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8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN DERS BAġARISINDA EĞĠTĠM 

KOÇLUĞUNUN ETKĠLERĠ 

ÖZET 

Koçluk, bireyi ulaĢmak istediği hedeflere yönlendiren, sürekli öğrenme ve kendini 

geliĢtirmeyi sağlayan etkili bir süreçtir. Koçluk, koç ile koçluk alan arasında birlikte 

kararlaĢtırılmıĢ hedeflere ulaĢmak amacıyla, karĢılıklı deneyim ve kanaat 

paylaĢımıdır. Eğitim koçluğunda, öğrencilerin hedeflerini gerçekleĢtirmesi ve 

akademik performansını yükseltmesi amaçlanmaktadır. Eğitim koçluğu, öğrencilerin 

güçlü ve zayıf yönlerini keĢfetmesi ve sorunlarına çözümler üretmesini sağlamaya 

dayanan, yapılandırılmıĢ bir geliĢimsel etkileĢim sürecidir.  

AraĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinden deneysel desende yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmanın amacı, eğitim koçluğunun öğrencilerin ders baĢarısı ve sınav 

performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. AraĢtırmanın örneklemi, 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Trabzon‟daki devlet okullarında 

öğrenimlerini sürdüren ve TEOG sınavına hazırlanan 116 (yüzonaltı) sekizinci 

sınıf öğrencisinden oluĢmaktadır. Öğrencilerden 58‟i deney ve 58‟i kontrol 

grubunu oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmanın verileri, öğrencilerin devam ettiği okullarda Matematik, Fen Bilgisi, 

Türkçe derslerinden aldıkları notlar ve TEOG sınavlarından aldıkları puanlardan 

oluĢmaktadır. Öğrenciler, derslerden ve deneme sınavlarından aldıkları puanları, 

Trabzon Faroz DanıĢmanlık bünyesinde yürütülen koçluk hizmeti sürecinde, 

kendilerine dağıtılan bilgi toplama aracına aktarmıĢlardır.  

Bu araĢtırma, uygulamaya dayalı deneysel bir araĢtırma olması nedeniyle 

farklılık göstermektedir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular, eğitim koçluğunun 

öğrencilerin akademik baĢarısını artırdığını göstermektedir. Öğrencilerin ders 

baĢarısı ve sınav baĢarısına iliĢkin ortalama puanlar cinsiyet değiĢkeni açısından 

istatistiksel olarak farklılaĢmamakta, sadece Türkçe dersine iliĢkin sınav 

baĢarısında kız öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Koçluk, eğitim koçluğu, ders başarısı, sınav başarısı. 
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THE EFFECTS OF EDUCATIONAL COACHING IN SUCCESS OF EIGHTH 

GRADE STUDENTS 

ABSTRACT 

Coaching is an effective process ensuring continuous learning and self -

improvement. Coaching is also directed the individuals to goals they want to 

achieve. Coaching is to share mutual experience and opinion in order to achieve 

the targets agreed with the coach and coachee. Educational coaching aims 

raising the students‟ academic performance and achieving their goals. 

Educational coaching is a structured developmental interaction process based on 

providing students discover their strengths and weaknesses and find solutions to 

problems. 

This study was conducted in experimental pattern which is one of the quantified 

research designs. In this study it was aimed to reveal the effect of educational 

coaching on students‟ academic achievement and examination scores . The 

sampling group consist of 116 eighth grade students attending public schools 

and preparing TEOG examinations in Trabzon 2015-2016 academic year. 58 of 

the students are in the experimental and 58 of them are in control group.  

The data consist of the Mathematics, Science and the Turkish lessons‟ scores 

and the TEOG exam scores. In the coaching process conducted within the 

Trabzon Faroz Consulting Office the students in sampling groups inserted their 

examination scores in the information-gathering tool delivered to them. 

This research differs from other researches on this topic because this study is an 

experimental research based on the practice. The findings show that educational 

coaching improves students' academic achievement. It is not a statistically 

significant difference observed in average scores related to academic success 

and academic achievement in terms of gender but only for the Turkish course a 

statistically significant difference is observed in favour of the girls.  

 

Key Words: Coaching, educational coaching, academic achievement, exam 

success. 
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1 GĠRĠġ ve AMAÇ 

Her geçen gün daha sık duyulmaya baĢlanan koçluk kavramı, bireyin 

performansını artırmayı hedefleyen bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Koçluk, en kısa ve öz anlatımla „istenen hedefe ulaĢmak için‟ koç (coach) ile 

koçluk alan (coachee) arasında kurulan planlı bir geliĢim iliĢkisi olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Koçluğun hedefi koçun desteğiyle koçluk yapılan kiĢinin kendi belirlediği 

amaca ulaĢması ve sorunlarının üstesinden gelebilmeyi tek baĢına öğrenmesidir. 

Süreç boyunca koçluk alan kiĢi kendisini daha iyi tanımakta, potansiyelini 

keĢfetmekte ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliĢtirmektedir. Bu 

çalıĢmada kendisine koçluk yapılan kiĢi, kısaca “koçluk alan” olarak ifade 

edilmektedir.  

AraĢtırmanın amacı, eğitim koçluğunun öğrencinin ders baĢarısı ve sınav 

performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalıĢmada eğitim 

koçluğu ile öğrencilerin ders baĢarısı arasındaki iliĢki ortaya konulmaya 

çalıĢılmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 

Trabzon‟daki devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren, TEOG sınavına 

hazırlanan ve aynı zamanda dershaneye giden 116 (yüzonaltı) sekizinci sınıf 

öğrencisinden oluĢmaktadır. Öğrencilerden 58‟i deney ve 58‟i kontrol grubunu 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada, eğitimlerini aynı okullarda sürdüren, aynı dershanede 

(Faroz Etüt Merkezi) eğitim alan öğrenciler arasından koçluk hizmeti alanlar deney 

grubunu ve koçluk hizmeti almayanlar ise kontrol grubunu oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın verileri, öğrencilerin devam ettiği okullarda Matematik, Fen Bilgisi, 

Türkçe derslerinden aldıkları notlar ile TEOG deneme sınavlarında aldıkları 

puanlardan elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan öğrenciler, derslerden 

ve deneme sınavlarından aldıkları puanları, Trabzon Faroz DanıĢmanlık bünyesinde 

yürütülen koçluk hizmeti sürecinde, kendilerine dağıtılan bilgi toplama aracına 

aktarmıĢlardır.  
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Bu çalıĢmanın giriĢ bölümünde koçluğun farklı kavramlarla tanımları yapılarak, 

diğer geliĢim ve danıĢmanlık modellerinden (mentörlük, danıĢmanlık, vb.) farkı 

ortaya konulmaktadır. Birinci bölümde çeĢitli koçluk türleri incelenmektedir.  

