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Eğitim faaliyetleri son analizde günlük hayat ve günlük hayatın içindeki 

insan, insana özgü davranış ve etkileşimlerdir (Doğan, 2002:174). Türkiye, 

gelişmekte olan bir ülke olarak oldukça ağır eğitim sorunlarıyla karşı karşıyadır.  

Çünkü Ergun’un (2005: 33) ifadesiyle “Türkiye kendi sosyal yapısına uygun, 

kendine özgü sorunları çözmeye yönelik bilgi ve bilim üreten, bu yönde 

geliştirilmiş araştırma programlarına sahip değildir”. Eğer “milletçe arzu edilen 

standartlarda yaşayabilmek, çağımızın imkânlarından istifade edebilmek ile bu 

imkânların gerektirdiği bilgi, beceri, yaratıcılık yani vasıf dokusu arasında yakın 

bir ilişki vardır. Yeterli nitelikte olamayan bir doku ile ancak belirli seviyelerde 

yaşayabilmek mümkündür.” (Bilim ve Teknoloji Politikası, 1987’den aktaran 

Doğan, 2002: 176). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Önemi: Eğitim süreçlerinde çalışan eğitimciler, yöneticiler ve 

araştırmacılar eğitim faaliyetlerini planlama, örgütleme ve uygulamada 

öngördükleri hedeflere ulaşabilmek için neredeyse eğitimin her aşamasında 

insanın toplumsal bir varlık olması gerçeğiyle karşı karşıyadır. Toplumun 

sorunlarını çözme ve toplumu geliştirme iddiası taşıyan okullarımızın ve 

öğretmenlerimizin her şeyden önce içinde yaşadığımız toplumsal yapıyı ve 

toplumsal yapıdaki temel süreçleri ekonomik, siyasi, teknolojik, psikolojik vs. 

açılardan bilmesi gereklidir. Böylesi bir bilgilenme süreci elbette bilimsel 

araştırmaları gerektirir. Bu çerçevede üzerinde durulması gereken konular; 

eğitimde araştırmaların gerçekleştirilmesi, izlenen yöntem,  elde edilen bilgilerin 

paylaşılması, bürokrasi süreci ve araştırma etkinlikleri arasındaki ilişkiler, 

eğitimbilimcilerin birbirleriyle ve diğer bilim dallarından bilimcilerle 

gerçekleştirdikleri ortak araştırmalar, üniversitelerin diğer paydaşlarla işbirliği 

imkânları gibi başlıklar halinde sıralanabilir.  



Örneklem: Bu araştırma eğitimbilimcilerin Türkiye’de araştırma süreçlerinde 

yaşadıkları zorluklar hakkındaki görüşlerini inceler. Araştırma Adnan Menderes, 

Muğla ve Celal Bayar Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görevli 66 

eğitimbilimcinin yer aldığı bir örnek olay incelemesidir. Eğitimbilimciler metot, 

öğretmen ve okul müdürleriyle işbirliği, iletişim ve yabancı dil gibi çeşitli 

konularla ilgili bir soruları cevaplandırdılar.  

Veriler: Elde edilen bulgulara göre, eğitimbilimcilerin araştırma gerçekleştirmede 

karşılaştıkları ana sorunlardan bazıları şunlardır: Aşırı ders yükü, araştırmaların 

genel olarak benzer yöntemlerle gerçekleştirilmesi, hangi konuların yayın olur 

düşüncesinin araştırmacıları sınırlandırması.  

Verilerin Değerlendirilmesi: Eğitimbilimcilerin kendi alanlarıyla ilgili sorunlar 

üzerinde daha çok bilgi ve analiz gücüne sahip olması için bilimsel araştırmalar 

gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Ancak eğitimbilimciler bu araştırmaları 

gerçekleştirmede ciddi bazı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunların başında aşırı 

ders yükü gelmektedir ki bu sorunun çözümü için eğitim fakültelerinin açılması, 

alınacak öğrenci sayıları gibi konularda yüksek öğretimde eğitim fakültelerinin 

yapılandırılmasına yönelik politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Eğitimbilimciler çoğunlukla pozitivist yöntem bağlamında nicel ağırlıklı 

araştırmalara yönelmektedirler. Eğitimbilimcilerin yeni yöntemlerle araştırmalar 

gerçekleştirebilmelerinin en önemli nedeni yabancı dil konusunda yaşanan 

sıkıntılardır. Bu sorunu çözmek için eğitimbilimcilerin yabancı dil konusunda 

daha iyi bir düzeye gelmeleri için özel programların geliştirilmesi kaçınılmaz 

görünmektedir.  Eğitimbilimcilerin araştırmalarında en önemli sınırlandırıcı 

etkenlerden biri de “hangi konu üzerinde çalışırsam yayın olur?” kaygısıdır. Bu 

konu akademik yükselme ölçütleriyle ilgilidir ki bu konuda da yeni düzenlemelere 

gidilmesi zorunlu görünmektedir.   

 

ÖZ 

Bir toplumsal kurum ve olgu olarak eğitim, eğitim süreçleri, eğitimin 

niteliği ve eğitimin temel dinamikleri gibi konular eğitimcilerin olduğu kadar 

sosyologların da ilgisini çeker.  Bu makale eğitimbilimcilerin Türkiye’de 



araştırma süreçlerinde yaşadıkları zorluklar hakkındaki görüşlerini inceler. 

Araştırma Adnan Menderes, Muğla ve Celal Bayar Üniversitelerinin eğitim 

fakültelerinde görevli 66 eğitimbilimcinin yer aldığı bir örnek olay incelemesidir. 

Eğitimbilimciler metot, öğretmen ve okul müdürleriyle işbirliği, iletişim ve 

yabancı dil gibi çeşitli konularla ilgili bir soru kâğıdını cevaplandırdılar. Elde 

edilen bulgulara göre, eğitimbilimcilerin araştırma gerçekleştirmede karşılaştıkları 

ana sorunlardan bazıları şunlardır: Aşırı ders yükü, araştırmaların genel olarak 

benzer yöntemlerle gerçekleştirilmesi, hangi konuların yayın olur düşüncesinin 

araştırmacıları sınırlandırması. 

