kendimi gelistirmek ve bransimda aranan bir
ogretmen olmak icin dershanede cahsmayi
tercih ettim.
Ogrenciyle ilgilenmeyi sevdigim ve daha aktif
12

cahsma ortarru bana sundugu icin tercih ettim
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Her gecen giln devleti kazanmak zorlasryor ve bende devlete atanamadigrm
icin dershanede cahsmayi tercih ediyorum. Bu konuda katilunci ogreunenlerin %
68'i,

her gecen

gun devlette

i~ bulmanm

zorlasngiru

ve kendisinin

de devlete

gecemedigi icin dershanede cahsmayi tercih ettigini soylernislerdedir.
"Universitelerden
devlet kadrolari
durumda

mezun olan her ogrenci maalesef devlette hemen is bulamtyor,

her mezun olan ogretmen

biz kendi basimiztn

adaytna is imkdni icin yeterli degil bu

caresine bakmak zorundaytz.

Ben de dershanelere

cv

birakitm ve benimle calismak istedigini soyleyen simdi calistigtm dershane ile anlasttm
sartlari

simdilik

bilemiyorum.(G:

iyi oldugu

icin calismaya

((G)Al))" ogretmen

devam

ediyorum

devlet kadrolarmm

olmadiguu ifade etmis.
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sonrasi nasil olur

her mezun olan icin yeterli

"Devlet okullartnda

caltsmak icin ozellikle KKTC 'de saglam bir siyasi torpile

sahip olmak gerekiyor bende de bu olmadigi icin devlete gecemedim.
ogretmeniik

stnavlarinda

baktyorsunuz

bir milletvekilinin

yapttgtma

ayrt

usulsuzlukler

Sinav

sonuclart

akrabast kazanmts. Ben kazanandan

inanzyorum ama kazanamtyorum

(G: ((Q)C2))." Kanhmci

oluyor.

Her yzl yapzlan

ogretmen

aciklaniyor

stnavda daha iyi

itirazlarin da bir sonuc vermedigi ortada.

gorusunde

devlet kurumlarmda

torpille islerin

yurtldugllnti ifade etrnistir.
"KKTC
mensubu

ve tayinimiz

ogretmeniyim,
birkac

vatandast

Turkiye ye

sonucun

ctkana

icin devlette

calisamtyorum

Kibrts 'a cikti en az iki ytl buradaytz.

dershanelerde

dershane

olmadtgim

kadar

bu

calistigtm

dershanede

dershaneyle

calismayt

TSK

Ben de matematik

matematik bransi her zaman aranan brans.
da simdi

esim

anlastt.

dusunuyorum

Gorustugum

Esimin tayini
G:((G)B2))."

Tiirkiye'den gelen asker eslerinden ogretmen olanlar dershanelerde calisrnaktadrr.
"Ben biyoloji ogretmeniyim,

benim bransimda devlet okullarznda yetersiz kadro

aciliyor bu ytlki ogretmen stnavtnda kesin atanirtm diyordum munhaller aciklandiginda
birde ne goreyim 1 kisilik Ingilizce biyoloji acilmts benim bolumum Ingilizce biyoloji
olmadigi icin bu yil yine sinava giremedim kismet seneye, Ingilizce kursuna gidiyorum
bari seneyi garantiye alaltm. Dershanede

caltsmaktan

baska carem yok. (G:((G)A3)) ''

bransmda yeterli kadro acrlmadrgi icin dershane cahsugim ifade etmistir,
"Esim

ve ben TC vatandastytz

ben biyoloji,

esim fizik

ogretmeni.

bizim

branslarda Turkiye 'de MEE 'de ogretmen olmak gercekten 90k zor. KPSS' ye gireceksin
ve yuksek puan alacakstn ancak oyle atanabilirsin.
ve telefonla

is basvurusu yapttk gel in goruselim

Turkiye de iken gazetede ilan gorduk
dediler atladtk ve Kibrts 'a geldik

gorusmemiz olumlu gecti ve dershanede calismaya basladik 7 yildtr bu dershanede esim
ve ben beraber caiistyoruz. (G:((G)D2))"

fizik ve biyoloji bransindan fazla devlete ahm

olmadigmdan dershanede cahstiklanru ifade etrnislerdir.
"Oncelikle devlete atanamadigim
iyi olmaszndan

tercih

ettim.

(G:

icin ve dershanede calisma sartlannin daha

((G)El))"devlete

atanamadigi

icin dershanede

cahsugrru ifade etmistir.
Yoneticilerin bu temayla ilgili verdigi cevaplar ise su sekildedir:
"2002 yilinda mezun oldum ve o zamandan beri dershanede calisiyorum birkac
deja devlete gecmek icin sinavlara girdim ama olmadi. Matematik
basladigtm

dershanede

once ogretmenlik

ogretmeni

olarak

yapttm simdi yonetici pozisyonunda

gorev
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yaptyorum.

(G:((Y)A))"

ve atanarnaymca

yonetici olmadan once devlette calismak icin muracaat ettigini

ogretmen

olarak basladigi

meslek hayatma

sonrasinda

dershaneye

yonetici olarak devam ettigini soylemistir,

"Once sekreter olarak basladtgtm dershanede simdi yonetici olarak caltsiyorum.
Devlette ise giremedigim donemde birkac ozel sektorde i§· bulup caltstim. Yonetici
oldugum simdiki dershaneye sekreter olarak girdim performansimi begenen dershane
sahibi bana dershanede yonetici olmam konusunda teklif edince bende kabul ettim ve
suan yonetici olarak devam etmekteyim. (G:((Y)F))"

sekreterlikten

yukseldigini

calismaya

ve

devlete

atanamadigi

icin

dershanede

yoneticilige

devam

ettigini

gorusunde ifade etmistir.

"Yoneticiyim ama ben de ogretmenlikten gelmeyim. Dershanede ogretmen
olarak basladim diger taraftan devlet okullari icin stnavlara girdim. Yeterli zaman
bulamadigim icin stnavlara istenen seviyede hazirlanamadim. Girdigim sinavlarda
basanlt olmadim dershanede iyi kazaniyordum buda biraz bende devlete gecmem
konusunda fazla istek olusturmadi. 11 ytlltk ogretmenlik mesleginden sonra dershanede
yonetici olarak devam etmekteyim.((G:((Y)D))"

devlete

atanamadigi

icin

11

yil

ogretmen olarak cahstiktan soma yonetici oldugunu ifade etmistir.
Bu tema baglaminda
gorusu

paylasrrus

basladiklanru
gecme

ve

kanhmci yoneticilerin

devlette

is

% 71,42'side ogretmenler

bulamadiklanndan

dershanelerde

gibi aym
cahsrnaya

ifade etrnislerdir. Dershanede ekonomik olarak iyi kazanmalannm devlete

konusunda

soylemislerdir.
atanamarnalanrun

da

fazla

Katihmci
dershanede

istekli

olmalarma

ogretrnen
cahsmayi

ve

bir

yoneticilerin
tercih

engel

olarak

benzer

etmelerinin

bir

gorduklerini

gorusle
sebebi

devlete
olarak

soyleyebiliriz.

Ekonomik olarak daha fazla para kazanmak icin tercih ettim: Bu tema
baglarrunda kanhmci olan ogretmenlerin

% 28'i dershanede daha fazla kazandrklanru

ifade etrnisler ve tercihlerini dershaneden yana kullandiklanm soylemislerdir.

"Dershanede ogrenci tarafindan en cok aranan bransa sahibim. Hem birebir
hem stnif etutlerimin fazla olmasi ders saytmt artiriyor. Ders sayimtn artmast aylzk
gelirime olumlu yonde etki ediyor. Biraz yorucu bir tempom olsa da ekonomik getirisi
fazla oldugu icin dershanede caltsmayi tercih ettim. G:((G)A4)) "bransindan
dershanede aranan bir ogretmen oldugunu ve cok para kazandrgim ifade etmistir.
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dolayi

"Dev/et
caltsiyorum.

okulunda

ogretmenlik

Dershanede

calismamin

yaptyorum
sebebi

haftada

ev aldim

iki giinde

dershanede

ve aylzk odemelerim

var.

Odemelerim fazla oldugu icin devletten aldigim para yetmiyor ek i$ olarak dershanede
calismayi

tercih ettim. (G:((G)B3))" devlet okulunda

cahsan

ogretmenirniz

aldigi

maasm odernelerinde yeterli olmadrguu ifade etmistir. Bu ytizden dershanede cahstignn
soylernistir.

"Devlette ogretmenim. devlette calismadan once dershanede dgretmenlik
yaptyordum. Ogretmeniik stnavtnt kazandim ve devlete atandtm. Devleti yeni kazanan
dgretmenler eski dgretmenler kadar ayltk almiyor. Ekonomik nedenlerden dolayi,
eskidende calistigtm bu dershanede yonetim devam etmemi istedi bende dershanede
caltsmaya

devam ediyorum. (G:((G)B6))" ekonomik nedenlerden

dolayi dershanede

cahsngiru ifade etrnisti.

"Dershanenin mesai saatleri ek is yapmama olanak sagliyor. Bu hayat
pahaltliginda tek aylik yetmiyor. Dershane benim icin ikinci i$ yapmama olanak
sagltyor. (G:((G)C3))" dershanede

cahsmayi

ikinci bir i~ olarak yapiyor

katihrnci

ogretmenimiz.
Yoneticilerden

bazilan

bu

tema

baglammda

dusuncelerini

su

sekilde

aciklamislardir.
"Bransim ogretmenlik: devlet okulunda ogretmenlik: yapsam dershanedeki kadar
kazanamam. Okulda mudur bile olsaniz aldiginiz aylik belli. Dershanede yonetici olmak
kolay degil. Her $eye ragmen burada ben daha fazla kazantyorum. Ayint zamanda
dershanenin ortagtyim.

(G:((Y)B)) ". Dershanede

calisarak

daha cok kazandigiru

soylemistir.

"Dershanede

yonetici

olmak

zor

cunku

dgrencinin

dershaneye

kaytt

yapttrmastndan birinci derce de sorumlusunuz. Eger yil icinde hedejlenen ogrenci
saytstna ulasir iseniz bu sizin aylik kazanciniza da yanstyor. Dershane her ne kadar
egitim ve ogretimin yapildtgt yer olsa da sonucta burast bir ekonomik isletme. Isin birde

ticari boyutu var bende ticaretle ilgilenmeyi seviyorum. (G:((Y)F))" dershanede yorucu
bir tempo olmasma ragmen ekonomik getirisi fazladir.

"Ekonomik getirisi iyi oldugu icin dershanede yonetici olarak calismayi tercih
ediyorum. (G: ((Y)G)) "ekonornik sebeplerden dershanede cahstrgiru ifade etmistir.
Bu yonetici gorusleri,

dershanelerde

yonetici olarak cahsmanm

ama ayltk getirisinin ise fazla oldugunu soyluyor. Yoneticilerin
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zor oldugunu

% 85, 71 'i bu konuda

benzer gorusler ifade etmislerdir.

Bu konuda yonetici ve ogretmenlerin

benzer bazi

goruslerinin oldugu gortllmektedir.
Kendimi gelistirrnek

ve bransimda aranan bir ogretmen olmak icin

dershanede cahsmayi tercih ettim. Bu konuda gorti~ bildiren ogretmenler dershanede
calisarak branslannda kendilerini gelistirmek ve ogrenci tarafmdan aranan bir ogretmen
olmak istediklerini

ifade etmislerdir.

Bu gorti~ti ifade eden ogrctmenler

grubun %

56'sm1 olusturrnaktadir.
"Kibris 'ta aileler egitime onem verdiginden
takviye amacli ozel ders aldiriyorlar.

dolayi cocuklartna okul derslerine

Taninmis ve branstnda iyi ogretmenler aileler icin

tercih sebebi oluyor. Ben de bu amacla dershanede

caltsarak

istiyorum.

surekli

Dershanedeki

egitim,

insanin

bransinda

kendimi gelistirmek
kendini

yenilemesini

Bu amacla dershanede caltsmayt tercih ettim. (G: ((0)D2)) ., dershanede

gerektiriyor.

cahsarak kendini gelistirip ozel ders vermek istedigini' ifade etmistir.
"Dev/et okullartnda ogretmen olmak icin stnavlara da basarili olmak gerekiyor.
Bakzyorum devleti kazanan ogretmen arkadaslar gene/de dershanede calismts. Sznavda
ctkan bransiyla

ilgili sorulari

tama yakzn yaptyor.

Bu amacla

bende dershanede

calisarak bransimda iyi olmak istiyorum. (G: ((0)D4))" devlet okullarmda calismak icin

brans yeterlilik smavmdan iyi puan almak icin dershanede cahsngirn ifade etmistir.
"Oniversiteden
dusunuyorum.

yeni mezun

Dershanede

oldum

ve bransimda

biraz yetersiz oldugumu

calismak icin cv birakttm ve beni cagtrtp gorustuler sartlari

kabul ettim. Amactm bransimda kendimi gelistirmek

ve eksik yanlartmi gidermek.

(G:

((0)D6)) "yeni mezun oldugu icin bransmda kendini yetersiz goruyor ve bu amacla

dershanede calisarak kendini gelistirmeyi amacliyor.
"Bir ogretmenin bransinda iyi olmast icin dershanelerde
bir firsat

oldugu

icin dershanede

caltsmayi

tercih

ogretmenlik yapmak iyi

ettim.(G:((0)E3))

"dershanede

cahsrnamn ogretmeni bransmda yeterli seviyeye getirdigini ifade etmistir.
Bu konuda gorti~ bildiren ogretmenler kendilerini yetistirrnek icin dershanede
cahsrnarnn iyi bir firsat oldugu gorti~tinti paylasrmslardir.

Yoneticilerin

bu konuda bir

gori.i~i.i olmarrusur.
Ogrenciyle ilgilenmeyi sevdigim ve daha aktif cahsma ortanu bana sundugu
icin tercih ettim. Bu tema baglarnmda ogretmenlerin % 48'i dershanelerin ogrencilerle
bire bir ilgilenmek icin guzel bir ortam sundugunu ve ogretmenlik icin aktif calisma
ortarm sundugu gorusunti sunmuslardir.
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"Ogrencilerin

egitim

seviyorum. Dershanedeki
ogrencilerden

seviyesini

yukseltrnek,

bire bir ogrenciyle

ilgilenmeyi

ogrenci okullardaki gibi degil, istekli ogrenme heyecaru olan

olusuyor. Boyle ortamda ogretmenlik yapmak bana keyif veriyor. Bundan

dolayisa dershanede ogretmen olarak cahsmayi terci ediyorum. (G:((O)E5))"
"Dershanedeki

surekli ogretmenden

ogrenciler ders dinlemede daha istekliler bir yaris ortamzndalar
bir seyler dgrenmek istiyorlar. Onlarin bu halleri bende ogretme

ve ogrencinin sorunlartyla

ilgilenme istegi doguruyor.

beni daha yasama bag]: ve dim; tutuyor. Dershanedeki
Dershanede

Ogrencilerle birebir ilgilenmem
aktif ortam beni de aktif yaptyor.

calismaktan zevk aliyorum. (G:((G)D4))"

ogrencilerle

ilgilenmeyi sevdigi

ve aktif bir meslek hayati icin dershanede cahstrgmi ifade etmistir.
"Ogrencilerle
arttrma

ve

ettim.(G:((Q)El))

hire bir ilgilenme ve bilgi seviyelerini

rehberlik

yapmak

icin

"ogrencilerle

birebir ilgilenmeyi

ve ders calisma isteklerini

dershanede

caltsmayi

sevdigi icin dershanede

tercih
cahsmayi

tercih etrnistir.
Bu tema baglammda katihmct yoneticilerin %57,14'U de ogrenciyle ilgilenmenin
ve dershane ortammm aktif olmasi kendilerinin dershanede cahsmayi tercihlerine sebep
oldugunu ifade etmislerdir, Bu konuda yoneticilerde soyle gorusler mevcuttur.
"Ogretmenlik

meslegi kutsal bir meslektir

gelecegin

nesillerini

yetistirmek

insana mutluluk veriyor. Ozellikle belli bir hedeji olan ve bu amacla dershaneye gelen
ogrencilerin hedejlerini yakalamalartna

yardtmct olmak astl meslegim olan ogretmenlik

icin ayn bir haz duygusu. Ogretmen olarak basladigim
olarak

ogrencilere

yardimci

olmak

bana gurur

dershanede,

simdide yonetici

veriyor. (G:((G)E))"

hedefi

olan

ogrencilerle ilgilenmeyi yoneticimiz seviyor.
"Dershane ortami cok aktif, surekli ogrencilerin yenisi geliyor ve digeri gidiyor.
Yeni universiteler

ve yeni bolum kazanan ogrencilerin

sevinclerini

paylasiyorsunuz.

Buda ne kadar guzel bir isle ugrastigtniz duygusu olusturuyor sizde. Her yiltn ayrt bir
heyecam var sizde sizi canli tutuyor bu yiizden yorulana
etmek istiyorum. G:((G)F))"

kadar dershanelerde

devam

dershane ortarru cok aktif ve her yil yeni heyecan oldugu

icin ogretmen kendini silrekli canli tutabiliyor.
Yoneticilerin ve ogretmenlerin
goruyorsunuz, Bu goruslerden

belirttigi bu goruslerin birbirine benzer oldugunu

dershanelerin

aktif ortammm

sebebi oldugu sunucu cikiyor.
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cahsanlar

icin bir tercih

4.2.2.

ikinci

Alt Probleme

Ozel dershanelerde
Dusuncelerinlzi

Ait Bulgular

cahsrnanm

aciklayuuz,

avantajlan

ve dezavantajlan

sizce nelerdir?

Bu konuyla ilgili katihmct ogretmen ve yonetici gorusleri

temalanyla ve oranlanyla tablo 11' de verilmistir,

Tablo 11. Ozel dershanelerde cahsmanm avantajlan ve dezavantajlan sizce
nelerdir? Dusuncelerlnizi acrklayimz,
Ogretmen

Temalar

O/o

Yonetici

%

22

88

6

85,71

18

72

4

57,14

20

80

-

-

Hedefi olan ogrenci ile muhatap olmak yapngirmz
isten zevk almamizi

saghyor.

Mesleki olarak

surekli kendimizi yeniliyoruz
Mesai cok yogun tatiller cok kisa ve bazen tatilde
bile

cahsmak

program

zorundasmiz,

-

silrekli
-c-

degisiyor.
Her an isten aynlma endisesi yasiyorsunuz, sosyal
gilvenceniz her zaman olmaya biliyor.

Hedefi olan ogrenci ile muhatap olmak, bize yaptigmuz isten zevk almannzi
saghyor.

Mesleki olarak siirekli

ogretmenierin
hedefinin

kendimizi

yeniliyoruz.

Bu temada

katihmci

dershanede cahsmamn avantaji olarak, muhatap olduklan ogrencilerin bir

olmasim

gosteriyor.

Buda

ogretmenlerin

yaptigi

saghyor, Mesleki olarak surekli kendilerini yenilediklerini
az olmasi ve seviyelere
biiyuk kolayhk sagladiguu

gore simflann
belirtiyorlar.

olusturulmasi

isten zevk

almalanru

soyluyorlar. Siruf sayilanrun
ogretmen

icin ders anlatirken

Bu gorU~U paylasan ogretmenler

gurubun %

88'ini olusturuyor. Bu tema baglammda katihmci ogretmen gorusleri su sekildedir:
"Dershanede

ogrenci kitlesi okuldan biraz farklidtr.

Dershaneye

gitmek okul

gibi zorunlu degil. Ogrenci iicretini odeyip dershaneye gidiyor. Boylece cogunlugunu
hedefi olan ogrenci olusturuyor.
ogretmeninden

bir amact var ders calismaya istekli,

Ogrencilerin

bir seyler ogrenmek ve yartsta geri kalmak istemiyor bir ogretmen icin

en iyi ogrenci istekli ve ogrenmeye haztr olan ogrencidir. Meslegimiz
ortami bir avantajdir. (G: ((0)A2))"

"Stntflar gene/de
ogrencilerin

seviyelerine

olmast ogretmen

icin bu calisma

hedefi olan ogrenciler dershaneleri tercih ediyor.
gore olusturulmus.

Bir sinifta ayni seviyede

icin cok buyuk bir kolaylikttr.
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Ders anlatzrken

aynt

kapasitede dgrencilerin
etsem diye ogretmen
digerleri

sikilir

olmast bize konuyu sunma kolayligt sagliyor. Diger turlu nastl
dusunuyor.

diye

sokuyor.(G:((0JB2))"

Htzli anlatsam

dusunmek

dershanede

biz

baztlart anlamaz,

ogretmenleri

hem

yavaJ anlatsam

yoruyor

hem

strese

simflann seviyelerine gore ayarlanmasi ogretmenlik

meslegi icin avantaj sagliyor.
"Ogrenciler surekli soru soruyor bransinizla alakali her an hazir olmaltstmz
ogrenci her konuda soru sorabilir. Ogretmen icin bu buyuk bir avantaj olusturuyor.
Branstnizda canli kaltyorsunuz. Ayrtca dershanelerde okula gore daha ozgur ortam var.
Kurallan,

protokolleri

(G((Q)Fl))"

sevmiyorum.
surekli

ogrencilerin

soru

Dershanede

kimse

sormasi

ogretmenin

kimseye

kartsmiyor.

bransmda

kendini

gelistirrnesini saghyor.

''Dershanede kullanilan kaynaklar her yil guncelleniyor. Bilginin guncel haline
ulasmak ve kendinizi surekli yenilemek size, mesleginizi devam ettirme heyecanz veriyor.
Ogrenciler her yd yenileniyor. Siktlmtyorsunuz her yil yeni hedefi olan ogrenci
buluyorsunuz karstntzda. Ogrenci tarafinda sevilen ve aranan bir ogretmen olursaniz
ozel ders verme imkdntz oluyor. Cok kazanabiliyorsunuz. (G:((0)E2))" dershanelerde
her yrl kaynaklar yenileniyor, ogrenciler degisiyor. Bu durum sizin surekli yenilenmesi
anlamma geliyor.
Yoneticilerin bu tema baglarnmda dusunceleri su sekildedir:

"Dershanelerdeki ogrenci okuldaki ogrenciler gibi degil. Cocuklar dershane
yonetiminden cok Jey bekliyor, struflartn duzeninden fiziki sartlartna kadar, verilen
kaynaklara kadar beklenti icindeler. Biz yoneticiler her yd yeniliklerle ogrencilerin
karsisina cikmak zorundaytz. Ogrencilerin beklentilerini karsilamak bizi arayisa
surukluyor. Boylece cocuklar biz yoneticileri yeni ufuklara surukluyor. Cocuklar
sayesinde kendimizi yeniliyoruz. Bu biz yoneticiler icin buyuk bir avantaj. (G: ((Y)A))"
cocuklann

beklentilerini

karsilarnak

icin

yeni

arayislar

icine

girdiklerini

ifade

etmislerdir.

"Dershanede yetkilerimiz cok: Dershane icerisinde hem fiziki hem sistemle ilgili
istedigimiz degisiklikleri yapabiliyoruz.

Istedigimiz

sosyal etkinlikleri

rahatltkla

yapabiliyoruz calisma saatlerini ve programi istedigimiz gibi duzenleyebiliyoruz bu gibi
avantajlari var.(G:((Y)D))"

dershane

yoneticisi

yetkileri

dershanede sosyal etkinlik ve egitim formati olusturmaktadir.
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sayesinde

istedigi

gibi

"Dershanede

ne kadar

emek. sarf ederseniz

onu

karsiligini altyorsunuz,

Ogrenciyi memnun etmeniz sizin dershanenizin devamt adina bir avantaj olusturuyor.
Dershane her ne kadar bir egitim ogretim yeri olsa da isin bir de ticari boyutu var.
Ogrenci ayru zaman da bir musteridir. Miisteri memnuniyeti bir ticari isletme icin cok
onemlidir. Ne kadar cok musteriniz var ise o kadar cok kazaniyorsunuz. Dershane
parasal anlamda cok kazanmamt sagliyor. (G: ((Y)B))" dershanede cahsrnamza

gore

ogrenci eger memnun kahyorsa size ekonomik getirisi oluyor.
Dershane

yoneticileri

ve ogretmenleri

surekli canh kalmayt ortak gorduklerini,
hareket etmeleri
yoneticilerine

avantajlan

soylenen dusuncelerden

konusunda

anhyoruz.

ve bir ticari isletme gibi gorerek 90k para kazanmalan

art,

bir avantaj

Yoneticilerin

bu dusunceleri

hedefi

ogrenciyle

olan

dershanelerin

sagladigi

gurubun

muhatap

soylenen

dusuncelerden

%85,71 'ini olusturmaktadir.

olmak

ve onlann

Rahat

dershane

anlasilmaktadrr.
Bu goruslere gore

beklentilerine

gore

kendiniz

yenilemeniz ogretmenleri ve yoneticileri hep canh kalmaya ve yeni arayrslar icine iterek
ogretmen

ve

yoneticileri

yeni

ufuklar

acmaktadir.

Bu

durum

yapngimz

isten

haslanmarnzi saglamaktadir.

Mesai cok yogun,
zorundasimz,
gorusleri,

program stirekli degisiyor:

dershanede

degisebilecegini
ogretmenler
olusturdugunu

tatiller cok krsa ve bazen tatilde bile cahsmak

mesainin

ozellikle

90k

yogun

resmi tatillerde

kadar tatil yapamadiklanm

Bu konuyla

oldugunu,

ders yapildigim

alakali

programm

gun

icinde

ifade etmislerdir.

Diger

bunun da aile yasantist

ifade etmislerdir. Katihmci ogretmenlerin

ogretmenlerin

icin bir dezavantaj

% 72'si benzer gorusleri ifade

etrnislerdir. Bu tema baglarrunda katrlrmci ogretmenlerin gorusleri su sekildedir.

