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Öz 

Ara t rman n amac , küreselle me-kültür ili kisinden e itim örgütlerinin etkilenme 
biçimlerinin s n f ö retmenleri taraf ndan alg lanma düzeylerini betimlemektir. Bu ara t r-
mada, s n f ö retmenlerinin alg lar ara t rmac taraf ndan geli tirilen be li likert tipi ölçek-
le incelenmi tir. Ölçme arac dört ba ms z de i ken, otuz be ba ml de i kenden olu -
maktad r. Ölçme arac n n birinci bölümünde, ö retmenlerin okullar n temsil yönlerinden 
hareketle e itim örgütlerinin küreselle me kar s nda sahip olduklar tutuma; ikinci bölüm-
de küreselle menin kültürel etkileri ve bu ba lamda ö rencilere olan etkilerine dönük yar-
g lara; üçüncü bölümde de ö retmenlerin küreselle meyi okuyabilme ad na sahip olmalar 
gereken donan ma ili kin maddelere yer verilmi tir. Ara t rman n evrenini, Kayseri ili mer-
kez ilçelerinde bulunan 154 ilkö retim okulunda, 2004 2005 ö retim y l nda görev yapan 
2545 s n f ö retmeni olu turmu tur. Ara t rman n örneklemini ise, ara t rma evreninden 
tesadüfî örnekleme(random) yöntemi ile seçilen 35 ilkö retim okulu ve bu okullarda görev 
yapan 519 s n f ö retmeni olu turmaktad r. Ara t rman n alt problemleri çözümlenirken 
frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, güvenirlik analizi, t-testi ve varyans(ANOVA) 
analizi kullan lm t r.  

Ö retmenlerin; küreselle meden ulusal kültürümüz, okullar, ö renciler ve ö ret-
menlerin etkilenme biçimleri üzerindeki alg lar nda; cinsiyet, mezuniyet, k dem ve okulla-
r nda çal t klar süre ba ms z de i kenlerine göre anlaml farkl l klar bulunmu tur. Ara -
t rma sonucunda; kad n ö retmenlerin, erkek ö retmenlere nazaran, küreselle menin gün-
lük ya am deneyimlerimiz üzerindeki-özellikle ö rencilerin üzerindeki- etkisini daha ya-
k ndan takip edebildikleri ortaya ç km t r. K demin artmas yla birlikte küresel kültürel ak 
alanlar na ilginin azald , mezun olunan e itim program aç s ndan bak ld nda ise lisans 
ve üstü mezuniyet derecesine sahip olan ö retmenlerin; di er mezuniyet derecesine sahip 
ö retmenlere nazaran bu süreci daha iyi okuduklar görülmü tür. Özellikle kültür endüstrisi 
yoluyla yay lan kültürel ö eler ve bu ö elerle beraber yerle en dile, e itim ve kültür faali-
yetlerinin ticarile mesine ve bunlara kar yeterli e itim politikalar n n üretilemeyi ine; 
lisans ve üstü mezuniyete sahip, k demi dü ük olan, okullar nda daha az sürede görev yap-
m ö retmenlerin daha duyarl olduklar görülmü tür. 

Anahtar Kelimeler: Küreselle me,  kültürel etkile im, e itim örgütleri, ö retmen 
alg lar . 
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AFFECTS OF GLOBALIZATION-CULTURE RELATIONSH P ON 

EDUCUTIONAL ORGAN ZAT ONS (A CASE STUDY IN KAYSER )  

Abstract 

The aim of this research is to describe the perception level of primary school 
teachers about the effects of influence of globalisation-culture relations. In the research, the 
perception of primary school teachers was analyzed by five-likert-type scale improved by 
the researcher. Scale tool consists of four independent variables and thirty-five dependent 
variable. In the first part of scale tool, , the attitude of educational organizations to 
globalization from the starting point of teachers way of representing their school; in the 
second part, the cultural effects of globalizationand in this context, the decisions about the 
effects on students; in the third part articles about teachers should know in order to read 
globalization are appeared. The center of the research was 2545 primary school teachers 
who worked 2004-2005 education year in 154 primary schools in central districts of             
Kayseri. The sampling of the research is 35 primary school and 519 primary school 
teachers who are chosen randomly in the research center. While the sub problems of the 
research were being solved, frequencies, percentages, standart deviations, reliability 
analysis, t-test and variance(ANOVA) analysis were used. 

In the teachers perceptions of the effects of influence of globalisation about our 
national culture, schools, students and teachers, expressive differences were found 
according to some independent variables such as their gender, graduation, seniorty and 
duration in their schools. In the result of the research , it was discovered that female 
teachers could follow up the effects of globalization to our daily life experiences, especially 
to the effects on the students more closely when compared with male teachers.  It was seen 
that the interest in global cultural flow area is decreasing common with ascending seniority 
and, as going by trainig program graduated, the teachers who have graduate or post-
graduate education could conceive this process better than the teachers that have other 
graduate degrees. Especially, it was seen that the teachers who is junior, have graduate or 
post-graduate education and work less at their own schools are more sensitive to cultural 
elements spreading by way of culture industry and the language settled with these elements; 
to commercialization of educational cultural activities and; to inadequate generated 
education policies.  

Key Words:  Globalisation, cultural interaction, educational organizations, 
teacher perceptions.  

1. Ara t rman n Konusu 

1.1. Küreselle me 

Küreselle meye ça r t rd anlamlar ve etkiledi i alanlar aç s ndan bak l-
d nda, uzun bir geçmi ten bahsetmek gerekir. Küresel kelimesinin kökeni günü-
müzden 400 y l öncesine kadar uzanmaktad r. Ancak kavram olarak 1960 larda 
ortaya ç karak 1980 li y llarda kullan m yayg nla m t r1. 16.yüzy ldaki klasik 
ticaret yollar na alternatif olarak deniz üzerinden yap lan ticaretin geli mesi, Os-

                                                

 

1  Ruud Lubber; The Dynamic Of Globalization, http://www.xs4all.nl /~koorevaa/html/dynamic. html 
web adresinden 14.06.2006 tarihinde al nm t r. 

http://www.xs4all.nl
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manl Devleti nin deniz hâkimiyetini nebaht Deniz Sava sonucu kaybetmesi 
gibi etkenler, bu dönemin bir dönüm noktas olarak görülebilir. lk olarak deniz 
yoluyla dola ma giren mal, sermaye ve baz hizmetler 18.yüzy lda uluslararas 
yat r ma ve ticarete dönü erek kolonile tirmenin ve sömürgecili in sistemli bir 
ekilde büyümesini sa lam t r. Ba lang çta ticari bir mahiyette geli en bu durum, 

kapitalizmin do umuna ev sahipli i yapacak olan co rafyay da belirlemeye ba -
lam t r. Haçl Seferleri nin arkas ndan güçlenen deniz ticareti, o dönemki talyan 
cumhuriyetlerinde büyük sermaye birikimi yaratarak kapitalizmin temel kayna n 
olu turmu tur. Sermayenin hareket kabiliyeti gere i kapitalizmin co rafyas ; takip 
eden yüzy llarda Hollanda, ngiltere ve Fransa gibi ülkelere ta narak sürekli de i-
iklik göstermi tir2.  Dünyay kategorilere ay ran tan mlamalarda sermaye hareket-

lerine ba l olarak sürekli de i iklik göstermi tir. 

Özellikle, merkez-çevre ba lam nda geli tirilen kavramlar alg lamakta 
kulland m z zihinsel çerçevemizin ve bizi de içine alan fakat bizim d m zda 
gerçekle en hiçbir katk ve onay m z olmaks z n tasnifimize imkân veren anlay n 
nas l te ekkül etti ine bak ld nda, Bat l paradigman n bask n rolüyle kar kar -
ya kal r z. Oysa; Avrupal lar ve di erlerinin, geli me derecelerine göre tan mlan-
m toplumlar n, ten rengine göre ayr ma tabi tutulan insanlar n, dini ve kültürel 
çe itlili e ve tekli e sahip toplumlar n- kulland m z kavramsal harita ne olursa 
olsun- kar la t klar yerler (merkez/metropol Bat olarak kabul edildi inde) mer-
kezin d nda olmu tur. 1950 y l ndan itibaren çok kültürlü, çok rkl , çok k tal

 

kent kültürleri Avrupa da görülmeye ba lam ken Birinci/ kinci /Üçüncü Dünya, 
Kuzey/ Güney, Geli memi

 

/Geli mekte Olan/Geli mi , Merkez/ Çevre/Yar Çevre 
ve benzeri terimlerin neredeyse tamam Bat taraf ndan türetilmi tir. King3 ise bu 
tasnife farkl bir aç dan bakm ve Bat l ekonomik ve toplumsal göstergelerden 
hareketle yap lan bu ölçeklendirmeyi; kültürel çe itlilik, rk, etnik köken, toplum 
ve kültür bak m ndan kutupla m günümüzün bat l kentlerini dünyan n dört bir 
yan ndaki benzerleriyle tarihsel aç dan bakarak yorumlad m zda Üçüncü Dün-
ya yla Birinci Dünya n n yer de i tirece ini belirtmi tir. Ancak günümüzde geçerli 
olan ölçeklendirmeye göre, Bat n n d nda kalan dünyada da Bat daki ya am 
biçiminin yayg nla t , tüketim anlay n n giderek Bat yla entegre hâle geldi i, 
ileti imdeki yay lma ve uluslara r irketlerin ve uluslarüstü örgütlerin etki alanla-
r n n geni ledi i bir dönemi nitelemek için yayg n olarak küreselle me kavram -
n n kullan ld n görmekteyiz4. 

Küreselle menin entegrasyon, küçülme, birle me, etkile im, enformasyon 
gibi kelimeleri ça r t r-mas n n yan nda kültür ve dolay s yla kimlik ba lam nda 
olu turdu u etkiler dü ünüldü ünde kelimeye daha geni bir sorumluluk yüklemek 

                                                

 

2  Henry See; Modern Kapitalizmin Do u u. (Çev. Turgut Erim), Yöneli Yay nlar , stanbul 2001, 
s.183. 

3  Antony King; Kültür Mekânlar , Bilgi Mekânlar . Kültür, Küreselle me ve Dünya Sistemi.  (Çev. 
Gülcan Seçkin ve Ümit H. Yolsal), Bilim ve Sanat Yay nlar , Ankara 1998, s.25. 

4  Fahrettin Altun; Küreselle me De il, Dünyan n Bat l la t r lmas , Anlay Dergisi Say 15, stanbul 
2004, s. 44-45. 
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gerekir. Kavram, sosyal bilimlerin hemen hemen hepsiyle do rudan ve dolayl bir 
etkile im içinde olmas na ra men ekonomiyle ili kisi yönünden daha geni bir 
literatür sunmaktad r. nsana ait pek çok alanda dönü üme yol açan küreselle me-
nin tehditleri ve f rsatlar ya da her iki durumun art lar ve eksileri dikkate al nd -

nda birçok tan m ortaya ç km t r. Bu anlamda küreselle meye, biraz da mizahî 
bir gözle öyle bakabiliriz: Bir ngiliz prenses, M s rl sevgilisiyle beraber, Belçi-
ka yap m skoç viskisi ile sarho olmu bir Alman oförün kulland ; Hollanda 
yap m motoru olan bir Alman arabas nda; Japon motosikleti kullanan talyan pa-
parazziler taraf ndan takip edilirken; Cezayirli, Fasl ve Senegalli i çilerin in a 
ettikleri bir Frans z köprüsünün alt nda kaza geçiriyor. Kazadan sonra Amerikal 
bir doktor, Brezilya yap m ilaçlarla yaral lar tedavi ediyor. Ve bu mesaj, Ameri-
kal Bill Gates in kurdu u Microsoft firmas n n Tayvan da üretti i yaz l m ile bü-
tün dünyaya aktar l yor. 5. 