Ġkinci bölümde, eğitim koçluğunun uygulamada kullandığı metodolojiler ve 

konular üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde yer alan ve eğitim 

koçluğunun ders baĢarısı üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi, ikinci bölümdeki 

metodoloji ve konuların net olarak açıklanmasına bağlıdır.  

Üçüncü bölümde ise koçluğun koçluk alan öğrencinin ders baĢarısına etkisi 

ortaya konulmaktadır. Koçluk alan öğrenci, tüm eğitim ve öğretim yaĢamında 

üst düzey performansa ulaĢmak için koç ile kendisi arasında sürdürülen planlı 

bir geliĢim sürecine baĢlamıĢ olur. Bu yolculuktaki hedef, öğrencinin bulunduğu 

noktadan istediği hedefe ulaĢmasını sağlamaktır. 

Dördüncü bölümde araĢtırmanın bulguları yorumlanmaktadır. AraĢtırmadan elde 

edilen bulgular, eğitim koçluğunun öğrencilerin ders baĢarısı ve sınav baĢarısı 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

1.1 Koçluğun Kavramsal Çerçevesi Ve Tanımı 

1.1.1 Tarihsel GeliĢim 

„Coach‟ sözcüğü, Ġngilizcede iki kapılı kapalı otomobil, posta arabası, otobüs, 

yolcu vagonu, trenlerde ve uçaklarda, ucuz ve yemekli yolcu tarifesi anlamına 

gelmektedir (Evered ve Selman, 1989: 31). Sözcüğün kökeni, 16. yüzyılda 

kaliteli at arabaları yapılan Macaristan‟ın „Kocs‟ köyüne dayandırılmaktadır 

(BaltaĢ, 2011: 6). 19. Yüzyılda, Ġngiltere‟de üniversite öğrencileri Coach 

sözcüğünü onları akademik baĢarıya taĢıyan özel öğretmenler için kullanmıĢtır 

(Wilson, 2004: 96). Günümüzde ise koçluk kavramı, çoğunlukla bir bireyi 

olduğu yerden, ulaĢmak istediği yere götürme anlamında kullanılmaktadır 

(Sebera, 2004: 84 ). 

Koçluğun temeli, M.Ö. 469-399 yılları arasında yaĢayan, Yunanlı düĢünür Sokrates‟e 

kadar dayandırılmaktadır. Sokrates, „ben insana bir Ģey öğretmem, sadece 

düĢünmelerini sağlarım‟ diyerek bir ölçüde koçluğun temelini atmıĢtır (MinibaĢ-

Poussard, 2006: 15). Sokrates‟e göre “her insan mutlu olmak ister, bireyi mutluluğa 

ulaĢtıracak olan sahip olduğu erdemdir, erdem bilgidir ve bu bilgi, bilgece bir bilgidir 
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(Birlik, 2013). „Bilgiye ulaĢmanın yolu ise kendini tanımaktır‟ temel fikrinden yola 

çıkan Sokrates‟in geliĢtirdiği sorgulatarak gerçek bilgiyi buldurma yönteminin, 

günümüzdeki koçluk sistemine benzer olduğu belirtilmektedir (Wilson, 2008: 26).  

„Koç‟ sözcüğü ilk olarak 1885 yılında ABD ve Ġngiltere‟de spor alanında 

takımları çalıĢtıran kiĢiler kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Fischer-Epe, 2006: 17). 

Günümüzde ise dünyanın diğer ülkelerinde yönetim, eğitim ve spor alanında 

yeni yeni kullanılmaktadır (Karabacak, 2010). Ġnsanlar hedeflerine ulaĢmak için 

koçluğa daha fazla gereksinim duymaktadır. Kuzey Amerika‟dan Avrupa‟ya 

koçluk kavramının önemi ve etkisi artarak büyümeye devam etmektedir  

(Whitworth ve diğ., 2008: 1). 

Koçluk konusunda yapılan araĢtırmalar, kavramın ilk kez 1980‟lerde yaygın 

olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu dönem ABD‟de yapılan gönüllü 

çalıĢmalar „koçluk‟ kavramının ilk kullanıldığı yıllardır (Eğri, 2013). Koçluk 

kavramının ortaya çıkıĢı, sadece 1980‟li yılların gönüllü çalıĢmalarına ve 2000‟li 

yılların bilimsel çalıĢmalarına değil, binlerce yılın birikimine bağlanabilmektedir. 

Bugün özellikle Batı dünyasında, „koçluk‟ adında yeni bir yaklaĢımın, bir tavır 

olarak iyice yerleĢtiği gözlemlenmektedir (Gregory ve Levy, 2010: 114). Son 

20-25 yıllık dönemde anlaĢılan ve kabul gören bu yaklaĢımın, bireylerin yaĢam 

kalitesine katkıları göz ardı edilemez. Özellikle ABD, Ġngiltere, Avustralya ve 

Kanada‟da koçluk yaklaĢımının iĢ ve eğitim dünyasının ayrılmaz bir  parçası 

olduğu ve yönetsel bir tutum haline geldiği görülmektedir (Ellinger ve diğ, 

2003; Hart ve diğ., 2001; Kilburg, 1996; Park, 2007).  

Koçluğu profesyonel ve bilimsel bir temele dayandırma çabaları, 2000‟li 

yıllardan itibaren yaygınlaĢmıĢtır. ABD ve Güney Afrika ve Avrupa‟da, koçluk 

psikolojisi alanında çalıĢmalar yapılmaktadır (IĢıklar-Pürçek, 2014). ABD‟de, 

Harvard Üniversitesi Koçluk Enstitüsü kurulmuĢtur (Landsberg, 1996: 8.) 

Koçluk, Psikoloji biliminin bir alt disiplini olarak özellikle iĢ dünyasında 

„Koçluk Psikolojisi‟ adıyla anılmaktadır. Koçluk psikolojisi, deneysel ve 

kuramsal temellere dayalı olarak profesyonel koçluk Ģeklinde uygulanmaktadır. 