Anahtar sözcükler: Eğitimde kalite, Eğitimin sorunları, araştırma 

 

 

The Problems The academics Face During The Study Process in Turkey 

                                                 SUMMARY 

Theoretical Framework: Educational activities, in the final analysis, are daily  

life, people in daily life, and human-specific  behaviors and interactions .  Turkey 

as a developing country has been experiencing  exceedingly severe educational 

problems. As Ergun has stated, ‘Turkey has no research programmes that are 

compatible for  own social structure,  are capable of producing science and 

knowledge aimed at solving its own specific problems, and are designed for such 

purposes’. The educational problems in Turkey  could be solved only  if  taken 

into consideration in a  wholistic context. Such a perspective  also requires that 

the problems   the academics face during the study process be considered. 

Method: The significance  of  the  study: The fact that  the academics are 

informed of  the problems they face  in carrying out the studies may be helpful in 

taking the measures necessary to solve these problems. 

Sample: The present study  is a sample case investigation , the sample of which 

included  66 academics from the faculties of education of Adnan Menderes ,  

Muğla and Celal Bayar Universities. 

Data :  Some of the major problems the academics face in carrying out a research 

study are  that they  have excessive numbers of classes, that  the studies have been 



carried out by similar methods, and that they mostly  put much emphasis on  

which subjects are  more likely to be  be a publication.  

Evaluation of data :  It is essential that  in order for the academics to have the 

ability to obtain the knowledge of and to analyze their own problems ,  some 

scientific research be carried out. However, the academics experience some severe 

problems in carrying out these studies. Some are  that they have excessive burden  

of  teaching, that research studies are often carried out  employing   quantitative 

methods, and that academics usually lack  of  proficiency in foreign language. 

 

ABSTRACT 

Subjects, such as education as  social institution and phenomenon, 

educational processes, the quality  of education, and the dynamics of education,   

are of great interest to  educationists,as well as  to sociologists. The present article 

is aimed at examining the opinions of the academics  as to the problems that they 

have faced in study process. 

Key words: The quality  of education, the educational problems, research 

GİRİŞ 

Çağdaş medeni dünyada yer almak isteyen her toplum mutlaka eğitim 

kurumunu önemsemek zorundadır. Eğitimin toplumun gelişim dinamikleri 

açısından taşıdığı önem konusundaki entelektüel duyarlık çok eskilere uzanır. 

Özellikle Antik Yunan felsefecilerin bu konudaki çalışmaları dikkate değerdir. 

Örneğin Aristoteles bilimleri teorik ve uygulamalı bilimler olarak sınıflandırırken 

eğitimi uygulamalı bilimler kategorisinde görür (Burnet, 2008: 9). Eğitimin 

işlevleri konusunda en hararetli tartışmalar toplumdaki güç ilişkileri, eşitsizlikler 

gibi konularla ilgilidir. Gerçekten de eğitim ve güç arasındaki yakın ilişkileri ilk 

olarak kavrayanlar yüzlerce yıl öncesinde toplumsal yapılara damgasını vuran 

krallar, imparatorlar, büyük fatihler ve üst katmaları oluşturan yönetici sınıflardı. 

Örneğin M.S. 690’lı yıllarda eski Çin ve Hindistan’da edebiyat öğrenimi büyük 

ailelerin elindeydi (Weber, 1987:353). Bununla birlikte okulun evrensel ve 

zorunlu anlamının en fazla yüzyıllık bir geçmişi vardır (Bilton ve Bonnett vd. 

2008: 262). 



Bir toplumsal kurum ve olgu olarak eğitim, eğitim süreçleri, eğitimin 

niteliği ve eğitimin temel dinamikleri gibi konular eğitimcilerin olduğu kadar 

sosyologların da ilgisini çeker.  Dünya sosyoloji çevrelerinde eğitime ilginin 

artması 1950 ve 1960’lı yıllarda eğitim hizmetlerinin artışıyla paralellik gösterir 

(Bilton ve Bonnett vd. 2008: 262). Araştırma nesnesi olarak toplumu kendine 

konu edinen sosyoloji, hiçbir şekilde toplumsal yapıların kendilerini yeniden 

üretme teknik ve süreçlerinden uzak kalamaz. Diğer taraftan eğitim süreçlerinde 

çalışan eğitimciler, yöneticiler ve araştırmacılar eğitim faaliyetlerini planlama, 

örgütleme ve uygulamada öngördükleri hedeflere ulaşabilmek için neredeyse 

eğitimin her aşamasında insanın toplumsal bir varlık olması gerçeğiyle karşı 

karşıyadır. İşte eğitim ve toplum ilişkisi tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Bir yandan toplumların gelişmesi, diğer yandan eğitimde beklenen hedeflere 

ulaşılması için, her iki konuyu da içeren ve gerek eğitimi gerekse toplumsal 

gerçekliği birlikte değerlendiren yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulmuştur. 

Eğitim sosyolojisi bu ihtiyaçtan doğmuştur.  