Yukar daki örnekte, dünyan n çe itli yerlerinde yürütülen ekonomik, kültü-
rel ve politik faaliyetlerin nas l bir bile ke olu turduklar çarp c bir ekilde anla-
t lm t r. Bu örnekten hareketle sosyal ili kilerin dünya düzeyinde nas l yo unla t -

n , zaman n ve mekân n nas l s k t n görmek, do al olarak bu yo unlu u ve 
s k may yaratan etkenler üzerinde dü ünmeyi gerektirmektedir. Örnekteki olay n 
bile kesinde ulusötesi irketler, ulusal seçkinler ve uluslararas finans kurulu lar 
gibi etkenlerin oldu u ortaya ç kmaktad r6. Üretimin uluslararas ölçeklere ta n-
mas , irket evlilikleri olarak tarif edilen uluslararas irket birle meleri, ticaretin 
hukuki ve fiziki olarak rahatlamas , sermayenin milli devlet s n rlar ndan ba ms z 
bir ekilde büyümesi ve merkezile mesi gibi nedenler küreselle me ad verilen 
dönemi, çe itli boyutlar da ekleyerek, h zland rm t r7. Bu dönemi etkileyen ko-
numda olan Bat (özellikle Avrupa), Sanayi Devrimi ve Ayd nlanma Ça n n da 
etkisiyle dönemin sonuçlar n lehine çevirme ayr cal n Do u ya( Asya ve Afri-
ka ya) b rakmam t r. Asya ve Afrika, insan ve hammadde potansiyelini, Bat n n 
düalist felsefesiyle ekillenen sanayisine rezerv olma çaresizli inden kurtarmak 
için genelde iktisadi, özelde kültürel bir at l m gerçekle tirememi tir. Ulusötesi 
irketler arac l yla ekillenen bu süreç, ulusal ve uluslar aras ekonomilerin kural-

lar n belirleme gücünü ellerinde tutma noktas na kadar geli mi tir. Gelinen bu son 
noktan n ad na kar l k gelen küreselle me, bilginin topluma mal edilmesi yönünde 
elini çabuk tutan devletler arac l yla ivmelenmi tir. Bilgi toplumuna alt yap y 
olu turan bilim ve teknoloji alan nda gerçekle en ba döndürücü geli meler, Bat 
Avrupa ülkelerinin birlik olu turma çal malar nda yol almalar , geçti imiz yüzy l-
da sava ve ekonomi kaynakl bunal m dönemlerini takip eden uluslararas örgütle-
rin etkinli inin artmas gibi geli melerin ard ndan ortaya at lan Yeni Dünya Düze-
ni yle hayat m z n ayr lmaz bir parças hâline gelen küreselle me; art k her alanda 

                                                

 

5  A. Osman Çal kan; Küreselle me ve Uluslar aras Sermaye Hareketleri: Kriz Kaç n lmaz m ? 
Anlay Dergisi Say 15, stanbul 2004, s.66. 

6  Susan George; Küreselle me, Güç ve Sendikalar n Rolü. Küreselle emeye Kar Sosyal Devletin 
Yap land r lmas nda Sendikalar n Toplumsal Görevi, Harb- Konferanslar 2, Ankara1997, s.21. 

7  Kadir Koçdemir; Milli Devlet ve Küreselle me, Ötüken Ne riyat, stanbul 2004, s.347. 
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kullan lan bir kavram olmu tur8. Ekonomik, ideolojik ve siyasal anlamda ve bu 
alandaki uygulamalarla giderek homojen bir yap ya dönü en dünyan n art k tek bir 
mekân ve dünya bilincine i aret etti ini belirten Robertson9, gelinen bu duruma 
bakarak küreselle meden söz etmenin mümkün oldu unu belirtmektedir. Baz lar 
taraf ndan globalle me olarak da tarif edilen içinde bulundu umuz yeni dönemin 
ad Küreselle me dir. Postmodern ve neoliberal söylemleri, bu anlamda, kapitalist 
ekonomiye(küresel düzene) me ruiyet kazand rmak için üretilen ideolojik ve kültü-
rel argümanlar olarak gören K z lçelik e10 göre de küreselle me, kapitalizmin bir 
ba ka versiyonudur. 

 Morgan11 ise bu dönemde büyük irketlerin dünya çap nda edindikleri 
hammaddeleri, mal ve hizmet olarak dünyan n bir dizi kilit bölgesinde güçlü ve 
e zamanl bir varl k yaratarak en kârl pazarlara satmak suretiyle küresel hâkimiyet 
kurma yönünde geli tiklerini söylemektedir. Bu geli imin sonunda yarat lan paza-
r n, tüketim anlay n biçimleyen küresel bir kültürün varl da her geçen gün 
büyümektedir. Giderek kaybolan ulusal kültürlerin yerini almaya ba layan ve gö-
rünür biçimi popüler kültür yoluyla gerçekle en küresel kültür, çok çe itli irketler 
taraf ndan yayg n hale getirilmektedir. Örne in, McDonalds günde 20 milyon insa-
na hizmet vermektedir. Coca-Cola ise bütün dünyada her gün 1 milyar insana 
ula maktad r. Yine dünyada en fazla izlenen filmlerin yüzde 85 ini Holywood 
yapmaktad r12.  

Küreselle menin ekonomik ve siyasi boyutunun yan nda belki de etkisini 
daha fazla hissetti imiz kültürel boyutu ve bunun e itim örgütlerine etkileri, en 
temelde günlük ya am biçimimize etkileri, son derece hissedilir hale gelmi tir. 
Uzun tarihi aç s ndan küreselle me kavram n n farkl ça r mlar yapmas ola an 
bir durum olsa da günümüzde etkiledi i alanlar aç s ndan dü ünüldü ünde kavra-
ma e itim aç s ndan bakmak ola anüstü önem kazanm t r. Bu durum, e itimin 
üstlenece i görev ve sorumluluklar belirlemede sorumlular oldukça geni ve 
kompleks bir tabloyla kar kar ya b rakm t r.  

Antropologlar n kabul görme olarak aç klad klar kültürün, dünyay tek 
bir mekâna dönü türen ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ili kilerin gerçekle ti-

i uluslar; uluslar aras örgütler, gruplar ve bireyler aras nda oldukça önemli bir 

                                                

 

8  Mehmet S. Ayd n; Küreselle meye Genel Bir Bak . Cemal U ak (Ed.), Siyasi, Ekonomik ve 
Kültürel Boyutlar yla Küreselle me, Ufuk Kitaplar , stanbul 2002, s.12. 

9  Ronald Robertson; Globalization Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London 
1992, s.112. 

10  Sezgin K z lçelik; Küreselle me ve Sosyal Bilimler, An Yay nc l k, Ankara2001,s.15. 
11  Gareth Morgan; Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. ( Çev. Gündüz Bulut), MESS Yay n 

No:280, stanbul 1998, s.370. 
12  J. Davison Hunter ve Joshua Yates;  Küreselle meye Öncülük, Küreselle tirici Amerikan Dünyas . 

Bir Küre Bin Bir Küreselle me, Ça da Dünyada Kültürel Çe itlilik. (Çev. Ayla Ortaç ), Kitap 
Yay nevi, stanbul 2003, s.328.  
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yeri vard r13. Kültürün dönü üme u rad bu süreç, kar m za kar k bir görüntü 
ç karmaktad r. Toplumun temel ta olan bireylerin ya ad de i imi/dönü ümü 
belirleyen çok say da kurumsalla m yap

 

bulunmaktad r. Ekonomik sistem, poli-
tik sistem, e itim sistemi, sa l k sitemi, aile yap s , finansal yap lar, medya sektörü 
gibi alt sistemler bireyi ekillendirmede insanüstü bir i levi yerine getirirken kendi-
leri de yukar da bahsedilen güçlerden do rudan etkilenmektedir14. Elbette ki bu 
dönü ümden, e itimciler ve ö renciler de azamî derecede etkilenmektedir. Hatta 
bu etkilenmenin biçimlerine ba l olarak e itimin hedeflerinde, okulla ma düze-
yinde, e itimin niteli inde; kamusal e itim hizmetinin bölge, gelir düzeyi, bedensel 
engel ve cinsiyet gibi de i kenler aç s ndan adil sunulmas nda, devletin anayasal 
sorumlulu u aç s ndan yetersizlikler ya anmaktad r15.  

H zla geli en ekonomik imkânlar do rultusunda e itim imkânlar yaratma 
süreci de h zla geli meye ba lam t r. Özellikle ülkemizde son y llarda giderek 
artan bir oranda özel okullar n say s artmaktad r. Bu art la birlikte, özel okullarda 
daha iyi e itim verildi i dü üncesinin bir sonucu olarak e itime eri im e itsizli ini 
büyümü tür. Buna bir de az geli mi ve geli mekte olan ülkelerin d borçlar ndaki 
büyümenin etkisiyle e itim, sa l k ve kamusal hizmet harcamalar ndaki dü ü te 
eklenince e itsizlikte büyüme artm t r. E itimde e itsizli in bu yolla artt ülke-
lerde,  borç veren ülke ve uluslar aras kurulu lar n denetimi ve inisiyatifi, e itimi 
de içine alacak ekilde geni lemi tir.  Bu durumu Tomul16, küreselle menin yay l-
ma alanlar nda e itimin sürekli kritik e ikte tutulmas olarak tan mlarken geli -
mekte olan ülkelerde sürekli yap sal uyum ve yeniden yap lanma programlar y-
la kamu harcamalar n n k s ld n belirtmektedir.  

Kültür, do as gere i hayat n içindendir ve insan n ya am deneyimlerinin 
toplam olarak ifade edilebilir. Kültürün bu özelli i geçmi dönemlerde belli bir 
bölgede gerçekle en ili kileri dü ündürse de art k bölgeler içindeki ya am dene-
yimleri s n rlar a arak bölgeler aras güçlü etkile imler olu turmaya ba lam t r. 
Art k ba kalar n n ya am deneyimleri yine ba kalar n n hayat na kolayca girmeye 
ba lam t r. D ar dan ve uzaktan gelen, dünyaya egemen bir pazar n ya am ko ul-
lar n n belirledi i planl ya am deneyimleri, dünya üzerinde bölgesel ya am biçim-
lerini ciddi ekillerde etkilemeye ba lam t r. Popüler hale getirilen planlanm 
ya am deneyimleri çabuk kullan m ve h zl tüketim anlay n , kitle üretiminin 
gere i olarak bu etkile ime kap açan toplumlara yerle mi tir. Spor, sanat, fikir, 
ideoloji, televizyon programlar , cinsel ili kiler, politikalar popüler kültürde tüke-

                                                

 

13  A.Ya ar Sar bay; Kültürel Bir Olgu Olarak Globalle eme. Cemal U ak (Ed.), Siyasi, Ekonomik ve 
Kültürel Boyutlar yla Küreselle me, Ufuk Kitaplar , stanbul 2002, s.47.

 

14  U ur Kömeço lu; Küreselle me, Modernle me, Modernlik, Do u Bat Dü ünce Dergisi Say 18, 
Ankara 2002, s.12. 

15  H.Hüseyin Aksoy; Uluslar aras Kar la t rma Ölçütlerinin Kullan m ve Türkiye, 
http://www.egitimsen.org.tr/ makale/hasanhuseyin aksoy-mart 2003. web adresinden 21.10.2005 
tarihinde al nm t r. 

16  Ekber Tomul; Küreselle me ve E itim E itsizlikleri, E itim Ara t rmalar Dergisi Say 6, An 
Yay nc l k, Ankara 2002, s.80. 

http://www.egitimsen.org.tr/
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time dönük biçimleriyle var olabilmi ve her birinin popüler biçimleri di erlerinin 
de güçlenmesine yard mc olmu tur17. Hayata ili kin bu alanlar n popülerleri yara-
t ld kça yeni tüketim biçimleri ortaya ç km ve bu tüketim biçimlerinin pazarlama-
s nda ise ba rolü televizyon oynam t r.  

nsan n enformasyonda takip etti i yolu bütünüyle de i tiren ve kendisiyle 
ilgili dü ünceleri de kendisi ekillendiren televizyon, enformasyonun sözlü döne-
minden ve yaz l döneminden daha bask n olarak kültür üzerinde ekillendirici bir 
etkiye sahip olmu tur. En büyük etkiyi de ba lam ndan kopar lm enformasyon 
sunarak göstermi tir18. Televizyonla birlikte, di er ileti im teknolojilerinin de etki-
siyle, dünyada giderek di er kültürler üzerinde daha da bask n hale gelen kültürler 
ortaya ç km t r. Hatta giderek küresel bir kültürden bahsetmek mümkün hale gel-
mi tir.  