Koçluk psikolojisinin uğraĢ alanı olan profesyonel koçluğun, kapsamlı deneysel 

ve kuramsal temele sahip olduğu söylenebilir (Grant, 2006: 17). 
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Koç kavramı, Türkçeye 1980‟lerde TRT‟de “Beyaz Gölge” adıyla gösterilen TV 

dizisiyle girmiĢtir (Arat, 2007: 126). Türkiye‟de koç, „çalıĢanlara sorumluluk 

vererek örgüte katkı sunmalarına ortam hazırlayan, geliĢimlerini izleyerek geri 

bildirim veren, problemlere akılcı çözümler bulan, sürece iliĢkin farklı ve akılcı 

görüĢler ortaya atan kiĢi‟ Ģeklinde tanımlanmaktadır (Akın, 2002: 32). Türkçeye 

rehberlik, basketbol antrenörlüğü, özel öğretmenlik, Ģirket danıĢmanlığı, 

Ģeklinde çevrilen koçluk ise „insanların performansını ve öğrenme kapasitesini 

geliĢtirmeyi amaçlayan, içsel motivasyon, özdeğerlendirme tekniklerinin 

kullanıldığı bir süreç‟ Ģeklinde tanımlanmaktadır (Arat, 2007: 130).  

1.1.2 Koçluğun Temelleri  

Koçluğun temelleri, mentörlük ve liderliğe dayanmaktadır. Koç ve mentör 

kavramlarını birbirinden net bir Ģekilde ayırmak oldukça zordur (Case ve 

Witemeyer, 2006: 7). YaklaĢık 35 yüzyıllık bir geçmiĢi olan mentörlük, eskiden 

günümüzdeki özel öğretmen-öğrenci iliĢkisine benzer bir anlamda ele alınırken, 

günümüzde danıĢılan deneyimli ve tespitlerine güvenilen birey anlamında 

kullanılmaktadır (Luecke, 2007: 93; Peterson, 2005: 4).  

Mentörlük, bireyin kapasitesini ortaya çıkararak geliĢimini  sağlayan en eski 

yöntemlerden biridir. Deneyimli ve bilgili bir kiĢi ile deneyimsiz ve yeterli 

bilgiye sahip olmayan bir kiĢi veya amir ile memur arasında yaĢanan bir iliĢkidir 

(Anafarta, 2002: 116). Koçluk ve mentörlük arasındaki temel farklılık , koçluğun 

yetenek ve mesleki geliĢim, mentörlüğün ise kariyerle ilgili olmasıdır (Zeus ve 

Skffington, 2001: 84). Koçluğun amacı, bireyin doğuĢtan getirdiği yeteneklerini 

açığa çıkararak baĢarma güdüsünü artırmaktır. Mentörlükte amaç  bireyin 

kariyerinde sürdürülebilir bir geliĢim sağlamadır. Koç, bireye yeteneğini ortaya 

koymayı dayalı bir süreci iĢletirken, mentör, kariyer ve geleceğe yönelik bilgi 

birikimine odaklanır (Passmore, 2007: 15).  

Liderlik ve koçluk birbirine çok yakın kavramlardır. Liderlik ve koçluk arasında 

amaç yönelimlilik, sorun çözme, kalite ve verimlilik, iletiĢim, performans ve 

kariyer geliĢimi, sürekli iyileĢtirme, ahlak ve standartları karĢılamaya yönelik 

olma biçiminde ifade edilebilecek benzerlikler vardır (Aydar, 1999: 84). Bu 

durum koçluğun aslında liderliğin uygulamaya yönelik farklı bir türü veya 
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liderlik yeterliğinin arttırılması Ģeklinde ele alındığını göstermektedir (Piasecka, 

2000: 256; Wright ve Mackinnon, 2007: 23).  

Koçluk ve yönetim arasında da iliĢki vardır. Koçluğun yeni ve farklı bir yönetim 

tarzı olduğu düĢünülebilir. Bu yönüyle koçluk, emir-komuta ve kontrol üzerine 

odaklanmıĢ klasik yönetim anlayıĢından uzaklaĢarak, çalıĢanları geliĢtirmeye, 

performanslarını artırmaya, öğrenen organizasyon olmaya odaklanmaktadır 

(Day, 2001: 584). Klasik yönetim anlayıĢının paradigmalarından kurtulan koçun 

görevi yalnızca yönetmekle sınırlı değildir, aynı zamanda çalıĢanların 

motivasyonunu ve performansını artırmak, sorunların üstesinden gelmek ve 

çalıĢanların mesleki geliĢimini ve iĢ doyumunu  sağlamaktır (Wright ve 

Mackinnon, 2007: 21).  

Yöneticiler, koçluk sayesinde bireysel ve mesleki amaçlarını gerçekleĢtirir. 

ÖzeleĢtiri yapabilir, sınırlarının farkına varıp baĢarısızlıkları azaltmanın 

yöntemlerini geliĢtirebilir. ÇalıĢanların örgütün amaç ve stratejisini 

içselleĢtirmesini sağlar. Etkili karar alma, örgütsel iletiĢim güçlenir. Öte yandan 

etkili bir geri bildirimde bulunma yeterliliğine sahip olur ve zamanı daha iyi 

yönetebilir (Uçkun ve Kılınç, 2007: 129). 

1.1.3 Koç ve Koçluk  

„Coach‟, 17. yüzyılda ABD‟de değerli eĢya ve kiĢi taĢıyan tekerlekli araca 

verilen isimdir. Koç sözcüğü sürücü ve yolcu vagonuna verilen ortak bir addır. 

ġimdi bile Ģehrin içinde yolcu taĢıyan araçlar için „bus‟ (otobüs, uzun mesafeli 

yolculuk amacıyla kullanılan katlı otobüsler için „coach‟ kavramı kullanılmaktadır 

(BaltaĢ, 2013). 

Türkçe sözlükte koç kavramı, „Bireylerin liderlik ya da yönetsel özelliklerini, 

geliĢtirmeyi amaçlayan, belli bir hedefe ulaĢmayı önceleyerek daha etkili 

sonuçlar almasını sağlamak için uğraĢan kiĢi‟ Ģeklinde bir tanımla anılmaktadır 

(TDK, 2016). 