"Dershanede mesai cok yogun,

devlet okulu gibi degil. Devlet okulunda ise

baslama ve bitis saatleri bellidir, hafta sonu tatil, yaz aylari tatil, resmi gunler tatil.
Ailenize ve kendinize yeteri kadar zaman ayirabiliyorsunuz. Dershanede ise yonetici
resmi tatilleri dart gozle bekliyor tatil olsa da ogrencilere ders yapsak diye dusunuyor.
Dershaneye baslama ve bitis saatleri cogu zaman degisiyor. Evinizde oturuyorsunuz
telefon caltyor hocam

$U

saatte su ogrenci birebir etut istiyor hemen kalkip gitmek

zorunda kalabiliyorsunuz. Gun icinde dersleriniz bitmis etut defterine baktyorsunuz
daha 2 saat etut var. Butun bunlar sizi yoruyor. (G:((O)A4))" dershanelerde
tempoda cahsmak zorunda kaldigrm kanhrnci ogretmenimiz
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ifade etmistir.

yogun

"Okullu hocalarla
ogrenci

ceker

caltsttriyor.

dusiincesiyle

devlet

Bu ogretmenlerde

gelmeyecegini
degisiyor

birlikte calisiyoruz.

soyluyor yonetim

ve baktyorsun

Yonetim gene/de okuldan dershaneme

okulunda

calisan

ogretmenleri

bize gore daha rahatlar.

dershanede

Bir isi cikinca

bu duruma fazla ses ctkarmtyor.

telefonla

Hemen program

ders saytn artmis. Bu durum bizim moralimizi

bozuyor. (G:

((O)D6))" okullu hocalarla cahsrnanm mesainiz acismdan dezavantajlan olusmaktadir.

"Dershanenin ekstrasi cok yonetimin gozi; surekli uzerinizde hangi ogretmen ne
kadar etut yapmis. Hangi ogretmen ogrencinin ne kadar hire bir sorulartnt cozmus. Bu
endiseler bizi daha cok calismaya itiyor. Kibrts 'ta yazlart cok steak ve biz dershaneye
agustos ayinda basltyoruz. Meslegimizi sevsek de sonucta bizde insaruz ve yoruluyoruz.
(G: ((O)B2))" tatillerde

ve egitim

faaliyetlerine

uygun

olmayan

zamanlarda bile

cahsiyorsunuz.
Katrltrnci yoneticilerinde
bildirmis ve rahatsizhklanru

% 57,14'U dershanelerin

yogunlugu konusunda gorU~

ifade etrnisledir. Bu yogunlukta calismak isteyen ogretmen

bulmakta zorlandiklanna dair gorU~ bildirrnislerdir.

Bu konudaki yonetici gorusleri su

sekildedir.

"Kibris Akdeniz iklimini tasimaktadir. Insanimiz bu iklimin etkisinde oldugu icin
yogun tempoya ayak uyduramamaktadir. Dershanelerde egitim hafia ici dgleden sonra
veya hafia sonu olmaktadir bu sartlarda calisacak ogretmen bulmakta zorlanzyoruz. (G:
((Y)A))" dershanenin mesaisi gun ve saat bakinundan

insanlann cahsmak icin tercih

ettikleri zaman olmayabiliyor.

"Dershaneler egitim ve ogretimin yapildigi yerler. Ayru zamanda bir ticari
isletmelerdir. Giinumuz de rekabet ortami cok kuvvetli. Ayakta kalabilmek icin
rakiplerinizden iyi olmak zorundasiniz. Ogrenci kim daha iyi egitim veriyor, hangi
dershane benimle daha cok ilgileniyor. Hangi dershane ne kadar ders veriyor bunlara
bakarak dershane tercihini yapiyor. Bu durumda biz yoneticiler tatilleri ve yaz aylartni
degerlendirmek zorundaytz bu bizimde hosumuza gitmiyor ama bunlart yapmak
zorundayzz. (G: ((Y)E))" yoneticilerde
ortarru onlara memnun olmadiklan

"Velilerin
cocuklanntn

dershaneden

tatillerde cahsmaktan memnun degil. Rekabet

sartlarda cahsmaya itiyor.

beklentileri

var.

Para

veriyorlar

karsiligtnda

basanlt olmalartni istiyorlar. Stnav kotu gecti mi veli hemen biz

yoneticilerden hesap sormaya yantmiza geliyor. Bu durumda o ogrenciye fazladan etut
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yapmak zorundastruz

bu sefer ogretmenlerden

fazla mesai

talebiniz

ogretmeni ikna etmek hem veliyi memnun etmek biz yoneticilere

oluyor.

Hem

dusuyor. (G: ((Y)D))"

veli memnuniyeti icin fazladan mesai yapihyor.
Bu tema baglarnmda katihmci

ogretmen ve yoneticilerin

dershanedeki

yogunluktan farkh sebepler olsa da rahatsiz olduklanru goruslerinde ifade etmislerdir.
Bu goruslere gore dershanelerin yogun temposu cahsanlar icin bir dezavantaj oldugu
soylenebilir
Her an isten aynlma endisesi yasryorsunuz, sosyal giivenceniz her zaman
olmaya biliyor: Bu konuyla ilgili olarak kanhmci ogretmenler dershanelerin ozel
olmasinm diger ozel isletmeler gibi yonetici ve musteri memnuniyetinden dolayi isten
atilma endisesini de beraberinde getirdigini goruslerinde bildirmislerdir.

Sosyal

gUvencelerinin yeterli olmadiguu ogretrnenler goruslerinde ifade etmislerdir. Bu tema
baglammda katihmci ogrerrnenlerin % 80'ni aym gorusleri soylemislerdir. Bu konudaki
kauhmci ogretmen gorusleri su sekildedir:
"Dershanede ogrenci memnuniyeti cok onemli cok yorulmanzza
diyemezsiniz,

etut isteyebiliyor.

Yorgunum

sikdyet edebiliyor.

Bir iki sikdyet sonucunda yonetim size "hocam ogrenciler

memnun degilmis. " dolaylt yollardan
istemeyebiliyor.

etiit vermediginizde

ragmen ogrenci

hemen sizi yonetime
sizden

bunu size ifade edip sonrasznda sizle calismak

Bu durum bizim icin issizlik demek. Mecburen

her .5eye evet demek

zorundastruz. (G: ((0JD2))" ogrenciyi memnun etmek icin fazladan calisiyorlar.
"Bir
Konusuyoruz

yil

dershanede

yonetimle

calistyorsunuz

tamam

hallederiz

seneye aynt yerde tekrar caiismamtz

bakiyorsunuz
diyorlar.

Faz/a

sikinti olabiliyor.

yattrtmiruz

yapilmamts.

israr edemiyoruz

cunku

(G: ((0JF3))" dershanede

calisilan zamanda sigortalann yatmlmadigiru ifade etmistir,
"Ben TC vatandastyim

sigortamt yapmadiklari

durumuna dustum. Yonetime durumunuzu

ifade ediyorsunuz fazla umursamtyorlar

seyleri para olmus. Turkiye ye gidemiyorum
Verecek durumum yok. Zar zor yonetimi
memleketime

gidebildim

karsilasabiliyoruz.

dershanede

zamanlar oldu. Kibris 'ta kacak
her

ciktsta yuklu miktarda para isteyecekler.
ikna ettim de sigortayi yatirdilar ve

calisan ogretmenler olarak bu durum/a

oyle

siirekli

(G: ((O)C 1))" sigortasmm yapilmarnasi ogrermen acisindan sikrnn

olustururken bu konuda yeterli denetimlerinde olmadigi soylenebilir,
Bu temayla ilgili olarak katihmci yoneticiler bir gortis ifade etmemislerdir.
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4.2.3. U.;iincii Alt Probleme

Ait Bulgular

Ozel dershanede verilen egitim ile devlet okullannda verilen egitim arasmdaki
farklar nelerdir?

Dusuncelerinizi

aciklayiruz.

Ogretmen

ve yonetici katihmcilanrun

goruslerine gore belirlenen temalar ve oranlan Tablo 12'de verilmistir.

Tablo 12.0zel dershanede verilen egitim ile devlet okullarmda verilen egitlm
arasmdaki farklar nelerdir? Dilstlncelerinizi aciklayunz,

Dershanelerde

Temalar
sinava yonelik pratik cozurnler

Ogretmen

%

Ydnetici

%

6

85,71

i

veriliyor. Konunun detaymdan 90k onemli yerleri
84

21

daha 90k soruyla pekistiriliyor. Okullarda daha 90k
klasik egitim veriliyor.
Ozel dershanelerde ogretmen ogrenciyle birebir

I

ilgilenmeye

calisiyor,

etut

yapiyor.

Devi et

okullannda genii kapsayan bir ilgi var ve etut

19

76

5

71,42

15

60

4

57,14

yapmak yok
Dershanelerde siruflar daha az ogrenci var. Devi et
okullannda siruflar daha kalabaltk.

Bu durum

verilen egitimin kalitesini etkiliyor.

Dershanelerde

smava

yonelik

pratik

cozumler

veriliyor.

Konunun

detaymdan cok onemli yerleri daha cok soruyla pekistiriliyor. Okullarda daha cok
klasik egitim veriliyor: Katihrncrlar ogretmenler
smava yonelik planladiguu soylemislerdir.
ulasmanm

yontemlerini

yonlendirme

smavlannm

mufredatm

yetistirilmesi

dusuncelerinde

ogrertigini

egitimi

Ogrenciye smavda sonuca en kisa yoldan

okullarda

pek gundernlerinde
olmustur.

goruslerinde dershanelerin

Katihmci

ise ogretmenlerin
olmadrgmi

YGS,

L YS ve

konu anlatihrken

ogretmenlerin

%84 'i.i

bu

amac
goril~il

ifade etmislerdir, Bu tema baglammda katihmci ogretmen gorusleri su

sekildedir:
"Oniversite haztrlik sintflanna giriyorum ogrenciler 12. Sintftalar. Ben bir yzlda
ogrencilerin

okulda 4 yilda gdrdugii tum matematik konularini anlatmak zorundayim.

Boyle olunca konuyu anlatirken detaya giremem.
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Yoksa konular yetismez.

Universite

sinavtndaki

sorulara

baktyorum

bir konunun

neresinden

daha fazla sormuslar

ise

dershanede

ogrencilere konunun o ktsmtyla alakali cok soru cozuyorum. (G: ((Q)A4))"

okulda yapilan dort yilhk egitimin tekran yapihyor.
"Tarih
Anlatacagim

ogretmeniyim
yerlerin

ogrencilerime

yillardir

ozetini cikarmistm.

aynt

seyleri

yaptyorum.

Once onlara ozet yerleri veriyorum.

Sonra

birlikte test cozuyoruz. Tarih dersinde bir derste bazen 2 test bitirdigim oluyor. Amactm
cok soru ile konunun inceliklerini

ogrenciye ogretmek. Baktyorum

soru

konuyu

cozmemis

karsilasttrma

kitaptan

sadece

yapamtyor.

okumus

Bu eksiklikleri

hikdye

goruyorum

okulda cocuk hie

gibi yorum

ogrencilerde.

yapamtyor,

(G: ((Q)C2))"

dershanede pratik yontemler veriliyor.
"Yonlendirme

sinavt

test

oldugu

icin

sintflann derslerine- giriyorum

calisiyorum.S,

ogrencilere

ogrencilerde

derste

test

cozmeye

test come yetenegi yok

okul stnavlan gene/de klasik. Ogrencilerin test yetenegi

okulda fazla test cozemiyorlar

dusuyor. Konuyu anlatttktan sonra cocuklarla birlikte test

gelismemis

is dershanelere

cozuyorum.

Dogru cevabt nastl bulabiliriz.

farkli yontemleri anlattyorum.

(G:((G)D2))"

Sorulann dogru cevabtna nasil ulastnz
ogrencinin test yetenegini gelistirrnek icin

bol soru cozduruluyor.
Bu tema baglarnmda katihmci yonetici gorusleri de su sekildedir:
Biz
kaynaklari
icerisinde

dershanelerde
verecegiz

ozetini

hocalan

hedefli egitim verdiriyoruz,
test verecegiz

boylece

sonucunda

ortak

ogrenciye

bun/arm

ziimreler yapar.

haftalzk konu butunlugum;

sunuyor

ziimreler

kac cesit

aynt bransin

ogretmenierin

sinav

miifredat
konunun

Ogrencilere

planlarini

En tecrubeli

yaptyoruz.

ogretmenimiz

inceliyor. Sonra ki anlatacagi
saglamts

oluyoruz.

hangi

diger

konunun ktsa

Ogretmenlerimiz

hizli ve onemli yerlerini

Yd

sunmus

Verdigimiz kaynaklardan

cok soru cozmeye caltstyorlar

testier kullanilmisli

olarak kontrol ediyorum.

Varsa ihtiyac yeni testier aldmyorum.(G:((Y)E))"

bu

oluyor.
yonetim

dershane

yonetimi olarak ogrencilerin cozrnesi icin farkh kaynaklardan testier ahmyor,
"Okullardaki gibi rahat hareket edemeyiz. Baktyorum bir okulda bir hoca fizigin
bir konusunda digeri baska bir konusunda. Bazt okulda ogretmen hamile oldugu icin
son bir ay okula gelmemis
eksik. Biz dershaneler

ve konu eksik kalmts. Ogrenci bize geldigin de konulari

olarak ogrenciye

bir yilda tum fizig! anlatmak

zorundaytz.

Zamanimiz ktsa o halde ozet konu anlattmtndan sonra ve cok soru cozdurerek ogrenciye
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konulart yetistirmeye

calisiyoruz. (G: ((Y)F))"

dershanede

dersler bos gecirilmerneye

cahsihyor.
"Dershanemde aylik soru kamplart duzenliyoruz. Brans ogretmenlerimiz aylik
islenen konularla alakalz sorulardan testier hazirltyor. Sabahtan aksama kadar
ogrenciler soru cozuyor. Cozemediklerini hocalarina soruyor ogretmenlerimiz de
ogrencilerimiz

de yoruluyor.

Bunun farkindaytz ama bu kamplart yapmazsak

ogrencilerin stnavdaki netlerini arttramaytz, Hem biz hem de ogrenciler bu kamplarla
ogrencilerin eksiklerini gormus oluyoruz okulda bu etkinliklerin yapilmasi mumkun
degil. (G: ((Y)A))" dershane yonetimi tarafmdan ayhk soru kamplanyla ogrencilere cok
soru cozdurulrneye cahsihyor.

Yoneticiler goruslerinde dershari'ede ki egitimin daha cok smav odakh oldugunu.
Ogrencilcrc cok soru cozdurduklerini
sagladiklanru

belirtmislerdir.

yapilan zi.imre faaliyetleriyle

Ogrenciye

fazladan

di.izenlediklerini ifade etrnislerdir. Yoneticilerin
etmistir. Ogretmen ve yoneticilerin
olarak kisa yoldan

sonuca

kazandirmayi hedefledikleri

cozdurmek

de %85, 71 'i goruslerinde

dershanedeki

ulasmak

soru

rnufredat butunlugu
icin

kamplar

bun Ian ifade

egitimi okuldan farkh kilan ozellik

icin cok soru cozdurerek

ogrenciye

pratiklik

gorulmektedir.

Ozel dershanelerde ogretmen ogrenciyle birebir ilgilenmeye cahsiyor, etiit
yap1yor. Devlet okullarmda genii kapsayan bir ilgi var ve etiit yaprlnnyor: Bu tema
baglarmnda katihmcilar

dershanelerde

ve istedigi zaman ogretmeninden

ogrencinin bire bir ilgilenme ortami buldugunu

eti.it alma irnkarnru bulurken devlet okullannda birebir

ilgi ve istedigi zaman eti.it almasmm mi.imki.in olmadrgi goruslerini ifade etmislerdir. Bu
baglarnda gori.i~ bildiren

19 ogretmen

yani

%76's1 bu yonde gorus bildirmislerdir.

Katihmci ogretmen gorusleri soyledir:

"Dershanede ogrenci ogretmeninden hire bir hem konu anlatmastru hem de soru
cozmesini isteyebiliyor. Gecenlerde bir ogrencimiz hasta oldugu icin dershaneye
gelmedigini o gii.n isledigim konuyu anlatmamt rica etti. Ben de ogrencime o konuyu tek
olsa da anlattim. Baska bir gii.n ogrencim okulun folk/or ekibindeymis yartsmalari
oldugu icin dershaneye gelemedigini ve gelmedigi gii.n isledigim konuyu anlatmamt
istedi. Yine cok calisan ogrencimiz dershanenin verdigi soru kitabtnda ki yaklasik 10
testi cozmus. Aralartnda cozemedigi sorulartn oldugunu soyledi benden bunun icin etiit
istedi. Beraber yaklasik 30 soru cozduk: Okulda bir ogrencinin boyle taleplerinin
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olmasi beklenemez.

(G: ((O)A2)) "ogrenciyle dershanede birebir ders ve eti.it yapildrgiru

okulda bu imkanlann olmadrgim katihmct goruslerinde ifade etmistir.
"Ogrencinin en cok dershaneyi tercih sebeplerinden biri de hire bir ilgi ve etut
ortami. Butcesi ozel derse yetmeyen bircok veli ogrencisine dershane yoluyla hire bir
ilgilenme ortami olusturuyor. Branstm matematik dershanede surekli birebir soru

cozumu yapiyorum cocuklann en cok takildigi sorular benim bransta oluyor. (G:
((O)Cl))"bi.it9esi ozel ders almaya yetmeyen ogrenci bu a91g1 dershanede birebir ders
ve eti.it alarak kapatiyor.
"Ogrenci dershane ile birebir ilgilenme ve anlamadigi sorulart sorma ortami
buluyor. Dev/et okullarinda 6gretmeninden boyle bir talepte bulunsa ogretmen o
ogrenciyi

hemen aksama ~6zel derse cagiriyor.

Ogrencide bunu bildigi

ogretmeninden boyle bir talepte bulunmuyor. (G: ((O)Cl))" devlet
ogrencilerin

birebir ders alam imkamnm

90k simrh oldugunu

icin

okullannda

goruslerinde

ifade

etmistir.
Bu tema

baglammda

ayrn yonde

gori.i~ bildiren

yoneticilerin

oram

ise

%71,42'dir. Yonetici gorusleri su sekildedir:
"Son zamanlarda dershanelerin reklamlarinda "birebir ilgi ve istediginiz kadar
etut" moda oldu bu rekabet ortamtnda siz bunlart yapmasaniz ogrenci bulamazstniz.
Bende biliyorum ki istedigin kadar etut slogani sacma. Ogrenci bunu cok suiistimal
ediyor nastl olsa ogretmene hire birde bu konuyu anlattirinm diye dershaneye basil
sebeplerden gelmiyor. Sonrada ogretmeninden o kacirdigi konuyu anlatmastnt istiyor.
Hem ogretmenimi mesgul ediyor hem de dershanenin ahengini bozuyor bu tip
ogrenciler. Tabi bunun yantnda hedefi olan bir ogrenci dinledigi halde tam
anlamadiysa o konudan birebir etut alsin, bu ogrenciler icin bu etkinlikler deger.
(G:((Y)C))" dershanelerde

birebir ilgi ve istedigin kadar eti.it alma imkarn bulunuyor.

Bu gibi faaliyetler dershane reklamlannda kullaruhyor.
"Dev/et Okullarinda ogrenciler dersi geceyim stntfimi geceyim dusuncesinde
stnav haftasinda gene/de eksigini ozel dersle gideriyor. Dershanelerde ise hedefi olan
ogrenci hedefine ulasmak icin ogretmeninden etiit istiyor cozemedigi sorulari sorma
firsati buluyor. Ogretmen ogrencileriru birebir ders caltsma takibi yapabiliyor. (G:
((Y)A))"devlet okullarmda ogrenci ders gecme pesinde bunun icin ozel ders ahyor.
Dershanede ogrenci istedigi zaman eti.it alabilecegini
ifade etmistir.
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katihmci yonetici goruslerinde

Bu tema baglaminda

katihmci ogretmenlerin

okullar arasmdaki egitim anlayisi arasmdaki

goruslerinden

ve yoneticilerin

dershaneler

ile

fark olarak birebir ilgi ve ettit oldugunu

anlamaktayiz.

Dershanelerde smrflar daha az ogrenci var. Devlet okullarmda smiflar daha
kalabahk.

Bu durum verilen egitimin kalitesini etkiliyor: Katihmci ogretmenler

dershanelerdeki

suuf mevcudunun

oldugunu dersleri zorlanmadan

az olmasmdan

islediklerini

dolayi

goruslerinde

suuf hakimiyetinin

ifade etmislerdir,

Bu gi:irti~ti

saytsi 15 ve gurup icindeki oram %60'd1r. Katihmct

ifade eden ogretmen

kolay

ogretmen

gorusleri su sekildedir:
"Dev/et okullartnda ogretmenlik yaptyorum.

Okulda stntf mevcudu ortalama 30

kisiden olusuyor. Ders anlatmakta zorlanzyorum, dersim cocuklart susturmakla geciyor.
Haflada 3 gun de dershanede
Sinif

homojen

anlattrken

yapilmts

ek is yaptyorum,

dgrenciler

hie zorlanmtyorum

bakma

sunuyor.

ftrsatt

bankalarzndan

idealist

ogrenmeye

odaklanmtslar.

konuyu bir ders saatinde yetistiriyorum

test cozuyorum. (G: ((G)B2))"
"Stnif mevcudunun

burada stntf mevcudu en fazla 15 kisi.

dershanelerde

biyoloji

zaman kalirsa

sirnf mevcudu okullann yansi kadar.

az olmasi ogrencilerin
Ben

Dersimi

sintf ortamznda birebir sorularina

ogretmeniyim

ogrencilere

haftaltk

soru

odev veriyorum. Bir dahaki hafla stntfta bun/an kontrol ediyorum stntf

kalabaltk olsa bu isin icinden cikmam mumkun degil. (G:((G)Al)" suuf mevcudunun az
olmasi

derslerin

daha

rahat

islenrnesini

sagliyor.

Odev

takibinin

yapilmasuu

kolaylastmyor.
"Sintflarda az sayzda ogrenci var. Ders anlatmak cok kolay. Ben ayru zamanda
devlette caltsiyorum devlet okullartnda siruflar dershaneye gore daha kalabalik hedefsiz
ogrenci cok ders anlatmakta
mevcudu dershanelere

cok zorlaniyorum.

(G: ((G)B4)) "devlet okullannda

gore daha fazla bu yuzden dershanede

ders anlatmarun

snuf
daha

kolay oldugunu goruslerinde ifade etmistir.
Yoneticiler bu baglamda su gorusleri ifade etmistir:
"Dershanede

sintf mevcudunun

kayit esnasznda stntf mevcudunun
olsa da egitim actsindan

az olmaszna veliler cok dikkat ediyor. Biz de

az oldugunu velilere soyluyoruz.

ogretmenlerimize

Bu soy/em ticari

kolayltk sagliyor. Dev/et okullarindan

en

buyuk farklartmizdan biri sinif mevcudunun az olmasi olusturuyor. (G:((Y)B))" veliler
dershane tercihinde siruf mevcudunun az olmasmi dikkate ahyor.
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"Dershanelerde

stnif mevcudunun az olmast verilen egitimin kalitesini arttriyor.

Dev/et okullartnda eger ogretmenin sinif hdkimiyetinde
zor

Bu

olacakur.

dershanelerdeki

durum

egitimin

verilen

siruf mevcudunun

sorun varsa ders anlatmast cok

kalitesini

dusurur.

(G:

((Y)C))"

az olmasi egitimin kalitesini artrrdrgmi goruslerinde

ifade etmistir.
Dershanede

ki suuf mevcudunun

devlet okulunda ki siruf mevcuduna

olmasi verilen egitimi etkiledigini yoneticiler goruslerinde
gorus belirten yonetici

anlatmakta

konulan

kalitesine

olumlu

ifade etmislerdir. Bu konuda

sayisi 4 olup gurup icindeki oram%57,14'tlir.

yoneticiler simf mevcudunun

az olmasmm smif hakimiyetinin

sunmakta
yonde

ogretmene

kolayltk

ettigini

ogretmen

etki

gore az

ve

kolay oldugunu ve ders

saglamaktadir.
ve

Ogrctmen

Bu durum egitim

yoneticilerin

gortlslerinden

cikarrnaktayiz.

4.2.4. Dur d u n cu Alt Probleme Ait Bulgular
Ozel dershanelerin,
neler?

KKTC'deki egitim sistemine

aciklayabilir

Dusuncelerinizi

misiniz?.

olumlu yada olumsuz etkileri

Bu konuda

ogretmen

ve yonetici

gorusleriyle ortaya cikan temalar ve oranlan Tab lo 13 'te verilmistir.

Tablo 13. Ozel dershanelerin KKTC'deki egitim sistemine olumlu ya da olumsuz
etkileri neler? Dilshncelerinizi acrklayabilir misiniz?
Temalar

Ogretmen

O/o

Ydnetici

I

O/o

KKTC'deki egitirn sistemini yetersiz goruyorum.
Dershanelerin

KKTC

Egitim

sistemine

olumlu

24

96

7

100

yonde etkilerinin oldugunu dusunuyorum.
i

Ogrenciler,

veya

Oniversite

smavlanna yonelik hazirlrklan
yeteri

kadar

yonlendirme

devlet okullannda

alarmyorlar.

Bu

eksiklikleri

23

92

7

8

32

-

100

dershaneye giderek kapatiyorlar.
Dershaneye

giden ogrenci

nasil olsa dershanede

ogretrnen bana bu konuyu anlatacak dusuncesiyle

i

-

okuldaki dersi onemsemeyebiliyor.

KKTC'deki egitim sistemini yetersiz goruyorum.

Dershanelerin, KKTC

Egitim sistemine olumlu yonde etkilerinin oldugunu dusunuyorum: Bu temaya gore
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gortls bildiren ogretmenler

Kuzey Kibns TUrk Cumhuriyeti'nde verilen egitimin bazi

eksikliklerinin

goruslerinde

oldugunu

goruslerinde dershanelerin

ifade

etmislerdir.

Kat11Imc1

ogretmenler

egitim sistemine olumlu etkilerinin oldugunu soylemislerdir,

saytst 24 kisi olup gurubu olusturan katrhrncilann

Bu gorusu ifade eden ogretmen
%96'sm1 olusturmaktadirlar,

Bu tema baglammda

bazi ogretmen gorusleri su sekilde

olmustur.
"Ben .fizik ogretmeniyim,
yetersiz

oldugunu

derslerine girdigim ogrencilerin fizik konularinda

goruyorum.