Kültürün kalbi say labilecek olan sanat ve sanat n alt yap s n olu turan ye-
tenek her geçen gün kendisine ayr lan alanlar n daralmas na ba l olarak zay fla-
maktad r. Bununla birlikte sanat n ticari de er ta d ölçüde ya am ans bulmas , 
e itim sisteminde sanat ve onun altyap s olan yetene i güçlendirecek fiziksel ve 
müfredata dönük tedbirler al nmay sanat çe itlili ini azaltmaktad r. Oysa genel 
bir ifadeyle amaca ula mak için yap lan i i sanata dönü türme gücüne yetenek 
dedi imizde, i i yapan n içinde bulundu u ortamda yeteneklerine ya am ans 
bulmas yla sanat anlay aras ndaki uyumun ko ut oldu unu da sözümüze ekle-
memiz gerekir. Özne ile nesne aras ndaki ili kiyi uygun duyuya kanalize etme et-
kinli ini sanat olarak tan mlad m zda ise yetene in hem de eri hem de yeri 
belirginlik kazan r. nsan n içinde yer ald toplumsal düzene ve toplumsal düzen-
deki yerine vak f olma derecesi, onun; i ini yetenekle, yetene ini ise sanatla bulu -
turma gayesine de zemin olu turmaktad r. Böyle bir zeminde insanla sanat aras n-
daki köprüyü olu turan yetenek; yetisini kullanan insana ke fettikçe tan mak, tan -
d kça ke fetmek isteyen ay r c bir vas f ekleyerek toplumsal yap da yer açmakta-
d r. Bu vasfa sahip olmak isteyen insan; hangi i i yap yor olursa olsun, insanlar 
ars ndaki ili kiye getirdi i aç klamalar ve kurdu u ili kilerde ortaya koydu u aç -
l mlara katt denge bak m ndan; tuttu u yeri en az ndan kendine tan mlarken 
herhangi bir sanat dal ndan ç k yap yorsa verdi i u ra bir tür kültürel i çilik 
olarak tan mlanabilir. Herhangi bir sanat dal ndan hareketle içinde bulundu u kül-
türe katk sa layamayan ya da bu yolu kullanmayan insanlar ise toplumsal yap da 
h zl ç k yapman n i çili ine soyunmay tercih etmektedirler. Bu ç k n en geçer-
li yöntemlerinin sanatla olan monistik ili kisinden do an neticeler; insanlar n, he-
men ve haz r a olan zay fl sebebiyle ço unlukla sanat n aleyhine dönü mektedir. 
nsanlar n i çili ini seçtikleri alan herhangi bir sanat dal ndan hareketle kültürün 

i çili i de ilde, popüler kültürün etkisiyle k sa yoldan toplumsal yap da yükselme-

                                                

 

17  rfan Erdo an; Popüler Kültürün Ne Oldu u Üzerine, Bilim ve Akl n Ayd nl nda E itim Dergisi 
Say 57, Ankara 2004, s.8-9. 

18  Neil Postman;Televizyon Öldüren E lence. (Çev. Osman Ak nhay), Ayr nt Yay nlar , stanbul 
2004, s.90-91. 
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nin i çili i olunca sendikal ba lant lar, memleket ya da mezhep ba lant lar gibi 
alanlar dolduran y nlar k sa sürede üremektedir. 

Bu y nlar n içinde farkl olman n ölçüsü sanatta ula lan nokta olmaktan 
ç kt gibi sanat n te et bile geçmedi i bir zihin çerçevesi, takdir edilmenin ön 
art haline gelmektedir. Tüm bunlar n merkezinde kendini bulan insan, i hayat n-

da güvenli alan tarifinin en ba na üç maymunu oynamay koyarken aksini dü ü-
nerek kimli ini insana ait de erlerin toplam yla özde hale getirmeye çal anlara 
ise maymunlar adas ndaki tek maymunu oynamak dü mektedir. Art k insan ya 
kabul görmenin yoluna girecek ya da kabul etmenin getirdi i sorumlulu u seçecek-
tir. Bu sorumluluk ciddi bir titizlik gerekmektedir. htiyaç duyulan bu titizlik için 
ise sivil toplum anlay ndaki her bir gedi in telafisi, e itim örgütlerinin ç kt lar n-
da kusursuzluk ve temelde insan kalitesi gibi yukar dan a a ya; örgüt kültüründe 
yap lacak olan kültürel yükselmeye ba l olarak da a a dan yukar ya toparlanma 
anlam nda özel bir irade gerektirmektedir. Bu iradenin en ba ta gelen sorumlula-
r ndan biri üphesiz kültürün fabrikas n ayakta tutan i çiler olan ö retmenlerdir. 
Giyimden, sanat anlay na; yemek al kanl klar ndan, kullan lan dile kadar birçok 
alan e itim örgütlerinin sorumluluklar içine girdi i için bu alanlar n yak n-uzak 
çevreden nas l ve ne oranda etkilendi i de öncelikle ö retmenlerin görevleriyle 
örtü mektedir. Öyle ki küreselle menin tek kutuplu dünya profilinde nerde ve nas l 
oldu umuz bir kayg ya dönü tü ünde, bu kayg n n giderilmesi anlam nda en kal c 
çözümlerin e itim örgütlerinin payda lar içinde ö retmenlerden do aca göz ard 
edilmemelidir. Hem yetene in insan farkl k lan özelli inin i lenmesinin hem de 
sanat anlay n n kültüre sa lad katk ba lam nda anahtar rolün sahibi olan ö -
retmenlerin, küreselle me-kültür ili kisine aç k bir dü ünce yap s na kavu malar -
n n sa layaca faydan n en az ndan ayn oranda ö retmenlere oldu u kadar ö ren-
cilere de olaca n

 

unutmamak gerekir. Sonuçta ö retmelerin küreselle menin kül-
türel etkilerine kar bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri öncelikli ihtiyaçlar m z ara-
s ndad r. 

1.2.  Farkl yakla mlardan küreselle me 

Bu çal man n kapsam nda, küreselle menin pek çok alanda oldu u gibi 
kültürel alanlarda yol açt de i im ve dönü ümlerden, kültürün bir anlamda fab-
rikas olan e itim örgütlerinin kültürel niteliklerine ve bu örgütlerdeki çevre-örgüt 
ili kilerinin nas l etkilendi ine yer verilmi tir. Dolay s yla küreselle menin kültürel 
boyutunun e itim örgütlerine etkilerini ortaya koymak amac yla küreselle -
me(globalization) kavram n n de erlendirilmesinde, elde edilen farkl boyutlar ve 
çok geni bir literatür uygun ba lant lar ve daraltmalarla çal man n içeri ine dahil 
edilmi tir. Söz konusu kavramla ilgili olarak ortaya konan yakla m-lar n f rsat-
lar , tehditler ve her iki bak nda kar la t rmas n yaparak üçüncü bir bak 
aç s ortaya koyan söylemler olarak topland n belirtmek mümkündür. Bu du-



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (279-310 s.)   

287

 
rumda ortaya a r küreselciler, ku kucular ve dönü ümcüler olmak üzere üç farkl 
yakla m ortaya ç kmaktad r19. 

A r Küreselciler: Bu görü ün en belirgin özelli i; toplumlar n ilerleme, 
bilgi toplumu olma gibi ortak ç karlar n n-güçlenen ileti im teknolojilerinin de 
etkisiyle-küresel bir uygarl a dönü ece i noktas nda belirmektedir. Küreselle me-
yi f rsatlar bütünü olarak görenlerin ekonomik ve siyasal bak mdan, ayr ca uluslar 
aras düzen bak m ndan herkese olumlu getirileri oldu u yönünde iddialar vard r. 
Ça da l k ve geli me getiren küreselle me sürecinin, ileti imdeki geli melerde göz 
önüne al nd nda, dünya sermayesini art rd ve kaynaklar ak ll ca kullanma 
imkânlar sa lad görü ünde birle en küreselciler, bunun daha da h zlanaca n 
dü ünmektedirler. Siyasal bak mdan demokrasi ve insan haklar n n, ileti im imkân-
lar ndan da yararlanarak, küreselle me arac l yla bu alanlarda geli imini tamam-
layamam dünyan n di er bölgelerine ula aca ve bu ba lamda giderek dünya 
bar ( Bat Bar )n sa layaca söylemi küreselcilerin ana fikrini olu turmakta-
d r20. 

Ku kucular: Bu görü ise küreselle meyi kapitalizmin silahs z egemenli i 
olarak görmekte ve küreselle me kar t bir söylemle öne ç kmaktad r. Küreselle -
meyi daha çok tehdit olarak alg layan ve ad na ku kucular denen yakla m n teme-
li, küreselle meyi vah i kapitalizmin yeni artlara uyarlanm ve makyajlanm bir 
versiyonu oldu u kabulüne dayan r. Ku kucular, dünya ekonomisi içerisindeki 
e itsizli in, farkl kültür ve bölgeler aras nda çat maya do ru yol alaca n sa-
vunmaktad rlar21. Bu geli mede en büyük etken Bat n n ya am tarz olmaktad r. 
Ku kucular, Fukuyama'n n "Tarihin Sonu" ile Huntington'un "Medeniyetler Çat -
mas "  tezlerini; bu süreç içerisinde Yeni Dünya Düzeni ni yayg n-la t rma, yuka-
r da kastedilen döneme me ruiyet katma çabas n n bir ürünü ve bir tür manipülas-
yon olarak görürler22. Ku kucular; kapitalist Bat sisteminin teknik alanlarda, ula-

m ve haberle me alanlar ndaki geli mesine ba l olarak; Modernite , 
Postmodernite

 

ve Yeni Dünya Düzeni

 

gibi kavramlar n devam ve en son mo-
deli olarak küreselle me yi piyasaya sürdüklerini dü ünmektedirler23. 

Dönü ümcüler: Dünya düzenini ve modern toplumlar yeniden ekillendi-
ren ana güç olarak küreselle meyi gören dönü ümcülerin; sosyal, siyasi ve ekono-
mik alanda ileti im imkânlar n n da etkisiyle zorunlu bir de i im ya and dü ün-
cesiyle birle tikleri görülmektedir. Dönü ümcülere göre, eski al kanl klar n k sa 

                                                

 

19  R.Cengiz Akçay; Küreselle me, E itimsel Yoksunluk ve Yeti kin E itimi, Milli E itim Dergisi, 
Say 159, http://yayim.meb.gov.tr    /yayimlar/159/ akcay.htm. web adresinden 16.09.2004 tarihin-
de al nm t r. 

20  Bask n Oran; Küreselle me ve Az nl klar, maj Yay nevi, Ankara 2001, s.1-2.  
21  Anthony Giddens; Elimizden Kaç p Giden Dünya. (Çev. Osman Ak nhay), Alfa Yay nlar , stan-

bul 2000, s.59.  
22  Reha F rat; Küreselle me: mkân ya da Tehdit- Bir Psikososyal Perspektif Denemesi, Köprü Der-

gisi Say 77, stanbul 2002,  s.64.  
23  H.Bayram Kaçmazo lu; Do u-Bat Çat mas Aç s ndan Globalle me, E itim Ara t rmalar  

Dergisi Say 6,  An Yay nc l k, Ankara   2000, s.48-49. 

http://yayim.meb.gov.tr
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sürede y k larak yerine yenilerinin kondu u; özellikle sosyal, siyasi ve ekonomik 
alanlarda de i melerin ya anmas nda en büyük etken olan küreselle me, kültürel 
temaslara da imkân vermesi nedeniyle etkile imi art ran bir özellikte görülmekte-
dir. leti imde ya anan büyük geli melere ba l olarak ekonominin hizmet sektörü-
ne daha fazla ba l hâle gelmesiyle de bilgi, e lence ve ileti imin ekonominin ana 
sektörleri oldu unu vurgulamaktad rlar24. 