Koçluk, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini keĢfetmesi, hedeflerini gerçekleĢtirme 

ve performansını sürekli yükseltmesini sağlamak için sorunlarına etkili 

çözümler üretmesini sağlamaya dayanan, yapılandırılmıĢ bir geliĢimsel 

etkileĢim sürecidir. Koçluk, bireyi kendi hedeflerine yönlendiren, öğrenme ve 
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kendini geliĢtirme aracıdır. Koçluk alanla birlikte belirlenen amaçlara ulaĢmak 

için deneyim ve öngörülerin paylaĢımıdır (Engin, 2015: 18). 

Birey veya örgütün olumlu yönde geliĢimini amaçlayan koçluk, aynı zamanda 

tutum değiĢikliği ile uğraĢmaktadır. Farklı alanlarda koçluk yapanların, kurama 

dayalı beceriler, bilimsel yöntemler ve ölçme alanında yeterli bilgi ve beceriyle 

donanımlı olmadığı görülmektedir (Grant ve diğ., 2015: 126).  

Koçluk mesleğinin uygulama esasları ve ilkeleri tam anlamıyla oluĢmamıĢtır. 

Koçluk yapanların çoğu eğitim bilimleri, psikoloji, rehberlik ve akademik 

danıĢmanlık, toplum bilimleri, insan kaynakları yönetimi lisans ya alanlarında 

da master derecesi veya psikoloji, eğitim, felsefe alanlarında doktora eğitimi 

almamıĢtır. Az sayıda koç ise ya özel kurum ve kuruluĢlardan sertifika almıĢ ya 

da koçluk konusunda akreditasyona sahip kurumların eğitimlerini 

tamamlamıĢtır.  

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), koçluk için uluslararası standartlar 

oluĢturmanın yanı sıra sertifika eğitimi sağlayarak, koç unvanına sahip bireyler 

için dünya ölçeğinde bir haberleĢme ağı oluĢturan ve koçluk mesleğini 

geliĢtirme amaçlı uluslararası bir kuruluĢtur (Icfturkey, 2016). Harvard 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve McLean Hastanesi ile ICF liderliğinde 2008 

yılında, koçluğun bilimsel yanını güçlendirmek için yapılacaklar üzerinde 

konuĢmak amaçlı „Koçluk ve Pozitif Psikoloji Konferansı‟ gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Kauffman, 2016). Koçluğu araĢtıran akademisyenler ile uygulamadan gelen 

koçları buluĢturan bu konferanstan sonra koçluk, ABD‟de önemli bir bütçesi 

olan bir sektör durumuna gelmiĢtir (IĢıklar-Pürçek, 2014). 

Koçluk mesleğinin eksikliklerinin tamamlanması gerekmektedir. Özellikle 

psikoloji ve yönetim dıĢından gelen koçlar, psikoloji veya davranıĢ bilimleri 

konusunda belli bir eğitim altyapısını barındırmadıklarından, koçluk sürecinin 

gerektirdiği destekleyici ve geliĢtirici iletiĢim becerisini uygulama konusunda 

yetersiz kalmaktadır (BaltaĢ, 2013: 8). 

1.1.3.1 Koçluk Etik Kuralları  

 Günümüzde koçluk mesleğinin etik kuralları Ģu Ģekilde ifade edilmektedir 

(www.associationforcoaching.com); 

 Koçların kiĢisel ve mesleki sınırlarını iyi bilmeleri gerekmektedir.  
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 Koçlar, koçluk seansına baĢlamadan önce ve ilk seansta koçluk etik sözleĢmesi 

ve koçluğun Ģartlarına iliĢkin koçluk alanın en doğru biçimde bilgi edinmesini 

sağlamak durumundadır. 

 Koçlar, uyguladıkları seanslarda yöntemler ve teknikler konusunda koçluk 

alanın bilgi edinme isteğini yanıtlama konusunda duyarlı ve özendirici 

olmalıdır. 

 Koçlar katılımcıların doğuĢtan gelen özellikleri (din, dil, ırk, cinsiyet) ve sosyal 

özellikler (kültür, inanç, değer) bireysel özellikler (engel, mizaç, karakter)  gibi 

konulara ve tüm diğer farklılıklara duyarlı davranmalıdır. 

 Koçlar, bireylerin koçluk seanslarının herhangi bir döneminde koçluk hizmetini 

sonlandırmayı isteme hakkına saygı duymalıdır. 

 Koçlar, bireylerle sürdürdükleri seansların düzenli kaydını tutmalıdır. 

 Koçlar, koçluk uygulamalarının niteliğini gözlemlemeli ve hemen her seansta 

koçluk hizmetinden yararlananlardan geri dönüt almaya özen göstermelidir. 

 Koç, mesleki geliĢimin devamı için yıl içinde teorik ve uygulamaya dayalı 

hizmet içi eğitim almayı hedeflemelidir.  

 Koçlar, yasal yükümlülükleri konusunda bilinçli olmalı ve bu kurallara 

uymalıdır. 

 Koçlar, koçluk mesleğini kapsayan bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip 

olmalıdır.  

 Koçlar, koçluk alanla arasında ikili bir iliĢki oluĢabileceğini göz önünde 

bulundurmalı ve ona göre önlem almalıdır. 

 ReĢit olmayan bireylerle yapılacak uygulamalar öncesinde velisinden onay 

almaya özen gösterilmelidir. 

1.1.4 Koçlukla Ġlgili Kavramlar 

Koçluk, danıĢmanlık, mentörlük, eğitmen ve terapist kavramları çoğu kez 

birbiriyle karıĢtırılmaktadır. Genel anlamda bu kavramlar, bireyin performans 

geliĢimini amaçlamaktadır. Ancak koçluğun anlamı ve amacı daha iyi 

bilinmelidir. Koçlukta amaç herhangi bir kiĢinin davranıĢ veya hareketlerini 

düzeltmek değildir. Koçluk, bireyi amaçlarına ulaĢtıracak yollar öğrenmeye 

özendirmek veya her konuda eĢsiz bir çözümü olan bir deneyimli bir yönetici 

olmak hiç değildir (Engin, 2015: 19). Koçluk, bireyin kendi içinde var olan 
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potansiyelini ortaya çıkararak, istediği hedefleri gerçekleĢtirmek için 

yeteneklerini sergilediği interaktif bir süreçtir. AĢağıda koçlukla iliĢkili 

kavramlar açıklanmaktadır. Ayrıca kavramlar arasındaki farklılıklara da 

değinilmiĢtir.  