Dev/et

okullannda

sanki

ogrencilere

fizik

cok
dersi

verilmemis.

Ogrenciler fizik dersinde cok zayif. Tamam, ogrenciler fizik dersinden cok

korkuyorlar

ve fazlada sevmiyorlar

fizik ogretecegim
anladtgtnt

ama bu kadarda olmaz. Dershanede

Ogrenciler fizik dersini dershanede

diye takla atiyorum.

soyliiyorlar.

Biraz da dershanede

dersimde cok soru cozduruyorum.

ogrencilere

verilen egitimle

alakali

daha iyi

olabilir.

Ben

Ogrenci fizik dersini soru cozerek daha iyi anltyor

olabilir okulda boyle bir imkdni yok. Benim kanaatim dershaneler egitimde tamamlaytct
ogrenciler fizik dersini dershanede daha iyi ogrendiklerini

rol oynuyor. (G:((O)DJ))"
ifade etmisler.
"Dev/et okullartnda

ki ogretmenler

islenmiyor.

Bircok konu eksik kaltyor.

onemli

en

ve

uzun

konusu

of an

siirekli grev yaptyorlar. Bu yiizden dersler

Gecen
sene yapzlan grevde matematigin
,,

Trigonometriyi

ogrenciler

okulda

en

gormemis.

Dershanede

ilk de.fa benden dinlediler. Dershane olmasa ogrenci bu konuyu nereden

ogrenecek?

Bizim ders anlatmama

dershanelerin
grev yapmast

gibi bir luksumuz yok. Okullartn bu eksikliklerini

giderdigine inaniyorum.
derslerin

aksamasma

(G:((O)B2))
ve ogrencilerin

devlet okullannda ogretmenlerin
konu eksikliklerine

yo! aciyor.

Ogrenciler bu eksikligi dershanelerde tamarnliyor.
"Daha
liselilerin

once Tiirkiye 'de dershanede

caltstim.

Tiirkiye 'de dershanelerde

oldugu stntfta derse en tecriibeli ogretmenler

caltsmaya basladigimda

fen

girer. Kibris 'ta dershanede

bana mudur en iyi stntfa derse girecegimi soyledi ilk basta cok

cekindim. Bir gun oncesinde cok ciddi hazirliklar yaptim ertesi giin derse girdigimde
ogrencilerin

cok zaytf oldugunu

gordum.

Cok basit sorulari

bile cozemediklerini

goriince cok sastrdim. Ben de Kibrts 'ta ki egitim sistemi hakkinda eksiklilerin

oldugu

kanaati

egitimi

olustu.

alamadiklanru

(G:

((O)B5))"

devlet

okullarmda

ifade ediyor.
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ogrencilerin

yeterli

"Egitim
materyalleri

sisteminde

guncellenmeli.

konuda geri kaltyor.
ogrencilere
temalarla

ogrencilerin

dersi
ders

cekecek

sekilde

egitim

ve ogretim

Teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Dev/et maalesef bu

Suan calisugim

akilli

ilgisini

tahtadan

anlatmak

dershanede

butun simflarda

anlatiyorum.

istiyorum.

yer veriyorum.

Akilli

Biyoloji

tahtada

toplayacak

sekillere

Ogrenciler

okullarinda

bu imkdnlar pek yak. Dershanelerin

ulasmamizi

hizlandtnyor.

katkilannin

olduguna

akillt tahta var

ogretmeniyim

ogrencilerin

heyecanla

dikkatini

beni dinliyorlar.

derse
Dev/et

ozel olmast bazt teknolojik imkdnlara

Bunun gibi bircok konuda dershanelerin

inaniyorum.

ve gorse/

(G:((G)D4))"

egitime

devlet okullan teknolojik

olumlu

gelismeyi

geriden takip ederken dershaneler teknolojik gelismeye ayak uyduruyorlar.

"Dershanelerin Egitim kalitesini yukselttigine inaniyorum. KKTC 'de devlet
okullartnda verilen egitimin kesinlikle takviyeye ihtiyact var. Dershaneler bu takviyeyi
yaptyor. (G:((O)D4))" KKTC'de dershanelerin

egitirne katkismm olduguna inandiguu

katihrnci goruslerinde ifade etmistir.
Bu baglamda
gorusleri

gortls bildiren yoneticilerin

oraru da %100'di.ir.

Bazi yonetici

su sekilde olrnustur:

"Dershaneler egitimin bir parcast, biz dershane yonetimi olarak amactmtz, ulke
egitimine katkt saglamak."

(G:((Y)D)) kanhmci yonetici

dershanelerin

KKTC'de

egitimin bir parcasi olduguna ifade etmistir.

"KKTC 'de suanda 12 civartnda dershane var. Bunlar tabi ki ihtiyactan dogmus
kurumlardir. Hepsi de Milli Egitim 'in kaydina girmis olan kuruluslar. Ortada bir
eksiklik var ki dershanelere ihtiyac duyulmus. Milli Egitim 'in kontroliinde teftis gecir
oyuz. Istenen yukumlulukleri yerine getiriyoruz sonucta dershanelerde egitimin bir

parcasi. KKTC egitimine katkimtz olmast icin calisiyoruz. (G:((Y)E))" dershaneler
ihtiyactan dolayi ortaya cikrrus kurumlardir.

"Egitimde bircok konuda onculuk yaptyoruz. Ktbris 'ta ilk deja akillt tahtayt
dershanede biz kullandik. Ogretmenlerimize akillt tahtta kullanimi konusunda seminer
verdik. Cocuklar dershaneye gidecegim diye heyecanlaruyorlar. Olumlu.tepkiler aldik.
Yaptigtmiz bu teknolojik hamlenin egitime bir katki saglayacagi dusuncesindeyim.
(G:((Y)C))" dershanede bi.iti.in siruflarda akilh tahtadan ders isleniyor.
Bu tema baglarnmda
parcasi

oldugunu

goruslerinde

katihmci

ve amaclanrun

yoneticiler

dershanenin

ulke egitimine

olumlu

ifade ettiler. Kanhmci ogretmen
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kesinlikle
katki

ve yoneticilerin

egitimin

sunmak

neredeyse

pir

oldugunu
tamamma

yakmmm ortak gorus olarak dershanelerin

KKTC egitirn sistemine olumlu etkilerinin

oldugunu ifade edilen goruslerden soyleyebiliriz,

U niversite veya ydnlendirme smavlarma yonelik hazrrhklari

Ogrenciler,

devlet okullarinda yeteri kadar alamryorlar.

Bu eksiklikleri

dershaneye

giderek

kapatiyorlar: katihmci ogretmenler goruslerinde smavlara hazirlanmada okulda verilen
egitim sisteminin eksik kaldigma ve bu yuzden ogrencilerin dershanelere giderek bu
eksikligi giderdiklerini

goruslerinde

kauhmci

23 kisi olup gurup icerisinde %92'lik

ogretmenler

ifade etmislerdir. Bu temaya gore goril~ bildiren
bir orana sahiptirler.

Katihmct ogretmen gorusleri su sekildedir:
"8 stntf ogrencilerinin

Turkce dersine giriyorum ilk dersimde konudan sonra test

dagittim konumuz paragraf okuma ve okudugunu
cozmemis

siklardaki

ayrtnuyt

goremiyor.

cocuklara

cok gormemek gerekiyor.

Onlara

ogrenci bu tarz soru pek

bu aynnulan

Ogrenci okulda

klasik olarak yapmis testi nasil cozecegini
teknigi gelisti. Dershaneler

anlama,

anlattyorum.

Tabi

Turkce dersinde stnavlart hep

bilmiyor. Dershane sayesinde

okullann bu gibi eksikliklerini

giderdigini

test cozme

soyleyebiliriz.

ogrenciler okullarda fazla test tekniklerini ogrenemiyorlar.

(G:((G)A4))"

"YGS ve LYS stnavlartna giren ogrencilerin farkit kaynaklardan cok sayida soru
cozmesi gerekiyor.

Dev/et okullarznda

konuda

yeterli

kesinlikle

degil.

(G: ((G)A2))"

tamamltyorlar.

verilen ders kitaplan ve kaynak kitaplar

Ogrenciler

bu

aciklanru

dershanelere

bu

giderek

devlet okullannda verilen kitaplar smavlan kazanmak

icin yeterli degil.
"Devlet okullarznda

islenen derslerde

YGS ve LYS sinavlarina

yonelik ders

anlatilmiyor. Konulan bir sekilde bitireyim telast var. Dolayist ile bu stnavlara girmek
zorunda

olan ogrenciler

dershaneler

bazt konulardan

tamamhyor.(G:((G)B3))"

mahrum

kaltyorlar.

Bu konu actklartnt

dersler smavlara yonelik islenrniyor, Ogrenciler

bu yuzden dershaneleri tercih ediyor.
"KKTC'de
haztrlamakta
ogretmektedir.

dershaneler

ve ogrencilere

ogrencileri

YGS, LYS SES ve yonlendirme

bu sznavlarda basanli olabilmeleri

icin sinav teknikleri

Okullardaki her dgretmenin duzenli miifredata uymamadan kaynaklanan

eksiklikleri ogrenciler dershane sayesinde gideriyor.

mufredat

sinavlarina

takibi

olrnadigmdan

eksik

konular

(G: ((G)Cl))" okullarda duzenli

kaliyor.

dershanelerde tamamliyorlar.
Bu baglarnda yoneticilerin bazi gorusleri su sekildedir.
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Ogrenciler

bu eksikligi

"Dershane yonetimi olarak rehberlik servisimizde

ogrencilerimize

ders calisma

sinavda bir ogrenci ne yapmali, sinavda ma/um zaman ktsa ogrenciye bu

motivasyonu,

amacla htzlt okuma teknikleri semineri, evde ders caltsma program, nasil uygulanir gibi
LYS ve YGS stnavlartna girecek ogrencilere
bu seminerleri
Dershaneye

almast

zor, ayrtca

giden ogrencilere

seminerler veriyoruz.

ogrenciler

hangi

meslegi

Ogrencinin okulda
sececegini

bilmiyor.

verilen rehberlik hizmetleri ile meslek secimlerini

isabetli olarak yapabiliyorlar.

(G:((Y)C))"

rehberlik

servislerinde

ogrenciye

daha
smava

hazirlanma konusunda butun rehberlik faaliyetleri veriliyor.
"Dershanede

ogrenciye

iki haftada bir YGS ve LYS stnavt yaptyoruz

stnav stresini bu sekilde uzerinden attyor. Farklt kaynaklardan
ogrenci farkli soru tipleri goruyor. Caltsmalarinin
sayesinde

gormus

oluyor.

denemeler getiriyoruz

yeterlimi oldugunu

Euna gore eksikliklerini

ogrenci

gorme firsati

bu denemeler

buluyor.

Ktbrts

genelinde stnavlar yaptyoruz ogrenci ada genelinde kacinci oldugunu goruyor. Ogrenci
hedefinin

neresinde

bu denemeler

gormus oluyor ona gore temposunu

sayesinde

ayarltyor. Bunlarzn hie birine devlet okullartnda ulasmasi mumkun degil. Egitim sistemi
icinde olan bu sznavlara yonelik ogrenci eksikliklerini
oluyor.

(G:((Y)B)"

ogrencilere

dershanede

dershane sayesinde

slirekli deneme

yapilarak

gidermis

smav stresini

atmalan saglamyor.
Bu tema
dershaneler
tamarrum

baglammda

yoneticiler

sayesinde gordugunu
olusturrnaktadir.

Bu

goruslerinde

ifade etmislerdi
tema

smava

yonelik

eksikliklerini

bu gorusu ifade eden yoneticilerin

baglarrunda

yoneticiler

ve

ogretmenler

dershanelerin

ogrencilere smava yonelik teknik, pratiklik, stresi yenme, meslek secimi,

denemelerle

seviyesini

eksikliklerini

dershane

gorme gibi okulda
sayesinde

olmayan

giderdiklerini

firsatlar

sunuyor.

katihmcilann

ortak

Ogrenci

bu

goruslerinden

goruyoruz.

Dershaneye giden ogrenci nasil olsa dershanede ogretmen bana bu konuyu
anlatacak dusiincesiyle okuldaki dersi onemsemeyebiliyor:
bildiren kanhmci ogretmenler

ogrencilerin

bahane ederek okulda ders dinlemediklerini
ogretmenleri zor durumda biraktiklarmr

dershanede

Bu temaya gore gorus

konunun anlattlacak

ve siruf hakimiyeti

goruslerinde
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okuldaki

ifade etmislerdir. Bu gorusil ifade

den ogretmen sayrsi 8 kisi olup gurubun % 32'sini olusturmaktadir,
gorusleri su sekildedir:

acisindan

olmasim

Katihmci ogretmen

"Ben devlet okulunda calisiyorum ve ayni zamanda dershanede de calisiyorum.
Okulda bir gun bir ogrenci derse ilgisiz tavir sergiliyordu.

Bircok deja uyarmama

sebebini ve bana JU cevabz

ragmen derse katilmadi. En sonunda sordum ilgisizliginin

verdi: "Hocam simdi cantm cok stkkin, ogleden sonra nasil olsa dershanede
detayli anlatacaklar.

Orda dinlerim

Okullu

actsindan

ogretmenler

egitimde

cift baslt oldugu

ogrenciler

konulan

dinlememektedirler.
"Dershaneye

ogrencinin

bu sorunlar

durumlar

hep karsimiza

ogrenirim

problem/er

ciktyor.

dusuncesiyle

var.

Dershanelerin

dershanelere

var. (G: ((O)E2))"

dershanede

giden bazi

okulda

dersleri

Bu durum okul hocalarmm siruf hakimiyetinde srkmti olusturuyor.
giden ogrenci konuyu dershanede

okulu hafife alabiliyor.
ogretmenler

dedi. " Bu gibi karstlasttgimiz

daha

Bu durum

egitim sistemimizde

icin zor bir durum olusturuyor.

dershanede

ogrenme

ogrenirim

dusuncesinde

devlet okullarznda

katrhmci

(G: ((O)EI))"

dusuncesinden ~ dolayi ogrencinin

olup

calisan

goruslerinde

konuyu

okulda

dinlemedigini ifade etmistir.
Bu gortislerden dershaneye giden ogrencilerin
onernsedigini

ve konulan

dershanede

daha

soyleyebiliriz.

Bu dusunce okuldaki ogretmenleri

dershaneyi okuldan daha fazla

iyi ogrenirim

dustmcesine

girdigini

zor durumda birakmasi acismdan

egitirn sistemi bakimmdan olumsuz bir durum olarak soyleyebiliriz.
Yoneticilerin bu baglamda gorusleri olmarmsur.
4.2.5.Be~inci Alt Probleme Ait Bulgular
Ozel dershanelerin gelecegi ile ilgili medyada cikan haberler sizi nasil etkiliyor?
Dusuncelerinizi

aciklayabilir

misiniz? Katihmci

ogretmen

ve yonetici gorusleriyle

ortaya cikan temalar ve oranlan Tablo 14'te verilmistir.

Tablo 14.0zel dershanelerin gelecegi ile ilgili medyada cikan haberler sizi nasil
etkiliyor? Dtlsuncelerinizi aerklayabilir misiniz?
Ogretmen

Temalar

%

Yonetici

O/o

Dershanelerin ileride ne olacagina dair cikan
'

haberler beni endiselendiriyor.

Dershanelerin

17

kapatilmastru istemiyorum.
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68

4

57,14

Dershanelerle

ilgili

etkilenmiyorum.

cikan

haberlerden

fazla

kapatilacagma

Dershanelerin

13

52

42,85

3

pek ihtimal vermiyorum.

Dershanelerin gelecegi
Dershanelerin kapanlmasim
% 68'i

gurubun

medyada

duydugunu goruslerinde

ile ilgili crkan

haberler beni endiselendiriyor.

istemiyorum: Katihmct ogretmenlerden
cikan dershanelerin

17 kisi yani

kapatilma haberlerinden

ifade etmislerdir. Bu tema baglammda

endise

katihmct bir ogretmen

gorusleri su sekildedir:
"Son zamanlarda dershanelerin kapatilacagtna dair cikan haberler tabi ki beni
uzuyor. Gunumuzde devlete gecmek zaten zor, benim bolumum biyoloji gecen sene
munhal acilmadi bu yzlda actlacak mt bilmiyorum bu durumda dershanelerin de
kapattlmasi benim issiz kalmam demek. Hayat sartlari zor esim ve benim maasimla
ancak

geciniyoruz

tek

maasla

gecinmemiz

zor.

Dershanelerin

kapattlmastni

istemiyorum. (G:((Q)Dl))" dershanelerin kapatilrnasma dair medyada cikan tartismalar
dershane ogretmenlerinin

"Turkce

gelecekte issiz kalacagim endisesine sevk etmektedir.

ogretmeni

olarak

dershanede

calisiyorum.

Dershanelerin

kapatilacagina dair medyadaki tarttsmalart takip ediyorum tabi ki etkileniyorum. Ktbrts
vatandasi degilim Ktbrts 'ta dershaneden baska yerde caltsmam cok zor. Dershanelerin
kapatilmasi issiz kalmama sebep olacak. Turkiye donmek zorunda kalabilirim burada
kurulu bir duzenim var yeni bir duzen kurmak insan icin 90k zor. Dershanelerin
kapatilmastru

istemiyorum.

(G:

((Q)D3))"

ogretmenimizi

olumsuz yonde etkiledigini ve dershanelerin

kapattlmasi

kauhmci

kapatilmamasmt

istedigini

dershanelerin

goruslerinde ifade etmistir.

"Dershanelerin kapatilmasi yuzlerce insanin issiz kalmasi anlamtna gelir.
Ogretmenler, memurlar ve temizlik elemanlarinin issiz kalmast kimseye bir fayda
saglamaz. Kibris 'ta hayat sartlannin her gecen gun zorlastigin goruyoruz birde bircok
aileyi etkileyecek bu olay. Bun/an dusununce uzulmemek elde degil. (G:((Q)E2)) .,
dershanelerin

kapatilmasi yuzlerce insarun issiz kalrnasina sebep olacaktir.

"Ktbrts 'ta bircok aile cocuguna ozel ders aldtriyor. Ozel ders aldirmaya butcesi
yetmeyen aileler cocuklannt butcesine uygun dershaneye gondererek cocuguna takviye
yapmts oluyor dershaneler kapattl irsa bu aileler icin firsat esitliginin kalkmast
demektir. Dershanelerin kapattlmasi hem ogrenciler hem de ogretmenier icin bir fayda
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saglamayacakur.

Aksine bir siiru belirsizlikler

iyi dusunulmesi

gerekiyor.

doguracakiir.

Bence

olacakttr. Bence bu isin artist ve eksisi

Yoksa bircok kisi icin dershanelerin

dershaneler

kapatzlmamalz.

kapanmasz kotu sonuc

(G:((0JA4))"

dershanelerin

kapaulmasi orta ve dar gelirli ailelerin cocuklanna firsat esitsizligi olusturmaktadir.

"Dershaneler kapatilmamali cunku dershaneler Kibris egitimine katki sagltyor.
Cocuklartn egitim seviyesini arttriyor. Cocuklar dershaneler sayesinde Stnavlara
haztrlantyor. Bundan dolayt dershanelerin kapaulmasini istemiyorum. (G:((0JB2))"
dershaneler Kibns egitimine olumlu katkilan oluyor bu yilzden kapaulmamah.
Bu tema baglammda yonetici gorusleri de su sekildedir:

"Dershanelerin kapattlmast bircok insanin issiz kalmasi anlamtna gelir.
Dershanede sadece ogretmen calismtyor. Memurlanmtz var hizmetlilerimiz var bu
insanlar nerede is bulup ta caltsacak: Dershaneler istihdama buyuk katkt sagliyor.
Dershanelerin

kapattlmastru

istemiyoruz

bu

haberlerden

ciddi

endise

duyuyoruz.(G:((Y)A))" dershaneler Kibns'ta istihdama katki sagliyor.
Biz dershanemizi yeni actik. Ciddi miktarda para harcadik stntflartn hepsine
akilli tahta koyduk. Modern bir binada hizmet sunuyoruz. Dershanelerin kapattlmast
yapilan bunca emegin bosa gitmesi demek. Bizim icin cok buyuk bir yiktm olur. Bu tarz
haberler uykumuzu kacirtyor. (G:((Y)B))" dershanelerin kapatilmasi bir cok binanm ve
egitim arac ve gereclerinin israfma yol acacaktir.

"Dershanelerin

bu

kadar

tarttstlmastna

an/am

veremiyorum.

Sonucta

dershaneler egitimin bir parcasi bunlar gokten inmedi bir ihtiyac vardt bu alanda ve bu
ihtiyaci gideriyorlar. Bakin dershaneleri kapatmak isteyen siyasilere gidin sorun ya
kendileri gitmistir dershaneye veya Juan cocuklartnt gonderiyorlardir. Kime ne zaran
var pek anlam veremiyorum. Dershanelerin kapattlmastru istemiyorum. (G: ((Y)E))"
dershaneler KKTC'nin bir gercegi herkesin yolu buralardan geciyor.
Katihmci
dershanelerin

yoneticilerin

%5 7, 14' ti dershanelerin

kapaulmasuu

istemediklerini

egitimin bir parcasi oldugunu ve ayrn zaman da insanlar icin bir is kapisi

oldugunu goruslerinde ifade etmistir.
Bu tema baglarnmda dershanelerin
olumsuz

yonde

istemediklerini

etkilenen
dershanelerin

yonetici

gelecegi ile ilgili medyada cikan haberlerden

ve ogretmenlerin

dershanelerin

kapatilmasim

hem istihdam hem de egitime olumlu katkilanmn

gorusunde ortak gorus ifade etmislerdir.
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oldugu

ilgili eikan haberlerden fazla etkilenmiyorum. Dershanelerin

Dershanelerle

pek

kapatilacagma
ogretmenlerden
haberlerden

ihtimal

vermiyorum:

Bu

tema

13 kisi yani gurubun %52'si dershanelerin
fazla

vermediklerini

etkilenrnedigini

goruslerinde

ifade

ve

dershanelerin

etmislerdir,

baglammda
gelecegi

ile ilgili cikan

kapatilmasma

Katihmct

ogretmen

katrhmci

pek

ihtimal

gorusleri

su

sekildedir:

"Merkezi sinav sisteminin oldugu her yerde dershane olmak zorundadir. Siz
once stnav sistemini degistirmelisiniz. Turkiye de binlerce insan universite kapisindan
donuyor insanlar universitede iyi bir yer kazanmak icin yarts halinde. Bu durumda siz
dershaneleri nasil kapatacakstniz. Adz degisir ama dershanecilik aynen devam eder.
(G:((D)Bl))" merkezi smav sistemi oldugu rnuddetce dershaneler olur dershanelerin
kapanlrnasi zor.

"Bu tarttsmalar her zaman oluyor, biraz da biz dershaneciler bu ise sebep
oluyoruz. Cunku anlamstz bir rekabet var, cocuklari at yanstirtr gibi yanstinyoruz
veliler bundan rahatstz oluyor. Sikdyetler arttnca siyasilerde bu isi oya nasil ceviririz
derdinde hie hesap yapmadan dershaneleri kapatacagiz diye yo/a ctkiyorlar. Bu sefer
de kapanmamasini isteyenlerin itirazi. Hesap yapttrtyorlar su kadar istihdam sonuc,
kapanamaz. Bu tarttsmalar boyle suriip gider. Dershanelerde kapanmaz. (G:((G)CJ))"
dershanelerin

tartisilmasma

birazda

dershane

sahiplerinin

sebep

oldugunu

soyleyebiliriz.

"Dershaneler kapanmaz medyada cikan haberler KKTC 'yi etkilemez cunkii
burada bircok universite var. Bu universiteler kendi stnavtni kendi yaptyor ogrenci
dershaneye .fsiderek daha iyi bolum kazanmak istiyor. Birde Tiirkiye de universite
okumak isteyen ogrenciler var bunlari mecburen bir sinavla sececeksin ogrenci de
dershaneyle bu sinavlara haztrlanacak. Bu sartlar altinda dershanelerin kapanmastna
pek ihtimal vermiyorum. (G: ((G)B4)" dershaneler

KKTC'de kapanmaz

Kibns'ta

bircok universite var ogrenci bunlarda okumak icin bir secim olmasi gerekiyor.

"Medyada

ki haberlerle pek ilgi/enmiyorum. Dev/et okulunda calistyorum

dershanenin kapanmast beni fazla etkilemez o zaman da ozel ders furyasi baslar biz de
ozel ders veririz. Belki sadece dershanede calisanlar icin kotu olur ama dershanelerin
kapanacagina da ihtimal vermiyorum. (G:((Q)B5))" devlet okulunda
dershanelerin kapanrnasmda pek etkilenmiyor.
74

cahsug:

icin

Bu tema baglarnmda yoneticilerin gorusleri su sekildedir.

"Y1llard1r dershanelerde ogretmenlik yaptim simdi yoneticiyim eskiden de bu
haberler cikardi medyada, arttk alisum. Dershane kapattltr nu hie? Cok zor bir ihtimal
bunun icin fazla etkilenmiyorum."
kapatilacagina

(G: ((Y)C)) katihmci

yonetici

dershanelerin

pek ihtimal verrnedigini goruslerinde ifade etmistir.

" Dershanelerde

yuzlerce

insan calisiyor.

Bu kadar

insaru

bir yere

koyamayacaklartnt gormuyorlar mz? Her yil ogretmeniik stnavtnda bir suru saibe bir
matematik ogretmeni bir fizik ogretmeni almakla bu kadar universite mezunu insani
eriteceklerini rni santyorlar. Cok zor kapatmak gelecek tepkiyi hesap ediyorlar ve
hemen geri adim atzyorlar. Hem niye kapatacaksin ne guzel cocuklartn bilgi seviyesini
artinyoruz.

Kapatmak

((Y)A)) "dershanelerin
olamadrgmi

kolay

degil

insanlartn

uzulmesine

gerek yak. (G:

issiz insan sorununu cozmenin

kapatilmasmda olusacak

bundan dolayi dershanelerin

hie

kapaulmasmm zor oldugunu

kolay

goruslerinde

ifade etrnistir.