Eğitim sosyolojisi, eğitim süreçlerini, eğitimdeki kurumsal yapıları ve 

örgütlenmeleri, eğitim bağlamında insan ilişkilerini, eğitimin sosyal yapı ve diğer 

sosyal kurumlarla ilişkilerini, eğitim politikalarını sosyolojik bir bakış açısıyla 

inceleyen sosyolojinin bir alt disiplinidir1. Eğitim sosyolojisinin kurucuları 

arasında ilk akla gelenler Rousseau, Ward, Dewey, Durkheim, Weber ve 

Mannheim gibi sosyal bilimcilerdir. Türkiye’de ise eğitim sosyolojisinin kökleri 

Ziya Gökalp, Sati Bey, Prens Sabahattin, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Abdullah 

Cevdet gibi Türk aydınlarının çalışmalarına kadar uzanır (Konuk, 2003: 265; 

Akyüz, 1992). Örneğin Ziya Gökalp, eğitimi bir yandan bireyin çevreye uyumu 

olarak görürken diğer yandan kültürel bütünleşme ve kültürel yüksel konularıyla 

ilişkilendiriyordu (Celkan, 1990: 49,53). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ise, 1993’de 

yayınlanan “Toplumsal Mektep” adlı kitabında Türkiye’de eğitimcilerin şimdiye 

kadar felsefi bir yol izleyerek “eğitim nasıl olmalıdır?” sorusunun cevabını 

aradıklarını, oysa ona göre, soruyu biraz daha toplumsal yaşama çekerek “eğitim 
                                                             
1 Akyüz (1992:75) böylesi bir yaklaşımı sosyolog kökenli bilimcilerin konuyu sosyoloji merkezli bir 
alt alana dönüştürüme aşırılığı olarak görmektedir.  



nasıl oluyor?” şeklinde sormak gerektiğini ifade ederken (Başgöz, 1995: 131) 

eğitimin temel ilkelerini sayar (Tozlu, 1989: 162-168).  

Bir ülkenin kalkınma ve gelişme sorunları söz konusu olduğunda, 

konuşmalar ister istemez eğitim kavramına gelir.  Bu tip konuşmalarda, eğer 

taraflar akademik bir dilden değil de günlük dilin bağlamında eğitimi 

tartışıyorlarsa, genellikle eğitime yüklenen anlam devletin okullar aracılığıyla 

çocukları yetiştirmesi şeklindedir. Oysa bilindiği gibi, eğitim bireyin doğumundan 

ölümüne kadar devam eden bir sürece karşılık gelir ve daha çok bireyin 

toplumsallaşma süreçlerini, kişilik gelişimini, topluma uyum mekanizmalarını 

ifade eder. Eğitimde ağırlıklı olarak psikolojik, ahlaki ve normatif unsurlar öne 

çıkarken, eğitimle iç içe, belki de çoğu zaman “eğitim” kavramıyla ifade edilmek 

istenen “öğretim” bilişsel, teknik ve nispeten standartlaşmış unsurları içine alır. 

Bugün bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi her şeyden önce sistemli, planlı ve iyi 

örgütlenmiş öğretim kurumlarının varlığına bağlıdır. Öğretim kurumlarının 

başarısı ve kendine yüklenen görevleri yerine getirebilmesi ise iyi yetişmiş 

öğretmen ve yöneticilerin varlığına bağlıdır. Eğitim alanında atılacak her adımın 

sosyolojik temelleri bakımından sağlam dayanaklarının olması gerekir ki bu 

eğitim sosyologlar, uygulayıcılar ve siyaset yapıcılar arasında etkili araştırma ve 

işbirliği demektir. Ancak bu yönde başarılı uygulama örnekleri bulmak ne yazık 

ki çok azdır (Epstein, 1996: 6-8). Gerçekten ülkemizde de Eğitim Fakülteleri ve 

Milli Eğitim Bakanlığı arasında yeterli düzeyde işbirliği ve eşgüdüm olduğunu 

söylemek bugün için de olanaklı değildir (Ergun, 2005: 34).  

Nasıl ki eğitim ve öğretimin yapısı, eğitim ve öğretimin niteliği eğitim 

sosyolojisinin konusu ise (Ergun, 2005:31) eğitim süreçlerinde en etkin 

aktörlerden öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin yetişmesinde rol oynayan 

eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının metodolojik yönelimleri, bu 

metodoloji alanında karşılaştıkları sorunlar da eğitim sosyolojisinin konusu olarak 

değerlendirilmelidir. Türkiye’de eğitim ve öğretim sorunlarının çeşitliliği ve 

derinliği kadar bu konuda ortaya konan bir o kadar öneri ve değerlendirme 

yapılmış olsa da 2000’li yıllarda bile Türkiye sağlıklı, çağdaş, kendi sosyal, 

ekonomik ve politik sorunlarını çözmeye muktedir bir eğitim politikasına sahip 



değildir. Eğitim-Öğretim süreçlerindeki programlar bir bakandan diğerine,  bir 

hükümetten diğerine neredeyse bir yapboz tahtasına dönmekten 

kurtulamamaktadır. Bu neden böyledir? Bu sorunun farklı söylemler çerçevesinde 

değişik cevapları olabilir. Bu sorunun cevabının aranacağı alanların biri de Eğitim 

Fakültelerinde görevli akademik kadroların metodoloji ve araştırma konularında 

karşılaştıkları güçlükler olmalıdır.  

Şu an itibariyle Türkiye’de görev yapan eğitimbilimcilerin araştırma 

süreçleri bağlamında karşılaştıkları sorunlar, akademik çalışmaların seyri, elde 

edilen bilimsel bilgilerin paydaş kurum ve kişilerle paylaşılması, yeni araştırma 

yaklaşımlarının uygulanması vs. konulardaki görüşleri karşılaşılan sorunların 

aşılması ve eğitimde öngörülen hedeflere ulaşılması açısından son derece 

önemlidir.  

EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Bir toplumdaki eğitim süreçleri, evrensel ve uluslararası hedefleri de 

olmakla birlikte esas olarak,  o toplumun gelişme ve kalkınma sorunlarını 

çözmeye odaklanır. Eğitim faaliyetleri son analizde günlük hayat ve günlük 

hayatın içindeki insan, insana özgü davranış ve etkileşimlerdir (Doğan, 2002:174). 