1.1.4.1 DanıĢman-Koç  

DanıĢmanlık, son 50 yılda kamu yaĢamının birçok alanında yaygın hale 

gelmiĢtir. Modern insanla duyguları ve hedefleri hakkında konuĢarak yol 

gösterilmesi, kiĢiler ve kurumlar için yararlı olmuĢtur (Western, 2001). 

DanıĢmanlar, birikim ve deneyimlerine dayalı olarak çalıĢmakta ve öneriler 

sunmaktadır. Bu yüzden koçluk, danıĢmanlıkla aynı kapsamda düĢünülemez. 

DanıĢman, yaptığı analizler sonucunda, önerilerini içeren raporu ürün olarak 

sunmaktadır. Koç ise bireyin hiçbir bilgi birikimi ve deneyimi olmadığı bir 

konuda, kendi yolunu bulmasını sağlamaktadır.  Çizelge 1.1‟de danıĢman ile 

koçun özellikleri karĢılaĢtırılmaktadır.  

Çizelge 1.1: DanıĢman ve Koçun KarĢılaĢtırılması 

DanıĢman Koç 

DanıĢanın sorunu ile ilgili birikim ve 

deneyime sahiptir. 

Koçluk alanın sorunu ile ilgili 

deneyim ve birikime sahip olması 

gerekmez. 

Son ürün, hazırladığı rapordur. Son ürün hedefin kendisidir. 

Probleme odaklanır.  Çözüme odaklanır. 

DanıĢman, olası çözümleri söyler. Koç, bireye kendi çözümlerini 

buldurur. 

 Yurdakul, 2010‟dan uyarlanmıĢtır. 

1.1.4.2 Eğitmen-Koç  

Eğitim, bireyin deneyimlerine dayalı olarak bilgi, beceri ve davranıĢ kazanma 

sürecidir. Eğitmen, öğrencilerinin üstesinden gelemeyeceği konuları bilen ve 

yapan uzmandır. Öğrencinin soruları, eğitimcinin ise bu sorulara karĢılık 

yanıtları vardır. Öğrenci, eğitim sürecinde doğrudan öğretmenden 

öğrenmektedir. Eğitmen bilir, eğitim alan kiĢi ise bilmez. Eğitim programı, 

öğretmen tarafından oluĢturulan belirli hedeflere ulaĢmayı sağlama ilkesine 

dayanmaktadır. Öğretmen, programın takibinde öğrenciye yardımcı olmaktadır 
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(Karabacak, 2010). Koçluk sürecinde koçun rehberliği söz konusu olsa da içerik 

koçluk yapılan birey ya da ekip tarafından belirlenmektedir. Koçluk sürecinde 

ise kiĢi yöntemini kendisi seçmektedir (Landsberg, 1999). Koçlukta, „En iyi 

yöntem, koçluk alanın kabul ettiği ve istediği yöntemdir‟ anlayıĢı egemendir. 

Koç ile koçluk alanın ne biri önde, ne de diğeri geridedir. Ġkisi yan yana 

yürümektedir (Can, 2012). 

1.1.4.3 Terapist-Koç  

Psikoterapi, yüz yılı aĢkın süredir test edilmiĢ, geliĢtirilmiĢ ve deneysel olarak 

araĢtırılmıĢtır. Psikoterapinin yararları konusunda tartıĢmalar halen olsa da batı 

kültüründe kabul görmüĢ ve günlük hayatta oldukça yaygındır.  „Koçluk biter ve 

tedavi baĢlar‟ Ģeklinde sürdürülen bir tartıĢma vardır. Koçluğun amacı, bireyin 

yeteneğini keĢfetmek ve potansiyelini ortaya koymaktır. Koçluk ile psikoterapi 

iliĢkisini öğrenmeye çalıĢmak ve anlamak gerekmektedir (Western, 2005). 

Koçluk, özellikle danıĢana günlük hayatta karĢılaĢtığı problemler veya sorun 

olarak algıladığı durumları etkin bir biçimde çözebilmesi için „gerekli bilgi ve 

becerileri kazandırmayı‟ amaçlayan tedaviye yönelik bir yöntem olan Sorun 

Çözme Terapisine (SÇT) benzerlik göstermektedir (Köroğlu, 2013: 145).  

Koçluk, bir terapi yöntemi değildir. Terapist, problem odaklıdır ve geçmiĢte 

yaĢanan sorunları ele alan kiĢidir. Koç ise çözüm odaklıdır ve geleceğe bakar. 

Terapist, ruhsal hastalıkları ele alarak tedavi etmektedir. Oysa koç, ruhsal 

hastalıkları tedavi etmez ve edemez, uzmanına yönlendirir. Çizelge 1.2‟de, 

terapist ile koç arasındaki farklılıklar yer almaktadır.  

Çizelge 1.2: Terapist ve Koç Arasındaki Farklılıklar 

Terapist Koç 

Hayata, geniĢ bir Ģekilde bakar ve 

derinliğine odaklanır. 

Hayatın bazı alanlarındaki hedeflere 

odaklanır. 

Sorun odaklıdır. Çözüm odaklıdır. 

Tedavi uzun sürebilir. Kısa sürede sonuca götürür. 

AkıĢ ve gündem, terapist ile kiĢi 

tarafından belirlenir. 

AkıĢ ve gündemi sadece koçluk alan 

belirler. 

Sadece o kiĢiyi kapsar Beraber olduğu grupları (aile, iĢ)  da 

kapsayabilir. 

Yurdakul, 2010‟dan uyarlanmıĢtır. 
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1.1.4.4 Mentör-Koç 

Mentörlük ve koçluk, ortak amaçlar konusunda iĢbirliği içindedir. Mentörlük ve 

koçluk süreçleri, etkin uygulamaya dayalı paylaĢılan bir yolculuktur. ĠĢbirliği 

yapmakla beraber yöntemleri farklıdır (Carr ve diğ., 2014).  

Koçluk ile mentörlük aynı değildir. Mentörlük, koçluk ile danıĢmanlığın tam 

ortasında tanımlanmaktadır. BaĢka bir ifadeyle mentörlük, bireyin deneyimli 

olduğu iĢte akıl hocalığı yaparken, bazı koçluk becerilerini de iĢe koĢmasıdır.  