" Dershanelerin kapattlmasi zor bir olay once stnav sisteminden basla sonra
dershane kapatacagtm de. (G: ((Y)D))"
kapaulmasmm

zor oldugunu kanhmci goruslerinde

Katiluncr
Dershanelerin

rnuddetce

dershanelerin

ifade etmistir.

%42,85'i medyada

cikan haberleri

pek urnursarruyor.

kapatilmasma da ihtimal vermiyor. Bu baglamda gorus bildiren yonetici

ve ogretmenlerin
olmadiguu

yoneticilerin

oldugu

smav

goruslerinden

dershanelerin

dershanelerin

kapatilmasmm

kapatilmasnun hicte kolay bir hadise

kimseye

bir

faydasmm

gorusunu ifade etrnislerdir. Bu goruslerden dershanelerin kapaulmasmm

olmadigi

ortak

zor bir ihtimal

oldugunu soyleyebiliriz.

4.2.6. Altm ct Alt Probleme Ait Bulgular
Derse

hazirlarurken

dikkat

ettiginiz

noktalar

ve yararlandigimz

nelerdir? Bir ders saatinde ders anlatirken en 90k hangi yontemleri
Bu konuda ogretmen ve yonetici gorusleriyle

kaynaklar

kullaruyorsunuz?

ortaya cikan temalar ve oranlan Tabla

15 'de verilmistir.
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Tab lo. 15. Derse

hazirlamrken dikkat ettigmiz noktalar ve yararlandrgimz

kaynaklar nelerdir? Bir ders saatinde ders anlatrrken en cok hangi yontemleri
kullamyorsunuz?
Temalar
Bir

den

kaynaktan

fazla

Konunun ozetini cikanyorum

Ogretmen

%

Yonetici

O/o

10

40

2

28,57

11

44

1

14,28

6

24

1

14,28

yararlamyorum.
ve duz anlanrn

yontemini kullaruyorum.
Birden

fazla

soru

tiniversite

sorularma

karsilastmyorurn
sorular

cesitlerini I

kaynakta

hazirlayrp

soru

cevap

benzer

yonternini

kullamyorum.

I
!

Dersten once derste kullanacagim
ve gorse! sekilleri

hazirhyorum.

materyalleri
Derste

bu

gorse! sekiller uzerinden ders anlatryorum.

Bir den fazla kaynaktan yararlamyorum. Konunun ozetini cikarryorum ve
diiz anlanm
ogretmenlerin

ydntemini

kullamyorum:

Bu

tema

baglammda

katihmcr

olan

% 40'1 derse hazirlarurken bir den fazla kaynagi inceledigini ve konunun

ozetini cikararak duz anlatim yontemini kullandrgirn goruslerinde

ifade etrnistir, Bu

baglamda bazi ogretmenler goruslerini su sekilde aciklarmslardir:

"Turkce ogretmeniyim derse hazirlanirken bir konunun farkli kitaplardan

,

anlatimlartna bakiyorum farkli sorularz alarak ozet ctkartyorum. Dersimde duz anlattm
yontemini kullanzyorum. (G:((0)D2))" farkh kaynaklardan

yararlandigiru

soyleyen

katihmci dersi duz anlatimla anlattigim gorusunde ifade etmistir.

"Fizik dersi zor bir ders ogrencilerde her ders bunu ifade ediyor. Elimden
geldigi kadar ogrencileri sikmadan ders anlatmak istiyorum. Derse girmeden once konu
icin haztrltk yaptyorum degisik kaynaklari inceliyorum. Konu hangi kaynakta daha
guzel anlatilmts inceliyorum. Sorulara baktyorum hangileri daha anlasiltr. Ozet notlar
alzyorum ve dersimde ogrencilerin anlayacagt sekilde konuyu duz anlatim yontemiyle
anlatmaya calisiyorum. (G:((Q)A3))" farkh kaynaklan

inceleyerek

derse

hazirhk

yapngim soyluyor.

"Tarih dersinde dgrencileri uyutmamak gerekir eger okuldaki gibi oku oglum
dersen tarih ogrenilmez. Oncesinde farkli kaynaklarz inceliyorum ozetler cikartyorum.
76

Derste i;1kardzg1m ozetleri tahtaya yaz1yorum ve ogrencilere
yontemiyle

bu ozetleri duz anlaum

anlatmaya c;ah§zyorum. (G: ((O)D5))" ozetler cikanp di.iz anlatim yapt1gm1

gori.i~lerinde ifade etmistir.
Bu tema

baglammda

paralel gori.i~ bildirrnislerdir.

yoneticilerin

de %28,57'si

ogretmenlerin

gori.i~lerine

Bazi kauhrnct yonetici gori.i~leri soyledir:

"Yonetici olmadan once ogretmenlik yaptyordum.
ozetini ctkarip oyle derse giriyordum.

Derse girmeden once konunun

Duz anlattm yontemiyie

de ogrencilere

dersi

anlatzyordum.

Yonetici olduktan sonrada bir sintfa derse giriyorum ama haztrlanmaya

pek zamantm

olmuyor.

Eskiden yaptzgzmzz

hirikimleri

kullaniyorum.

(G: ((Y)D))"

ogretmenlik yillannda genelde duz anlatim yonternini kullandigmi ifade etrnistir.
"Ogretmenlik
dersimi ogrencilere

yaptzgrm yillarda gene/de
sunardim.

konu ozeti cikarak

(G: ((Y)A))" ogretmenlik

yillannda

derse girer ve

konu ozeti cikanp

konuyu dtiz anlatim ile anlattigiru gori.i~lerinde ifade etmistir.
Bu ternayla

ilgili olarak

katihrnci

ogretmen

ve yoneticiler

payla~m1~lard1r. Bu goruslere gore derse girmeden once farkh kaynaklan
91kard1klanm ve derste
gori.i~ten dershanelerde

sunus yontemiyle

ders anlatt1klanm

aym gori.i~leri
inceleyip ozet

ifade etmislerdir.

on hazirhk ozet konu cikarma ve sunus yontemini

Bu

kullanma

ogretmenler tarafmdan tercih edilen bir yontem oldugunu soyleyebiliriz.

Birden

fazla

kaynakta

soru

~e~itlerini kar~lla~tmyorum

iiniversite

sorularma benzer sorular hazirlayip soru cevap yontemini kullamyorum: Bu tema
;,

baglammda katihmci olan ogretmenlerin

% 44'i.i derse girmeden once farkh kaynaktan

soru 9e~itlerini inceleyip smavda 91km1~ sorulara benzer sorulardan olusan bir hazirhk
yapttklanru

ve

derste

soru

cevap

yontemini

kullandtklanm

gori.i~lerinde

ifade

etmi~lerdir. Bu tema baglammda bazi ogretmen gorusleri su sekilde olmustur:
"Matematik
dershanenin
kaynaktaki

vermis
sorular

cikanyorum

dersi cok soru cozulerek
oldugu

kaynaklari

ctkmts sorulara

ve

anlastlir.
diger

Ben derse girmeden

kaynaklari

daha cok benziyor

inceliyorum

hangi

o sorulan alip konu ozeti

derste hizli bir konu ozetinden sonra cocuklara bu sorulari soruyorum.

Dersimi daha cok soru cevap yontemini kullanarak ge<;iriyorum. (G:((O)C2))"
kaynaklardan

once

universite

smavlarmda

91km1~ sorularm

benzerlerini

farkli

buluyorum

ve

ogrencilere bunlan derste 9ozUyorum.
"Her

ders

olmasa

da

gene/de

kullaniyorum yoksa cocuklar uyukluyorlar.

konu

anlattrken

soru

cevap

yontemini

Onlann hem derse katilmatanm sagliyorum
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hem ogrencilere bu yontemle daha iyi dersi anlatttgima inantyorum. (G: ((G)C3))" ders

anlatirken genelde soru-cevap yontemini kullandiguu ifade etmistir.
"Farklt

kaynaklardan

derledigim

Derste bu sorulan tek tek ogrencilere

sorulan

zora dogru siraltyorum.

basitten

sorarak cozmelerini

istiyorum.

(G: ((G)E4))"

derste daha 90k soru cozerek anlatugiru goruslerinde ifade etrnistir,
Bu konuda gori.i~ bildiren bir yonetici gurubun % 14,28'ini olusturmaktadir. Bu
baglarn da yonetici su sekilde gorus bildirrnistir.
"Ogretmenlerimtz

gayretli derse girmeden once mutlaka on haztrltk yapiyorlar.

Yoksa ogrenciyi memnun etmek zor, sizin okul ogretmeninden farkiniz olmali. Ogrenci
anlamadi nu dersi idarenin kapisina dikiliyor ogretmenini

sikdyet etmeye ogretmende

zorda kalmak istemiyor. Dersine onceden iyi haztrlanip ogrencinin
Gene/de soru cevap yontemini

kullantyorlar.

karsisina ctktyor.

derse iyi hazrrlanmayan

(G:((Y)C))"

ogrenci derste konuyu iyi anlatarruyor. Ogrenci bu durumda ogretmeni yonetime sikayet
edivo ..
~u tema baglarrunda katrhmci olan ogretmen ve yoneticiler derse girmeden on
hazirhk yaptiklanru
Derste

hazirlarms

ogrencilere

ve farkh kaynaklan
oldugu

sorulan

ders islediklerini

incelediklerini

ogrencilere

goruslerinde

goruslerinde

soru cevap

ifade etmislerdir.

soylemislerdir.

yonternini

kullanarak

Bu goruslerden

derse

one, den hazirlamhp sonrada derste soru cevap yontemiyle ogrencltere dersi ogretmek
?

ucr.

iede sikca kullamlan bir yontern oldugunu goruslere bakarak soyleyebiliriz.
Dersten

hazrrhyorum.
baglarmnda

once

derste

kullanacagim

Derste bu gorsel sekiller
gorus

bildiren

ogretmenler

materyalleri

uzerinden
gurubun

ve

gorsel

ders anlatryorum:
%

24 'unu

sekilleri
Bu tema

olusturmaktadir.

Ogretmenler gortislerinde derse girmede once derste kullanacagi materyalleri ve gorse!
sekilleri

hazrrladrgrru

ve

dersinde

bunlardan

yararlandrgrm

goruslerinde

ifade

etrnislerdir. Bu tema baglammda gorus bildiren ogretmen gorusleri su sekildedir:
"Ingilizce
izleteceksem
izleteceksem
kelime

ogretmeniyim

gerekli

cd mi hazirltyorum

ezberlemesini

ogretiyorum.

elektronik

ogrencilerime
araclannt

ders

hazirltyorum.

Eger

once

eger

Ingilizce

video

bir film

ve derste ogrencilerle filmi izleyerek cocuklartn

hem de bun/an cumle

(G: ((G)Al))"

anlatmadan

hem

icinde nastl kullanmalan

gerektigini

derse girmeden once derste kullanacagim

materyalleri

onceden hazirlayarak derse giriyorum.

78

"Biyoloji
maketlerini

dersini

gorunce

ilgilenmiyorlar.

kitaptan

daha.

anlatmak

sikict

Heyecanlaniyorlar

olabiliyor.

meraklari

Bende derse girmeden derste kullanacagim

ve dersimi bu materyalleri kullanarak anlattyorum.

Cocuklar

arttyor.

organ/arm

Baska

materyalleri

bir seyle

haztrltyorum

(G: ((O)D4))" gorse! materyallerle

ogrencilere ders anlattrgim ifade etmistir.
Yonetici konumundaki bir katihmci gorusu de su sekildedir:
"Her ders olmasa da bazi dersleri gorse! sekillerle anlatmak lazim mesela bir
cografya dersi harita olmadan anlattlmaz, yine tarih icin harita laztm. Biyoloji icin
iskelet sistemi insan organlartnin maketi olmadan zor anlattlir. Geometride sekiller
kullanmak laztm butun bunlar icin hen bir yonetici olarak ogretmenimin ihtiyaclanni
gideriyorum. (G:((Y)A))" gorse I sekillerden

yararlanmak

isteyen ogretmenler

icin

gerekli gorse! materyalleri hazirladiguu goruslerinde ifade etmistir,
Katihmci yoneticilerin %14,28'ini gorse! sekiller ve degisik maketler kullanarak
ogretmenlerin

derslerini anlattrgrru kendisinin de ogretrnenine

destekte bulundugunu

bu baglamda lojistik

gorusunde ifade etmistir. Bu tema baglammda gorus bildiren

ogretmen ve yoneticinin ortak goruslerinden

gorse! sekil ve materyallerin dershanede

ders anlatmak icin kullanilan bir yontem oldugunu soyleyebiliriz.
4.2.7. Yedinci Alt Probleme Ait Bulgular
Size gore ogrencilerin

dershaneye

gitme nedenleri nelerdir? Dusuncelerinizi

aciklayabilir misiniz? Bu konuda ogretmen ve yonetici gorusleriyle ortaya cikan temalar
ve oranlan Tablo l 6'da verilmistir,
Tab lo

16. Size gore ogrencilerin

dershaneye

gitme nedenleri

nelerdir?

Dtlstlncelerinizi acrklayabilir misiniz?
Temalar
Oniversite sinavlan

ve

kolej

Ogretmen

%

Yonetici

%

20

80

6

85,71

9

36

3

42,85

smavlannda

basanh olmak icin okulda alarnadrgi sinav
egitirnini dershaneye giderek almak istiyor.
Butcesi ozel ders almaya milsait olmayan
veliler, okul derslerinde basanh olmasi icin
cocuklanm

dershanelere gonderrneyi tercih

ediyorlar.
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SUrU psikolojisi
dusuncesinde

herkes gidiyor bende gideyim

smavlari

Universite

12

3

olanlar dershaneye gidiyor.

ve kolej smavlarmda basarrh

1

14,28

olmak icin okulda

alamadrgi smav egitimini dershaneye giderek almak istiyor: Bu tema baglarmnda
katihmci

olan

yonlendirme

ogretmenlerin

%80'ni

smavlannda basanli

ogrencilerin

Universite

olmak icin okullarda

smavlannda

ve

smav egitimini

alamadrgi

dershaneye giderek almak istediklerini goruslerinde ifade etrnislerdir. Bu baglamda bazi
ogretmenler goruslerini su sekilde aciklamislardtr:
"Universite
dershaneye

stnavtru

kazanmak

gitmek geliyor.

Dershane

isteyen
stnav

ogrencinin

egitiminin

akltna

verildigi

ilk gelen
yer.

.5ey

Dershanede

gecmise ait butun konulan gormek istiyor. Test teknigini, deneme heyecanini yenmeyi
dershanede ogreniyor. Dershanede

girmis oldugu denemeler sayesinde kendini surekli

olcmus oluyor ada genelindeki

derecesini

goruyor.

Caltsmalarinin

yeterli

olup

olmadtgtni goruyor. Dev/et okulunda bunlari gormesi mumkun degil. Dershane ogrenci
icin iiniversiteye giden yo!. Bu yolda yurumeyen ogrenci biliyor ki ya kazanamayacak
veya hedefinden uzak yerleri kazanmts olacak. (G:((O)A4))"

universite smavt denince

akla ilk gelen yer dershanelerdir.
"8 stntf ogrencilerinin

dersine giriyorum.

okuma bilinci var. Soruyorum
istiyor. Buralarda

Ogrencilerde

Lefkosa, G.Magusa

liseyi daha iyi okulda

veya Guzelyurt TMK kazanmak

okuduktan sonra iyi bir universite kazanma hedefi var. Onun icin

dershane bu hedeflere ulasmak icin olmazsa olmaz sart. (G:((O)D3))"

ogrenci iyi bir

lise okuyarak universite smavma hazirhkh girmek istiyor.
"Dev/et okullart gene/de klasik egitimin verildigi yer, ogrenciler ders dinleyecek
sinav haftastnda

stnav olacak ve karne alacak. Bu dongude

bir egitim veriliyor.

Sinavlar gene/de klasik. Siruflar homojen degil universite okumak isteyen cocukta var
istemeyen cocukta. Boyle bir ortamda ogrencinin iiniversite stnavtnda basarilt olmasint
bekleyemezsiniz.
(G:((O)A2))"

Ogrencide

devlet

bunun bilincinde

okullannda

yeterli

mecburen

sinav

dershaneye

egitirni

gelmek zorunda.

verilmediginden

ogrenci

dershaneye gitmeyi tercih ediyor.
"Eger bir ogrenci
istiyorsa dershaneye

mumkun gorunmuyor.

YGS. LYS, SES,

gitmek zorunda.

Yonlendirme

Dershaneye

gitmeden

sinavtnda

basartlt

olmak

olmaz nu derseniz pek

Bir kere stnav stresi basli basina bir olay rehber ogretmen ile
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bunu yenmeli
tecrubelerini

dershanede

yaptlan

paylasmakla

denemelerle

bunu yenmeli.

etmeli. Ancak ondan sonra kazanabilir.

bunu yenmeli

Dershanenin
(G: ((0)D2))"

diger ogretmenlerinin

atmosferini

ogrenci

ogrenci dershaneye

teneffus
gitmeden

smav kazanmasi 91k zor.

"Dershaneye gitmeden pratik yontemler ogrenmeden ogrenci stnavda pek
basarili olmaz. Bunun icin dershaneye gitmelidir. (G: ((G)El))" dershanede

pratik

yontemlerin ogretildigini goruslerinde ifade etmistir.
Bu tema baglarrunda bir yoneticilerin de %85, 71 'i ogrencilerin dershaneye gitme
nedeni olarak okullarda

fazla verilmeyen

smav egitirnini dershaneye

giderek aldigiru

goruslerinde ifade etmislerdir. Yonetici gornsleri su sekildedir:

"Dershanelerin en belirgin ozelligi dgrencileri stnavlara haztrlamakur. Zaten
ortaya cikislartnin en onemli sebebi stnavlardtr. Ogrencide bunun farkinda velide. Veli
cocugunun iyi bir gelecek kurmastnt istiyor. Biliyor ki hayat sartlan her gecen gun
zorlasiyor. Universite okumasa issiz kalacak. Okuyanlarin bile issiz kaldigtni gorunce
benim cocugum okulda verilen egitimle yetinsin diyemez. Ne yaptyor arastinyor
egitimine ve kalitesine

inandigi dershaneye cocugunu gonderiyor.

Ogrencinin

dershaneye gitmeden basanli olamayacagtnt goruyor. (G:((Y)A))" veliler cocuklanrnn
iyi bir gelecek kurmasi icin iyi i.iniversitelerde okumasmi istiyor. Bu amacla cocuklanrn
dershanelere gonderiyor.

"Biz dershane yoneticileri olarak egitim sisteminin eksikliklerinin farkmdayiz,
Dershaneler ogrencilere sinav pratikligi sistemli ders caltstirmayt ders takibini
ogretiyor. Ogrenci dershaneleri sinavda basanli olaytm diye tercih ediyor. Biz de onun
basanli olmast icin gunumuz rekabet ortaminda ne gerekiyorsa yaptyoruz. (G:(((Y)B))"
ogrenciler pratik yontemleri dershanelerde

ogreniyor.

"Yaris ortaminda ogrenciler basarili olmak ve bu sinav yartsini kazanmak icin
dershanelere gidiyorlar. Amaclan iyi bir Lise veya iyi bir iiniversite bunun icinde
dershaneleri tercih ediyorlar. (G:((Y)E))" yans ortarru ogrencileri dershanelere gitmeye
mecbur ediyor.
Bu tema baglarnmda katihmci ogretmen ve yoneticilerin ogrencilerin dershaneye
gitme

amaci

dershaneye

olarak

giderek

isigmda ogrencilerin

okul

egitirninde

almak

istediklerini

dershanelere

yonlendirrne smavlannda

yeteri

kadar

goruslerinde

alarnadiklan

smav

ifade etmislerdir.

egitimini

Bu gorusler

gitme nedeninin en belirgin sebebi, universite veya

basanh olmak oldugunu soyleye biliriz
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Butcesi ozel ders almaya mtisait olmayan veliler, okul derslerinde basarih

olmasi icin cocuklarrm
baglammda

dershanelere gondermeyi

goril~ bildiren

ogretmenlerin

katihmcr

tercih ediyorlar: Bu tema

gurup

icindeki

oraru % 36'd1r.

Ogretmenler, ozel ders almaya butcesi yeterli olmayan velilerin okul derslerinde basanli

olmasi icin cocuklanm ozel dershaneye gonderdiklerini

goruslerinde

ifade etmislerdir.

Bu dusuncede olan ogretmen gorusleri su sekildedir:
"Dershanede
kazanmalarz
toplanust

dersleri

cok

zayzf ogrenciler

var.

Bu

ogrencilerin

cok mumkun degil. Arna yine de dershaneye para verip geliyorlar.

oluyor

veliyle

durumu

paylastyorum,

velide

Veli

farkinda hocam

durumun

amactmtz okulda derslerde basanlt olsun baska bir ~·ey istemiyorum
ogrenciye hire bir ozel ders aldzrsa altzndan kalkamayacak.

stnav

diyor. Anlastlan

Dershaneye

aylzk belli bir

ucret odeyerek butun derslerden cocuguna takviye aldiriyor. (G:((O)Al))" okul dersleri

zayrf olan ve takviyeye

ihtiyaci olan ogrenciler

icin maddi imkaru olmayan

veliler

cocuklanrn dershanelere gonderiyor,
"Kibrts 'ta cocuklartna
cok. Euna

imkdni olmayan

derslerine takviye a/sun diye ozel ders aldiran insanlar
veli cocugunu

dershaneye

gondererek

okul derslerine

takviye yaptirmts oluyor. Bundan dofayz dershaneyi tercih eden bircok ogrenci var. (G:
((O)D4))" K1bns'fa ozel der almaya imkarn olmayan ogrenci dershanelere gidiyor.
"Bizim dershanede olan ogrenciler gene/de TC kokenli. Babalannin gorevinden
dolayi Ktbrts 'talar. Turkiye 'deki egitimden geri kalmamak icin dershaneye geliyorlar.
Herhangi bir stnav cagtnda degiller. Amaclan tamamen okul derslerine takviye ders
almak bunun icin dershaneyi
geri kalmamak

tercih ediyorlar.

G:((O)Fl))"

Ti.irkiye'deki

icin KKTC'de gorev yapan TC vatandaslan cocuklanru

egitimden

dershanelere

gonderiyorlar.
Bu tema baglarrunda yonetici gorusleri su sekildedir.
"Dershaneler

vatandas

yerler olarak bi/iniyor.

taraftndan, sinavlara

hazirlanan

ogrencilerin

Oysa okul ders/eri zayzf oldugu icin cocuguna

gittigi

takviye ders

aldiran bircok veli var. Amaci cocugunun herhangi bir stnavdan basanlt olmasi degil.
Sadece

okul derslerinden

diyebilirsiniz.

basartli

olsun yeter.

Ozel dersle bunu niye gidermiyor

Ozel dersin ortalama saati 100 TL. Biz haftada ogrenciye 10 saat ders

veriyoruz, veli haftada 10 saat ozel ders aldirabilir mi? Aylik 4000 bin TL demek. Veli
bu paraya bize bir yil ogrencisini gonderiyor. Bunun icin dershaneye gondermeyi tercih
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ediyor. (G:((Y)E))"

makul Ucretlerle velinin altmdan kalkamayacagi egitimi cocuguna

venyoruz.
"Bazt ogrenciler okul derslerinde

basarili olmak icin dershanelere geliyor. Biz

sadece stnavlara ogrenci haztrlamiyoruz.

Ogrenciler dershaneyi okul dersleri icin de

terci ediyorlar.

(G:((Y)C))"

ogrencilerin sadece sinavlar icin degil okul derslerinde

basanh olmak icin de dershanelere gitme nedeni oldugunu goruslerinde ifade etmistir.
Bu

tema

olusturmaktadirlar.

baglarnmda

gorus

Yoneticiler,

bildiren

yoneticiler

ozel ders alamayan

%42,85'ini

gurubun

ogrencilerin

dershaneye gelerek

okul derslerine takviye yapuklanru goruslerinde ifade etmislerdir.
Bu tema baglarrunda gori.i~ bildiren ogretmen ve yoneticilerin ortak gorusleri
sadece smava hazirlanmak

ogrencilerin

icin dershaneye gitmedikleri,

basanli olmak icinde dershaneye gittikleridir.

okul derslerinde

Bu goruslere gore ogrencilerin okullarda

ki derslerinden basanli olmak icin dershaneye gitmeyi tercih nedeni olarak gordugunu
soyleyebiliriz.

Siirii . psikolojisi herkes gidiyor bende gideyim diistlncesinde

olanlar

dershaneye gidiyor: Bu tema baglarrunda gorus bildiren ogretmenler gurubun %12'sini
olusturmaktadirlar. Ogretmenler, bazi ogrencilerde suru psikolojisinin oldugunu ve

'

arkadaslanrn gidiyor bende gideyim

dusuncesiyle dershaneye

gidenlerin oldugunu

goruslerinde ifade etmislerdir, Bu baglamdaki gorusler su sekildedir.
" Ogrenci para vermis dershaneye gelmis ama ders umurunda degil. Soruyorum
\

oglum niye geldin dershaneye
gurubu

dershaneye

gidiyor

bilmiyor. Ne ders dinliyor nede dinlettiriyor.
diye oda kaydolmus.

Aile

tabi cocugunun

Arkadas
gelecegini

dusunuyor. Ogrenci anne ve babasina dershaneye gidecegim diyince veliler cocuklartnt
kiramtyor.

Veli bilmiyor

kaydolmus

yapacak

diyemiyorsun.

ki cocugun

bir .yey yok.

(G:((G)D4))"

gozunun olmadigtni.

derste
Yonetime

bazi

desen

ogrenciler

tabi

isin

cevrelerinden

Cocuk
ucunda

bir kere
para

etkilendikleri

var

19m

dershaneye gidiyorlar. Bu ogrencilerin hicbir amacr yok.
" Bazi ogrenciler arkadaslari

nereye oda oraya manitgtyla dershaneye gidiyor

8. Suuf veya 12. Stntf odlumu moda dershaneye gitmek gibi algiliyor. Kendisi gitmezse
hayattnda

eksiklik

hissediyor.