Bir ülke gelişmekte olan ülke konumunda bulunuyorsa o ülkedeki eğitimle ilgili 

sorunların, gelişmiş ülkelere göre çok daha ağır ve derinlikli eğitim sorunları 

olduğu rahatça söylenebilir. Gerçekten de Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak 

oldukça ağır eğitim sorunlarıyla karşı karşıyadır.  Çünkü Ergun’un (2005: 33) 

ifadesiyle “Türkiye kendi sosyal yapısına uygun, kendine özgü sorunları çözmeye 

yönelik bilgi ve bilim üreten, bu yönde geliştirilmiş araştırma programlarına sahip 

değildir”. Eğer “milletçe arzu edilen standartlarda yaşayabilmek, çağımızın 

imkânlarından istifade edebilmek ile bu imkânların gerektirdiği bilgi, beceri, 

yaratıcılık yani vasıf dokusu arasında yakın bir ilişki vardır. Yeterli nitelikte 

olamayan bir doku ile ancak belirli seviyelerde yaşayabilmek mümkündür.” 

(Bilim ve Teknoloji Politikası, 1987’den aktaran Doğan, 2002: 176). 

 

 

YÖNTEM 



Sosyolojide iki ana araştırma tipi vardır; (1) Betimleyici araştırma, (2) 

Açıklayıcı araştırma. Betimleyici araştırmalarda grup, olgu veya sorun genel 

görünümü bakımından ortaya konmak istenir. Örneğin bir okulda uyuşturucu 

kullananların sayıları, ne tip ailelerden geldikleri gibi konular betimleyici bir 

araştırmada ele alınabilir. Bu türden çalışmalar sosyal gerçeklik içinde bir tür 

keşif gezintisidir. Diğer taraftan açıklayıcı araştırmalarda insanların neyi neden ve 

hangi şartlarda yaptıklarının cevabı aranır (Cole, 1990, 25). Betimleyici 

araştırmalarda frekans, yüzde, merkezi eğilim ölçüleri gibi çeşitli 

niceleştirmelerden yararlanılabilir (Büyüköztürk, 2007: 5). 

Eğitimbilimcilerin araştırmacı kişiliklerini ve araştırma faaliyetlerini teşvik 

edemediğimiz, araştırma süreçlerinde karşılaştıkları engelleri en az düzeye 

çekemediğimiz sürece, Türkiye’de eğitim sorunlarını hafifletmemiz de mümkün 

olamayacaktır.  

Araştırmaya ilk önce eğitimbilimcilerin araştırma süreçlerinde 

karşılaştıkları sorunların neler olabileceğine dair bazı belirlemelerde bulunuldu.  

Bu belirlemelerin araştırma için temel oluşturup oluşturmayacağını anlayabilmek 

için Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde görev yapan 

meslektaşlarımla görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde meslektaşlarımıza 

“bir eğitim bilimci olarak araştırma süreçlerinde ne gibi sorunlarla 

karşılaşıyorsunuz? “ şeklinde genel bir soru yöneltildi. Görüşmeler boyunca yavaş 

yavaş hangi konuların soru listesinde yer alması gerektiğine dair genel bir çerçeve 

oluşmaya başladı. Böylece taslak bir sorular listesi oluşturuldu. Soru kâğıdı 

hazırlandıktan sonra üç deneme yapıldı ve soru kâğıdı toplam 8 sorudan oluşan 

haliyle son şeklini aldı.  İlk yedi soru araştırmacıyla ilgili basit bazı demografik ve 

mesleki bilgileri içeren kapalı uçlu sorudan oluşurken 8. Soru Likert tipinde 

düzenlenmiş 27 alt sorudan oluşmuştur. Araştırma örneklemi üç üniversiteden 

toplam 66 öğretim elemanı yer almıştır. Örneklemi oluşturan kişilerin 

belirlenmesinde özel bir ölçüt alınmamıştır. Tesadüfî olarak ulaşılan 

eğitimbilimcilerden anketi doldurmaları istenmiştir. Verilen cevaplar SPSS 

programında basit yüzdeler halinde gruplandırılmıştır.  



Araştırma Problemi: İlköğretimden, liseye ve üniversiteye kadar müfredat 

programlarından, öğretmen yetiştirmeye, sınav sistemlerinden okullaşmaya,  

ölçme değerlendirmeden eğitimde fırsat eşitliğine değin pek çok konuda ciddi 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Toplumun sorunlarını çözme ve toplumu geliştirme 

iddiası taşıyan okullarımızın ve öğretmenlerimizin her şeyden önce içinde 

yaşadığımız toplumsal yapıyı ve toplumsal yapıdaki temel süreçleri ekonomik, 

siyasi, teknolojik, psikolojik vs. açılardan bilmesi gereklidir. Böylesi bir 

bilgilenme süreci elbette bilimsel araştırmaları gerektirir. Nasıl ki bir ziraatçının 

bir üründe istediği verimi alabilmesi için toprağın yapısını özelliklerini bilmesi 

gerekiyorsa, bir eğitimci de eğitimde istediği hedeflere ulaşabilmek için sınıftaki 

toplumsal/öğrencinin özelliklerini, ölçme değerlendirme tekniklerini veya eğitim 

yönetimini bilmesi gereklidir. Ancak bu noktada eğitimbilimcilerin bu gibi 

bilgilere ulaşmak için gereken araştırmaları gerçekleştirmeleri her şeyden önce 

yöntem, altyapı, ekonomik kaynak, kurumlar arası işbirliği gibi konularda ne 

derece elverişli koşullara sahip oldukları konusuyla ilgilidir ki bu durum tamamen 

eğitimbilimlerinde araştırma süreçleri ve metodoloji tartışmaları kapsamındadır. 

Bu çerçevede üzerinde durulması gereken konular; eğitimde araştırmaların 

gerçekleştirilmesi, izlenen yöntem,  elde edilen bilgilerin paylaşılması, bürokrasi 

süreci ve araştırma etkinlikleri arasındaki ilişkiler, eğitimbilimcilerin birbirleriyle 

ve diğer bilim dallarından bilimcilerle gerçekleştirdikleri ortak araştırmalar, 

üniversitelerin diğer paydaşlarla işbirliği imkânları gibi başlıklar halinde 

sıralanabilir. Benim amacım bu tip konularda derinlemesine analizlerde bulunmak 

değil, bu analizlere kapı aralayacak sorunlara işaret etmektir.  

ARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

 Araştırma örnekleminde Adnan Menderes Üniversitesi’nden 21 (%31.8), 

Muğla Üniversitesi’nden 28 (%42.4) ve Celal Bayar Üniversitesi’nden 17 (%25.8) 

eğitimbilimci yer almıştır.  Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları tablo 1’de, 

unvanlarına göre dağılımı ise tablo 2’de sunulmuştur. Katılıcıların 31’i (%47) 

kadın 35’i (%53) erkektir.   

 



 

 

Tablo 1 Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 

 

 

Tablo 2 Katılımcıların Unvanlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların akademik yaşamda geçen hizmet süreleri tablo 3’de 

sunulmuştur. Akademik yaşamda geçen hizmet sürelerinin 1-15 yıl aralığında 

toplandığını göstermektedir. Bu durum araştırmanın gerçekleştirildiği 

üniversitelerin yeni kurulan üniversiteler arasında yer almasındandır.  

Tablo 3 Katılımcıların Üniversitelerde Geçen Hizmet Süreleri 

Akademik Hizmet Süreleri S % 
1-5 yıl 26 39.4 
6-9 yıl 15 22.7 
10-14 yıl 15 22.7 
15-19 yıl 4 6.1 
20-24 yıl 2 3.0 
25 yıl ve üzeri 3 4.5 

Yaş  S % 
25-29 11 16.7 
30-34 14 21.2 
35-39 15 22.7 
40-44 8 12.1 
45-49 8 12.1 
50-54 1 1.5 
55-59 1 1.5 
60 ve üzeri 1 1.5 
Cevapsız 7 10.6 
Toplam  66 100.0 

Unvan   S 
Profesör 7 
Doçent 2 
Yardımcı Doçent 21 
Öğretim görevlisi 18 
Okutman 2 
Araştırma görevlisi 15 
Diğer 1 
Toplam 66 



Cevapsız 1 1,5 
Toplam 66 100,0 

 

Akademisyenlerin halen görev yaptıkları üniversitelerde geçen hizmet 

süreleri ise tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4 Katılımcıların Görevli Oldukları Üniversitelerdeki Hizmet Yılı 

Dağılımı 

Üniversitedeki Hizmet Süreleri S % 
1-5 yıl 37 56.1 
6-9 yıl 15 22.7 
10-14 yıl 11 16.7 
15-19 yıl 3 4.5 
Toplam 66 100,0 

 

 Eğitim bilimlerinde araştırma ve araştırma süreçlerini uygulamalı 

çalışmalardan teorik çalışmalara, üniversite personelinin çalışma koşullarından 

bürokrasiye, üniversite yönetimlerinden yükseköğrenim sistemine ve araştırma 

verilerinin ilgili kurumlarla paylaşımına değin uzanan bir süreklilik içinde 

değerlendirmek zorunludur. Bu çerçevede eğitimbilimi alanında yaşandığını 

varsaydığımız bazı sorunlarla ilgili katılımcıların görüşleri tablo 5’de 

görülmektedir. Doğal olarak her bir madde üzerinde çok geniş çaplı araştırmalar 

gerçekleştirmek olanaklıdır. Ancak benin buradaki amacım bu tip bir 

değerlendirme yapmaktan öte mevcut duruma yönelik bazı somut verileri açığa 

çıkarmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 5 Katılımcıların Araştırma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler2 
1:Kesinlikle Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok, 4:Katılmıyorum, 5; Kesinlikle katılmıyorum 

Araştırma süreçlerine ilişkin olası sorunlar, 
özellikler, koşullar 

 1 2 3 4 5 

1.Öğretim elemanları aşırı ders yükünden 
araştırmaya zaman ayıramıyorlar 

S 
% 

28 
42,4 

31 
47,0 

4 
6,1 

- 
- 

3 
4,5 

2.Araştırmalar genel olarak benzer 
yöntemlerle gerçekleştiriliyor 

S 
% 

15 
22,7 

39 
59,1 

4 
6,1 

6 
9,1 

1 
1,5 

3.Hangi konu çalışılırsa yayın olur düşüncesi 
araştırmacıyı sınırlandırıyor 

S 
% 

15 
22,7 

34 
51,5 

9 
13,6 

8 
12,1 

- 

4.Ulaşılan sonuçlar ilgili kişi veya 
kuruluşlarca dikkate alınıyor 

S 
% 

2 
3,0 

9 
13,6 

6 
9,1 

31 
47,7 

17 
25,8 

5.Eğitimbilimciler arasında yeterince ortak 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir 

S 
% 

2 
3,0 

13 
19,7 

3 
4,5 

41 
62,1 

6 
9,1 

6.Araştırmalar için mali kaynak bulmak 
ciddi bir sorun oluşturmuyor 

S 
% 

5 
7,6 

11 
16,7 

3 
4,5 

33 
50,0 

14 
21,2 

7.Milli Eğitim Müdürlükleri araştırmacılarla 
yeterince işbirliği içindedirler 

S 
% 

3 
4,5 

8 
12,1 

9 
13,6 

34 
51,6 

12 
18,2 

8.Yabancı dil yetersizliği nedeniyle ciddi 
sorunlar yaşanmıyor 

S 
% 

3 
4,5 

13 
19,7 

4 
6,1 

32 
48,5 

14 
21,2 

9.Yeterli düzeyde disiplinler arası çalışmalar 
gerçekleştiriliyor 

S 
% 

7 
10,6 

9 
13,6 

5 
7,6 

36 
54,5 

9 
13,6 

10.Eğitim araştırmalarında aşırı derecede 
nicel araştırmalara ağırlık veriliyor 

S 
% 

6 
9,1 

38 
57,6 

6 
9,1 

13 
19,7 

2 
3,0 

11.Araştırma süreçlerinde okul yöneticileri 
etkili işbirliği göstermiyorlar 

S 
% 

11 
16,7 

33 
50,0 

5 
7,6 

16 
24,2 

1 
1,5 

12.Araştırmalarda ulaşılan sonuçlara yönelik 
eleştirilere açık bir zihniyet yok 

S 
% 

12 
18,2 

31 
47,0 

8 
12,1 

13 
19,7 

2 
3,0 

13.Bürokrasi mekanizmaları içinde araştırma 
izni almada ciddi güçlükler yaşanıyor 