Çizelge 1.3.‟te mentör ile koç arasındaki farklılıklar yer almaktadır. 

Çizelge 1.3: Mentör ve Koç Arasındaki Farklılıklar 

Mentör Koç 

Uzun zaman sürebilecek bir iliĢki Belli bir zaman dilimini kapsayan iliĢki 

KiĢiyi bütün yönleriyle ele alır. Ġhtiyaç 

duyulduğunda yapılan görüĢmelerdir 

Bireyi, belli konulara odaklanarak ele 

alır. YapılandırılmıĢ ve programı belli 

görüĢmeler yapılır 

Mentör, akıl alandan daha deneyimli, 

birikimli genelde daha üst pozisyonda birisi 

olur. 

Koçun, koçluk alandan daha iyi bilmesi 

ve deneyime sahip olması gerekmez. 

Yurdakul, 2010‟dan uyarlanmıĢtır. 

Bu bölümde ele alınan kavramların genel özelliklerini Ģu Ģekilde özetlemek 

olasıdır;  

DanıĢmanların YaklaĢım Tarzı: “Bulduğumuz en iyi ve doğru çözüm 

budur, lütfen bu çözümü hemen uygulayalım.” 

Eğitmenlerin Sergilediği YaklaĢım: “Bu konuda öngörülen en etkili 

yöntem budur...” 

Terapistlerin YaklaĢım Tarzı: “Bu konuda bu Ģekilde davranılmasının 

temel nedeni...” 

Mentörlerin Sergilediği YaklaĢım: “Bu konuda sadece beni izleyin, ne 

yapıyorsan onu uygulayın.” 

Koçların Sergilediği YaklaĢım: “Bu konuda ne Ģekilde davranmayı 

amaçlıyorsunuz?” (Arabacı, 2010). 
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1.1.5 Koçluk ÇeĢitleri (Türleri) 

Koçluk yaklaĢımının amacı, ortaya çıkan duruma göre değiĢmektedir. Koçluğun 

amaçları arasında hedefine ulaĢan bir takıma sahip olmak, yöneticilerin 

davranıĢlarını değiĢtirmek, çalıĢanların performansını, motivasyonunu ve iĢ 

doyumunu yükseltmek sayılmaktadır (Field, 2007: 4; Mazzini, 2007: 20; 

Philips, 1995: 5; Sweeney, 2007: 170-171). ĠĢ yaĢamında koçlar, değiĢimi 

yöneten rehberler, çalıĢanların motivasyonunu yükselten, yeteneklerini ortaya 

çıkaran kiĢilerdir (Treur ve Sluis, 2005: 7).  

DeğiĢik amaçlara yönelik olarak değiĢik koçluk stilleri uygulanmaktadır. Genel 

olarak iki tür koçluk tarzı gözlemlenmektedir. Bunlar, dolaylı (destekleyici) ve 

dolaysız koçluk tarzlarıdır (Özbay, 2008). Dolaylı koçlukta, genellikle bireylere 

hızlı bir Ģekilde yardımcı olma ve otoriterlik ön plandadır. Koçluğun en bilinen 

Ģekli olan destekleyici koçluk, genel olarak kolaylaĢtırma veya yönlendirme 

gerektiren bir stildir. Sporcu koçları, ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler 

büyük ölçüde destekleyici koçluk tarzını uygulamaktadır (MinibaĢ-Poussard, 

2006: 31).  

Dolaysız koçluk tarzında ise koç, araĢtıran, keĢfeden, dinleyen ve çalıĢanların 

sorunlara kendilerini çözüm üretmesini sağlayan kiĢidir. Bu koçluk tarzını, 

danıĢmanlar, iĢ arkadaĢları ve terapistler tercih etmektedir (Bacon, 2003: 74). 

Bu koçluk yaklaĢımı, dolaylı koçluk yaklaĢımına göre daha etkili olmaktadır, bu 

yüzden koçlar tarafından daha fazla uygulanmaktadır. Bacon (2003) tarafından 

yapılan araĢtırmada, koçların %60‟ının dolaysız koçluğu tercih ettiği 

görülmektedir. Lore AraĢtırma Enstitüsü‟nün yaptığı koçluk araĢtırmasının 

bulguları, Bacon‟un elde ettiği sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Wise ve 

Voss, 2002: 9). 

Birey ve kurumların eğilimlerine göre, farklı koçluk uygulamalarından söz 

edilebilir. Çok rastlanan koçluk uygulamaları, performans koçluğu, eğitim 

koçluğu, yönetici koçluğu, kariyer geliĢtirme koçluğu, aile ve yaĢam koçluğu 

Ģeklindedir (Kaufman, 2006: 289). Performans koçluğu ile çalıĢanların 

performanslarının yükseltilmesi ve amaçlara ulaĢması sağlanmaktadır. 

Performans koçluğu ile çalıĢanlar, yaĢadıkları mesleki sorunları ve geliĢtirilmesi 
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gereken yönlerini nesnel bir Ģekilde görebilme ve kendilerini daha yakından 

tanıma olanağına sahip olmaktadır.  

Kariyer koçluğu, bireylerin kendi yeteneklerini fark etmeleri ve hedeflerine 

kararlı bir Ģekilde ilerlemelerini sağlayan koçluk uygulamasıdır. Kurum veya 

kurum içindeki bireyler düzeyinde yürütülen kariyer koçluğu, kurum içinde 

kadroların netleĢtirilmesinde ve iĢ görenlerin kariyerlerinin planlamasında 

oldukça önemli bir yere sahiptir (Branham, 2000: 218). Bu koçluk türü, bireye 

kariyer geliĢimi konusunda yardımcı olur (Uçkun ve Kılınç, 2007: 44).  

Yönetici koçluğu, kiĢisel geliĢimi destekleyen ve yönetsel davranıĢ değiĢikliği 

sağlamayı amaçlayan bir uygulamadır (Mazzini, 2007: 20). Yöneticinin 

tutumları, sorumluluk alanlarına zarar verdiği veya yönetici mesleki geliĢime 

gereksinim duyduğunda yönetici koçluğu uygulaması ön plana çıkmaktadır 

(Luecke, 2007: 80). 