1.3.E itim örgütlerinin kültürel kimli i ve önemi 

Kültürün hayata geçirili inde birey ya da toplumun varl na duyulan ihti-
yaç gibi, her insan n kültürden pay almas nda da e itimin varl na ihtiyaç duyul-
maktad r. Kültürü insan n olumlu yönde yap p etmelerinin dam t lm ve billurla t -
r lm bir sunumu, içselle tirilmesi istenen ba ar lar bütünü olarak tan mlayan 
Çotuksöken25, kültürü aktarma rolünü e itime yüklemektedir. Kültürü i lemek, 
kültüre fabrikal k etmek e itimin en ba ta gelen görevleri aras ndad r. E itim sis-
temimizin yasal çerçevesinde de bu öneme dikkat çekilmi , Türk Millî E itiminin 
amaç ve görevlerini belirleyen 1739 say l Milli E itim Temel Kanunu nun kültüre 
vurgu yapan 2. maddesi, a a daki ekilde düzenlenmi tir:  Türk Millî E itiminin 
genel amac , Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk ink lâp ve ilkelerine ve Anaya-
sada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili ine ba l ; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, 
manevi ve kültürel de erlerini benimseyen, koruyan ve geli tiren; ailesini, vatan n , 
milletini seven ve daima yüceltmeye çal an; insan haklar na ve Anayasa n n ba lan-
g c ndaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti ne kar görev ve sorumluluklar n bilen ve bunlar davran 
hâline getirmi yurtta lar olarak yeti tirmek,  

Kanunda da belirtildi i gibi e itimin çerçevesinin bireyleri güçlü bir kültü-
rel donan mla hayata haz rlamak oldu u vurgulan rken bu donan m sa layacak 
olan n n, e itim örgütlerinin i görenleri olan, ö retmenlerin oldu unu unutmamak 
gerekmektedir. Ö retmenlerin söz konusu niteli i ta malar n n gereklili i 1982 
y l nda toplanan Milli E itim uras nda;  Bir e itim sisteminin en önemli unsur-
lar n ö retmen ve e itim uzmanlar te kil eder. E itim sisteminin ba ar s , temelde 
sistemi i letecek ö retmenlerin niteliklerine ba l d r. eklinde vurgulanm t r26.  

Kültürün en geni ve belirgin tan m n n anlam in a etme amac yla sürdürü-
len ya am düzeni oldu u söylenebilir. Örne in; siyasi, ekonomik, vb. alanlardan 
söz edildi inde ana ba l klar yla bu alanlar konu mak gerekir. Ancak kültürden 
bahsediliyorsa k saca insanlar n bireysel ve kolektif bir ekilde birbirleriyle kur-

                                                

 

24  Veysel Bozkurt; Küreselle me: Kavram, Geli im ve Yakla mlar,  www.isguc.org/vbozkurt1.htm 
.web adresinden 03.02.2006 tarihinde al nm t r. 

25  Betül Çotuksöken; Felsefe Aç s ndan Küreselle me ve Kültür, S.Kili(Haz.), Cumhuriyet ve Küre-
selle me, Kültür Bakanl Yay nlar , Ankara 2002, s.168. 

26  XI. Milli E itim uras ; (8 11 Haziran 1982) Öneriler, Konu malar, Kararlar. Milli E itim Bas -
mevi, Ankara 1982. 

http://www.isguc.org/vbozkurt1.htm
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duklar ileti im neticesinde ya amlar n n anlam kazand dilimizin çerçevesini 
olu turur27 . 

Bolay a28 göre, insan n evrenden tutun günlük ili kilerini sürdürdü ü ma-
hallesine kadar toplumu, olaylar , hareket ve davran lar manaland rma; onlara 
canl l k kazand rma, onlar yorumlama demek olan kültüre tek kelimeyle anlam 
verme eklinde bir aç klama getirilebilir. nsan, anlam verme i ini inançlar na, 
ba land de erlere, ya ad mekâna yani çevreye göre yapmaktad r. Manalan-
d rma/anlam verme olarak kabul edilen kültür; d ardan gözlenebilen, d a yans -
yan ö eler, semboller(simgeler) ve davran lard r. Kültürü bir toplumda seçkinlerin 
ya da y nlar n ideolojisi olarak gören Althusser29, seçkinler olarak tarif etti i 
egemen s n f n y nlara e itim ya da ba ka yollarla kabul ettirdi i ideoloji ola-
rak tan mlar. Kültürü, bireyin d dünyadan ald mesajlar n üzerine yans tt 
bilgiler ekran oldu unu belirten Moles e30 göre de, dü ünceyle kültür aras ndaki 
s k bir ili ki vard r. Kültürü hangi tan mlaman n nda ele al rsak alal m, e iti-
min kültüre köprü olma vasf yla kar la r z. Bir ba ka ifadeyle kültür hangi biçim-
lenmeyle canl l k kazanacaksa bunu ancak e itimin ta y c l yla yapacakt r. Bu 
anlamda kültürün bir ku aktan öbürüne aktar lmas e itimin en ba ta gelen görevi-
dir31. Bu durumda kültürün ta y c l n yapacak olan e itimin, kültürün donmas -
na kar etkili olabilmesinin yolu; e itim faaliyetlerinde dü ünceyi güçlendiren 
süreçlere yer vermekle aç lacakt r. Dü ünceyi güçlendirmek için sanat ve sanata 
ula mada ön art olarak kabul edebilece imiz yetene in önünün mutlaka aç lmas 
gerekmektedir.  

2.Ara t rman n amac  ve önemi 

Bu ara t rman n amac , küreselle me-kültür ili kisinden e itim örgütlerinin 
etkilenme biçimlerinin s n f ö retmenleri taraf ndan alg lanma düzeylerinde, s n f 
ö retmenlerinin bireysel özelliklerine göre, anlaml farkl l klar olup olmad n 
ortaya koymakt r. Bu amaçla a a daki sorulara cevap aranm t r. 

Küreselle menin kültürel boyutundan; 

a.   Genel anlamda ulusal kültürümüzün, 
b.   Kültürün fabrikas olarak kabul edilen okullar n, 

                                                

 

27  John Tomlinson; Küreselle me ve Kültür. (Çev. Arzu Eker), Ayr nt Yay nlar , stanbul 2004, 
s.33. 

28  S. Hayri Bolay; Kültürel Bir Olgu Olarak Globalle eme. Cemal U ak (Ed.),  Siyasi, Ekonomik ve 
Kültürel Boyutlar yla Küreselle me, Ufuk Kitaplar , stanbul 2002, s.60. 

29  Louis Althusser; Felsefe ve Bilim Adamlar n n Kendili inden Felsefesi. (Çev. Ömür Sezgin), 
Verso Yay nlar Ankara 1990, s.49. 

30  Abraham A. Moles;  Kültürün Toplumsal Dinami i. (Çev. Nuri Bilgin), Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yay nlar zmir 1983,  s.270. 

31  lhan Ba göz; Türkiye nin E itim Ç kmaz ve Atatürk, Kültür Bakanl Yay nlar , Ankara 1998, 
s.38.    
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c.   Okullar n varl k nedeni olan ö rencilerin, 

d. E itim örgütlerinin i görenleri olan ö retmenlerin etkilenme düzeyleri 
hakk nda s n f ö retmenlerinin; cinsiyet, k dem, mezun olduklar e itim programla-
r ve çal t klar okulda bulunduklar süre de i kenlerine göre alg lar aras nda an-
laml farkl l klar var m d r?  

3.Ara t rman n yöntemi 

Bu ara t rma,  tarama modelindedir. Bu ara t rmayla,  küreselle me-kültür 
ili kisinin e itim örgütlerini, ö retmenleri, ö rencileri ve genel olarak kültürel 
yap y hangi biçimlerde etkiledi inin s n f ö retmenlerince alg lanma düzeyi be-
timlenmeye çal lm t r. 

3.1  Ara t rman n evreni ve örneklemi 

Ara t rman n evrenini, 2004 2005 ö retim y l nda Kayseri ili merkez ilçe-
leri olan Hac lar, ncesu, Melikgazi, Kocasinan, Talas  merkez ilçelerinde bulunan 
154 resmî ilkö retim okulu ve bu okullarda görev yapan 2545 s n f ö retmeni olu -
turmu tur. Ara t rman n örneklemini belirlerken büyük ilçeler olan Melikgazi ve 
Kocasinan ilçelerinden 10 ar tane, küçük ilçeler olan Hac lar, ncesu ve Talas ilçe-
lerinden 5 er tane oku ara t rma evreninden tesadüfî örnekleme(random) yöntemi 
ile seçilmi tir. Seçimi yap lan toplam 35 okul ve 519 s n f ö retmeni ara t rman n 
örneklemini olu turmas na ra men ara t rma süreci içinde ö retmenlerden 407 
tanesine ula lm t r. 

3.2.  Verilerin toplanmas ve çözümlenmesi 

Uzman görü leri ve küreselle me-kültür ili kisi alan nda yap lan yerli ve 
yabanc literatür taramas do rultusunda haz rlanan 35 maddelik taslak form, bir 
grup s n f ö retmenin ele tirisine sunulmu ve al nan geri bildirimlerden formun 
anla l rl nda sorun olan maddelerinin üzerinde gerekli düzeltmeler yap larak 
ifade yönünden daha anla l r duruma getirilmi tir. Ölçe in güvenirlik düzeyinin 
analizi için, ö retmenlerin ankete verdikleri cevaplar do rultusunda Cronbach alfa 
de erine bak lm t r. Küreselle me-Kültür li kisinin E itime Etkileri Ölçe inin 
alfa güvenirlik katsay s ; .76 olarak tespit edilmi tir.  

Ölçek üç bölümden olu mu tur. Ölçe in ilk be maddesi, genel olarak 
okullar n ve okullar temsil etme özellikleri dikkate al narak ö retmenlerin küresel-
le me-kültür ili kisinden etkilenme biçimlerini ve bu etkilenmeye yönelik s n f 
ö retmenlerinin alg lar n belirlemek üzere olu turulmu tur. 6 30 aras maddeler 
ise küreselle menin kültürel anlamda do urdu u etkiler ve bunun ö renciler ve 
okullardaki güncel kar l klar na ili kin ö retmen alg lar na yönelik olarak haz r-
lanm t r. Son be madde ise ö retmenlerin küreselle menin giderek artan etkileri 
ba lam nda ki isel donan mlar n ölçmeye dönük ifadelerden olu mu tur. Veri 
toplama arac n n boyutlar ve madde da l mlar ise öyledir: Küreselle me-kültür 
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ili kisinden genel olarak kültürel yap m z n etkilenme boyutu 11 madde, küresel-
le me-kültür ili kisinden kültürün fabrikas olarak kabul edilen okullar n etkilenme 
boyutu 8 madde, küreselle me-kültür ili kisinden, okullar n varl k nedeni olan 
ö rencilerin etkilenme boyutu 11 madde ve küreselle me-kültür ili kisinden,  e i-
tim örgütlerinin i görenleri olan ö retmenlerin etkilenme boyutu 5 maddeden 
olu mu tur. 

Veri toplama arac nda yer alan maddelerde be li likert tipi bir ölçek kulla-
n lm t r. Anketin birinci bölümdeki seçeneklerin Çok Kötü seçene i için 1, Kö-
tü seçene i için 2, Orta seçene i için 3, yi seçene i için 4, Çok yi seçene-

i için 5 puan verilmi tir. Anketin ikinci bölümündeki maddeler için Tamamen 
Kat lm yorum seçene i için 1, Kat lm yorum seçene i için 2, Fikrim Yok 
seçene i için 3, Kat l yorum seçene i için 4, Tamamen Kat l yorum seçene i 
için 5 puan verilmi tir. Anketin son bölümünde ise Gerekli Bulmuyorum seçene-

i için 1, Hiç seçene i için 2, Çok Nadir seçene i için 3, Bazen seçene i için 
4, Düzenli seçene i için 5 puan verilerek olumsuzdan olumlu seçene e do ru 
artan bir biçimde puanlanm t r. Bu puanlamada en olumsuz ifade 1, en olumlu 
ifade ise 5 olarak kabul edilmi ve yorumlanm t r. Belirtilen durum dikkate al na-
rak ö retmenlerin veri toplama arac ndaki yarg lara kat lma derecelerine verilen 
a rl klar n s n rlar a a daki gibi belirlenmi ve aritmetik ortalamalar n yorum-
lanmas nda puan aral klar e it tutulmu tur. Anketin her bölümü için a a da belir-
tilen:  

1. 1.00 1.80  
2. 1.81 2.60  
3. 2.61 3.40  
4. 3.41 4.20  
5. 4.21 5.00 puan aral klar esas al nm t r. 

Ara t rmada verilerin çözümlenmesi için SPSS 11.5 For Windows Prog-
ram kullan larak ba ms z de i kenlere göre t testi ve tek yönlü varyans analizi 
kullan lm t r.  