S 
% 

16 
24,2 

27 
40,9 

7 
10,6 

14 
21,2 

2 
3,0 

14.Eğitim bilimciler gereğinden fazla nitel 
araştırmalara yönelmektedirler 

S 
% 

2 
3,0 

7 
10,6 

15 
22,7 

35 
53,0 

7 
10,6 

15. Akademik etkinlikler etkili bir iletişim 
ağı ile duyurulmuyor 

S 
% 

17 
25,8 

24 
36,4 

3 
4,5 

16 
24,2 

3 
4,5 

16.Birbirinden habersiz benzer çalışmaların 
yürütülmesi ciddi bir sorun oluşturuyor 

S 
% 

7 
10,6 

34 
51,5 

12 
18,2 

8 
12,1 

5 
7,6 

17.Araştırma süreçlerinde öğretmenler 
yeterince işbirliği gösteriyorlar 

S 
% 

3 
4,5 

15 
22,7 

9 
13,6 

30 
45,5 

9 
13,6 

18.Eğitimbilimciler arasında güçlü bir 
araştırma geleneği yerleşmiştir 

S 
% 

1 
1,5 

20 
30,3 

11 
16,7 

26 
39,4 

7 
10,6 

19.Genellikle araştırmalar güncel sorunları 
çözmeye yönelik değil. 

S 
% 

6 
9,1 

27 
40,9 

8 
12,1 

20 
30,3 

4 
6,1 

                                                             
2 Bazı maddelerin toplam değerlerinin örneklem sayısından az olması o maddenin bazı katılımcılar 
tarafından cevaplanmamış olmasındadır.  



20.Yeni yaklaşımlara açık araştırmalar 
yapılmıyor 

S 
% 

5 
7,6 

21 
31,8 

10 
15,2 

26 
39,4 

3 
4,5 

21.Araştırmacılar sonuçları ilgili 
kuruluşlarla paylaşmaya istekli ve gayretliler 

S 
% 

3 
4,5 

23 
34,8 

8 
12,1 

28 
42,4 

4 
6,1 

22. Araştırmalarda başlık, amaç, yöntem ve 
içerik uyumsuzlukları çok fazla 

S 
% 

4 
6,1 

25 
37,9 

13 
19,7 

23 
34,8 

1 
1,5 

23.Daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalar 
yeterince güncelleniyor 

S 
% 

2 
3,0 

27 
40,9 

13 
19,7 

20 
30,3 

4 
6,1 

24.Sempozyum, kongre gibi akademik 
etkinler sayıca yeterli değil 

S 
% 

6 
9,1 

23 
34,8 

2 
3,0 

28 
42,4 

6 
9,1 

25.İstatistik yöntemlerden gereğince 
yararlanılmıyor 

S 
% 

2 
3,0 

25 
37,9 

13 
19,7 

26 
39,4 

- 
- 

26.Dergi hakemleri ya da editörleri nesnel 
hareket ediyorlar 

S 
% 

4 
6,1 

18 
27,3 

20 
30,3 

17 
25,8 

6 
9,1 

27.Herkesin çalışacağı bir konu olmalı, 
diğerleri bu konuyla ilgilenmemelidir 

S 
% 

2 
3,0 

1 
1,5 

6 
9,1 

30 
45,5 

24 
36,4 

 

  

Elde edilen veriler katılma ve katılmama şeklinde bir derecelendirmeye 

dönüştürüldüğünde katılımcıların görüşleri daha açık ve net bir şekilde 

değerlendirilebilmektedir. Bu şekilde ele alındığında (tablo 5) araştırmada 

karşılaşılan güçlüklerin başında aşırı ders yükü gelmektedir. Katılımcıların 

%89,4’ü bu soruna işaret etmişlerdir. Kuşkusuz bu sorunun ortaya çıkması geniş 

ölçekte eğitim politikalarının belirlenmesindeki çarpıklıklarla yakından ilişkili 

görünmektedir. Katılımcıların %81,8’i ise eğitimbilimcilerin benzer yöntemlerle 

çalışmalar gerçekleştirmelerini önemli bir sorun olarak görmektedirler. Bir bilim 

disiplininde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması hem yöntem zenginliği 

getirir. Oysa katılımcıların %66,6’sının ifade ettiği gibi eğitim araştırmalarında 

nicel teknikler çok daha fazla kullanılmaktadır. Benzer şekilde katılımcıların 

%63,6’sı nitel araştırmaların yetersizliğine dikkat çekmektedirler. Oysa dünya 

genelinde eğitim bilimlerinde nicel araştırmalardan nitel araştırmalara doğru bir 

yönelim olduğu bir veridir (Türnüklü2001; Bogdan ve Biklen 1992’den aktaran 

Altınparmak ve Nakipoğlu 2005: 356). Altınparmak ve Nakipoğlu (2005: 357) 

37’si yüksek lisans, 6’sı doktora tezi olan toplam 43 tezde bir tek tezin dahi nitel 

araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmediğini saptamışlardır. Araştırmaya göre, 



yüksek lisans tezlerinden sadece 6’sı nicel ve nitel yöntemler birlikte 

gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye yüksek öğrenim sisteminde akademisyenlerin çalışmalarının 

niceliğinde ve niteliğinde en önemli kaygılardan biri de yayın gerçekleştirme 

konusunda yaşanmaktadır. Akademisyenlerin bir an önce yayın yaparak akademik 

unvanlarını yükseltmek güdüsüyle hareket etmektedirler. Bu türden bir kaygı 

öncelikli sorunları bir kenara iterek genel ilgi göreceği düşünülen çeşitli konularda 

teorik veya uygulamalı çalışmalara yönelebilmektedirler. Oysa bir araştırmacının 

yanı başında önemli milli ve mahalli düzeyde toplumsal sorunlar yaşanmaktadır. 