YaĢam koçluğu, bireyin doğuĢtan getirdiği kapasitesini ortaya çıkararak, 

öğrenmesini kolaylaĢtırma ve olumlu yönde geliĢimini sağlama sanatıdır. 

YaĢam koçluğu, bireyin iĢ ve kariyer yaĢamı, kiĢisel geliĢim ve sosyal iliĢkiler 

vb. yönlerini kapsamaktadır (Nixon-Witt, 2008: 10). BaĢka bir anlatımla kiĢinin 

özel yaĢamının gizliliği ilkesine dayalı olarak enerjisini azaltan durumun koçun 

desteğiyle ortadan kaldırılmasıdır (Spinack ve Gerald, 2002: 23).  

Eğitim koçluğu, öğrenciyi baĢarıya götüren, alanında ve mesleğinde yeterli 

koçlarla yürütülen yeni bir yöntem Ģeklinde ifade edilebilir. Eğitim koçluğu, 

öğrenciyi ezberci anlayıĢtan uzaklaĢtırarak kendisiyle yüzleĢmeyi öğrenmesini 

sağlar. Eğitim koçu, uyguladığı yöntemle öğrencinin sınavlara iliĢkin kaygı ve 

stresi yönetmesini sağlar, farklı etkinlikler, aile içi iletiĢim, meslek seçimi, 

zaman yönetimi, akademik baĢarı gibi konularda ve öğrencilerin gereksinim 

duyduğu alanlarda koçluk desteği sunmaktadır (Gynnild ve diğ., 2007: 4).  

Koçluk sisteminin eğitimde değiĢim ve dönüĢümün sağlayabileceği, araĢtırma 

ve tartıĢmaların odak noktasını oluĢturmaktadır (Devine ve diğ., 2012; 

Icfturkey, 2016). Bu araĢtırmada, koçluğun öğrenciler, öğretmenler, okul 

liderleri ve onların eğitim kurumları için öğrenme ve geliĢimini desteklemek 

için güçlü bir araç olduğunu ortaya çıkaran kanıt ve deliller ortaya konulmaya 

çalıĢılmaktadır. Ġngiltere, ABD ve Avustralya gibi koçluğun geliĢmiĢ olduğu 
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yerlerde yapılan araĢtırmaların çoğu gözden geçirilmiĢ ve bu çalıĢmada 

kullanılan yaklaĢımlara genel bir bakıĢ açısı sağlanmıĢtır. Alan yazın taraması 

ve referanslara dayalı aramalardan ortaya çıkan anahtar sözcükler „koçluk‟ ve 

„eğitim‟ baĢlıklarında toplanmıĢtır. Farklı koçluk yaklaĢımları aĢağıdaki alt 

baĢlıklarda açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Koçluk çeĢitleri Ģunlardır:  

a-Yönetici Koçluğu, 

b- Kariyer Koçluğu, 

c- Aile Koçluğu, 

d- Bireysel (YaĢam) Koçluğu, 

e- Eğitim (Öğrenci) Koçluğu, 

f- GiriĢimcilik Koçluğu, 

g- Performans Koçluğu,  

h- ĠletiĢim Koçluğu. 

Bu çalıĢmada en sık kullanılanlar olduğu için bu beĢ tür üzerinde durulmuĢtur:  

a-Yönetici Koçluğu, 

b- Kariyer Koçluğu, 

c- Aile Koçluğu, 

d- Bireysel (YaĢam) Koçluğu, 

e- Eğitim (Öğrenci) Koçluğu. 

ÇalıĢmanın ana ekseni eğitim koçluğu üzerine odaklandığı için ilerleyen 

bölümlerde bu konuya daha detaylı değinilecektir. 

1.1.5.1 Yönetici Koçluğu 

Meslek yaĢamında baĢarılı çalıĢanları bir Ģekilde kurumda daha uzun süre 

istihdam etme adına verilen terfiler sonucunda, gerçekte iĢinde uzman ancak 

örgüt çalıĢanlarını etkili bir Ģekilde yönetme konusunda bilgi birikimi ve 

deneyim sahibi olmayan yöneticiler ortaya çıkmaktadır. Bunun doğal bir sonucu 

olarak mutsuz çalıĢanların sayısı artmakta ve bu durum bir kısır döngüye 

dönüĢmektedir. Yönetici bu durumun farkına varsa da nereden ve nasıl 

baĢlayacağını bilemediği için sistem tıkanmaktadır. Bu durumda koçluk, her 



 

14 

düzeydeki yöneticinin iĢini kolaylaĢtırmakta ve kurumun performansını büyük 

ölçüde artırmaktadır.  

Yönetici koçluğu, son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir lider yönetici 

yetiĢtirme aracı haline gelmiĢtir. Yöneticiler kendileri ve ekip arkadaĢlarının 

iĢteki performanslarını yükseltmek konusunda temel becerilerle donanımlı hale 

gelmekte, geliĢmekte ve yeteneklerinin farkına varmaktadır. Koç oluĢturduğu 

yeni vizyon ile çalıĢanların görüĢlerinden daha fazla yararlanmaktadır (Esen, 

2006: 117). Etkili koçluk modellerinin geliĢimi için koçluk araĢtırma 

sonuçlarından daha fazla yararlanmak gerekmektedir (Passmore, 2006). 

Koçluk anlayıĢına sahip yönetici, geleneksel yöneticiden farklı olarak 

çalıĢanlarla karĢılıklı anlayıĢa ve güvene dayalı, çift yönlü bir iletiĢim 

kurmaktadır. Bu koçluk tarzında yönetici, esas olarak sonuçlardan çok 

izleyenlerin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatlarının farkına varmalarına  

odaklanmaktadır. Böylece kiĢisel ve mesleki geliĢimlerine katkı sunarak, 

kendilerini yetiĢtirmelerine yardımcı olmakta ve performanslarını arttırmak için 

çaba harcamaktadır (Sabuncuoğlu, 2008: 218). 

1.1.5.2 Kariyer Koçluğu 

Kariyer koçluğunda esas olan, bireyin yeterliklerini göz önünde bulundurarak 

performans artırımını sağlamaktır. Kariyer koçu, meslek ve kariyer konusunda 

kiĢilerle yüz yüze iletiĢim halinde çalıĢır. Bu hizmetin doğal bir yansıması 

olarak kiĢiler, kendi yeteneklerine uygun mesleki hedefler belirlemekte, etkili 

kararlar almakta ve var olan güçlü yönlerini daha etkili kullanabilmektedir.  