Stnava

inanmtyor.

Oylece bir yili dershanede

haztrlaniyor
geciriyor.

gibi gorunuyor.

Arna kendide

Bizim icin en zor ogrencide

(G:((Q)DI))" arkadaslan dershaneye gidiyor diye dershaneye giden ogrenciler var.
Bu baglarnda gorli~ bildiren bir yoneticinin gorli~li su sekildedir.
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bu.

"Bir ogrenci dershaneye neden geliyor diye niyet okuyamaytz. Kayda gelen her
ogrenciyi

dershaneye

birde parasal

Isin

kaydediyoruz.

boyut var. Sonrasznda

dgretmenlerimiz bazt ogrencilerin pek ders dinlemedigini ve dersi kaynattiguu
goruyoruz.

Ogrenciyle konustugumuzda ogrencinin arkadaslan

icin dershaneye

geldigini anlzyoruz. (G:((Y)D))" dershane herhangi bir amaci olmayan ogrencilerde
dershane yonetimi kayit yapiyor. Amac ekonomik getirisi olarak ifade etrnistir.
Bu temada gorus bildiren yonetici gurubun %14,28'ini olusturuyor.

Yonetici

ogrencinin dershaneye arkadaslan icin geldigini gorusnnde ifade etmistir.
Bu temada
ogrencilerin

gori.i~ bildiren

dershaneleri

ogretmen

si.iri.i psikolojisi

ve yoneticilerin

ile hareket

ortak

goruslerinden

edip arkadaslan gittigi

icin

dershaneye gittiklerini soyleye biliriz.

4.2.8. Sekizinci Alt Probleme Ait Bulgular
Ogrencilerin
ozellikle

nelere

hazirlamrken

dershanede

dikkat

verilen egitimden

etmeleri

gerekmektedir?

en 90k hangi tavsiyelerde

tam olarak yararlanabilmesi
Bu baglarnda

bulunuyorsunuz?

ogrencilere,

Dusuncelerinizi

icin
smava

aciklayabilir

misiniz? Bu konuda ogretrnen ve yonetici gorusleriyle ortaya cikan temalar ve oranlan
Tablo 17'de verilmistir.

Tablo 17. Ogrencilerin dershanede verilen egitimden tam olarak yararlanabilmesi
icin ozellikle nelere dikkat etmeleri gerekmektedir? Bu baglamda ogrencilere,
smava hazrrlamrken en cok hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Dllsilncelerinizi
aciklayabilir misiniz?
Ogretmen

Temalar
Gunluk

ders cahsma prograrm

bol soru cozmeliler.

22

88

sorulan mutlaka

19

76

hocalarma cozdurmeliler,
devam

kacirmadan

dershaneye

Yonetici

%

I
I

6

85,71

5

71,42

4

57,14

ve farklt kaynaklardan

Cozernedigi

Dershaneye

I

II

hazirlayarak her

gun bu hazirladigi programa mutlaka uymahlar.
Konularm ozeti cikanlrnal:

%

'

I
I

90k

onernli

hicbir

dersi

I
I

devam etmeliler.

Konuyu

15

derste ogrenmeliler.
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60

I

Kendilerine

bir hedef koyup

o hedefe

ulasmak
I

gayret

i9in

gostermeliler.

Hicbir

zaman

20

80

I

5

'I

71,42

I

Urnitsizlige dusmemeliler.

I

Giinliik ders cahsma

progranu

hazirlayarak

her giin bu hazrrladrgr

programa mutlaka uymahlar: Bu baglamda gorus bildiren katrhrnci ogretmenler
gurubun

%88'ini olusturuyor,

ogrencilerin

dershaneden

Katihmci ogretmenler goruslerinde dershaneye gelen

tam verim almak istiyorsa mutlaka bir program yapip bu

program dahilinde ders cahsmasr gerektigini tavsiye ettigini goruslerinde ifade ediyor.
Katihmci ogretmen gorusleri su sekildedir:
"Ogrenci okul gibi dershaneyi algtlayamaz.

Yaztlt zamant oturur caltsinm ve

gecerim. Dershanede bu gecerli degil. Dusunsenize 12. Stniftaki bir ogrenci dershaneye
gelmis hem okulu devam ediyor hem de geriye donuk. 4 yilltk birikmis konular var. Bu

kadar konuyu oturur stnav zamani hallederim diyemez. Gunluk program yapmalt 4 saat
mi 5 saat mi oturup ders calismali stkilmadan bunalmadan bir yil bu tempoyla gunluk
ders calismali. Ancak boyle kazanabilir. (G:((Q)Bl))" gunluk ders cahsma program,
hazirlamah ve duzenli ders calismah
"Rehber dgretmenim, en onemsedigim ve ogrencilerin de mutlak uymast gereken
giinliik ders calismastdir. Sene basinda tek tek cagtrtp ogrencilerle
Ogrencilerinde

uygulayabilecegi

gorusuyorum.

program yaptyoruz. lki haftada bir gorusup programt

uyguluyorlar mt diye soruyorum. (G:((G)B3))" ogrencilerin

program yaprnasi icin

rehber ogretmenler yardimci oluyor.
"Matematik dersine giinliik calisilmali. Konular birikti mi altzndan kalkamaz
dgrenci. Bir miiddet sonra okul sinavlari baslar. Sznavlar biter hele :JU dershanede ne
gormustuk

dedigi zaman birde ne gorsun

altindan

kalkilmaz bir durum olusu.

Ogrencinin morali bozulur strese girer. Bir miiddet sonra dershaneyi birakmayt
dusunur. Bu manzarayla karsilasmamak icin ogrenci program yapmali ve gunluk az da

olsa evde ders calismali. Ancak konulari boyle eritir. (G: ((G)F 1))" glinli.ik ders
cahsrnayan

ogrenci

bir mUddet sonra calisacak konulann

birikmesi

sonucunda

yapmayacagim psikolojisiyle dershaneyi birakabiliyor.
"Ogrenci giinliik program yapmali az da olsa gunluk ders calismali yani bu

programa uymah.(G: ((Q)C2))"
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Kauhmci

ogretmenlerle

"Rehberlik servisimizin

ogrencilere

rehberlik caltsmalari

verilen egitimden yararlanmastnin

gerektigi anlatiltyor.
goruserek

yonde

gorus

uygulanmadigini

Rehber

oluyor. Ogrenciierin

ilk sarti olarak program

Nasil program yaptlir, rehber ogretmenimiz

hazirliyorlar.

dershanede

ayrn

Katilrmci yonetici gorusleri su sekildedir:

bildirmislerdir.

dershanede

%85,71 'i

yoneticilerinde

ogretmenimiz

bu

ve ogrenci bire bir

programzn

uygulanip

takip ediyor. Yonetim olarak biz de bu isi onemsiyoruz.

rehberlik servislerinde

ogrencilere

ve bu programm uygulamp uygulanmadigmi

yapmalari

(G: ((Y)A))"

ders calisma programlannm

yapildigmr

rehberlik servisinin takip ettigini kanhmci

yonetici goruslerinde ifade etmistir.
"Ogrenciler

dershane

egitiminden

calisma programi yapmalzlar.
ogrencilerinde

faydalanmak

Bu programa

kolay kullanabilecegi

istiyorlarsa

mutlaka

ders

uymalzlar. Biz dershane yonetimi olarak

sekilde bu yil defter/er basttrdtk.

Ogrenciler

bu

defter/ere gunluk kac saat ders calismis, kac lane soru cozmus isliyorlar ve rehber
ogretmenimiz

bunlart takip ediyor. (G: ((Y)E))" dershane egitirninden faydalanmak

icin

ogrenci duzenli ders cahsmah,
Bu tema baglammda
dershaneye

katrhrnci ogretmen ve yonetici goruslerinde

gelen ogrencinin

dershaneden

tam olarak yararlanmasi

ortak olarak,

icin mutlak ders

cahsma program, yaparak gunluk bu programa uymalan gerektigini ifade etrnislerdir.
Bu gorusler baglammda dershanelerde
isteyen bir ogrencinin

ders cahsma

verilen egitimden tam olarak yararlanmak

prograrm

yaparak

gunluk cahsrnasi

gerektigini

soyleyebiliriz

Konularm ozeti eikarrlmah ve farkh kaynaklardan bol soru cozmellier.
Cozemedigl

sorulan mutlaka hocalarma cozddrmeliler: Bubaglamda gorii~ bildiren

ogretmenler

guru bun % 76's1111 olusturuyorlar,

ders cahsirken
Cozernedigi

konu ozeti cikanp farkh kaynaklardan
sorulan

da mutlaka

konusunda gorus bildirrnislerdir.
"Ogrenci
ozetini ctkarmalt
yillardan

Ogretmenler

dershanede

ogretrnenlerine

goruslerinde

ogrencilerln

bol soru cozmeleri gerektigini.
bire

bir ettitlerde

cozdtirmeleri

Bu baglamda ogretmen gorusleri su sekildedir.
eve gidince

tekrar etmeli. Konunun

ve o konu ile alakali farklt kaynaklardan

bot soru comeli. Onceki

kazanan ogrencilere

dinledigi

konuyu

bakiyorsunuz

ogrenci durmadan

soru cozuyor. Adela

kendisiyle yanstyor. Bugun 200 soru cozdum yann 300 soru cozecegim gibi hedejler
koyuyor kendine. Ogrenci boyle olmali. Boyle yapmazsa
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kazanmast zor, insan soru

cozerek

konuyu

(G:((G)Fl))"

daha

iyi anlar. Ben ogrencilere

hep bu tavsiyede

bulunuyorum.

ogrenci evinde konu sonrasi 90k soru cozrneli

" Rehber ogretmen olarak ogrencilere cok soru cozmesi gerektigini anlauyorum.
Her dgrenciyle hire bir gorusmelerimizde haftalik kac soru cozmus altyorum. Hedef
koyuyorum hedefi gecerse odul veriyorum hedefin altinda kalirsa ceza veriyorum.
Ogrenci boyle yaptnca daha fazla motive oluyor. Haftarun enlerini tabloda yazarken en
fazla ders calisan en fazla soru cozen gibi ogrencilerin isimlerini panoya astyorum.
Diger ogrencilerde gorup motive olsunlar. (G:((Q)D2))" rehberlik servisi tarafmdan
ogrencilerin haftalik kac soru cozdukleri takip ediliyor.

"Bir ogrenci ne kadar cok soru cozerse o kadar iyi konuyu anltyor. Ogrencilere
derste hep soru cozmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Bende universite
stnavlartna haztrlanirken cok soru cozuyordum. Bunun faydasini ta o zamandan
gordum. Birde ogrenci cozemedigi sorunun uzerine kulucka yatmamali hemen o
sorunun muhatabt olan ogretmene sormali. Cozum yontemini ogrenmeli. Ogrencilerime
de bu tavsiyelerde bulunuyorum. (G: ((G)A2))" katihmcr ogretmen ogrencilere 90k soru
cozmelerini

ve cozemedigi

sorulan

da mutlak ogretmenlerine

sormalan

konusunda

tavsiyelerde bulundugunu goruslerinde ifade etmistir.
Kati hrnci
bildirrnislerdir.

yoneticilerinde

%71,42' si

ogretrnenlerfe

ayru

yon de

goril~

Katihmci yon1tici gorusleri su sekildedir.

"Dershane diyince akla sinav geliyor. Sinavda test olduguna gore ogrenci test
teknigini soru cozerek kazanabilir. Hocalarzndan dinledigi dersleri iyi ogrenmek icin
ogrenci yine soru cozmeli. Ben ogretmen oldugum yillarda ogrencilere su tavsiyede
bulunuyordum; bir konuyu 100 tekrar yapsantz ogretmeniniz 100 deja anlatsa yine o
konuyu ogrenemezsiniz. Arna 1 tekrar yaptn o konuyla ilgili 100 lane soru cozun bir
daha o konuyu unutmazstntz. Diye tavsiyelerde bulunuyorum. (G:((Y)F))" konuyu en
iyi ogrenmek isteyen ogrenci mutlaka soru cozmeli.
"Dershanecilikte ogrencinin cok soru cozmesi onemlidir. Yonetici olarak
cocuklartn cok: soru cozmesi konusunda seminer verdiriyorum. Bunun icin yonetim
olarak sene basinda farkli kaynaklardan soru bankasi ve test siparisi verdik bunlarz
ogrenci konuyu ogrendikce dagittyoruz. Ogretmenlerimiz etutlerde belirledigi soru
bankasindan tekrar olsun diye ogrencilerin cozemedigi sorularz cozuyor. Soru
cozmeyen ogrenci dershane egitiminden basarili olmaz. (G: ((Y)A))" ogrencilere 90k
soru cozmeleri konusunda seminerlerin verildigini goruslerinde ifade etmistir.
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cok soru cozmesi icin yil icerisinde

"Dershane yonetimi olarak ogrencilerimizin
otel kiralayip soru kampt yaptyoruz.

Yilda iki deja bu gibi etkinligimiz

cozmezse ogrenci stnavda isi cok zor. (G:((Y)B))"

oluyor. Soru

yil icerisinde otel kiralayip otelde

soru kampi yapiyoruz.
Bu tema baglarrunda katihmcr ogretmen ve yonetici goruslerinde
dershaneye

gelen ogrencinin

ozeti cikanp

dershaneden

tam olarak yararlanmasi

fazla konu ile mesgul olmadan

farkli kaynaklardan

ortak olarak,

icin mutlaka konu
cok soru cozrnesi

gerektigini ifade etrnislerdir.
Bu gorusler baglarninda dershanelerde
isteyen

bir

ogrencinin

farkh

verilen egitirnden tam olarak yararlanmak

kaynaklardan

cok

soru

cozrnesi

ve cozernedigini

ogretmenine sormasi gerektigini soyleyebiliriz

Dershaneye devam cok onemli hicbir dersi kacirmadan dershaneye devam
etmeliler. Konuyu derste ogrenmeliler: Bu baglarnda goril~ bildiren ogretmenler
guru bun %60' nu olusturuyorlar.

Ogretmenler

goruslerinde

devam etmeleri gerektigini hicbir dersi kacirrnamalan

ogrencilerin

dershaneye

gerektigini ifade etmislerdir.

Bu

baglamda ogretmen gorusleri su sekildedir.
"Oniversiteye

haztrlanmak

etmek gerekiyor. Dershaneyi

bir maratona

benzer. Sikilmadan

bikmadan devam

hicbir zaman ogrenci asmamali. Cunku her giin yeni bir

konu isleniyor. Bir gun gelmedi mi ertesi gun yeni konu yeni konu konular birikiyor.
Bazen konular birbiriyle bag]: olabiliyor. Birini kacirdi mt digerini anlamiyorsun.
icinden

cikilmaz

yetmeyen
dershanede

bir ha/ alzyor. Sonra yavas yava~· ogrenciler

maratoncu
verilen

gibi yigihp
egitimden

olmamalz. (G:((G)Fl))"

kaliyor

orda

yararlanmak

dershaneye

bir daha

isteyen

dokuluyor.

gidemiyor.

ogrencinin

devam etmeyen ogrenci konulan

Nefesi

Onun

devam

Isin

icin

problemi

kaciracagi

icin

dershane egitiminden mahrum kahr.
"Dershane devamstzligi

Ogrenci mecbur

kalmadikca

olan ogrenci dershaneden
dershaneye

gelmeli.

tam olarak verim alamzyor.

Bir taktmda

oynayan

futbolcu

oynadikca form tutmast gibi ogrencide dershaneye geldikce sinava daha fazla motive
oluyor. Dershaneden

verim alzyor. (G:((G)E2))"

dershane devamsrzligi

olan ogrenci

dershane egitiminden tam yararlanamaz.
"Dershane

de konulari

kactrmamak

icin ogrenci

dershaneye

Gelinmeyen her bir gunde bircok konuyu gorememis oluyor. Dershaneye
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devam etmeli.
devam etmek

cok onemlidir.

dershaneye devam konulann ogrenilmesi acismdan cok

(G: ((G)A3))"

onemli oldugunu ifade etmistir.
Katilimci

yoneticilerinde

%57, 14'li

ogretmenlerie

ayrn

yonde

gorU~

bildirrnislerdir. Katihmci yonetici gorusleri su sekildedir.
"Dershaneye
motivasyonu
gelmeyen

devam

bozuluyor.

dgrencileri

ogrenci

Sonrastnda

icin cok onemli
basanstzltk geliyor.

her gun ailelerine

bildiriyoruz.

devam

etmeyen

Dershane

ogrencinin

yonetimi olarak

Veli cocugunun

dershaneye

gelmedigini duyunca dershaneye verdigi parantn bosa gittigini dusunuyor ve cocugunu
dershaneye gitmesi konusunda uyarzyor. Tabi bizde yonetim olarak dershaneye devamtn
ogrenci

icin olmazsa

ogrencllerin

olmaz sart oldugunu

dershaneye

devarmm

her yerde ifade ediyoruz.

saglarnak

icin dershaneye

(G: ((Y)A))"

gelmeyen

ogrencileri

gunluk velisine bildiriyoruz.
"Her zaman dersin olmasz tabi bazi ogrenciieri szkzyor. Her ogrenci bir degil
kimisi

ders calismayi

basvurabiliyor.
kopmast

kimisi szkzlzyor. Ogrenci

stkilinca

da devamstzliga

Bu durumda ogrenci sznav caltsmaktan kopuyor. Bu onun icin yanstan

demek.

goturuyoruz,

seviyor

Dershanemizde

bazz etkinlikler

bazen Turkiye ye gezi duzenliyoruz.

Amacimtz

egitimi

zevkli hale getirmek.

sagliyoruz.

(G:((Y)F))"

Boylece

yaptyoruz.

Ogrencileri

piknige

Bazen hali saha maci yaptyoruz.
ogrencinin

dershaneye

devamznz

ogrencilerin dershaneye devam etmesi icin sosyal etkinliklerle

dershane egitimini eglenceli hale getiriyoruz.
Bu tema baglarmnda katihmci ogretmen ve yonetici goruslerinde ortak olarak,
ogrencilerin dershanedeki

egitimden verim alabilmesi icin dershaneye devam etmesi

gerektigini goruslerinde ifade etmislerdir,
Bu gorusler baglammda dershanelerde verilen egitimden tam olarak yararlanmak
isteyen bir ogrencinin dershaneye dtizenli gidip devamsizhk

yapmamasi

gerektigini

soyleyebiliriz.
Kendilerine bir hedef koyup o hedefe ulasmak icin gayret gostermelller.
Hicbir zaman Umitsizlige dilsmemeliler:

Bu baglarnda gortis bildiren ogretrnenler

gurubun %80'nini olusturuyorlar. Ogrctmenlcr goruslerinde ogrencilerin kendilerine bir
hedef koyup o o hedefe ulasmak icin cahsrnalan

gerektigini ve umit sizlige hicbir

zaman dusmemeleri gerektigini goruslerinde ifade etmislerdir. Bu baglarnda ogretmen
gorusleri su sekildedir.
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"Ogrenciler
Hedejleri

dershaneye

ilk geldiginde

bir hedejlerinin

olmaz ise stnava motive olamayacaklanni

olmadigini

soyluyorum.

goriiyorum.

Rehber

ogretmen

olarak ogrencilere basta hedef koymalarz konusunda yardimci oluyorum. Bir sinavdan

kotu

sonuc

aldiginda

ediyorum.(G:((Cj)B2))"
"Ogrenciler

hemen

dusmemeleri

gerektigini

ogrencilerin bir hedef dahilinde cahsmalanm
Matematik

dersinde

dusuyor. Zaman zaman umitsizlige
soyluyorum.

umitsizlige

Ogrencilerin

konuyu

tesvik ediyorum.
hemen

umitsizlige

konusunda onlari motive edici sozler

dusmemeleri

matematik

anlamaytnca

ifade

dersinde

zorlandiklartni

her ogrencinin

super

matematik bilmedigini soyluyorum.

Bir yarista olduklarznz ve hedeften sasmayanlann

ve umitsizlige dusmeden

edenlerin

(G:((O)Cl))

"maternatik

devam

ogrencilere soyluyorum.

kazanacagini

dersine karsi on yargilan

olan ogrencileri

motive

etmeye

cahsiyorum.
"Hedefi olmayan ogrenci strufin ve dershanenin ahengini bozuyor. Hicbir amaci
olmayan ogrenci cevresine de zarar veriyor. Dershaneye
egitiminden
kosmali.

yararlanmast

Aksi

(G:((O)F2))"

ha/de

gelen ogrencinin

icin mutlaka bir hedef belirlemeli

hem

kendine

hem

de

diger

dershane

ve yorulmada

o hedefe

ogrencilere zarart

olacaktt.

amaci olmayan ogrenci simfin dUzenini bozuyor.
'

"Bir hedef koyan ogrenci dershane egitiminden yararlanabilir.
tutmalarz konusunda

ogrenciler

tavsiyelerde

bulunuyorum.

Moralini yuksek

(G: ((O)D4))"

katihmci

ogretmen hedef koyma ve morallerini yUksek tutma konusunda ogrencilere tavsiyelerde
bulunuyor.
Kaulunci
bildirrnislerdir.

% 71,42' si

yoneticilerinde

ogretmenlerle

ayru

yon de

gorU~

Katihmci yonetici gorusleri su sekildedir.

"Dershanede

her ytl nisan ayznda seviye belirleme stnavt yapzyoruz. Amaczmzz

hem erken kayztla ogrenci kaydetmek hem de zeki ve basarili yani bir ideali, hedefi olan
ogrencileri
lokomotifi

indirimle

kaydetmek

cunku

bu ogrenciler dershanedeki

oluyor. Hedefsiz ve bir amact olmayan ogrenciler

gorerek kendilerine hedef koyabiliyor.
veriyoruz.

Yoksa hedefsiz ogrencilerin

(G:(Y)B))"

ogrencilerin

ogrencilerin

bu basanli ogrencileri

Yonetim olarak ta bu konuda ogrenciler seminer
dershaneden

egitim adzna alacaklarz

olmaz.

bir hedef dahilinde cahsmasi icin yonetim olarak ogrencilere

seminer veriliyor.
"Dershane,

hedefi olan ogrenci

Ogrenci dershane imkdnlarini

icin stnava

haztrlikta

iyi firsatlar sunuyor.

iyi kullanirsa iyi bir iiniversite kazanabilir.
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Ogrencilere

bu baglamda

tavsiyelerde

egitimden yararlanmalan

bulunuyorum.

(G:

ogrencilere

((Y)F))"

dershanedeki

konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Bu tema baglammda katihmct ogretmen ve yonetici goruslerinde ortak olarak,
hedefi olan cgrencilerin dershanede verilen egitimden verim alacagrru ve ders cahsirken
hicbir zaman urnitsizlige dnsrnemeleri gerektigini goruslerinde ifade etmislerdir.
Bu

gorusler

baglarrunda

dershanelerde

verilen

egitimden

tam

olarak

yararlanmak isteyen bir ogrencinin mutlaka bir hedefinin olmasuu ve moralini hicbir
zaman bozrnarnasi gerektigini soylenen goruslerden cikarabiliriz.

4.2.9.

Dokuzuncu

Lise birincilerinin
nelerdir?

Alt Probleme

universite

Size gore her ogrenci

Ait Bulgular

gms smavmda
YGS'

basansiz

de basanh

olmasmm

olabilir

nedenleri

mi? Dustmcelerinizi

aciklayabilir misiniz?
Bu konuda ogretmen ve yonetici gorusleriyle ortaya cikan temalar ve oranlan
Tablo 18'de verilmistir,
Tab lo 18. Lise
nedenleri

birincilerinin iiniversite

nelerdir?

Size

gore

her

basarisiz olmasmm

giri~ smavmda

ogrenci

YGS'

de basarrh olabilir

mi?

Dtlsuncelerinlzi acrklayabilir misiniz?
I

Ogretmen

Temalar

O/o

IIv··one tici
1c1

Okullardaki egitim gene Ide klasik oldugundan

I

klasik yonu iyi olan ogrenci okulda birinci oluyor.

I

Oniversite sinavi ise test oldugu icin hizh ve pratik

O/o

I

21

84

I
I

6

85,71

5

71,42

1

14,28

I

yontemler bilmeyen ogrenci okulda birinci bile olsa

!
I

smavda basansiz olabiliyor.

'

Oniversite smavim
cahsmakla

zeki

olmakla degil, ders

kazanabilirsiniz.

Ders

9ah~an

her

19

76

ogrenci smavda basanh olabilir.
I

Her ogrenci kazanamayabilir. Kapasite meselesi

I
4

bazi ogrenciler bunu basaramayabiliyor.
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16

Okullardaki

egitim klasik oldugundan

klasik yonii iyi olan ogrenci okulda

birinci oluyor. Universite smavi ise test oldugu icin luzh ve pratik ytmtemler
bilmeyen ogrenci okulda birinci de olsa smavda basarrsiz olabiliyor:
Bu baglamda
Ogretmenler

gorU~ bildiren · ogretmenler

goruslerinde

okullarda

gurubun

%84'UnU olusturuyorlar,

klasik egitim verildiginden

klasik yonu iyi olan

ogrencinin okulda basanh oluyor. Test teknigini ve hizh soru cozrne becerisi olmayan
bir

ogrenci

okulda

birinci

olsa

da

universite

smavinda

basanh

olamayacagmi

goruslerinde ifade etmislerdir. Bu baglamda ogretmen gorusleri su sekildedir:

"Okuldaki egitim gene/de klasik yani yazililar pek test olmuyor. Ogrenci bu
yonteme yillarca alisiyor. Iyi notlar aliyor ve okul birincisi oluyor. Sinav becerisi
olmayan ve fazla soru cozmeyen okul birincileri universite stnavtndan ger;:se de
kendilerinden beklenen basariyi gosterememis olabiliyor. (G: ((Q)C2))"
klasik egitimde basanh olmak i.iniversite smavlannda

okuldaki

basanh olacak anlamma gelmez.