Büyük ve küçük ölçekteki eğitim sorunlarıyla ilgili çok kapsamlı araştırmalara 

ihtiyaç olduğu kesindir. Bir eğitimbilimci bu konuda şunları yazmıştır: “Eğitim 

alanında çok geniş kapsamlı ve farklı üniversitelerden elemanların birlikte 

çalıştığı, multidisipliner çalışmalar yok. Genellikle birbirini tanıyan arkadaşlar 

veya hoca-öğrenci ilişkisi olan kişilerin çalışmaları bir kısır döngü oluşturuyor. 

Eğitim sorunlarının belirlenip; farklı alanlardan ve üniversitelerden kişilerin bir 

araya gelebileceği, iletişim kurma şansını arttırabilecek girişimlerin veya çalışma 

gruplarının oluşturulması kısır döngüyü engelleyecektir. 

Araştırma süreçlerinde yaşanan bir diğer güçlük eğitim alanında 

gerçekleştirilen araştırmalara ilgili kişi ve kuruluşların yeterince ilgi 

göstermemesidir. Katılımcıların %72,7’si bu soruna işaret etmiştir. Bu konu 

aslında bir anlamda Türkiye’de bilime, bilimsel araştırmaya verilen (ya da 

verilmeyen) değerle ilgilidir. Toplumun ideolojik, dini, toplumsal ve kültürel kimi 

unsurları bu konuda olumsuz etkide bulunabilmektedir. Bu konuda toplumumuzda 

okumuş olanlara yönelik küçümseyici bir bakış ne yazık ki çeşitli çevreler 

tarafından teşvik edilmektedir. İdeolojik, dini veya kültürel nedenlerle kendi 

görüşlerine ve çıkarlarına aykırı fikirler beyan eden eğitim-öğrenim görmüş 

insanlarımıza “entel, entel dantel” gibi yakıştırmalarda bulunulması bu durumun 

en açık örneğidir.  

Araştırma süreçlerinde yaşanan bir diğer güçlük ise mali kaynak sağlama 

konusunda yaşanmaktadır ki katılımcıların %71,2’si bu soruna işret etmişlerdir. 

Gerçekten de bu konuda yaşanan sorunlar ülkenin ekonomik sıkıntıları, bürokrasi, 



yabancı dil ve iltimas gibi pek çok değişkenin etkisi altında şekillenmektedir.  

Araştırmacı ve mali destek sağlayan kuruluşlar arasında temelde bir güven sorunu 

yaşanmakta, araştırmacı ağır bürokrasi zinciri altında yıpranmaktadır. Diğer 

yandan da suiistimallerin de olduğu bir gerçektir. Kuşkusuz bu sorun bürokratik 

mekanizmaların kılı kırk yaran uygulamalarında değil ilkeli, etik değerlere bağlı 

bilimci yetiştirmekle çözüme kavuşturulabilecektir.  

Eğitimbilimcilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların önemli bir bölümü 

şüphesiz Milli Eğitim Müdürlüklerinin çalışma alanına giren konularla ilgilidir. 

Bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüklerinin program geliştirme, ölçme 

değerlendirme, müfredat programlarının belirlenmesi gibi konularda güncel 

araştırmalara ihtiyaçları vardır. Katılımcıların %69,7’si Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin, %66,7’si okul müdürlerinin ve  %59,1’i öğretmenlerin araştırma 

süreçlerinde yeterince işbirliği içinde olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu veriler 

Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisinde hiyerarşi basamakları yükseldikçe işbirliği 

derecesini düşmesi dikkat çekicidir. Milli Eğitim Müdürlüklerinin de dâhil olduğu 

geniş bir işbirliği zemininin yaratılması yönünde girişimler, bu konuda yaşanan 

sorunların belirlenmesi ve çözümler üretilmesi konusunda yardımcı olabilecektir.   

Türk üniversitelerinde akademisyenlerin yaşadıkları en önemli sorunlardan 

biri yabancı dildir ki katılımcıların önemli bir kısmı (%67,9) bu soruna işaret 

etmişlerdir.  Bu konuda şimdiye kadar atılan adımlar, yapılan düzenlemeler, 

uygulanan sınavlar bu sorunu çözmeye yetmemiştir. Yabancı dil sorunu çok 

boyutlu bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun ortaöğretimde ve 

yüksek öğretimde yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlara, akademik 

süreçlerde ilerlemeye kadar uzanan bir süreklilik içinde şekillenmektedir.  

Yabancı dil konusunda yaşanan güçlükler akademisyenlerin yabancı yayınları 

izlemelerinde, AB projelerine katılımlarını, yabancı dilde yayın yapma 

girişimlerini ve yeni yöntemlerle araştırma gerçekleştirmeleri gibi konularda 

karşımıza çıkabilmektedir.  

Eğitimbilim araştırmalarında katılımcıların işaret ettikleri bir diğer sorun 

disiplinler arası çalışmaların yetersizliği olmuştur (%68,1). Kendi akademik 

yaşantılarımdan edindiğim gözlemlerim Türkiye’de disiplinler arası çalışma 



kültürünün henüz yerleşmediği şeklindedir ki eğitimbilimlerinde de durum farklı 

görünmemektedir.  

Eğitim araştırmalarında karşılaşılan güçlüklerden biri de gerçekleştirilecek 

uygulamalı çalışmalarda alınacak izinler konusunda yaşanmaktadır. Gerçekten de 

katılımcıların %61,5’i izin konusunda sorunlar yaşandığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. İzin konusunda yaşanan güçlükler hem Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin, üniversitelerin, dekanlıkların kendi iş akış süreçlerinde işleyen 

kurallardan, karar verici durumdaki kişilerin inisiyatif kullanma yeteneklerindeki 

farklılıklardan kaynaklanabilmektedir.   