4. Bulgular - yorum 

Bu bölümde, ara t rmada ele al nan ana problem ve alt problemlerin çözü-
mü için toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi sonucunda elde edilen bulgular 
ve bunlar n yorumlar yer almaktad r. Ö retmenlerin; cinsiyet, mezuniyet, k dem 
ve okulda bulunduklar süre ba ms z de i kenleri alt problemlerle anlaml l k ili -
kisine göre tablola t r lm t r. Küreselle menin kültürel boyutunun ulusal kültürü-
müze, okullara, ö renci ve ö retmenlere etkilerini s n f ö retmenlerinin alg lama 
düzeylerinde ba ms z de i kenlere göre anlaml bir fark olup olmad na bak l-
m t r. Anlaml fark bulunan maddeler her bir ba ms z de i kenin içinde yukar -
daki s raya uygun olarak alt problemlere göre grupland r larak verilmi tir. Tablo-
1 de ö retmenlerin cinsiyet bilgileri yer alm t r. Tablo-1 den sonra birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü alt problemler ve her bir alt probleme ili kin anket maddeleri-
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ne ait çözümlemeler s ras ile verilmi tir. Ayn ekilde; tablo-2 de yer alan ö ret-
menlerin mezun olduklar e itim programlar n n düzeyi ba ms z de i keni, tablo-
3 te yer alan k dem ba ms z de i keni, tablo-4 te yer alan okulda bulundu u süre 
ba ms z de i keni alt problemlere göre grupland r lm anket maddeleriyle anlam-
l l k ili kisine sokulmu ve sonuçlar tablola t r l rken ba ms z de i kenlerin tablo 
say lar içinde numaraland r larak verilmi tir.  

Tablo 1. Cinsiyet 

Cinsiyet N % 

Kad n 175 43,0 

Erkek 232 57,0 

TOPLAM 407 100 

 

Tablo 1 den de görülebilece i gibi anketi dolduran ö retmenlerin %43,0 kad n, 
%57.0 erkektir.    

Tablo 1.1. Küreselle me-Kültür li kisinden Genel Olarak Kültürel Yap m z n Et-
kilenme Düzeyi Hakk nda Cinsiyet De i kenine Göre S n f Ö retmenlerinin Görü lerinin 
Farkl la p Farkl la mad n Belirlemek Üzere Yap lan li kisiz Grup T Testi Sonucunda 
Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulunan Maddeler 

Tablo-1.1 de yer alan 
6[t(405)=-2.40, p<.05], 12[t(405)=2.46, p<.05] ve 
13[t(405)=2.60, p<.05]. maddede erkek ve 
kad n ö retmenlerin cevaplar 
istatistikî aç dan .05 düzeyinde 
anlaml bulunmu tur. Cevaplar n 
aritmetik ortalamas n n Kat l yo-
rum derecesinde yo unla t 
görülmü tür. Bu sonuçlara göre, 
erkek ö retmenlerin kültürel de-

erlerimizde ya anan de i ime 
ilgili olduklar n , fakat bu dönü-
ümün sonuçlar ve hangi kanal-

lardan gerçekle ti i konusunda 
kad n ö retmenlere nazaran ayn 
ilgiyi ta mad klar n

 

dü ünülebili-
riz. Kültürel dönü ümde televiz-

yonun inkâr edilemez etkisini, özellikle markala maya katk s n , erkeklere nazaran al veri-
e daha ilgili olan kad n ö retmenlerin daha iyi gözlemledikleri söylenebilir.  

Di er 8 madde üzerinde yap lan ili kisiz grup t Testi sonucunda kad n ve erkek s -
n f ö retmenlerinin alg lar aras nda, cinsiyet de i kenine göre, istatistikî aç dan anlaml 
farklar bulunmam t r.  

Cinsiyet N 

 

ss Sd SHX t P 

6: Kültürel de erlerimiz üzerinde küreselle menin kültürel 
boyutunun dönü türücü etkisi vard r. 

Kad n 175 3,94 0,76 

Erkek 232 4,13 0,78 
405 0.05 -2,40 p<.05 

12: Kültürümüze yerle en tüketim ç lg nl markalar n  
yaratt bir olgudur 

Kad n 175 4,10 0,99 

Erkek 232 3,82 1,19 

405 0.07 2,46 p<.05 

13: kültürel de i imin ana belirleyicisi televizyondur. 

Kad n 175 3,97 1,01 

Erkek 232 3,67 1,24 

405 0.07 2,60 p<.05 
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Tablo 1.2. Küreselle me-Kültür li kisinden Okullar n Varl k Nedeni Olan Ö -

rencilerin Etkilenme Biçimleri Hakk nda Cinsiyet De i kenine Göre S n f Ö retmenlerinin 
Görü lerini çeren li kisiz Grup T Testi Sonucunda Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulu-
nan Maddeler  

Tablo-1.2 de belirtilen 
maddelere kad n ve erkek ö ret-
menlerin verdikleri cevaplar ista-
tistikî aç dan .05 düzeyinde anlam-
l

 

bulunmu tur. 23[t(405)=4.80, p<.05]. 
maddede, kad n ve erkek ö ret-
menlerin verdikleri ve cevaplar n 
a rl k de erinin Kat l yorum 
derecesine denk geldi i görülmek-
tedir.  24[t(405)=2.10, p<.05].madde de 
kad n ö retmenlerin verdikleri 
cevaplar n Katl yorum , erkekle-
rin verdi i cevaplar n ise Fikrim 
Yok derecesinde yo unla t 
görülmü tür. 25[t(405)=4.01, p<.05]. ve 
27[t(405)=2.01, p<.05]. maddelere verilen 
cevap-larda kad n ö retmenlerin 
Tamamen Katl yorum , erkek 

ö retmenlerin ise Kat l yorum 
derecesinde yo unla t görülmü tür. Bu cevaplar, küresel kültürel etkilerin ö renciler 
üzerinde; giyim, moda, beslenme al kanl klar ve güven konusunda nas l bir etki yaratt -
na ili kin kad n ö retmenlerin daha yüksek bir ilgiye sahip olduklar n göstermektedir. 
Bunlara ve ayr ca ö rencilerin beslenme al kanl lar üzerinde etkili olan unsurlara daha 
yak ndan ilgi göstermelerinde annelik rollerinin de etkili oldu undan söz etmek mümkün-
dür. Ayr ca her ö retim kademesinde bir s nav n olmas

 

ve bu s navlarda ba ar l olman n 
belli derslerde ba ar l olmakla mümkün olmas n n bir sonucu olarak ö rencilerin kültürel 
faaliyetlere daha az ilgi gösterdikleri yönündeki yarg lara kad n ö retmenlerin gösterdikleri 
kat l m, ö renciler üzerindeki gözlemlerinde erkek ö retmenlere nazaran daha güçlü olduk-
lar  sonucunu ç karmaktad r. 

Di er 7 madde üzerinde yap lan ili kisiz grup t Testi sonucunda kad n ve erkek s -
n f ö retmenlerinin alg lar aras nda, cinsiyet de i kenine göre, istatistikî aç dan anlaml 
farklar bulunmam t r.         

Cinsiyet N 

 

ss Sd SHX t P 

23: Ö rencilerin k yafet tercihleri üzerinde ekillendirici etkiyi 
bask n olarak moda yerine getirmektedir. 

Kad n 175 4,03 0,83 

Erkek 232 3,55 1,10 
405 0.06 4,80 p<.05 

24: Bireyde(ö rencilerde) yüksek öz denetimi vurgulayan 
kültürel miras m z n yerini giderek yüksek öz güven         
doldurmaktad r. 

Kad n 175 3,45 1,06 

Erkek 232 3,23 1,06 
405 0.08 2,10 p<.05 

25: Ö rencilerin beslenme al kanl klar nda görülen fast-food 
tarz beslenmeyi reklâmlar ekillendirmektedir 

Kad n 175 4,34 0,76 

Erkek 232 3,97 1,03 
405 0.05 4,01 p<.05 

27: lkö retim birinci kademe ö rencileri kültürümüze ait 
sanat, spor ve müzik türlerini yeterince tan yamamaktad r 

Kad n 175 4,28 0,75 

Erkek 232 4,11 0,90 
405 0.05 2,01 p<.05 
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Tablo 1.3. Küreselle me-Kültür li kisinden,  E itim Örgütlerinin  Görenleri 

Olan Ö retmenlerin Etkilenme Biçimleri Hakk nda Cinsiyet De i kenine Göre S n f Ö -
retmenlerinin Görü lerini çeren li kisiz Grup T Testi Sonucunda Aritmetik Ortalamalar 
Anlaml Bulunan Maddeler 

Tabloda belirtilen 
32[t(405)= 2.22, p<.05].mad-deye kad n 
ve erkek ö retmenlerin verdikleri 
cevaplar istatistikî aç dan .05 dü-
zeyinde anlaml bulunmu tur. 
Ö retmenlerin verdikleri cevapla-

r n a rl k de erinin Bazen derecesine denk geldi i görülmektedir. Küresel-kültürel ak 
alanlar ndan biri olan medyan n kad nlar konu alan programlara daha çok yer vermesinin 
kad nlar n aritmetik ortalamalar nda görülen bu farkl l a neden oldu undan söz edilebilir. 
Ayr ca sinema, tiyatro ve müzik alan ndaki isimlere kad n programlar nda daha çok yer 
verilmesinin de bu etkiyi art rd dü ünülebilir. 

Di er 4 madde üzerinde yap lan ili kisiz grup t Testi sonucunda kad n ve erkek s -
n f ö retmenlerinin alg lar aras nda istatistikî aç dan, cinsiyet de i kenine, göre anlaml 
farklar bulunmam t r. 

Küreselle me-kültür ili kisinden kültürün fabrikas olarak kabul edilen okullar n 
etkilenme biçimlerini ölçmeye yönelik maddeler hakk nda, cinsiyet de i kenine göre s n f 
ö retmenlerinin görü leri üzerinde yap lan ili kisiz grup t testi sonucunda, kad n ve erkek 
s n f ö retmenlerinin alg lar aras nda istatistikî aç dan anlaml farklar bulunmam t r.  

Tablo 2. Ö retmenlerin mezun olduklar e itim program

 

Mezuniyet N % 

Önlisans ve Alt

 

222 54,5 

Lisans ve Üstü 185 45,5 

TOPLAM 407 100 

 

Tablo-2 den de görülebilece i gibi anketi dolduran ö retmenlerin %54,5 i önlisans 
ve alt , %45.5 i ise lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahiptir.            

Cinsiyet N 

 

ss Sd SHX t P 

32: Sinema, tiyatro, müzikal etkinlik gibi kültürel faaliyetlere 
ne s kl kla kat l rs n z? 

KADIN 175 3,70 0,75 

ERKEK 232 3,53 0,71 
405 0.05 2,22 p<.05 
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Tablo 2.1. Küreselle me-Kültür li kisinden Genel Olarak Kültürel Yap m z n 

Etkilenme Biçimleri Hakk nda Mezuniyet De i kenine Göre S n f Ö retmenlerinin Görü -
lerini çeren li kisiz Grup T Testi Sonucunda Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulunan 
Maddeler  

Tablo-2.1. deki madde-

lere ö retmenlerin verdikleri 

cevaplar istatistikî aç dan .05 

düzeyinde anlaml

 

bulunmu tur. 

11[t(405)=2.66, p<.05].maddeye ön 

lisans ve alt nda mezuniyet dere-

cesine sahip ö retmenlerin ce-

vaplar n n aritmetik ortalamas -

n n Fikrim Yok , lisans ve üstü 

mezuniyet derecisine sahip olan-

lar n ise Kat lm yorum derece-

sinde yo unla t görülmü tür. 

17[t(405)=-1.93, p<.05].mad- dede her 

iki grubunda aritmetik ortalama-

s n n Tamamen Kat l yorum derecesinde yo unla t görülmü tür. 19[t(405)=-3.81, 

p<.05].maddede ise her iki grubunda cevaplar n n Kat l yorum derecesinde yo unla t 

görülmü tür. Lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahip olan ö retmenlerin küresel ölçekte 

ya anan ve kültür endüstrisinin etkinlikleriyle ortaya ç kan baz gün ve haftalar n dünya 

çap nda bir birlik do urarak insanlar ayn tepkiler vermeye, ayn tarzda tüketim yapmaya 

yöneltmesi konusuna akademik e itimlerinin de etkisiyle daha yüksek ilgi/kat l m göster-

mi lerdir. Bu ilginin bir devam olarak e itim politikalar n da bu sürecin etkilerine kar 

yeterli bulmad klar dü ünülebilir. Ayr ca dil-kültür ili kisine ve küresel kültürün yay lma 

alanlar ndan en güçlüsü say labilecek enformasyon teknolojilerine daha yak n ve yatk n 

olmalar n n da di er mezuniyet derecesine sahip olan ö retmenlere nazaran süreci daha iyi 

gözlemlemelerine yol açt söylenebilir.  