"Basannin kriteri nedir. Okul birincileri de sinavlarda basanlt olabiliyor. Arna
ondan beklenen yine birinci olmak. Olmayznca basartsiz olarak goruluyor. Tabi okulda
verilen egitimle dershanede verilen/ egitim farkli okulda klasik yontemle sznavlar
yapiltyor universite stnavt test olunca eger ogrencinin teste karst bir yetenegi yoksa
istenen basariyi gosteremeyebilir. (G:((G)A2))" okul birincileri smavda basanh olsalar
bile birinci olmadiklan

icin basansrzrms gibi algilaruyor.

"Birinciyim diye havaya giriyorlar. Her sznavda da birinci olacaklartni
santyorlar. Buda onlann basansiz olmalanna sebep oluyor. Bilmeliler ki okulda verilen
egitim sonucunda sinavlar klasik yaptliyor. Oysa girecekleri universite sinavlan coktan
secmeli sorulardan olusan bir test stnavt. Eger test cozme becerisi yoksa ogrencinin o
zaman okuldaki basartyi gosteremez. ( G: ((G)Bl))" okulda birinci olup havaya giren
ogrenci gercek smavda basansiz oluyor.

"Okulda klasik egitimle sinav yapiliyor. Universite sinavlarimn ve yonlendirme
sinavlanntn test teknigi bilgisi gerektiriyor. Birinden birinci olan digerinden birinci
olacak diye bir sart yok. (G: ((G)D3))" kauhmci ogretmen her smav cesidinde birinci
olmarun zor oldugunu ifade etmistir.
Bu tema baglarrnnda

kanhmci

yoneticilerin

sorular genelde klasik oluyor. Merkezi sinavlann

%71,42'si

okullardaki

ise coktan secmeli sinavlar oldugunu

goruslerinde ifade etmislerdir. Katihmci yonetici gorusleri su sekildedir:
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egitimde

"Ben matematik
siralarda

ogretmeniyim.

bir ogrenciydim.

Lisede okudugum ytllarda

basari olarak orta

Okul birincisi ise bizim siniftaydi. Her sinavdan

yukarz not alirdi. Aym dershaneye giderdik hicbir zaman denemelerde
Universite

stnavinda

ona ek puan vermelerine

90 'dan

beni gecemezdi.

ragmen hen onu yine gectim.

<;ogu

zaman bilmedigim konuyu ona sorardim ama denemelerde ondan yuksek puan alirdim.
Demek ki insanlann yetenegi farkli kimi klasik egitimde basarili, kimi coktan secmeli
olan test tekniginde.

Universite sinavi da test oldugu icin klasik egitime yetenegi olan

okul birincileri bu stnavda istenen basariyi gosteremiyorlar.

(G: ((Y)A))"

okulda klasik

egitiminde basanli olan ogrenci coktan secmeli sinavlarda basanh olmayabilir.

"En buyuk neden egitim farkhltklari olsa gerek. Okulda verilen egitim klasik
merkezi sinavlar klasik degil. (G: ((Y)C))" egitim farkhhklan ogrenci basansiru
etkiliyor.

"Her birinci basanstz degil. Okulda birinci olup ta iiniversite sinavtnda birinci
olan bircok ogrenci var. Evet, bazi ogrenciler okulda birinci oldugu ha/de universite
stnavlarinda birinci olamtyorlar. Bu onlann basartstz oldugunu gostermez altsmis
I,

olduklarz klasik yontemden coktan secmeli yonteme gecis yapznca istene basariyt
gosterememis olabilirler. (G: ((Y)F))" okuldaki her birinci sinavda basansiz oluyor diye
bir mantik yanhs,
Bu tema baglarnmda katihrnct ogretmenlerin
fikirde birlestiklerini

ve yoneticilerin yuksek oranda ayru

goruyoruz. Y ani okullarda verilen klasik egitimden ve alrstiklan

klasik sorulardan merkezi smavla ogrenci alan test yonternine gecmeleri istenen basanyi
gostermelerine

engel oldugunu goruslerinde ifade etmislerdir.

Bu goruslere
yonterninde

gore

lise birincilerinin

klasik

yontemde

de basanh olacaklan anlarruna gelmeyecegini

iyi olmalanrun test

ogretmen

ve yoneticilerin

ortak goruslerinden soyleyebiliriz.

Universite smavim zeki olmakla degil ders cahsrnakla kazanabilirsiniz:
Ogrctmcnlcrin
olrnamn

yetrnedigini

%52'si goruslerinde
sinavda

basanh

Universite smavmda basanh olmak icin zeki
olmak

icin

dUzenli

cahsmak

gerektigini

goruslerinde ifade etmislerdir. Katihmci ogretmen gorusleri su sekildedir:

"Universite stnavtna hazirlanmak bir maraton ko-$USU gibi uzun soluklu olmayt
gerektiriyor. Duzenli ders calisan dershaneye devam eden ve bol soru cozen ogrencinin
zekd seviyesi ne olursa olsun mutlaka universite sinavtnda kazanabilecegi bir bolum
vardir. Zeki olan ogrenci bunlari yapmtyorsa universite sinavtnda basanli olamaz.
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Futboldan

ornek verecek olursak. Futbol yetenegi

cok iyi olan bir futbolcu duzenli

anttraman yapmaz ve ozel hayatina dikkat etmezse teknik direktor onu ilk on bire
almayacagi

gibi bir muddet sonra onu takimdan da gonderecektir. Bir fittbolcu cok

yetenekli degil ve futbol adina teknik direktoru din/er antiramanlarda cok calisirsa her
zaman takimda ilk 11 de kendine yer bulacakttr. Yetenek degil calismak insani ilk 11 e
sokar. Universite stnavi da aynen boyledir. Zekiyim ben kazantnm diyen nice ogrenci
var ki basaristz olurken fazla zeki olmadigt halde cok caltsan ogrencilerin giizel
bolumler kazandigina sahit olduk. (G: ((Q)A4))" bir futbolcu 90k calisirsa

ilk 11 'e

girebilir. Ogrenci de 90k cahsarak smavda basanli olabilir.

"Oniversite stnavtnda cok caltsmak gerekiyor. Insanlarin zekd seviyeleri
algtlamalari farkli olabilir. Bunlar o insanin elinde olmayan seylerdir. Ben kendimi zeki
yapacagtm

diyemez. lnsan isteyerek sesini guzellestiremez

yapamaz. Bunlar dogustan

her insan mukemmel resim

gelen yeteneklerdir. Zeki olmakta dogustan

gelen bir

yetenektir. Arna ders caltsmak insanin elinde olan bir .sey insan diizenli ders calisirsa
basarabilir.

Mesela zeki bir ogr,enci ders calisir ise 40 Turkce sorusundan 37 net

ctkartyor ise az zeki olan ogrenci cok calisarak 40 soruda 28 net cikarabilir. Bu net o
ogrencinin bir yerler kaza!1mas1icin yetecektir. (G: ((Q)D3))" her ogrenci cahsmah
cahstrgi kadar basanh olabilir.
"Ogrenciler isterse ve ders caltsir ise universite stnavtnda basanli olabilir. Her

.sey calismakla mumkundur. (G: ((D)E2))" calisan ogrencinin smavda basanh olacagim
ifade etmistir,
Katihrnct

yoneticilerin

%57, 14"U bu konuda

gorus

bildirrnistir.

Katihmci

yonetici gorli~li su sekildedir:
"Ogrencilerin

ders caltsmastnt

tesvik etmemiz gerekiyor. Her 'ley caltsmakla

mumkun oluyor. Calisan ogrenci kazanir. Bu sadece universite stnavi icin degil, hayitin
her alantnda gecerli olan kural. Insanlar caltsarak para kazarur. Insanlar caltsarak
belli makamlara gelir. Biz ogrencilere dershanemizde bunun seminerlerini veriyoruz
ediyoruz. (G: ((Y)C))" cahsan ogrencinin her zaman basanli olabilecegini ve bu amacla
seminerler verdiklerini goruslerinde ifade etrnislerdir.
"Yaptigimiz seviye belirleme sinavtnda derece yapan bazi ogrencilerin zamanla

geri diistugunu goruyoruz. Gerilerden gelen ogrencilerin bunlart gectigine sahit
oluyoruz. Sebebine baktyoruz biri calistyor biri bilgisine guvenmis ders calismiyor
sonrast malum stnavda beklentileri karsilayamtyor. Bir ogrenci icin en buyuk avantaj
94

zeki

olmak

degil

ogrencilerin

ders

caltsabilme

ozelliginin

zeki olup da cahsrnayan

ogrencileri

olmastdir.

(G:

((Y)A))"

cahsan

zamanla gectigini goruslerinde

ifade

etmistir.
Bu tema baglaminda
gori.i~ bildirmisleridir.

katihrnct

yoneticilerde

ogretrnenler

ile bu konuda ortak

Goruslerinde ders cahsmayi on plana cikarrruslardrr. Ders cahsan

ogrencinin sinavda basanli olacagma dair ortak gori.i~ bildirrnislerdir.
Bu tema baglarmnda her ogrencinin i.iniversite kazana bilmesi icin duzenli ders
calismasi gerektigini soyleyebiliriz.

Her ogrenci kazanamayabilir. Kapasite meselesi bazt ogrenciler bunu
basaramayabiliyor:

Bu tema

Universite smavinda

basanh olamayacaklanru

oldugunu goruslerinde

baglammda

ifade etrnislerdir.

ogretmenlerin

%l 6's1 her

smav kazanmarun

Bu konuda kauhmci

ogrencinin

kapasite

meselesi

ogretrnen gorusleri

su

sekildedir:
"Bende isterim her ogrenci sinavda basarili olsun ama bazen ne yaparsantz
yapzn olmuyor.
matematige

Ben bu 'i$in kapasite

karst on yargtltysa

meselesi

olduguna

Turkcede okudugunu

inaniyorum.

anlayamtyorsa

Bir ogrenci
bu ogrenci

ne

yaparsa yapstn cok ders caltssa bile bir zaman sonra basaramayacagtnt anlayacak ve
calismayi

da

btrakacakttr.

Bu

durumdaki

Sonrasznda stnava giriyor. Baktyorsunuz

ogrenciyi

YGS' de basartlt

edeme

yiyorsunuz.

barajt asamamts. Goruyorsunuz her yil baraj

altznda kalan Tiirkiye 'de binlerce ogrenci var. Kibrts
icin her ogrencinin

motive

olacagtnt

'dada durum farkli degil. Onun

soyleyemem.

(G: ((OJCI)) ., bazi

ogrencilerde kapasite yoksa kazanamaz.
"Her dgrencinin
yerine

getirmek

basarili olmasi mumkun

gerekiyor.

Ogrencinin

ders calisma yeteneginin

Dersleri

algilama

kapasitesinin

olmasi gerekiyor.

basanlt

olmasini

bekleyemeyiz.

(G: ((0JB2))"

olamayacaguu

degil. Kazanmak

icin bircok sarti
olmast gerekiyor.

Bunlar yoksa ogrencinin
her ogrencinin

sinavda

stnavda
basanh

goruslerinde ifade etmistir.

Katihmcr

yoneticiler

den bir kisi (%14,28'i)

bu konuda

gorus bildirrnistir.

Katthmci yonetici goriisu su sekildedir:
"Yzllardzr dershanede

calisiyorum.

Dershaneye

kaydolan her dgrencinin

YGS

stnavtnda basanli oldugunu soyleyemem. Bu bir yans her yartstn geride kalani oluyor.
Gecen sene 15 yaktn ogrencimiz
sebebi var kimi yapamadi

YGS stnavtnda

dersleri.

barajin altznda kaldt. Bunun bircok

Kimi psikolojik sorunlan oldu. Kiminin
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ailevi

sorunlari var. Ogrenci motive olamadi sonucta kazanamadi.
barajin altznda kalan ogrencilerin

Benim gordugum

oldugu. Onun icin her ogrencinin

basartli olmasi mumkun degil. (G: ((Y)C))"

her yd

YGS sznavznda

bu bir yans bu yansm kazanaru olacak

veya kazanamayant.
Bu tema baglarnmda

gorti~ bildiren ogretmen ve yoneticiler ortak goruslerinde

her ogrencinin tiniversite smavlannda basanh olamadigrdrr.
Bu konu baglammda her ogrencinin Universite sinavinda basanh olamayacaguu
soyleyebiliriz.
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4.3. TARTI~MALAR
Bu bolumde arastirma sorusunun alt problemlerine
ve yorumlanmasi
yorumlarm

yapilacaknr.

literaturle

Eide

edilen

iliskin bulgulann tartisilmasr

bulgulardan

ve daha once yaprlrrus arastirma

cikanlan

sonuclara

gore

sonuclan ile desteklenerek

okuyucunun konuyu daha iyi kavramasma yardimci olmasi saglanrmsnr.

4.3.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgularrn Yo ru m l a nm a sr:

Ozel dershanelerde
aciklayabilir misiniz?

cahsmayi tercih etmenizin sebepleri nelerdir? Goruslerinizi

Sorusuna ait ilk tema:

'Her gecen gun devleti kazanmak zorlasiyor ve bende devlete atanamadigim
dershanede

calismayr tercih ediyorum'

ogretmenlerin
atanmanm

birbiriyle

bunun

ifade etmislerdir.

bUyi.ik oranda

atanamayan

Bu tema baglammda

% 68'i ve dershane yoneticilerinin

zorlastigrm

goruslerinde

olmustur.

ogretmenler

icin

kanhmci olan

% 71,42'si her gecen gun devlete

de dershanede

Bu tema baglammda

ortustugunu

soylemek

cahsmak

zorunda

olduklanru

ogretmen ve yonetici goruslerinin

mUmkUndUr. Dershanelerin

devlete

icin onemli bir istihdam kaprsi oldugunu soyleyebiliriz.

yih verilerine gore TUrkiye'de

icin

yaklasik 2000 ozel dershanelerde;

2001

28000'ni ogretmen

13000'i diger personel olmak uzere, 40000'den fazla kisi cahsmaktadir.

Bu gunku

TUrkiye sartlannda 40000 kisiye is imkaru vermek, cesitli yan sektorlere katki saglamak
onernli bir sosyal islevdir. (Ozel Dershaneler

Birligi, 2005: 6) Bu temada elde edilen

bulgular; SU!eyman Daghrun ( 2006: 86)" Dike genelinde dershanelerin

sayilan 3000'i

gecmistir. Bu kurumlarda cok sayida egitici ve yardimci personel istihdam edilmektedir.
Dershanecilik

ogretmen,

cahsan,

yaymci,

dagmmci,

pazarlamaci

olusan gUc,:IU bir sektor haline gelmistir."

ifadesi ogretrnenlerin

katildiklan gorU~ olan Kahramanmaras

ilinde "Ozel dershanelere

velilerin dershaneler

hakkmdaki

niteliktedir.

TUrkiye'de

vurgulayan.

(TASEL

gorus ve beklentileri"

dershanelerin
2013),

ihtiyactan

CNN TORK'TE

ve digerlerinden

ve yoneticilerin

ogrenci gonderen

konulu cahsrnasuu

kaynaklanrrus
yaymlanan

en eek

kurumlar

"Basariya

destekler
oldugunu

Dogru"

adh

programda yaptig: aciklamayi destekler niteliktedir.
'Ekonomik olarak daha fazla para kazanmak icin tercih ettim.' Gorusunde olan
ogretrnenlerin

oram % 28 iken yoneticiler

oraru

% 85, 71 'ini olusturmaktadtrlar.

Ekonomik olarak daha fazla para kazandigrm ifade eden ogretmenler turn ogretmenlerin
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yaklasik 4'te l 'ini olustururken.

Yoneticilerin

daha fazla para kazandrgun soyleyebiliriz.
dershanede

cahsmalannm

soyleyebiliriz.
"dershanedeki

buyuk cogunlugu

Bu baglarnda ogretmenlerin

sebebi

olarak

daha

Bu temada elde

edilen

bulgular,

ogretmenlerin

dershanede

fazla

daha 90k kazanmak

para

Selcuk

Dogan'rn

icin dershanede

bulgulanm istanbul iii "Ozel dershanelerde

ogretiminin

ve ogrenciler

cahsmasnu destekler
daha iyi olmalannr

niteliktedir.

uzerindeki

oldugunu
(2019:

cahsmayi

Buda ogretmenlere

ogretmenlerin
toplumsal

71)
tercih

verilen matematik

yansunalanmn incelenmesi"

Ozel dershaneler,

saglarnaktadir.

ve yoneticilerin

kazanmak

ettiklerini" vurgulayan
niteliginin

cahsarak

konulu

ekonomik yonden

bir statu vermektedir

(Ozel Dershaneler Birligi, 2005: 6).
'Kendirni gelistirmek ve bransimda aranan bir ogretmen olmak icin dershanede
cahsmayi tercih ettim.' Gonlsunde olan ogretmenlerin

oram %56 iken, yoneticiler bu

"

temada

bir

gori.i~

ifade

etmemislerdir,

Bu

baglamda

ogretmenlerin

cogunlugu

dershanede kendini gelistirerek bransmda aranan bir ogretmen olmak istediklerini ve bu
amacla

dershanede

calismak

bulgular, Selcuk Doganm
ternasuu

vurgulayan

niteliginin

istediklerini

(2010: 71)

soyleyebiliriz.

'dershane ogretmeninin

Istanbul iii "Ozel dershanelerde

ve ogrenciler

Bu temada

elde edilen

gelisime daha acik'

verilen matematik ogretiminin

i.izerindeki yansunalannm incelenmesi"

konulu cahsmasim

destekler niteliktedir.
'Ogrenciyle ilgilenmeyi

sevdigim ve daha aktif cahsma ortami bana sundugu

icin tercih ettim' gorusunde olan ogretmenlerin oram % 48 iken, yoneticilerin oram
%57, 14 tur. Bu baglamda gorus bildiren ogretrnen ve yoneticilerin
dershanede

daha aktif bir calisma

ortak goruslerinde

ortami oldugu icin dershanede

cahsmayi

tercih

ettiklerini soyleyebiliriz,

4.3.2. Ikiuci
Ozel

Alt Probleme Ait Bulgulann

dershanelerde

calrsmanm

sorusuna verilen cevaplarda,

Mesleki

olarak

% 72'sii ve Yoneticilerin

ve dezavantajlan

sizce

nelerdir

problemin ilk ternasi:

'Hedefi olan ogrenci
sagliyor.

avantajlan

Yo r u m lau m asr:

ile muhatap

sllrekli kendimizi

olmak

yaptigumz

yeniliyoruz'

isten zevk almamrzi

seklindedir,

7 l,42'si; bu temada ortak gorus bildirmislerdir.

Ogretmenlerin
Hedefi olan

ogrencinin ogretmen ve yoneticilerin dershanede severek cahsmasi acismdan bir avantaj
sagladignu soyleyebiliriz.

Selcuk dogan (2010:55) "dershaneye
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gelen ogrencilerin daha

ilgili ve hedefini

bilen ogrencilerden

olustugunu

MEB'de ise ogretmenin ilgili ilgisiz

her ti.ir ogrenciyle muhatap olmak zorundadir." bulgusunu destekler niteliktedir.
'Mesai 90k yogun tatiller 90k kisa ve bazen tatilde bile calismak zorundasmiz,
program si.irekli degisiyor.' Bu temaya ogretmenler
goruslerinde

yer vermislerdir.

Yoneticilerin

% 84 gibi yuksek bir oranla

bu baglamda

gorusleri % 57, 14 'ti.ir.

Mesainin 90k yogun olmasi, tatillerin 90k kisa olmasi dershanelerde cahsan ogretmen
ve yoneticiler ici buyuk bir dezavantaj oldugunu ortak goruslerden soyleyebiliriz,

Bu

baglamda elde edilen bulgular Selcuk Dogan'rn (2019: 71) 'cahsma zamanmm coklugu'
temasini vurgulayan

istanbul iii "Ozel dershanelerde

niteliginin ve ogrenciler

uzerindeki yansimalanrun

verilen matematik ogretirninin
incelenmesi"

konulu cahsrnasmr

destekler niteliktedir.
'Her an isten aynlma
olmaya

biliyor.'

konulu

endisesi yasiyorsunuz,

temaya

ogretmenlerin

sosyal gi.ivenceniz her zaman

%80'i

gori.i~ bildirrnis

ve sosyal

gi.ivencenin yetersiz olrnasi her an iste aynlma endisesinin kendileri acisinda dershanede
cahsmanm
gorusunden
konuda

dezavantaj oldugunu soylernislerdir.
dershanelerde

yoneticiler

Bu tema baglarnmda ogretmenlerin

sosyal gi.ivencenin yetersiz oldugunu

gori.i~ bildirrnemislerdir.

Bu baglamda

soyleyebiliriz.

elde edilen

Bu

bulgular,

Ti.irkiye'de suanda 4 bin civarmda dershane var. Bunlar tabi Milli Egitim'in kaydina
girmis olan kuruluslar. Arna bir bu kadar da gayri resmi, kenarda kosede, hukuki yam
olmayan ya da Milli Egitim'in

kontroli.inde olmayan birtakim eti.it merkezleri ya da

dershane benzeri kuruluslar seklinde cahsanlar da var (Tasel 2013).
Gokhan Coskun (2005:102)

'Arastirma sonucunda

dershanelerde

izmsiz

ogretime baslama, atamasiz ve sigortasiz ogretmen ve personel cahsnrrna, yi.iksek fiyat
talep etme, ogrenci
gorulmustur' temasiru

sayisrru var olandan
vurgulayan

istanbul

az gosterme

gibi sorunlann

iii "Ozel dershanelerin

yasandigi

verimlilige

ve

istihdama etkisi" konulu cahsmasmr destekler niteliktedir.

4.3.3. U\'.iincii Alt Probleme Ait Bulgulann

Yo ru rn lan m ast:

Ozel dershanede verilen egitim ile devlet okullarmda verilen egitim arasmdaki
farklar neler olduguna dair yoneltilen soruya verilen cevaplarda, kaulrmci goruslerine
gore olusan ilk tema:
'Dershanelerde

smava yonelik pratik cozumler veriliyor. Konunun detaymdan

90k onemli yerleri daha 90k soruyla pekistiriliyor.
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Okullarda daha 90k klasik egitim

veriliyor."

seklindedir.

yoneticilerin
ulasmarun

Bu tema

baglammda

% 85,71 'i dershanelerin
yontemlerini

yonlendirme

ogrettigini,

smavlarmm

mufredatm

yetistirilmesi

baglammda

dershanelerin

pek

cocuklanrun

Okullarda

oldugunu
smava

ortak

smav

basansi

dershanelerde

yap1yor. Devlet okullarmda

ogretmenlerin

smavda

sonuca

olmadiguu

pratik

konu

icin

baska

cozumlerin

yetersiz

alternatifleri

YGS,

L YS

ve

amac

Bu gorusler

verildigi

okullarm

soyleyebiliriz.

bulduklan

olmadigi

ve

yoldan

anlatihrken

ifade etmistir.

ifade edilen ortak goruslerden
egitirnini

% 80'ni

en kisa

ise ogretmenlertn

goruslerinde

yonelik

de, gerek devlet okullannm

dershanelere yollamaktadirlar
'Ozel

ogrenciye

gi.indemlerinde

genelde klasik egitim verdigini
istemeseler

katihrnci

ise

Veliler

icin, gerekse

icin,

cocuklanru

(Dagh 206).
ogretmen

ogrenciyle

birebir

ilgilenmeye

cahsiyor,

etilt

geneli kapsayan bir ilgi var ve etut yapmak yok' konulu
"--

temaya ogretmenlerin % 76's1 ve yoneticilerin % 57,14'U ortak gorii~ bildirmislerdir.
Bu tema baglammda ogretmenlerin ve yoneticilerin goruslerinde ozel dershanede
ogrencilerle birebir ilgilenildigini ve ogrencinin ogretrnenden istedigi kadar etut
alabilecegini goruslerinde ifade etmislerdir. Devlet okullarmda ogrencilerle birebir
ilginin olmadigiru ve ogrencinin ogretmenden istedigi zaman etut alma olanagmm
olrnadigim goruslerinde ifade etrnislerdir.

En

kucuk illerde

bile

farkh

veli

beklentilerine cevap verecek nitelikte rehberlik, birebir ders cahsma, smav teknikleri
gibi etkinlikleri on plan cikaran farkh dershaneler acilmaktadir. Oner ( 2007,86). Herne
surette olursa olsun, bir bakiyorsunuz ki matematikte, fizikte, kimyada eksigi var. Bunu
bir sekilde tamamlamasi lazrm. Nasti tamamlayacak? Bircok yol var. Ya ozel ders ahr,
ya okuldaki ogretmenlerine tekrar basvurarak ders alir ya da bu eksiklerini gidermek
Uzere bir kuruma basvurur. lste bu basvuru kurumu dershaneler oluyor. Tasel (2013)
Basturk ve Doga' nm (20 I 0, 12)

'Lise ogretmenlerinin ozel dershaneler hakkmdaki

goruslerinin incelenmesi' adh cahsmalannda ogrencilerin dershaneye gitme nedeni
olarak dershanelerde birebir ilginin olmasi yonundeki bilgiler de bu cahsma ile elde
edilen verileri destekler niteliktedir.
'Dershanelerde suuflarda daha az ogrenci var. Devlet okullarmda sirnflar daha
kalabalik. Bu durum verilen egitirnin kalitesini etkiliyor' konulu temaya ogretmenlerin
%60'1 ve yoneticilerin %57, 14'0 dershanelerdeki smif mevcudunun okullardakine gore
daha az oldugunu bunun da egitimin kalitesi acismdan fark olusturdugunu goruslerinde
ifade etrnislerdir. Bu tema baglaminda dershanelerde ki srruf mevcudunun okulda ki
siruf mevcudundan az olmasiru egitirn kalitesi bakirrundan fark olusturdugunu
100

soyleyebiliriz.
boyle

. Bu temada elde edilen bulgular, Oglitverici (l 996) 'Ozel dershaneler,

donernlerde

aytlgt

dersler

ve yetistirme

kurslan

ile yuruttukleri

rehberlik

hizmetleri sayesinde, ogrencilerin oldukca kalabalik okullarda alamayacaklan
program It bir bicimde almalanrn saglarnaktadir.'
cok katrldigt Izmir "Ozellestirme
GOVENDER

(2003)

dershanelerde

rehberlik

kendilerini

'

ifadesi ogretmen ve yoneticilerin

Ornegi Olarak Ozel Dershaneler"

dershanelerde

servislerine

sirnflann

fazla

daha kolay ulasuklanru

daha ozgur .hissettiklerini

bilgileri,

belirtmektedir.'

en

konulu cahsmasrm

kalabaltk
ve dershane

vurgulayan

olmadrgtrn,
ortammda

bulgulanru

'OSS

Smav Sistemi' isimli cahsrnasim destekler niteliktedir.