Bir ülkenin araştırma kurumları olan üniversitelerde en çok aranan 

özelliklerden biri de eleştiriye açıklıktır. Katılımcıların %66,3’ü kendi alanlarında 

eleştiriye açık bir zihniyetin olmamasını bir sorun olarak ifade etmişlerdir. 

Türkiye bürokrasisinin en belirgin özelliği işlerin akılcı ve verimli şekilde 

yürümesini sağlamak amacıyla düşünülmüş kural ve işlemlerin makam sahibi 

kişiler tarafından kendilerine yönelik muhalif görüşteki kişileri sindirme aracı 

olarak kullanılmasıdır. Bu durum şu ya da bu şekilde üniversitelere de sirayet 

etmesi kaçınılmazdır. Genç akademik kadrolar hocalarının tepkisini çekebilecek 

düşünce ve araştırmalardan kaçınabilmektedirler. Kimse on yıl sonra doçentlik 

jürisinde yer alabilecek kişinin aleyhte oy kullanmasını istemez. Bu süreçte 

özellikle ideolojik tercihler ve yönelimler belirleyici olabilmektedir.  

Katılımcıların ifade ettikleri önemli sorunlarından biri de konferans, 

sempozyum ve kongre gibi etkinliklerin etkili bir iletişim ağı ile 

duyurulmamasıdır (62,2). Bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu’na önemli bir işlevi 

yerine getirmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bu ise bütün üniversitelerde 

ve akademik kuruluşlarda düzenlenen bilimsel etkiliklerle ilgili duyuruların yer 

alacağı bir ekongre sitesinin bir an önce YÖK web sayfasında yer almasıdır.  

Katılımcıların dile getirdikleri bir başka sorun da araştırmacıların 

birbirinden habersiz benzer araştırmalar gerçekleştirmeleridir (%62,1). Bu sorun 

aslında yabancı dil sorunu, nicel yöntemlere ağırlık verilmesi, hangi konu yayın 

olur düşüncesiyle hareket edilmesi gibi diğer sorunlarla da çok yakından ilgilidir. 

Özellikle yabancı dil konusunda yaşanan sıkıntılar Türkiye’nin pek çok 



akademisyenin araştırmacı kimliğini zorlayan bir faktör olarak eğitimbilimcilerin 

de önünde durmaktadır. Bu sorunları etrafında araştırma, planlama ve tedbirler 

alınmadıkça eğitimbilimcilerin kendilerinden beklenen ulusal ve evrensel 

akademik başarıyı yakalamaları olanaksız görünmektedir.   

Çalışmada katılımcıların belirttiği diğer bazı sorunlar ise şöyledir: 

Akademisyenlerin ücretlerinin yetersizliği (2), üniversite kütüphanelerinin 

yetersizliği (1), kongre ve sempozyumlarda kalite sorunu (1), istenilen konuda 

özgürce araştırılma yapılamamsı (1), projelerde kişisel ilişkilerin öne çıkması, 

geliştirici seminerler için mali kaynak yetersizliği (1), sempozyum, kongre, gibi 

etkinlikler için mali kaynak yetersizliği (1). Bu çalışmada dikkat çekici bir nokta 

şu olmuştur. Katılımcılardan 27’si bölümünüz/anabilim dalınız sorusunu 

cevaplandırmamışlardır. Toplamı 66 kişi olan bir grupta 27 akademisyenin bu 

maddeyi görmeyebileceğini düşünmek olanaklı görünmemektedir. Bu durum 

akademik çevrelerde değişik nedenlere bağlı kaygıların hüküm sürdüğünü 

göstermesi açısından ilginç olmalıdır.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Türkiye çağdaş dünyada gelişmiş ülkeler arasında yer almak istiyorsa her 

şeyden önce eğitim sistemi bağlamında öne çıkan sorunları çözme yönünde çaba 

harcamalıdır. Her ne kadar Eğitim Kurumu kurumsal anlamda “milli” olarak 

nitelendirilerek Milli Eğitim olarak adlandırılsa da eğitimin temel ilkeleri ve 

hedefleri konusunda geniş bir uzlaşma zeminin oluştuğunu söylemek zordur.  

Türkiye’de eğitim sistemi en fazla politik müdahale gören alanlardan biridir. Bir 

siyasi iktidarın uygulamaları, projeleri bir sonraki iktidar tarafından rafa 

kaldırılmakta böylece ülkenin enerjisi heba edilmiş olmaktadır. İlköğretimden 

yüksek öğrenimine din eğitiminden mesleki eğitime kadar genişleyen bir zincir 

çerçevesinde ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gerçeklerini dikkate alan, 

çağdaş dünyadaki yönelimleri gözeten bir eğitim felsefesi ve politikasının bir an 

önce belirlenmesi elzem görünmektedir. Milli Eğitim Politikaları belirlenirken 

dönemin siyasi iktidarının politik görüşleri değil, ülkenin ihtiyaçları gözetilmeli 

ve uygulanmalıdır. Milli eğitim bürokrasisi iktidarların güç gösterisinde 



bulundukları arena olmaktan çıkarılmalıdır. Kuşkusuz bu tip bir gelişmenin temel 

ayaklarından biri de üniversiteler olmalıdır. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde 

görevli akademisyenlerin bu çabalara vereceği katkı ne küçümsenebilir ne de 

görmezden gelinebilir. Gelişmiş ve güçlü bir Türkiye’nin mimarı olmak isteyen 

öncü, yaratıcı idari ve politik kadrolar her şeyden önce eğitim fakültelerinin 

araştırmacı kimliğini ve görevini dikkate almak zorundadırlar.  

Çağdaş bilim ve teknolojiyi üretecek nesillerin yetişmesini sağlayacak ve 

en ileri eğitim süreçlerini tesis edecek olanlar yine eğitimcilerdir. Ancak 

eğitimcilerin kendilerine yüklenen bu görevi yerine getirebilmeleri her şeyden 

onca eğitimbilimcilere duyulan güvenin derecesine ve onlara tanınan olanaklara 

bağlıdır.  
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