Di er 8 madde üzerinde yap lan ili kisiz grup t Testi sonucunda önlisans ve alt ile 
lisans ve üstü mezuniyet derecisine sahip ö retmelerin alg lar aras nda istatistikî aç dan, 
mezuniyet de i kenine göre, anlaml farklar bulunmam t .  

Mezuniyet N 

 

ss SHX Sd t p 

11: Küresel ölçekte ya anan baz gün ve haftalar(sevgililer günü, 
y lba kutl. gibi) kültürel zenginliktir. 

Önlisans 
ve Alt

 

222 2,65 1,23 

Lisans ve 
Üstü 

185 2,35 1,07 

0,08 405 2,66 p<.05 

17: TV nin olumsuz etkilerine kar tedbir almada etkili e itim 
politikas üretilememektedir 

Önlisans 
ve Alt

 

222 4,26 0,90 

Lisans ve 
Üstü 

185 4,42 0,81 

0,06 405 -1,93 p<.05 

19: Konu ma dilimize yerle en yabanc kelimeler anlat m     
zenginli i sa lamamaktad r 

Önlisans 
ve Alt

 

222 3,43 1,18 

Lisans ve 
Üstü 

185 3,84 0,92 

0,08 405 -3,81 p<.05 
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Tablo 2.2. Küreselle me-Kültür li kisinden Kültürün Fabrikas Olarak Kabul 

Edilen Okullar n Etkilenme Biçimleri Hakk nda, Mezuniyet De i kenine Göre, S n f Ö -
retmenlerinin Görü lerini çeren li kisiz Grup T Testi Sonucunda Aritmetik Ortalamalar 
Anlaml Bulunan Maddeler  

Tablo-2.2 de yer alan 
1[t(405)=2.82, p<.05], 3[t(405)=2.16, p<.05], 
4[t(405)=3.46, p<.05]. ve 29[t(405)=-1.96, 

p<.05] maddelere ö retmenlerin 
verdikleri cevaplar istatistikî 
aç dan. 05 düzeyinde anlaml

 

bulun-mu tur. 1, 3 ve 4. madde-
lerde ön lisans ve alt nda mezu-
niyet derecesine sahip ö retmen-
lerin verdik-leri cevaplar n arit-
metik ortalamas n n yi dere-
cesinde yo unla t , di er gru-
bun ise Orta derecesinde yo-

unla t görülmü tür.  29.mad-
dede ise her iki grubunda cevap-
lar n n Kat l yorum derecesinde 
yo unla t görülmü -tür. 
Önlisans ve alt nda mezuniyet 
derecesine sahip olan ö retmen-
lerin mevcut durumu mesleki 
ba lang çlar ndaki seviyeyle 
kar lat rd klar nda h zl bir de i-
im geçirmi olarak görmeleri, 

lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahip olan ö retmenlerin ise e itimleri süresince ula a-
bil-dikleri teknolojik imkanlar n görev yapt klar e itim örgütlerinde yerle memi oldu unu 
dü ünmelerinin bu farkl l do urdu u söylene-bilir. Ayr ca mesleki aç dan ön lisans ve 
alt mezuniyet derecesine sahip ö retmenlerin e itim-leri süresince edindikleri bilimsel 
birikimin zamanla u rad de i imi yakalayamam olmalar n n, mevcut durumu anlama-
lar bak m ndan, di er grupla aralar nda gözlem fark olu turdu u da söylenebilir. 

Di er 4 madde üzerinde yap lan ili kisiz grup t testi sonucunda önlisans ve alt ile 
lisans ve üstü mezuniyet derecisine sahip ö retmelerin görü leri aras nda, mezuniyet de i -
kenine göre, anlaml farkl l klar bulunmam t r.      

Mezuniyet N 

 

ss SHX Sd t p 

1: Okulunuzda yürütülen kültürel faaliyetler, e itimin, kültürel 
amaçlar n hangi düzeyde kar l yor? 

Önlisans 
ve Alt

 

222 3,55 0,75 

Lisans ve 
Üstü 

185 3,33 0,82 

0,05 405 2,82 p<.05 

3: Okulunuzun(ö retmenlerin) enformasyon teknolojilerini 
takip etme/kullanma düzeyi nedir? 

Önlisans 
ve Alt

 

222 3,45 0,77 

Lisans ve 
Üstü 

185 3,29 0,80 

0,05 405 2,16 p<.05 

4: Ö retmenlerin e itimle ilgili bilimsel geli meleri hangi         
düzeyde takip ettiklerini dü ünüyorsunuz? 

Önlisans 
ve Alt

 

222 3,43 0,79 

Lisans ve 
Üstü 

185 3,15 0,85 

0,05 405 3,46 p<.05 

29: E itim ve kültür faaliyetleri ekonomik de erleri ölçüsünde 
ya ama ans bulmaktad r. 

Önlisans 
ve Alt

 

222 3,92 0,99 

Lisans ve 
Üstü 

185 4,10 0,88 

0,07 405 -1,96 p<.05 
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Tablo 2.3. Küreselle me-Kültür li kisinden E itim Örgütlerinin  Görenleri 

Olan Ö retmenlerin Etkilenme Biçimleri Hakk nda, Mezuniyet De i kenine Göre, S n f 
Ö retmenlerinin Görü lerini çeren li kisiz Grup T Testi Sonucunda Aritmetik Ortalama-
lar Anlaml Bulunan Maddeler  

Tablo-2.3 te belirtilen 
33[t(405)=-1.99, p<.05], 34[t(405)=-2.76, 

p<.05] ve 35[t(405)=-4.74, p<.05] madde-
lere verilen cevaplar istatistikî 
aç dan .05 düzeyinde anlaml

 

bulunmu tur. 33. maddeye veri-
len cevaplarda lisans ve üstü 
mezuniyet derecisine sahip ö -
retmenlerin cevaplar n n Çok 
Nadir di er grubun cevaplar n n 
ise Hiç derecesinde yo unla t -

 

görülmü tür. 34. maddede her 
iki grubunda cevaplar n n Dü-
zenli derecesinde yo unla t

 

görülmü tür. 35. maddede ise 
lisans ve üstü mezuniyet dereci-
sine sahip ö retmenlerin verdik-

leri cevaplar n Bazen di er grubun cevaplar n n ise Çok Nadir derecesinde yo un-la t

 

görülmü tür. Lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahip olan ö retmenlerin di er gruba 
göre ikinci bir dil ö renmeye önem vermelerinin, teknolojiye ilgi duymalar n n, küresel-
kültürel ak alanlar n daha iyi gözlemlemelerine neden oldu u söylenebilir. Ayn neden-
lerle internet kullan m nda da di er gruba göre daha öne ç kt klar söylenebilir. 

Di er 2 madde üzerinde yap lan ili kisiz grup t testi sonucu önlisans ve alt ile li-
sans ve üstü mezuniyet derecisine sahip ö retmelerin görü leri aras nda, mezuniyet de i -
kenine göre, anlaml farkl l klar bulunmam t r. 

Küreselle me-kültür ili kisinden okullar n varl k nedeni olan ö rencilerin etkilen-
me biçimlerini ölçmeye yönelik maddeler hakk nda, mezuniyet de i kenine göre s n f ö -
retmenlerinin görü leri üzerinde yap lan ili kisiz grup t testi sonucunda, lisans ve üstü me-
zuniyet derecisine sahip olanlar ile ön lisans ve alt nda mezuniyet derecesine sahip olanlar 
aras nda istatistikî aç dan anlaml farklar bulunmam t r.  

Tablo 3. Ö retmenlerin K demi 

K dem N % 

1-10 Y l 68 16,7 

11-20 Y l 111 27,3 

21 Y l ve Üstü 228 56,0 

TOPLAM 407 100 

Mezuniyet N 

 

ss SHX Sd t p 

33: Yabanc bir dil ö renme dü üncesiyle kat ld n z faaliyetleri 
hangi s kl kla yürütüyorsunuz? 

Önlisans 
ve Alt

 

222 2,46 0,83 

Lisans ve 
Üstü 

185 2,63 0,92 

0,06 405 -1,99 p<.05 

34: TV de yay nlanan e itim-kültür içerikli programlar hangi 
zaman aral klar yla takip ediyorsunuz? 

Önlisans 
ve Alt

 

222 4,22 0,69 

Lisans ve 
Üstü 

185 4,41 0,64 

0,05 405 -2,79 p<.05 

35: Meslekî ve ki isel anlamda geli menize katk sa layacak 
Web sitelerini ne s kl kla takip ediyorsunuz? 

Önlisans 
ve alt

 

222 3,26 1,02 

Lisans ve 
üstü 

185 3,75 1,04 
0,07 405 -4,74 

p<.05 
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Tablo 3. ten de görülebilece i gibi anketi dolduran ö retmenlerin %16,7 si 1-

10 y l aras , %27,3 ü 11-20 y l aras , %56,0 21y l ve üzeri k deme sahiptir.   

Tablo 3.1.  Küreselle me-Kültür li kisinden Genel Olarak Kültürel Yap m -
z n Etkilenme Biçimleri Hakk nda, K dem De i kenine Göre, S n f Ö retmenlerinin 
Görü lerini çeren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonucunda Aritmetik Orta-
lamalar Anlaml Bulunan Maddeler  

Tablo 3.1 de 11[F(2-404)=9.80, p<.05] ve 19[F(2-404)=10.07, p<.05]maddeye verilen cevap-
lar sonucunda gruplar n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark istatistiksel olarak an-
laml bulunmu tur. 11.maddede 1-10 y l grubu ve 21 y l ve üzeri aras nda 21 y l ve 
üzeri grubu lehine p<.05 düzeyinde, 11-20 y l grubu ile 21 y l ve üzeri grubu aras nda 

11: Küresel ölçekte ya anan baz gün ve haftalar(sevgililer günü, y lba kutl. gibi) kültürel 
zenginliktir. 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

25,72 2 12,86 

G. çi 529,96 404 1,31 

Toplam 555,68 406 

 

9,80 

 

0,00 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,14 0,18 0,42 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri -0,41* 0,16 0,01 

1 

 

10 y l -0,14 0,18 0,42 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri -0,55* 0,13 0,00 

1 

 

10 y l 0,41* 0,16 0,01 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l 0,55* 0,13 0,00 

*p<.05 

19: Konu ma dilimize yerle en yabanc kelimeler anlat m zenginli i sa lamamaktad r 
ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

22,70 2 11,35 

G. çi 455,51 404 1,13 

Toplam 478,21 406 

 

10,07 

 

0,00 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,05 0,16 0,77 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,50* 0,15 0,00 

1 

 

10 y l -0,05 0,16 0,77 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri 0,46* 0,12 0,00 

1 

 

10 y l -0,50* 0,15 0,00 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l -0,46* 0,12 0,00 

*p<.05 
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yine 21 y l ve üzeri grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark oldu u 
belirlenmi tir. 19.maddeye verilen cevaplar sonucunda 1-10 y l grubu ile 21 y l ve 
üzeri aras nda 1-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde, 11-20 y l grubu ile 21 y l ve 
üzeri grubu aras nda 11-20 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde, 21 y l ve üzeri ile di er 
gruplar aras nda ise di er gruplar lehine anlaml sonuçlar elde edilmi tir. Küresel öl-
çekte ya anan baz gün ve haftalar ile bunlarla birlikte ortaya ç kan dilin, k deme göre 
alg lan nda k demin fazla oldu u gruplar n söz konusu gün ve haftalar kültürel çe it-
lilik olarak görmelerine kar l k k demin daha az oldu u gruplar ise ayn

 

görüntüyü 
tüketim toplumunun tesis edilmesinde kontrollü aktiviteler olarak görmekte olduklar 
söylenebilir. Daha önce mezun olunan e itim program de i keninde de benzer yakla-

mlar n sergilenmesi k dem-mezuniyet aras ndaki ba lant y güçlendirmektedir. 