4.3.4. Db rd tln cu Alt Probleme Ait Bulgulann

Yo ru m lan m asr:

Ozel dershanelerin, KKfC'deki egitirn sistemine olumlu ya da olumsuz etkileri
nelerdir sorusuna verilen cevaplann ilk temasi:
'KKTC'deki egitim sistemini yetersiz goruyorurn. Dershanelerin, KKTC Egitim
sistemine

olumlu

ogretrnenlerin
KKTC'deki

yonde

etkilerinin

%96's1 yoneticilerin

oldugunu

dusunuyorum.'

Bu

baglamda

% lOO'ti gortis bildirmistir. Gortislerinde

egitirnin yetersiz oldugunu dershanelerin ise egitime olumlu yonde

etkilerinin oldugunu ortak goruslerinde ifade etrnislerdir bu baglamda ogretmen ve
yoneticilerin yuksek oranda ortak fikir beyan ettiklerini goruyoruz. Bu goruslerden
dershanelerin KKTC egitirnine olumlu etkilerinin oldugunu soyleyebiliriz.
'Ogrcncilcr, Oniversite veya yonlendirme smavlarma yonelik hazirhklan devlet
okullannda yeteri kadar alarmyorlar, Bu eksiklikleri dershaneye giderek kapatryorlar.'
Bu tema baglammda gorti~ bildiren ogretmenlerin oram %92 ve yoneticilerin oram
% 100' dur. Bu baglamda ogretmen ve yoneticiler yuksek orandaki ortak goruslerinde
dershanelerin ogrenciler icin merkezi smavlar (SBS, YGS, L YS, Yonlendirrne ) icin
hazrrlandiklan yerler oldugunu goruslerinde ifade etmislerdir. Bu smavlar hayatm
gercegi ve egitimin bir parcasi, Ogrenci bu sinavlar icin dershanede egitimi ihtiyac
olarak goruyor, Bu goruslere gore dershanelerin egitirndeki smava hazirlanrna acisindan
KKTC egitimine olumlu etkilerinin oldugunu ifade edebiliriz. Bu tema baglarrunda elde
edilen bulgular Ozel ders ve dershanelerin talep gorrnesinin altmda cesitli nedenler
vardrr. Oncelikli olarak egitimde bir list kademeye geciste rekabete dayali smav
sistemlerinin olmasi, inkar edilemeyecek kadar bariz okullar arasi kalite farkhliklan,
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kisilerin en iyi is, kariyer ve meslek sahibi olmak icin yans icinde olmalan vb. durumlar
insanlann dershanelere yonelmelerine
'Dershaneye
anlatacak

giden ogrenci nasil olsa dershanede

dtisuncesiyle

bildiren ogretrnenlerin
Ozellikle

sebep olmaktadir Kocar (2012).

okuldaki

dersi onemserneyebiliyor.'

oraru %32 'dir. Yoneticiler

hem dershane

ogretmen

cahsan

giden bazi ogrencilerin dershanede dinlerim dusuncesiyle
bununda

egiti

baglamda

gdrli~ bildiren ogretmenlerin

karsilastirmastna
soyleyebiliriz.

acismdan

giderek
Dogan

sorun

bir

(2010)'a

olusturdugunu

ogrenciler tarafmdan tam anlasilmamakta
ogrenirim

kolaycihgma

ogretmenlerinin

ogretmenler

dershaneye

okulda dersi dinlemediklerini

goruslerinde

ifade

etrnislerdir.

ogrencilerin

dershane

011amm111

olusrnasma

sebep

'bazi

ogretmenlerin

Bu

ve okul
oldugunu

de dile getirdigi

gibi,

ve ogrenci okulda ogrenmesem de dershanede

kacabilrnektedir'

ozel dershaneler

gortls bildirmernistir.

goruslerinden

catisma
gore,

Bu tema ile ilgili gdrli~

bu konuda

hem de devlet okullannda

bana bu konuyu

hakkmdaki

ifadesinin

bulundugu

goruslerinin

istanbul

incelenrnesi'

'

Lise

cahsmasinda

elde edilen bulgulan destekler niteliktedir.

4.3.5. Besin ct Alt Probleme Ait Bulgularrn Yo ru m la nm asr:
Ozel dershanelerin gelecegi ile ilgili medyada cikan haberler sizi nasil etkiliyor
sorusuna ait ilk tema:
'Dershanelerin ileride ne olacagma dair cikan haberler beni endiselendiriyor.
Dershanelerin kapatilmasuu istemiyorum.' Bu baglarnda katihmci ogretmenlerin %68'i
ve yoneticilerin % 57, l 4U dershanelerle ilgili medyada cikan haberlerden olumsuz
etkilendiklerini ve dershanelerin kapatilmasmi istemediklerini goruslerinde ifade
etrnislerdir. Bu gorus baglammda medyada ki haberlerin dershanede cahsan ogretmen
ve yoneticileri gelecek adma endiselendirdigini soyleyebiliriz.
'Dershanelerle ilgili cikan haberlerden fazla etkilenmiyorum. Dershanelerin
kapanlacagma pek ihtimal vermiyorum.' Bu tema da gdrli~ bildiren ogretmenlerin oraru
%52 ve yoneticilerin oram % 42,85'dir.

Yonetici ve ogretmenler goruslerinde

medyadaki haberlerden fazla etkilenmediklerini cunku dershaneler elestirilse de
egitirnin bir parcasi olduguna inandiklanru soylernislerdir, Dershanelerin kapatrlacagma
pek ihtimal vermediklerini ortak goruslerinde ifade etrnislerdir. Bu gorusler baglarnmda
ogretmen ve yoneticilerin bir kismuun medyadaki haberlerden pek etkilenmediklerini
soyleyebiliriz. Bu tema baglaminda (ATO, 2004) Ozel dershaneler katrilyonluk cirolan
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ile egitimde

firsat esitsizligi

ogretmenleri

transfer

yarattigi,

ettikleri,

asin kar sagladiklan, devlet okullanndan iyi

zorunlulugu

devam

olan

okullan

zor

durumda

biraktiklan, ogretim verdikleri ancak egitim vermedikleri gerekcesiyle toplumun cesitli
kesimleri

tarafmdan

elestirilmektedirler.

kiyasiya

Her seye ragmen ozel dershaneler

devletin brraktigi boslukta gun gectikce buyuyerek neredeyse temel egitime altematif
hale geliyor. (TED,2005)

Ozel dershaneler,

kurduklan egitim ve rehberlik sistemi ile

(ogrenci ve veliler) memnuniyetini

miifterilerinin
kaydetmislerdir.

saglama yoniinde de buyuk ilerleme

Goruslerini destekler niteliktedir.

4.3.6. Altm ct Alt Probleme Ait Bulgulann

Yo ru m la n m asr:

/

Derse
nelerdir?

hazirlarurken

dikkat

ettiginiz

Bir ders saatinde ders anlatirken

noktalar

ve yararlandigimz

en 90k hangi yontemleri

kaynaklar

kullaruyorsunuz

sorusuna ait ilk tema:
'Bir den fazla kaynaktan yararlamyorum.
anlatim

yonternini

kullaniyorum.'

%40'm1

ve yoneticiler

Konunun ozetini cikanyorum ve diiz

Bu temada gorii~ bildiren

% 28,57'sini

olusturmaktadir.

yoneticiler goruslerinde

farkh kaynaklan incelediklerini

derste

diiz anlatim

ders

anlatirken

etmislerdir.

Bu goruslerden

yonternini

dershanedeki

duz

anlatim

yonternini

kullandiklanrn

Bu baglamda ogretmen
ve konunu

kullandiklanrn

ogretmen

hazirhk olarak farkli kaynaklan incelediklerini

ogretmenler guru bun

ozetini

cikarak

goruslerinde

ve yoneticilerin

dershanede

soyleyebiliriz.

Ogretmenlerin

en

aciklamasi

dersinde,

her konu

on

90k

bilissel alan davraruslann

bilgi basamagma ait davramslann kazandinlmasr icin ideal oldugu soylenebilir.
matematik

ifade

ve derste, ders anlatim yontemlerinden

basvurduklan yonternlerden biridir. Diiz anlatim yonterninin,

yarunda

ve

ile ilgili ogretmenin

mutlaka

Bunun

anlatmasi,

gereken kavramlar vardir. Bu nedenle her dersin belirli bolumlerinde

duz

anlatima yer verilmesi adeta zorunlu hale gelmektedir.' Gorusunu destekler niteliktedir
(Albayrak, 2000).
'Birden fazla kaynaktan
benzer sorular hazrrlayip
gorii~ bildiren ogretmenlerin

soru cesitlerini karsilastinyorum, universite sorulanna

soru cevap yontemini

kullaruyorum.'

Bu tema baglammda

oram%44 iken yoneticilerin % 14,28'i farkh kaynaklardaki

sorulan inceledigini smavlarda ctkabilecek soru tiplerinden olusan calisma ozeti cikanp
derste soru cevap yontemini kullandiklanrn goruslerinde ifade etmislerdir. Ogretmen ve
yoneticilerin

ortak

goruslerinden

ogretmenlerin
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derse

hazirlanrnadan

once

farkh

kaynaklan
yonternlerini
yontemdir.

karsilasnrdiklanru
kullandiklanru
Her metotta

gorevler dusmektedir.

ve

yapilan

soyleyebiliriz.
oldugu

hazirhk

sonucunda

Matematik

gibi soru-cevap

derste

dersinde

metodunda

soru

sikca

cevap

basvurulan

da ogretmene

biiyilk

Ogretmen soruyu sintfm geneline degil sahsa sormahdir. Ancak

dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi ogretmen bilebilecek ogrenciye soru
sormahdir. Rastgele secilen kisiye soru sormak bu yontemi amacindan saptmr.
Aynca ogrencinin verdigi cevaba gore nedeni ve nicini sorularak cevabm bilincli
veya bilincsiz verilip verilmedigi kontrol edilmelidir. Dogru ve bilincli verilen cevaplar
pekistirilmeli yanhs cevaplarm neden yanhs oldugu ogrencilere aciklanmah ve
di.izeltilmelidir. Bu sayede ogrenciler bilincli dusunrneyi ve akil yurutmeyi ogrenirler
(Albayrak, 2000). Selcuk Dogan'm:'(2019: 71) "Bazi ogretmenlere gore, soz konusu
matematikte genellikle soru cozumu ve detaya girmeden yapilan konu anlatmu on plana
cikmaktadir. Buna gore, bir ders saatinde yapilan sey agirhkli olarak soru ve ornek
cozumudur. Konu 90k ozet bir sekilde verilmekte ve soru tipine gore konu
anlatilmaktadir" vurgulayan bulgulanru istanbul iii "Ozel dershanelerde verilen
matematik ogretiminin niteliginin ve ogrenciler uzerindeki yansimalanmn incelenmesi"
konulu cahsmasim destekler niteliktedir.
'Dersten once derste kullanacagim materyalleri ve gorse! sekilleri hazirhyorurn.
Derste bu gorse! sekiller tizerinden ders anlatiyorum.' Temasi baglammda gorti~
bildiren ogretmenlerin oraru %24 iken yoneticilerin cram %14,28'dir. Ogretrnen ve
yoneticiler ortak goruslerinde derse girmeden once derste kullanacagi materyalleri ve
gorsel sekilleri hazirhyorlar,

derste bu hazirliklanndan

yararlanarak

derslerini

anlattrklanm ifade etrnislerdir. Bu gorusler baglarnmda dershane ogretmenlerinin derste
bir on hazirhklannm

oldugunu

ve ders islerken bu hazirladigr materyalleri

kullandiklanru soyleyebiliriz. Ogretme yontemlerinde model; gelistirilmek istenen bir
kavramm bazi durumlarmm temsil edildigi somut varhklar, resim veya nesnelerdir. Bu
yontem bir kavramm soyutluk duzeyini azaltmak icin kullamhr. Bu yonteme ogrenciler
yuksek ilgi gosterrnektedir. Modeller kavramlann karrnasikhgim azaltir.

Modeller,

sayr, islem, problem cozme, geometri ve olcti kavramlan verildiginde 90k kullamlir.
Madelin, ozelligi verilmek istenen kavram hakkmda yanhs anlamalara yo! acmamasi
icin secirninde dikkat edilmesi gerekir. Ornegin kucuk bir cocuga sadece uc kirrruzi
daire ile U91tik kavramrru vermek istedigimizde iicliik kavramuu kirrruzr nesneler ile
kanstrrabilir. Modeller ogretimin her safhasmda kullaruhr. Fakat bu modeller soyutluk
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duzeyini azaltrnak icin ihtiyac duyuldugunda baslangicmda daha sik kullaruhr (Pesen ve
Odabas 2000).

4.3.7. Yedinci Alt Probleme Ait Bulgulann

Yo r um l an m asr:

Size gore ogrencilerin dershaneye gitme nedenleri nelerdir sorusuna verilen ilk
tema:
'Universite smavlan ve kolej smavlarmda basanh olmak icin okulda alamadigi
smav egitimini dershaneye giderek almak istiyor.' Bu baglamda ogretmenlerin % 80'ni
ve yoneticilerin % 85,71 'i goruslerinde Universite smavlan ve kolej smavlannda basanh
olmak icin okulda
Ogretmen

alarnadigi

ve yoneticilerin

smav egitirnini

ortak goruslerinden

dershaneye

giderek

almak

istiyor.

ogrencilerin dershaneye gitme nedeni

olarak merkezi smavlara hazirlanmak icin okulda alamadigi smav hazirhgirn dershaneye
giderek almak istedigini

Dershanelerin

soyleyebiliriz.

okulda yetersiz egitim alan

ogrencilerin bu eksigini kapatarak smavlarda daha basanh olmasmi sagladigun
edemeyiz.

Yapilan arastirmalar

yaygmlasmaya
netlerinin
"TED'in

baslamasmdan

artngim

dershanelerin

sayismm

itibaren universiteye

gostermektedir.

Okcabol

yaptigi Oniversitelere Giris Arastirmasmda

hayatmizda

artmasi ve ulke genelinde

giris smavmda

( 2005)

inkar

Suleyrnan

yapilan

Dagh

cevap

(2006:43)

ogrencilere yoneltilen "Su anda

universiteye giris smavmdan daha onemli bir sey var rm? Hayatta basanh

olabilmek icin mutlaka ilniversiteye gitmek gerektigine inaruyor musunuz? Size gore
ozel dershaneye gitmeden universiteye
dershaneye

gitmenizde

incelendiginde,

en cok etkili olan sey nedir? Sorulanna

okullara olan guvensizlik,

murnkun olmayacagma

iii

haline geldikleri

"Ozel

dershanelere

verilen cevaplar

ozel dershaneye gitmeden smav kazanmanm

duyulan inane, ozel dershanelerin

almaya namzet kurumlar
Kahramanrnaras

giris smaviru kazanmak rnumkun mil? Ozel

nerdeyse okullann

gorulmektedir."
ogrenci

gonderen

yerini

vurgulayan

bulgulanru

velilerin

dershaneler

hakkmdaki gorus ve beklentileri" konulu cahsmasim destekler niteliktedir. Buna gore,
ogrencilere

liselerde verilen egitim tek basma smavi kazanmalarma

yetmemektedir.

Aynca ogrencilerin lisede sorularma cevap bulabilme imkanlan yoktur ya da cok azdir
(Dogan;20 I 0).
'Butcesi ozel ders alma ya musait oimayan veliler,

okul derslerinde

basanh

olmasi icin cocuklanni dershanelere gondermeyi tercih ediyorlar.' Bu baglamda gorus
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bildiren ogretmenlerin

oraru %36 ve yoneticilerin

ogretmen ve yoneticiler
icin dershaneye
soyleyebiliriz.

kurumlardrr,

giderek

ogrencilere

% 42,85'dir. Gorus bildiren

ozel ders alma imkarn olmayan ogrenciler

bu a91g1 kapatrnayi

Dershaneler,

bir neden

temel

ders

olarak

ogretme

ortak

goruslerden

amaciyla

kurulmus

Sadece smava hazirlayan ya da sadece teste hazirlayan kurumlar degildir.

(Tasel; 2013).
dershaneler

ortak goruslerinde

oraru

Ozel okulda

kapatilmasiyla

okuyan

veya ekonomik

bir kaybi olmayacaktir,

imkaru iyi olan bir velinin

parasiyla

ozel hoca/hocalar tutup

cocugunu belki daha da mamur hale getirecektir. Ancak egitim seviyesi dusuk liselerde
okuyan maddi imkanlan kisith aileler ise ozel ders verdiremediginden
cocuklan basanli olamayacaklardir

bu ailelerin

(Ko9ar;2012).

'Suru psikolojisi herkes gidiyor bende gideyim dustlncesinde olanlar dershaneye
gidiyor.' Bu temada gorli~ bildiren ogretmenlerin

oraru %12 iken yoneticilerin oram %

14,28'dir. Bu baglamda gortis bildiren ogretrnen ve yoneticiler goruslerinde ogrencilerin
bazilanrun

suru psikolojisinde

hareket ettigini ve arkadaslan dershaneye

bende gideyim dusuncesinde
nedeni oluyor. Ogretmen
gitme nedeni
kendilerine

olarak
bir

dershanelere

ve yoneticilerin

slirli psikolojisinin

sosyal

kurabilmektedirler.

hayati

ancak

Bu mantik ogrencilerin
bu goruslerinden
neden oldugunu
universiteye

dershaneye

gitme

ogrencilerin

dershaneye

soyleyebiliriz.

Ogrenciler

kayit

yaptirdiktan

sonra

(Erdem, 2005: 15). Gurkan Oner (2007:87) "Velilerin cocuklanm

gonderme nedenleri incelendiginde

ortama uyum,

kisilik gelisirnine olumlu katkisi,

nedenler de epeyce coktur."
ilkogretim

olduklandir.

gidiyor diye

matematik

Vurgulayan

ogretimindeki

bos zamanlan degerlendirme,

sosyal

herkes gonderdigi icin gibi mantiksiz

gorusleri

iii 'Ozel dershanelerin

Eskisehir

yeri ve onerni'

konulu

cahsmasim

destekler

niteliktedir.

4.3.8. Sekizinci Alt Probleme Ait Bulgulann
Ogrencilerin
ozellikle

nelere

dershanede

dikkat

etmeleri

verilen egitimden
gerekmektedir?

hazirlarurken en 90k hangi tavsiyelerde

Yo r u m la n m a s i :

tam olarak yararlanabilmesi
Bu baglamda

bulunuyorsunuz

ogrencilere,

19m
smava

sorusuna verilen cevaplann ilk

temasi:
'Gunluk ders cahsrna prograrm hazirlayarak

her gun bu hazirladigi

programa

mutlaka uymahlar.' Bu baglamda gorti~ bildiren katilimci ogretrnenler guru bun %88' ini
ve yoneticiler

% 85,71 'ini olusturuyor.

Katihrncr
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ogretmenler

ve yoneticiler

ortak

goruslerinde

dershaneye

gelen ogrencilerin

dershaneden

mutlaka bir program yaprp bu program dahilinde
ettigini

goruslerinde

ogrencilerin

verilen

ifade ediyor.
egitirnden

Ogretmen

tam olarak

tam verim almak istiyorsa

ders calismasi

ve yoneticilerin
yararlanmak

gerektigini
ortak

tavsiye

goruslerinden

icin gUnlUk ders cahsrna

program ile ders cahsmalanmn faydah olacagim soyleyebiliriz.
'Konularm

ozeti

crkanlmah

ve farkh

kaynaklardan

bol

soru

Cozemedigi

sorulan mutlaka hocalanna cozdurrneliler.'

ogretmenler

gurubun %76'sm1 ve yoneticiler % 71,42'si olusturuyorlar.

yoneticiler

ortak goruslerinde

kaynaklardan

bol

ogretmenlerine

soru

ogrencilerin

cozmeleri

Bu baglamda

gorU~ bildiren

gerektigini,

bire bir etUtlerde cozdurmeleri

farkh

ogretmenlerine

kaynaklardan

90k

Ogretmen ve

ders cahsirken konu ozeti cikanp farkh
Cozemedigi
konusunda

sorulan

soru

cozmeliler.

da

mutlaka

gorus bildirrnislerdir

gorusler baglaminda ogrencilerin dershane egitiminden yararlanabilmesi
cikararak

cozmeliler.

bu

icin konu ozeti

Cozemedigi

sorulan

da

etlitlerde mutlaka sorrnahlan gerektigini soyleyebiliriz.

Selcuk Dogan (20 l 0: 14 7) "Ote yandan, ogretmenlere

gore ogrencinin smavda basanh

olmasmm en onemli kosulu 90k soru cozmesidir." Ifadesi ogretmenlerin ve yoneticilerin
ortak goruslerinde destekler niteliktedir. Bu gorusler istanbul ilinde "Ozel dershanelerde
verilen

matematik

ogretiminin

niteliginin

ve ogrenciler

Uzerindeki

yansimalannm

incelenmesi" konulu calismasuu destekler niteliktedir.
'Dershaneye devam 90k onemli hicbir dersi kacirmadan
etmeliler.

Konuyu

derste

ogrenmeliler.'

Bu baglamda

gurubun %60'm1 ve yoneticiler % 57, 14'UnU olusturuyorlar.
goruslerinde

ogrencilerin

dershaneye

devam

etmeleri

dershaneye

goriis bildiren

ogretrnenler

Ogretmenler ve yoneticiler
gerektigini

hicbir

kacirmamalan gerektigini ifade etmislerdir. Bu tema baglammda dershanelerde
egitimden

tam olarak yararlanmak

devamsizhk yaprnamast

gerektigini

isteyen bir ogrenci
soyleyebiliriz.

devam

dershaneye

Aynca, dershaneye

dersi
verilen

di.izenli gitmeli,
devam da 90k

onemlidir; zira zamanm s1111rh olmasmdan dolayi bir derste 90k sey islenebilrnektedir.
Bu da ders kaciran ogrencinin 90k sey kaybetmesi demektir. Dogan (20 l 0:61 ). Murat
Dirlikli (2011:58) "Yapilan arastirma sonucunda dershanelere devam eden ogrencilerin
son testteki netlerinde artis oldugu tespit edilrnistir." Vurgusu yonetici ve ogretmenlerle
ortak gorus baglammda Kahramanmaras

iii 'Ozel dershanelerin

ogrencilerin matematik

basanlanna ve tutumlarma etkisi.' Konulu calrsmasim destekler niteliktedir.
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'Kendilerine
zaman Umitsizlige

bir hedef koyup o hedefe ulasmak icin gayret gosterrneliler.
dusmemeliler.'

Bu baglamda gorii~ bildiren ogretmenler

%80'nini yoneticiler %71,42'sini olusturuyorlar,
kendilerine

baglarnmda

dershanelerde

ogrencinin

mutlaka

gerektigini

soyleyebiliriz.

calismada

smava

egitimden

bir hedefinin

olrnasiru

Dershaneye

ogrencilerin

dershanelerden

on

sarttir.

Ogrenciler

ogrenmektedirler''

yandan okul stresi, dershane

ve moralini

ve Omit

yararlanmak

isteyen

hicbir zaman

dtizeylerinin

bir

bozrnarnasi

tizerinde

yapilan

90k yuksek

oldugu

sinavda basanli olmasi icin girecegi smavin
yenmesi,

bu

smavla

onernli

yasarken, diger yandan da aile ve arkadaslarryla

ilgili bilgi eksikliklerini

kosullan

(OZDEB-BiR,2005).

stresi, aym zamanda

benligini bulma cabasmdadirlar.

gerektigini

eden ogrencilerin

kaygi

iyi bilmesi, sinav heyecarum

tamamlamasi

tam olarak

devam

gorulrntlstur. Baltas (1988) . Ogrencilerin
kurallanru

icin cahsmalan

gerektigini goruslerinde ifade etmislerdir Bu gorusler

verilen

hazirlanan

gurubun

Ogretmenler goruslerinde ogrencilerin

bir hedef koyup o hedefe ulasmak

sizlige hicbir zaman dusmemeleri

Hicbir

devam

ettikleri

ozel

Lise son snuf ogrencileri,

bir

smav kaygrsi ve gelecek kaygisi

yasadiklan

catismalar arasinda kendi

<;olak(2006)

4.3.9. Dokuzuncu Alt Probleme Ait Bulgularrn Yo ru m lan m asr:
Lise birincilerinin

tiniversite

giris

smavmda

basansiz

olmasmin

nedenleri

nelerdir? Size gore her egrenci YGS' de basanh olabilir mi? Sorusuna verileler cevabm
ilk temasi:
'Okullardaki

egitim genelde klasik oldugundan

klasik yonu iyi olan ogrenci

okulda birinci oluyor. Oniversite smavi ise test oldugu icin hizh ve pratik yontemler
bilmeyen ogrenci okulda birinci bile olsa smavda basansiz olabiliyor.'

Bu baglarnda

gorii~ bildiren ogretmenler gurubun %84'Unii ve yoneticiler %71,42'sini olusturuyorlar.
Ogrctmenler

ve yoneticiler

ortak goruslerinde

klasik yonu iyi olan ogrencinin

okullarda

klasik egitim verildiginden

okulda basanli oluyor. Test teknigini

ve hizh soru

cozrne becerisi olmayan bir ogrenci okulda birinci olsa da universite smavinda basanh
olamayacaguu

goruslerinde

ogretmenlerin

ve yoneticilerin

ifade

etmislerdir.

klasik yontemde

basanh

gelmeyecegini

goruslerinden

anlamma

soyleyebiliriz.

tema

baglammda

yuksek oranda ayrn fikirde birlestiklerini

goruslere gore lise birincilerinin
olacaklan

Bu

Lisede ogrenci

d1~111a cikrnayan bilgileri ezberleyerek

goruyoruz, Bu

iyi olmalanrun test yonterninde de
ogretmen

ve

yazih smavlardan

basanli olabilmektedir.
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katihmct

yoneticilerin

ortak

once belli kahplarin

Oysaki universiteye giris

smavmda

6grencinin

test

teknigini

yorumlamasi gerekmektedir
niversite

1
• 1 •.

Ogretmenlerin
basanli

smavmi

yoneticiler

zeki

olmakla

icin zeki olmanm

gerektigini

ve

bazi

bilgileri

bilmenin

yarunda

(Dogan 2010).

%52'si ve yoneticilerin

olmak

calismak

bilmesi

ders

%57,14'dil

yetmedigini

goruslerinde

ve ogretmenler

degil

cahsrnakla

goruslerinde

sinavda

ifade etmislerdir.

kazanabilirsiniz.'

universite

basanh olmak

smavinda

icin duzenli

Bu tema baglarmnda

bu konuda ortak gorus bildirmisleridir.

kauhmci

Goruslerinde

ders

cahsrnayi on plana crkarrmslardir.

Ders cahsan ogrencinin

sinavda basanh olacagma

<lair ortak

Bu tema

her ogrencinin

goril~ bildirrnislerdir.

kazanabilmesi
sisteminin

icin duzenli

her ogrenciye

ders calismasi

baglarnmda
gerektigini

scyleyebiliriz.

iyi bir temele sahip olmasa

Universite

Mevcut

smav

bile birkac sene dershaneye

giderek, smavda cikan soru kaliplanm cok iyi ogrenerek konu hakkmda detayli bilgiye
sahip olmadan basanh olma sansi verdigi seklinde yorumlanabilir
'Her

ogrenci

basaramayabiliyor.'
(% 14,28' i)

her

kazanmanm

kazanamayabilir.

Kapasite

meselesi

Bu tema baglarnmda ogretmenlerin
ogrencinin

kapasite

ilniversite

meselesi

smavinda

oldugunu

universite

smavlarmda

iiniversite

sinavmda

"Velilerin

cocuklanm

basanli
basanh

olamayacagiru

bir dershaneye

bile,

Ogrcncilcrin

ogrencilerin

ogretmenlerin
dershanelerin

ve

tamammda

cogunlugunun
yoneticilerin

ifade etmislerdir.

Bu konu baglammda

soyleyebiliriz,

yollamalannm

ardmda,

ciddi bir performans

ortak

gorusleri

ilkogretim matematik ogretimindeki

niteliktedir.
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Gtirkan

sinav
Bu tema

her ogrencinin
her ogrencinin
Oner (2007:87)

devam

eden

Ancak bu bir varsayimdir.

kazanamamasma

bunu

olamayacaklanm

ortak goruslerinde

ogrencinin basanh olacagi varsayirm bulunmaktadtr.
dershaneler

ogrenciler

%l6's1 yoneticiler den bir kisi

goruslerinde

olamadigrdir.

bazi

basanli

baglarrunda gorus bildiren ogretmen ve yoneticiler

Dogan (20 l 0)

her

Cunku

artist saglamayi

basarsalar

engel olamayacaktir."

Vurgusu

baglammda

Eskisehir

yeri ve onerni' cahsmasiru

iii

'Ozel

destekler

6.BOLUM SONU<; VE ONERiLER
Bu bolumde

arastirmarun

problem

cUmlesine ve alt problemlerine

iliskin

arastirrna sonucunda elde edilen bulgular 1~1gmda ortaya cikan sonuclar aciklanacakur.
Egitim

kurumlarmda

ogretmenlerin

yoneticilik

rnotivasyonlanru

gorevinde
artirmaya

bulunanlara
yonelik

kaynak

olabilecek

yoneticilerin

ve

yapabilecekleri

calismalar icin de oneriler sunulacaktir. Aynca daha sonra bu konuda arastirma yapmak
isteyen arastirmacilara da kaynak elmasi acismdan oneriler sunulacaktir.
6.1. SONU<;LAR
Arastirmarun

problem cumlesine

iliskin olarak; KKTC'de

ozel dershanelerin

egitime katkilanrun yonetici ve 6gretmen algilanrun incelenmesine iliskin ogrermen ve
yonetici gorusleriyle ortaya cikan sonuclar su sekilde aciklanrrnsur.
Ozel dershane yonetici ve 6gretmenleriyle

yapilan yan yapilandmlrms

gorusme,

ozel dershane kavramuu ve ozel dershanelerin KKTC egitimine katktlanm bu kurumda
cahsan yonetici ve ogretmenlerin bakis acisindan gorulmesini saglarmstir.
Ozel dershanelerin,

KKTC egitim sistemine olumlu ya da olumsuz etkilerinin

sorulmasma, ogretmenler (%96 ) ve yoneticiler (% 100) gibi biiyuk bir oranda olumlu
cevap vermislerdir,
olmaktadtr,

Yapilan grevler devlet okullarmda

Dershaneler

ogrencilerin

eksik

kaldigt

Ustlenmektedir. Ogretmen ve yoneticiler goruslerinden;
(TUrkiye icin kolej smavi) Yonlendirme

(KKTC

egitimin
konularda

aksamasma

sebep

tarnamlayrci

rol

ogrencilerin YGS, LYS, SBS

icin kolej smavi)

smavlarma

hazirlanmak icin ozel dershaneleri tercih ettiklerini soylemislerdir. TUrkiye'de oldugu
gibi KKTC'de de merkezi smavlara hazirlanmak icin ogrencilerin tercih ettigi ilk yer
ozel dershaneler

olmaktadir.

Ozel dershaneler

KKTC egitim sisteminin bir parcasi

oldugunu soyleyebiliriz. Devlet okullarmda calisan ve ayru zamanda dershanede cahsan
6gretmenlerin
okuldaki

goruslerinden;

egitirnden

dershaneye

onde tutarak

giden

egitimde

ogrenciler

dershanedeki

bir cift bashligm

egitirni

olusmasma

sebep

olrnaktadir.
Arastirmaya

katilan yonetici

ve ogretmenler,

dershanede

calisma

nedenleri

baglammda; devlete atanamadrgi icin istihdam arnach i~ yeri, daha fazla para kazarulan
is, mesleki

alanda kendini

gelistirrne

ortanu,

ogrenciyle

ilgilenmeyi

kendisine daha aktif bir ortam saglayan yerler olarak tarumlamislardir.

sevdigi

ve

Katrhmcilar

icinde ogretmenler daha 90k, devlete atanamadigi icin istihdam arnach is ortarm olarak
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dershaneleri g6Iiiyor. Kanhrnci yoneticiler ise ozel dershaneleri daha cok para kazarulan
i~ olarak goruyor. Bunun yanmda yeni mezun i.iniversiteli gencler dershaneleri mesleki

alanda kendilerini gelistirdikleri kurumlar olarak goruyorlar, Bazi katilunci ogretmen ve
yoneticiler

ise ogrenci

ile ilgilenmeyi

sevdiklerinden

ve daha aktif bir i~ hayati

kendilerine sunduklanndan dolayi dershanede cahsmayi tercih ettiklerini si::iyleyebiliriz.
Ote vandan dershanelerde

cahsrnanm

avantaj ve dezavantajlan

baglammda

ogretmenler ve yoneticiler dezavantaj olarak mesainin cok yogun oldugunu, kendilerine
ve ailelerine zaman ayiramadiklanru

dert yanrmslardir. Bu gori.i~ diger soruda verilen

daha aktif calisma ortarm sundugu icin dershanede cahsmayi tercih ettim cevabt ile
celisse de bazt ogretmen ve yoneticilerin

dershanenin

yorucu ve aktif ortammdan

hoslandrklanru soyleyebiliriz, Dershanelerde cahsan ogretmenlerin karsilastiklan

diger

sorun ise sosyal gi.ivencelerin yeteri kadar olmarnasidir. Bu durum dershanelerle ilgili
Ti.irkiye'de yapilan cahsrnada da karsrrrnza cikan en bi.iyi.ik sorun olarak cikrnaktadir.
Bu

noktada

yeteri

Dershanelerde

kontrollerin

cahsmayi

devlet

devlet

tarafmdan

okullannda

cahsrnaktan

ogrencilerin dershanede daha hazir bulunuslandir.
severek yapmalanru

saglarnaktadir.

yanst kadar olmasi ogretmenlerin

yapilmadigi
avantajh

gorulmektedir.
yapan

faktor

Bu durum ogretmenlerin meslegini

Simf mevcutlarmm

neredeyse devlet okullarmm

s1111f hakimiyetlerinde

fazla sorun yasamadiklanm

gortiyoruz.
Ozel dershanede verilen egitim ile devlet okullarmda verilen egitim arsmdaki
farklar olarak dershanelerde

konu anlatnm yerine daha 90k smav kazanmaya yonelik

pratik cozurnlerin verildigi, daha cok soru r;ozi.ildi.igi.i, detay yerine kisa yoldan dogru
cevaba ulasrna yollannm anlanldrgi one cikrnaktadir. Dershanede ogrenci ile ilgilenme
bakimmdan bire bir ilginin oldugu, ogrenci istedigi zaman ogretmenine ulastigiru ve
eti.it alabildigini goruyoruz. Ozellikle yoneticilerle yapilan gorusrnede ogrenci ile birebir
ilgi ve istedigi ogretmenden istedigi eti.idi.i alma olanaginm ogrencinin dershaneyi tercih
etme sebebi olarak goruyorlar. Bu ternayi yoneticiler dershane reklamlannda
kullamyorlar.

Fiziki sartlar bakimmdan

dershanelerde

s1111f mevcudunun

ozellikle
az olmasi

verilen egitimin kaliteli olmasuu saglamaktadrr. Bu temada dershane reklammda ilgi
cekmesi bakimmdan

kullamyor.

Veliler dershane

tercihlerinde

s1111f mevcudun

az

olmasma dikkat ediyorlar.
Ozel dershanelerin medyada gi.indeme gelmesi bazi ogrerrnenleri ve yoneticileri
endiselendirirken

bazilanrnn

bu haberlerden

fazla etkilenmedikleri
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gorulmektedir.

de-rshanelerin

kapanlrnasindan

etkilendikleri

goru

ete gecemedigi bir ortamda dershanelerin kapaulmasi

onlar

sebep olacaktir, Bu gorusteki ogretmen ve yoneticiler

var ol

~

••.u• .ue

kl

ere

yans

soyleyebiliriz. Yoneticiler

bazinda

;;a gitrnesidir.

surecte anl durumda

sorunlara bir yenisinin eklenecegini dttsunmektedirler.
ortammda

tam

duyulan

endise

Dershane binalan

kalacaktir.

olmasa

Harcadiklan

da

kendileri

esitlik

tarafmdan

yapilan

siralar egitirn arac ve gerecleri bu
sermayeleri

bosa gidecektir.

ekonomisi icin bu bir kayip olacaktir. Medyadaki tartismalardan

Daha 90k Ttirkiye'de

ihtiyacmda var

yapilan bu tartismalar

dershanelerin mevcut pozisyonlanru etkilese de isim farkhhklanyla

O!ke

fazla etkilenmeyen

diger grup, merkezi smav sisteminin var oldugu si.irece dershanelere
olacagiru soylemektedirler,

sagladrgmi

KKTC'de

ayrn amacta devam

edeceklerdir.
Derse
kaynaklardan

hazirlarurken

ogretmenlerin

dikkat

ettigi

hususlar,

konu anlatirmna bakmak, farkh kaynaklardan

sorular derlemek ve ders oncesi sirufta kullanacagi
gorulmektedir.
gorulmektedir.

Egitim

sisteminde

ogretmenlerden

ogretmenleri tarafmdan karsrlandrgim

soyleyebiliriz.

smav sorulanna

materyalleri

Bu durumda dershane ogretmenlerinin

onceden

hazirlamak

farkli
benzer
oldugu

ders oncesi hazrrhk yaptiklan
istenen

bu

Ogretmenlerin

durum

dershane

hazir bulunuslan

dershane egitirninin kalitesi ve veliler tarafmdan tercih edilmeleri bakirrundan bize
ipucu verir niteliktedir. Ogretmenler yaprrns oldugu hazirhklara gore dershanede daha
90k soru-cevap, dtiz anlatirn ve model yontemini kullandiklan gorulmektedir.
Yonetici

ve ogretmenlerin

bakis

acisiyla

ogrencilerin

dershaneye

gitme

nedenleri; smavlara hazirlanmak ozel ders alma imkaru olmayan ogrenciler icin derslere
takviyeyi dershanede saglamak ve sUri.i psikolojisi olarak soyleyebiliriz.
egitim kademelerinde
ogrenciler

karsilastiklan

smavlar bulunmaktadir.

daha iyi bir okul kazanmak

istemektedir.

Her sinav sonucunda

Olusan rekabet

ogrenciler rakiplerini gecmek icin dershaneleri tercih etmektedirler.
egitimin

agirhkh

olarak

verilmesi

ve smavlann

klasik

Ogrencilerin

ortammda

Okullarda klasik

yapilmasi

ogrencilerin

dershanelere gitmesine sebep olmaktadir.
Coktan secmeli merkezi smavlarda basanh olmak icin ogrenciler pratik cozurn
yontemleri smav stresi, soru cozrne hizlanru artirmak icin dershaneleri tercih ediyorlar.
Ozel ders alma olanagi kisith olan ogrenciler dershaneye
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giderek bu ihtiyaclanrn

gidermektedir.

Bu kategoride olan ogrenciler daha 90k ara siruflan olusturrnaktadirlar.

Dershaneye

giden ogrencilerden

dershaneye

gidenler

hazirlamyor

bende hazrrlanayim

bulunmaktadir.

gayreti olmayan ogrencilerinde
Ogrencilerin

hicbir amaci olmayan
Son

s1111f oldum

dusuncesiyle

dershanede

Dershaneye

motivasyonlanm
progranurn

verilen

devam

hie; eksiltmemeleri

bir futbolcunun

dershaneye

bUti.in

gidiyor diye

ogrenciler

sinava

giden ama hicbir hedefi ve

dershaneleri gittiklerini soyleyebiliriz.
egitirnden

cahsrna programi yapmah, 90k soru.cozmeli,
sormahdir.

ve arkadaslan

90k

yararlanmalan

cozemedigi
onemlidir.

gerekmektedir.

her gun antiraman

icin gi.inli.ik ders

sorulan alan ogretmenlerine
Bu

hazirlanma

Ogrencilerin

yapmasma

surecinde

gunluk ders calisma

benzetebiliriz.

Cok soru

cozrneyi de antiraman icinde yapacagi kondisyon hareketleri ve bazr teknik cahsrnalara
benzetebiliriz.

Futbolcu

her giln bir onceki gun yaptigi kondisyon

hareketlerinden

fazlasrru yaparak her gecen gi.in kendini gelistirmek zorundadir. Ogrencide her gi.in bir
onceki gunden fazla soru cozmelidir.

Antiramanlara

devam etmeyen bir futbolcunun

form tutmasirn beklemek hayal olur. Dershaneye dtizenli gitmeyen ogrenciden de basan
beklemek hayal olacaktir. Bir futbolcu icin motivasyon

ne demek ise ogrenci icinde o

diyebiliriz. Morali iyi olan ogrenci daha bir oz guvenle smavlara hazrrlanacaktir.
Lise birincilerinin
tarafmdan

okuldaki

universite smavinda basansizhklan ogretmen ve yoneticiler

egitirn

modeline

baglarnaktadrrlar.

Okullarda

yapilan

ogrenme ve yapilan klasik smavlarla ogrenci bu tarz egitime ahsmaktadrr.

klasik

Ogrencilerin

ogrenme algilan da farkh oldugu icin bu tip algiya yani klasik ogrenme yonternine sahip
olan bir ogrenci okulda daha basanh olurken merkezi yapilan ve test teknigine sahip
smavlarda istenen basanyi gostererniyor.

Smavlarda basanh olsa da birinci olmamalan

basansizhk

olarak algilamyor.

Her cgrencinin

smavlarda

basanh

olmasi algisi bazt

katihmcilar

tarafindan mumkun olsa da bazilan tarafmda rnurnkun gorunmuyor.

Eger

bir ogrenci dershanede verilen egitimden tam yararlarur ise smavda da basanh olacagi
soylernistir .. Smavda basanh olmak icin zeki olmak tek etken degildir. Ortalama bir
ogrenci surekli ders calisirsa ve soru cozerse sinavda da basanh
olmayi

duzenli

gorunce

ikinci

cahsmaya

baglayabiliriz.

fikri savunan

fikirlerde haksiz olmadiklanru

katrhmci

Her yil
ogretmen

soyleyebiliriz.
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smavlarda

olacaktir.

basansiz

ve yoneticilerinde

Basanh

ogrencileri
savunduklan

6.2. ONERiLER
Bu bolumde
dershaneye

arastirmarun

giden ogrencilere

bulgulanndan

ortaya cikan sonuclar

cercevesinde

ve KKTC Milli Egitim Bakanhgi yoneticilerine

Sosyal GUvenlik Bakanligmdaki

Cahsrna

yetkililere onerilerirniz olacaktir. Aynca daha sonra bu

konuda arastirma yapmak isteyen arastirmacilara

yonelik onerilere yer verilmistir.

6.2.1. Ara~t1rmanrn So nu cl a r m a His kin Oneriler:
Ozel dershanelerde

cahsan

ogretmen

ve yi:ineticilerin

gortisleri

baglamtnda

dershanelerin

KKTC egitim sistemine etkilerine iliskin yapilan arastirma bulgularindan

elde edilen

sonuclar

I

cercevesinde

dershaneye

gitmeyi

tercih

eden ogrenciler

ve

yoneticilere yararh olacagi dusunulen i:ineriler su sekilde olusmustur,
• Devlete atanamadiklan
sosyal

haklanrun

icin dershanede

aksatilmamasi

konusunda

yUkUmlUlUkleri

yerine

getirmeye

yukumlultiklerin

yerine

getirilip

Mufettisleri

ozen

calisrnak zorunda olan i:igretmenlerin

dershane

yoneticileri

gi:istermeleri

getirilmediklerini

siki teftis etmeye dikkat edebilirler.

daha

KKTC

uzerlerine
iyi

Milli

dusen

olcaktir.

Egitim

Bu

Bakanligi

Usulsiiz cahsan dershanelerin

tespiti

icin etkin denetim ve caydincr cezalann uygulanmasi daha iyi olabilir.( Dagli 2006 )
• Dershanede
planlanmamah.
hayatlanrun

ki

mesai

Cahsanlannda
oldugu

kavrarm
insan

ve ailelerine

yi:ineticileri tarafmdan

olduklan

de yeterli

unutulmamah.

cahsanlan da memnun

sadece

unutulmamah.
zaman

Hazirlanan

ayirrnalan

isteklerine
Insanlann
gerektigi

ders programlan

edecek sekilde ayarlanabilir.

olma baskisim firsata donusturup,

ogrenciierin

aile

dershane

ve mesai saatleri

Ogrencilerdeki

dershane yoneticileri

bir

gore

smavda basanh

egitimi ticarete alet etmeme

konusunda hassas davranilabilir.
• Ozel dershaneleri
gormeli ve buralan
gidilmelidir.
olarak

altematifi

degil tamamlayrci

bir unsuru olarak

elestirirken

yikmak yerine aksayan yerlerini tamir etme yoluna

Ozel dershanelerin

okullara alternatif gibi gorulmesi, olumsuz bir durum

degerlendirtmekte,

kapattiklan

egitimin

bir

yandan

icin i:inerilmektedir.

da

okullann

Bu celiskiden

okullannm gorev alanlan iyi tarumlanabilir.

kurtulmak

kaldiklan

noktalan

icin dershane

ve devlet

Bu tarum cercevesinde

etmeleri konusunda takibi yapilabilir, Ozel dershanelerin,
buyuk olcude okulda ogrenilenleri

yetersiz

gorevlerine devam

program disma cikmadiklan,

tekrar ederek, bu bilgileri belirli bir teknige gore

uygulamayi ogrettikleri goriilmektedir(Duman,

1986: 45)
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• KKTC'
edilmemeli.
buralardan

de ozel

dershanelerin

istihdama

katkida

bulundugu

goz

ardi

Bircok ogretmen yonetici ve memur olarak cahsan insanlann gecirnini
sagladigi unutulmamah.

Medya kuruluslannda

tartisrhrken

bunlara daha

fazla dikkat edilebilir.
• Ogrcnciler dershaneye gitmekle smavlarda basarih olunamayacaguu,
ulasmak icin verimli ve etkili ders calisma davramslanru gelistirebilirler.

amaca

Bu baglamda

kendilerini sosyal yasamdan koparmamaya dikkat edebilirler. Oniversiteye girls smavi
hazirhgi,

ogrenciler

acismdan

turn zamanh

bir is haline donusrnus

Ogrenciler kendilerine bir sosyal hayati ancak universiteye
kurabilmektedirler

durumdadir.

kayit yaptirdrktan

sonra

(Erdem, 2005).

• Dershaneler hem smavlara hazirlanma hem de okul derslerine yonelik kurs
almak icin ogrenciler
arnacla KKTC'nin

tarafmdan

her alanmda

tercih edilen kurumlar oldugu gortllrnektedir.
ogrencilerin

esit faydalanmasi

Bu

icin dershanelerin

olrnadigi yerlere de bu kurumlar acilabilir. Ozel dershaneler tarafmdan dlizenlenen
degisik amacli kurslarm ogrencilerin basan sanslanrn artirdrgr goruldugune gore, bu
kurumlann

egitim

imkanlanndan

yoksun

bolgelere

aktanlmasi

gerekrnektedir

(Duman, 1986)
6.2.2. Bu Alanda Ar astj rm a Yapacaklara ili~kin Oneriler:
Ozel dershanelerin KKTC egitim sistemine etkilerinin ogrenci algilanna
yonelik calismalar yapilabilir.
Ozel dershanelerde

cahsan TC uyruklu ogretmenler ile KKTC uyruklu

ogretmenlerin dershane algilannm karsilastmlrnasma

yonelik cahsma yapilabilir.

KKTC'de velilerin dershane seciminde tercihleri ve dershaneler hakkmda
goruslerini iceren cahsma yapilabilir.
KKTC de bulunan Universitelerin yapmis oldugu smavlar baglammda
ozel dershanelerin nastl bir fonksiyon ustlendiklerini iceren bir calisma yaptlabilir.
Ttirkiye'de ki ozel dershaneler ile KKTC'de bulunan dershaneler arsmda
isleyis farkhliklanm

iceren calisma yaptlabilir.
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7.2. EKLER

Ek.1. Ogretmenlere Yonelik Gorii~me Sorulan
Ozel Dershane Ogretmenleri Gorusme sorulari
Degerli Ogretmenim;
Bu arastirma

Yakm Dogu Oniversitesi

Ataturk

Egitirn Bilimleri

Yonetimi Ana Bilim Dalmda yuksek lisans programmda

yaptlmakta

Enstitusu Egitim

olan bir tez icin veri

toplamak arnaciyla hazrrlannustir.
Arastirmarun
ortaya

arnaci sizin gorusleriniz

koymaktir.

paylasrlmayacaktir.

Arastirma

da

elde

rsiginda "ozel dershanelerin
edilen

sonuclar,

ucuncu

kisilerle

Aynca dershane isim ve bilgilerine kesinlikle yer verilmeyecektir.

Bilimsel calismalara

gostermis oldugunuz ilgi ve yardimlasrnaya

mesleginizde basanlar dileriz. Bizim ileriki cahsmalanrmz
yapabilmemiz

kesinlikle

egitirne etkilerini"

cok tesekkur eder;

icin gerekli oldugunda karsilasnrrna

icin mutlaka bir rumuz yaziruz. Lutfen sorularm hepsini cevaplamaya 9ahs1111z.

Akhrnza gelen dusunceyi mutlaka yazimz.
Saygtlanmla
Ertugrul iRMAK
Yakm Dogu On. Egt. Yon. A.B.D.
Yi.iksek Lisans Ogrencisi

I.BOLUM: KiSiSEL BiLGiLER
Asagidaki sorulan seceneklerden durumunuza en uygun olanr'X "isareti ile belirtiniz.
1 ) Cinsiyetiniz:
1. (

) Bay

2. (

) Bayan

2 ) Bran~1111z:
3 ) Egitirn Durumunuz:
1. (

) Lisans

2.(

) Lisansustu

4 ) Kac yildir dershanede cahsiyorsunuz:
1( ) 0-5
2( ) 6-10
3( ) 11-15

4(

) 16-20

5(

4. (

) 26- 30

5)Haftahk ders saatiniz:
1. (

) 10-15

2. (

) 16-20

3. (

) 21-25
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) 21 ve ilzeri

II. BOLUM: GORU~ME SORULARI
1. Ozel dershanelerde cahsmayi tercih etmenizin sebepleri nelerdir? Goruslerinizi
aciklayabilir misiniz?

2. Ozel dershanelerde cahsmarun avantajlan ve dezavantajlan sizce nelerdir?

"

)

Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?

3. Ozel dershanede verilen egitim ile devlet okullannda verilen egitim arasmdaki
farklar nelerdir? Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?

4. Ozel dershanelerin KKTC'deki egitim sistemine olumlu ya da olumsuz etkileri
neler? Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?

5. Ozel dershanelerin gelecegi ile ilgili medyada cikan haberler sizi nasil etkiliyor?
Dllstlncelerinizi aciklayabilir misiniz?

6. Derse hazirlarurken dikkat ettiginiz noktalar ve yararlandigimz kaynaklar
nelerdir?

Bir ders saatinde

ders anlatirken

en 90k hangi yontemleri

kullamyorsunuz? Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?

7. Size gore ogrencilerin dershaneye gitme nedenleri nelerdir? Dusuncelerinizi
aciklayabilir misiniz?

8. Ogrencilerin dershanede verilen egitirnden tam olarak yararlanabilmesi icin
ozellikle nelere dikkat etmeleri gerekmektedir? Ogretmen olarak ogrencilere,
smava hazirlarurken en 90k hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Dusuncelerinizi
aciklayabilir misiniz?

9. Lise birincilerinin universite giris smavrnda basansiz olrnasuun nedenleri
nelerdir? Size gore her ogrenci YGS' de basanh olabilir mi? Dtlsuncelerinizi
aciklayabilir misiniz?
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