Di er maddeler üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucun-
da gruplar n n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml bu-
lunmam t r (p>.05). 

Tablo-3.2. Küreselle me-Kültür li kisinden Kültürün Fabrikas Olarak Kabul 
Edilen Okullar n Etkilenme Biçimleri Hakk nda, K dem De i kenine Göre, S n f Ö -
retmenlerinin Görü lerini çeren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonucunda 
Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulunan Maddeler  

1: Okulunuzda yürütülen kültürel faaliyetler, e itimin, kültürel amaçlar n hangi düzeyde 
kar l yor? 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

5,39 2 2,69 

G. çi 247,33 404 0,61 

Toplam 252,72 406 

 

4,40 

 

0,01 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l -0,24 0,12 0,05 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri -0,32* 0,11 0,00 

1 

 

10 y l 0,24 0,12 0,05 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri -0,08 0,09 0,35 

1 

 

10 y l 0,32* 0,11 0,00 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l -0,08 0,09 0,35 

*p<.05 

4: Ö retmenlerin e itimle ilgili bilimsel geli meleri hangi düzeyde takip ettiklerini                
dü ünüyorsunuz? 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

6,71 2 3,36 

G. çi 271,51 404 0,67 

Toplam 278,22 406 

 

5,00 

 

0,01 

 

POSTHOC (LSD) 
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Tablo 3.2 de belirtilen 1[F(2 404)=4.40, p<.05], 4[F(2-404)=5.00, p<.05] ve 29[F(2-404)=3.80, 

p<.05]maddeye verilen cevaplar sonucunda gruplar n aritmetik ortalamalar aras ndaki 
fark istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur.  1-10 y l grubu ile 21 y l ve üzeri grubu 
aras nda 21 y l ve üzeri grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark 
oldu u belirlenmi tir. 4.maddeye verilen cevaplar sonucunda 11-20 y l grubu ile 21 y l 
ve üzeri grubu aras nda 21 y l ve üzeri grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak 
anlaml fark oldu u belirlenmi tir. 29.maddeye verilen cevaplar sonucunda ise 1-10 y l 
grubu ile 21 y l ve üzeri grubu aras nda 1-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatisti-
ki olarak anlaml fark oldu u belirlenmi tir. Bu durumda, 21 y l ve üzeri k deme sahip 
ö retmenlerin, di er k dem gruplar ndaki ö retmenlere göre, okullarda yürütülen kül-
türel faaliyetleri yeterli bulduklar , bu ba lamda ö retmenlerin/okullar n teknolojiyi 
okuma ve kullanma h z n da yeterli gördükleri söylenebilir. Buna kar l k 1-10 y l 
grubu ö retmenlerin, ayn duruma yeterli bir gözle bakmamakla birlikte k demi yüksek 
olan ö retmenlere göre e itim ve kültür faaliyetlerine ekonomik de erleri ölçüsünde 
ya ama ans verildi i, bu faaliyetlerin ekonomik kar l klar yoksa e itim sisteminde 
yeterince yer bulamad klar yarg s na vard klar söylenebilir. Ayr ca dershane ve özel 
okullar n bu anlay tan güç kazand n dü ündükleri sonucu da ç kar labilir.  

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 
xSh p 

11 

 

20 y l 0,07 0,13 0,58 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri -0,21 0,11 0,06 

1 

 

10 y l -0,07 0,13 0,58 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri -0,28* 0,09 0,00 

1 

 

10 y l 0,21 0,11 0,06 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l 0,28* 0,09 0,00 

*p<.05 

29: E itim ve kültür faaliyetleri ekonomik de erleri ölçüsünde ya ama ans bulmaktad r. 
ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

6,66 2 3,33 

G. çi 354,34 404 0,88 

Toplam 361,00 406 

 

3,80 

 

0,02 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,16 0,14 0,26 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,34* 0,13 0,01 

1 

 

10 y l -0,16 0,14 0,26 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri 0,17 0,11 0,11 

1 

 

10 y l -0,34* 0,13 0,01 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l -0,17 0,11 0,11 

*p<.05 
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Di er 5 madde üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 

gruplar n n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml bulun-
mam t r (p>.05). 

Tablo 3.3.  Küreselle me-Kültür li kisinden Okullar n Varl k Nedeni Olan 
Ö rencilerin Etkilenme Biçimleri Hakk nda, K dem De i kenine Göre, S n f Ö ret-
menlerinin Görü lerini çeren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonucunda Arit-
metik Ortalamalar Anlaml Bulunan Maddeler  

22: Ö rencilerin kültürel temsil alanlar ndan (spor, müzik, sinema gibi) seçerek özde im 
kurduklar isimler tarihî zenginli imizden beslenmemektedir. 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

9,21 2 4,60 

G. çi 398,09 404 0,99 

Toplam 407,30 406 

 

4,67 

 

0,01 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,02 0,15 0,88 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,32* 0,14 0,02 

1 

 

10 y l -0,02 0,15 0,88 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri 0,29* 0,11 0,01 

1 

 

10 y l -0,32* 0,14 0,02 
21 y l ve üzeri 

11  20 y l -0,29* 0,11 0,01 

*p<.05 

23: Ö rencilerin k yafet tercihleri üzerinde ekillendirici etkiyi bask n olarak moda yerine 
getirmektedir. 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

9,00 2 4,50 

G. çi 411,92 404 1,02 

Toplam 420,92 406 

 

4,41 

 

0,01 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,39* 0,16 0,01 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,40* 0,14 0,00 

1 

 

10 y l -0,39* 0,16 0,01 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri 0,02 0,12 0,87 

1 

 

10 y l -0,40* 0,14 0,00 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l -0,02 0,12 0,87 

*p<.05 
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Tablo-3.3 deki 22[F(2-404)=4.67, p<.05].ve 23[F(2-404)=4.41, p<.05]maddeye verilen cevap-

lar sonucunda gruplar n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark istatistiksel olarak an-
laml bulunmu tur. 22.maddede 1-10 y l grubu ile 21 y l ve üzeri aras nda 1-10 y l 
grubu lehine p<.05 düzeyinde, 11-20 y l grubu ile 21 y l ve üzeri grubu aras nda 11-20 
y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark oldu u belirlenmi tir. 
23.maddeye verilen cevaplar sonucunda ise 1-10 y l grubu ile di er gruplar aras nda 1-
10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark oldu u belirlenmi -
tir. Bu durum; k demi az olan ö retmenlerin kültürel temsil alanlar ndaki isimlerin, 
tarihi zenginli imizle ili kisine ve bu isimlerin ö renciler üzerinde yaratt modaya 
di er k dem gruplar na göre daha ilgili olduklar sonucunu vermektedir. Dolay s yla 1-
10 y l grubu ö retmenlerin tarihi birikimimize daha fazla ilgi duyduklar n , hem ö ren-
cileri etkileyen kültürel temsil alanlar ndaki isimlerin hem de k yafet tercihleri üzerinde 
etkili olan isimlerin tüketim endüstrisinin ürünü oldu u yakla m na daha yak n olduk-
lar n söyleyebiliriz. 

Di er 9 madde üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 
gruplar n n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml bulun-
mam t r (p>.05). 

Tablo-3.4. Küreselle me-Kültür li kisinden E itim Örgütlerinin  Görenleri 
Olan Ö retmenlerin Etkilenme Biçimleri Hakk nda, K dem De i kenine Göre, S n f 
Ö retmenlerinin Görü lerini çeren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonucunda 
Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulunan Maddeler  

32: Sinema, tiyatro, müzikal etkinlik gibi kültürel faaliyetlere ne s kl kla kat l rs n z? 
ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

3,17 2 1,58 

G. çi 216,15 404 0,54 

Toplam 219,31 406 

 

2,96 

 

0,05 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,19 0,11 0,09 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,25* 0,10 0,02 

1 

 

10 y l -0,19 0,11 0,09 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri 0,06 0,08 0,51 

1 

 

10 y l -0,25* 0,10 0,02 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l -0,06 0,08 0,51 

*p<.05 

33: Yabanc bir dil ö renme dü üncesiyle kat ld n z faaliyetleri hangi s kl kla                
yürütüyorsunuz? 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

7,00 2 3,50 

G. çi 304,16 404 0,75 

Toplam 311,16 406 

 

4,65 

 

0,01 
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Tablo 3.4 deki, 32[F(2-404)=2.96, p<.05], 33[F(2-404)=4.65, p<.05] ve 35[F(2 404)=12.76, p<.05] 

maddeye verilen cevaplar sonucunda gruplar n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark 
istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur. 1-10 y l grubu ile 21 y l ve üzeri grubu aras n-
da 1-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark oldu u belir-
lenmi tir. 33.maddeye verilen cevaplar sonucunda 1-10 y l grubu ile di er k dem grup-
lar aras nda 1-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark oldu-

u belirlenmi tir. 35.maddeye verilen cevaplar sonucunda ise 1-10 y l grubu ile di er 
k dem gruplar aras nda 1-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde ve 11-20 y l grubu ile 
21 y l ve üzeri grubu aras nda 11-20 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak 
anlaml fark oldu u belirlenmi tir.  Bu de erler, 1 10 y l grubu k deme sahip ö ret-
menlerin 21 ve üzeri k dem grubu ö retmenlere nazaran kültürel etkinliklere daha fazla 
ilgi duyduklar , yeteneklerin geli tirilerek sanata dönü türülmesinin sa layaca katk y 
mesleki ba ar lar na eklemeye çal t klar eklinde yorumlanabilir. kinci bir dil ö -
renmenin sa layaca kültürel zenginli i, dil ö renmenin getirece i imkânlar

 

mesleki 
ve akademik kariyerlerini artt rma yönünde kullanmay dü ünmü olmalar ndan söz 
edilebilir. Enformasyon teknolojilerini daha fazla kulland klar , internet kullanman n 
gerektirdi i teknolojik bilgiye di er gruplardan daha yak n olduklar , mesleki ve ki isel 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,40* 0,13 0,00 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,29* 0,12 0,02 

1 

 

10 y l -0,40* 0,13 0,00 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri -0,12 0,10 0,25 

1 

 

10 y l -0,29* 0,12 0,02 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l 0,12 0,10 0,25 

*p<.05 

35: Meslekî ve ki isel anlamda geli menize katk sa layacak Web sitelerini ne s kl kla takip 
ediyorsunuz? 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

26,82 2 13,41 

G. çi 424,79 404 1,05 

Toplam 451,61 406 

 

12,76 

 

0,00 

 

POSTHOC (LSD) 

KIDEM  (i) KIDEM  (j) ji xx

 

xSh p 

11 

 

20 y l 0,45* 0,16 0,00 
1 

 

10 y l 
21 y l ve üzeri 0,71* 0,14 0,00 

1 

 

10 y l -0,45* 0,16 0,00 
11 

 

20 y l 
21 y l ve üzeri 0,26* 0,12 0,03 

1 

 

10 y l -0,71* 0,14 0,00 
21 y l ve üzeri 

11 

 

20 y l -0,26* 0,12 0,03 

*p<.05 
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anlamda geli melerini sa layacak web sitelerini daha fazla takip ettikleri sonucu ç kar -
labilir. 

Di er 2 madde üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 
gruplar n n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml bulun-
mam t r (p>.05).  

Tablo 4. Ö retmenlerin Çal t klar Okullarda Bulunduklar Süre 

Okulda Bulundu u Süre N % 

1-5 Y l 239 58,7 

6-10 Y l 104 25,6 

11 Y l ve Üstü 64 15,7 

TOPLAM 407 100 

 

Tablo-4 ten de görülebilece i gibi anketi dolduran ö retmenlerin %58,7 si 1-5 
y l aras , %25,6 s 6-10 y l aras , %15,7 si 11y l ve üstü süreyle okullar nda bulunmak-
tad rlar.   

Tablo 4.1. Küreselle me-Kültür li kisinden Kültürün Fabrikas Olarak Kabul 
Edilen Okullar n Etkilenme Biçimleri Hakk nda, Okulda Bulundu u Süre De i kenine 
Göre, S n f Ö retmenlerinin Görü lerini çeren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonucunda Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulunan Maddeler  

Tablo 4.1 de yer alan 29[F(2-404)=3.74, p<.05].maddeye verilen cevaplara göre grup-
lar n aritmetik ortala-malar aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur. 1-
5 y l grubu ile 11 y l ve üzeri grubu aras nda 1-5 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde 
istatistiki olarak anlaml fark oldu u belirlenmi tir. Bu bulguya göre, okullar nda 1 5 
y l aras sürede çal an ö retmenlerin daha fazla hizmeti bulunan ö retmenlerden daha 
yüksek puan almalar nda; e itime ili kin ara t rmac yönlerini di er gruplardaki ö ret-

29: E itim ve kültür faaliyetleri ekonomik de erleri ölçüsünde ya ama ans bulmaktad r. 
ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

6,57 2 3,29 

G. çi 354,43 404 0,88 

Toplam 361,00 406 

 

3,74 

 

0,02 

 

POSTHOC (LSD) 

Ok.bu.süre  (i) Ok.bu.süre    (j) ji xx

 

xSh p 

6-10 y l 0,08 0,11 0,47 
1 

 

5 y l 
11 y l ve üzeri 0,36* 0,13 0,01 

1 

 

5 y l -0,08 0,11 0,47 
6-10 y l 

11 y l ve üzeri 0,28 0,15 0,06 

1 

 

5 y l -0,36* 0,13 0,01 
11 y l ve üzeri 

6-10 y l -0,28 0,15 0,06 

*p<.05 
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menlere göre koruyabilmi ve e itim-kültür alanlar nda gerçekle en ticari faaliyetlere 
daha yak ndan gözlemde bulunmu olmalar n n etkisinden söz edilebilir. Ö rencilerin, 
e itim ve kültür faaliyetlerinin üzerinde belirleyici olan ekonomik etkenleri daha iyi 
takip ettikleri sonucu da ç kar labilir. Ayr ca 1 5 y l aras sürede çal an ö retmenlerin 
di er sürelerde okullar nda çal an ö retmenlerden daha yüksek puan almalar nda, bu 
maddeye ili kin t Testi analizinde de görüldü ü gibi, meslekte yeni olmalar n n etki-
sinden söz etmek mümkündür. 

Di er 7 madde üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 
gruplar n n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark, istatistiksel olarak anlaml bulun-
mam t r (p>.05). 

Tablo-4.2. Küreselle me-Kültür li kisinden Okullar n Varl k Nedeni Olan 
Ö rencilerin Etkilenme Biçimleri Hakk nda, Okulda Bulundu u Süre De i kenine 
Göre, S n f Ö retmenlerinin Görü lerini çeren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonucunda Aritmetik Ortalamalar Anlaml Bulunan Maddeler   

15: Ö rencileri etkileme bak m ndan, Bat dünyas n n sanal (TV ve internet oyunlar ndaki) kahraman-
lar kültürel birikimimizi geride b rakmaktad r 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna-

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

8,64  2 4,32 

G. çi 447,94 404 1,11 

Toplam 456,58 406 

 

3,90 

 

0,02 

 

POSTHOC (LSD) 

Ok.bu.süre  (i) Ok.bu.süre    (j) ji xx

 

xSh p 

6-10 y l -0,26* 0,12 0,03 
1 

 

5 y l 
11 y l ve üzeri 0,18 0,15 0,23 

1 

 

5 y l 0,26* 0,12 0,03 
6-10 y l 

11 y l ve üzeri 0,44* 0,17 0,01 

1 

 

5 y l -0,18 0,15 0,23 
11 y l ve üzeri 

6-10 y l -0,44* 0,17 0,01 

*p<.05 

23: Ö rencilerin k yafet tercihleri üzerinde ekillendirici etkiyi bask n olarak moda yerine getirmektedir. 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna-

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

7,01 2 3,50 

G. çi 413,91 404 1,02 

Toplam 420,92 406 

 

3,42 

 

0,03 

 

POSTHOC (LSD) 

Ok.bu.süre  (i) Ok.bu.süre    (j) ji xx

 

xSh p 

6-10 y l 0,01 0,12 0,95 
1 

 

5 y l 
11 y l ve üzeri 0,36* 0,14 0,01 

1 

 

5 y l -0,01 0,12 0,95 
6-10 y l 

11 y l ve üzeri 0,35* 0,16 0,03 

1 

 

5 y l -0,36* 0,14 0,01 
11 y l ve üzeri 

6-10 y l -0,35* 0,16 0,03 

*p<.05 
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Tablo-4.2 de yer alan 15[F(2-404)= 3.90, p<.05], 23[F(2-404)= 3.42, p<.05] ve 30[F(2-404)= 3.00, 

p<.05]. maddeye verilen cevaplara göre gruplar n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark 
istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur. 15.maddede, 6-10 y l grubu ile di er gruplar 
aras nda 6-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark oldu u 
belirlenmi tir. 23.maddeye verilen cevaplara göre 1-5 y l grubu ile 11 y l ve üzeri gru-
bu aras nda 1-5 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde, 6-10 y l grubu ile 11 y l ve üzeri 
grubu aras nda 6-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde istatistiki olarak anlaml fark 
oldu u belirlenmi tir. 30.maddeye verilen cevaplara göre ise 1-5 y l grubu ile 6-10 y l 
grubu aras nda 6-10 y l grubu lehine p<.05 düzeyinde oldu u belirlenmi tir. Yukar da-
ki bulgular, ö rencilerin, küresel-kültürel ak alanlar ndan en güçlüsü say labilecek 
ileti im teknolojileri yoluyla yarat lan sanal kahramanlardan kültürel birikimimizi geri-
de b rakacak derecede etkilenmelerine 6 10 y l grubunun di er gruplardan daha fazla 
ilgi gösterdikleri sonucunu vermektedir. Yine 6-10 y l sürede okullar nda görev yapan 
ö retmenlerin, ö rencileri dershane ve özel okullara yönlendiren etkenlere kar daha 
duyarl olduklar söylenebilir. Bunda da 6 10 y l n alt ndaki ö retmenlerin çevre-okul 
aras ndaki kültürel etkile imi tan yabilecek yeterli sürede görev yapmad klar , 11 y l ve 
üzeri sürede görev yapan ö retmenlerin ise bu yönde bir etkiye daha az ilgili olduklar 
eklinde yorumlanabilir. Ayr ca 1 5 y ldan ba layarak görev yapt klar okullarda ça-

l ma süresi uzayan ö retmenlerin ö renci ve çevre üzerindeki gözlemlerinde bir azal-
ma oldu u, görev süresi fazla olan ö retmenlerin ö rencilerin k yafet tercihleri üzerin-
de ekillendirici etkide bulunan unsurlara kar daha az ilgili olduklar ndan söz edilebi-
lir. 

 
30:  Özel okullar ve dershanelerin ço almas n n ba l ca nedeni ö rencilerin birer mü teri 
haline getirilmesidir. 

ANOVA SONUÇLARI 

Varyans n Kayna-

 

K.T Sd KO F p 

G. Aras

 

6,76 2 3,38 

G. çi 454,99 404 1,13 

Toplam 461,75 406 

 

3,00 

 

0,04 

 

POSTHOC (LSD) 

Ok.bu.süre  (i) Ok.bu.süre    (j) ji xx

 

xSh p 

6-10 y l -0,30* 0,12 0,02 
1 

 

5 y l 
11 y l ve üzeri -0,14 0,15 0,36 

1 

 

5 y l 0,30* 0,12 0,02 
6-10 y l 

11 y l ve üzeri 0,17 0,17 0,32 

1 

 

5 y l 0,14 0,15 0,36 
11 y l ve üzeri 

6-10 y l -0,17 0,17 0,32 

*p<.05 
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Küreselle me-kültür ili kisinden, okullar n varl k nedeni olan ö rencilerin, ge-

nel olarak kültürel yap m z n ve e itim örgütlerinin i görenleri olan ö retmenlerin 
etkilenme biçimleri hakk nda, okulda bulundu u süre de i kenine göre, s n f ö retmen-
lerinin görü lerini içeren di er maddeler üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucunda gruplar n n aritmetik ortalamalar aras ndaki fark, istatistiksel 
olarak anlaml bulunmam t r (p>.05).  

5. Sonuç ve Öneriler 

1. Küreselle me-kültür ili kisinden e itim örgütlerinin etkilenme biçimleri ile 
ilgili olarak cinsiyet de i kenine göre yap lan t testi sonucunda; 

Kad n ö retmenlerin kültürümüz ve ö renciler üzerinde gerçekle en küresel 
kültürel etkileri ve bu etkilerin yaratt de i imi daha yak ndan takip ettikleri görül-
mü tür. Ayn ilginin erkek ö retmenlerde de olu mas , erkek ö retmenlerin, ö rencileri 
daha iyi tan malar na; ö rencilere yapacaklar rehberli i daha etkili yürütmelerine yar-
d mc olacakt r.  

2. Küreselle me-kültür ili kisinden e itim örgütlerinin etkilenme biçimleri ile 
ilgili olarak mezun olunan e itim program

 

de i kenine göre yap lan t testi sonucunda; 

Lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahip olan ö retmenlerin küreselle menin 
ortaya ç k na ve do urdu u sonuçlara daha duyarl görünmekle birlikte, bu anlamda 
kendileri ve mesleki ba ar lar için gerekli olan kültürel yay nlar takip etme, teknoloji 
okur-yazar olma ve kullan lan teknolojinin dilini ö renme yönünde bir gayret içinde 
olduklar söylenebilir. Buna kar l k lisans ve alt mezuniyet derecesine sahip ö ret-
menlerin küreselle me sürecinin etkili oldu u alanlara ilgisiz kalmalar , kendilerini bu 
alanlarda ihtiyaç duyulan donan ma haz rlamay lar ayn donan ma ö rencileri de 
haz rlamalar nda eksikliklere yol açmaktad r. Bu anlamda lisans ve alt mezuniyet 
derecesine sahip ö retmenlerin hizmetiçi e itim yoluyla donan mlar n yükseltmeleri 
faydal olabilir. 

3. Küreselle me-kültür ili kisinden e itim örgütlerinin etkilenme biçimleri ile 
ilgili olarak k dem de i kenine göre yap lan tek yönlü varyans analizi sonucunda;  

21 y l ve üzeri k deme sahip ö retmenlerin küresel kültürel etkilerin okullar ve 
kültürel yap m z üzerindeki gerçekle tirdi i de i ime ili kin beklentilerinin büyük 
ölçüde kar land söylenebilir. 1 10 y l grubu ve 11 20 y l grubu ö retmenlerin ise 
yabanc kelimelerin dilimiz üzerindeki etkilerini olumsuz bulduklar , kültürel aç dan 
zararl gördükleri sonucu ortaya ç kmaktad r. Özellikle 1 10 y l grubu ö retmenlerin 
di er gruplara nazaran ö rencilerin kültürel faaliyetleri üzerinde etkin olan kültür en-
düstrisini gözlemleme bak m ndan di er gruplardan daha aktif olduklar söylenebilir. 
Sonuç olarak k demin artmas yla küresel-kültürel etkilere gösterilen ilginin ters orant 
içinde oldu undan bahsetmek mümkündür. K demin artmas yla ortaya ç kan bu tablo-
da milli e itim politikalar nda ö retmenlerin tükenmi li i üzerinde etkili olan faktörle-
rin de varl dikkate al nmal d r.  
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4.  Küreselle me-kültür ili kisinden e itim örgütlerinin etkilenme biçimleri ile 

ilgili olarak okulda bulundu u süre de i kenine göre s n f ö retmenlerinin alg lar 
üzerinde yap lan tek yönlü varyans analizi sonucunda;   

Ö rencilerin, kültürel ak alanlar ndan en güçlüsü say labilecek ileti im tek-
nolojileri yoluyla yarat lan sanal kahramanlardan etkilenmelerine, ö rencileri dershane 
ve özel okullara yönlendiren etkenlere 6 10 y l aras görev yapan ö retmenlerin daha 
fazla ilgili olduklar görülmü tür. Di er sürelerde görev yapanlar n, özellikle artan 
k dem y l na ba l olarak, e itim örgütlerinin üzerinde etkili olan küresel-kültürel etki-
lere ilgilerinin azald görülmektedir. Bunda da ayn okulda uzun süreli görev yapan-
lar n çevreye kar gözlemci yönü zay flamakta çevresel etkilerin belirleyicili ine kar 
dirençlerinin dü tü ü görülmektedir.   
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