Kariyer koçluğu, bireylerin farkındalıklarını artırmalarına, karar verebilme ve 

geçerli kariyer planı yapmalarına ve mutlu olacakları mesleği seçmelerine 

yardımcı olmaktadır. Kariyer, kiĢinin meslek öncesi, meslek içi ve meslek 

sonrası ile ilgili tüm rolleri ve kiĢinin mesleki geliĢimini kapsayan bir süreçtir. 

Kariyer koçluğu, iĢ yaĢamının erken dönemlerinden baĢlayarak kiĢilere, yetenek 

ve ilgilerini tanıma olanağı sağlamaktadır. Kariyer geliĢiminin kiĢinin yaĢamı 

boyunca sürdüğü kabul edilmektedir. Bu nedenle kariyer koçluğu, yaĢ veya 

öğrenim düzeyi ile kısıtlı değildir (Tunçer, 2012: 213-215). 

Kariyer koçları, bireyi dinlemek, gözlemlemek ve bireysel ihtiyaçlarına uygun 

yaklaĢımları belirlemek konusunda donanımlıdır. Kariyer koçları, koçluk alan 
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bireylere hangi iĢin daha iyi olduğunu anlatmak yerine kendi kendilerinin 

koçları olmayı ve iĢ hayatında kullanabilecekleri sürdürülebilir beceriler 

öğretmeyi hedeflemektedir (Dikili, 2012: 473-474). 

1.1.5.3 Aile Koçluğu 

Aile koçluğu, bireylerin aile içinde tam belirleyemedikleri anne ve baba rolleri 

ile çocukların yetiĢtirilmesinde üstesinden gelemedikleri sorunlar ve bunların 

çözüm yöntemleri hakkında koçluk desteği almadır. Bu koçluk türünde muhatap 

alınan kitle kendine özgü etik ölçüleri olan „aile‟ olduğu  için koçluk hizmeti 

sürecinde sorunlar, aile içindeki bireyleri etkili dinleme ve etkili soru sorma 

yöntemiyle iletilmektedir. Asıl amaç aile bireylerinin kendi doğrularını bulma 

ve bunları uygulama süreçlerini desteklemektir. Bu koçluk hizmeti, çiftlerin 

kendilerinin çözüm bulmada zorlandığı iliĢkilerin yeniden üretilmesine ve aile 

bireylerinin bu amaçla sergilemeleri gereken tutumlar konusunda 

yönlendirilmesidir (pusulaegitim.org).  

Aile koçluğu sürecinin baĢlangıcında, anne-babalar, bu koçluk hizmetine veya 

uzman yönlendirmesine neden gereksinim duyduklarını açık bir Ģekilde ortaya 

koymalıdır. Kendileri açısından sorunun öncelik düzeyi ve nasıl bir süreç içinde 

ele alınacağı belirlenmelidir. Düzenli olarak toplantılar yapılarak konular 

belirlenen sırayla ele alınmalı ve tartıĢılmalıdır. Aile koçu bu süreçte bir tür 

yönlendirici rolündedir (ġimĢek ve diğ., 2007: 221). 

1.1.5.4 YaĢam Koçluğu 

Bu koçluk türünde, normal davranıĢ sergileyen ve psikolojik sorunları olmayan 

kiĢilerin, kaliteli yaĢama iliĢkin bilgi ve beceri sahibi  bir koç aracılığıyla yaĢam 

seviyelerini ve iletiĢim becerilerini geliĢtirerek , daha sürdürülebilir ve verimli 

bir yaĢam sürmelerine olanak sağlanmaktadır. YaĢam koçluğu, koçluk alanın 

özel yaĢamının gizliliği esasına dayalı olarak yaĢamının tüm yönlerini kapsayan 

koçluk türüdür. YaĢam koçluğu ile koçluk alan, kendini daha yakından tanıma 

imkânı bulmaktadır. Böylece yaĢam koçunun yardımıyla hatalarını ve 

eksikliklerini tespit etmektedir (Nelson, 2007: 9). 

YaĢam koçluğu kiĢiyi bütün yönleriyle ele almakta, kiĢinin sağlığından stres 

yönetimine, vücut yönetiminden kariyerine, kariyer planlamasından iĢ 
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değiĢikliğinin gerekli olup olmadığına iliĢkin bütün yönlerini kapsamaktadır 

(Curly, 2001). 

1.1.5.5 Eğitim Koçluğu 

Eğitim koçu, bireysel veya ekip çalıĢması yoluyla okul baĢarısı, sınav kaygısı, 

etkinlik, ailelerle iletiĢim, meslek yönelimi, akademik baĢarı, zaman yönetimi 

vb. konular hakkında ve öğrencilerin gereksinim duyduğu alanlarda destek 

sağlamaktadır. Eğitim koçluğu ile öğrencilerin akademik ve sosyal geliĢimi, 

aktif öğrenme alıĢkanlığı edinmelerine ve ezberci eğitim anlayıĢından 

kurtularak akademik baĢarılarını artırmalarına  çalıĢılmaktadır (Gynnild ve diğ., 

2007). 

Geçtiğimiz on yılda, eğitim koçluğu büyük bir ilgiyle karĢılaĢmıĢtır. Eğitim 

koçluğuna artan bu ilgi, muhtemelen eğitimcilerin bu koçluk modelini 

onaylamasına bağlıdır. Günümüzde öğretmenler, yaptıkları araĢtırmalardan elde 

ettikleri sonuçları kullanma ve eğitim koçluğu alanına uygulamada çok daha 

fazla desteğe ihtiyaç duymaktadır (Knight, 2009). 

Birçok Avrupa ülkesi okullarında eğitimde „koçluk‟ uygulaması baĢlatılmıĢtır. 

Bu uygulamalara son yıllarda Türkiye‟de de baĢlandığı gözlenmektedir. 

Özellikle TEOG, üniversite ve dil sınavlarına hazırlık sürecinde, kaygıları 

azaltmak için koçun desteğine gereksinim duyulmaktadır 

(www.elmaskocluk.com.). 

Eğitim koçu, çalıĢma programını oluĢturmakta, çalıĢma ortamını düzenlemekte, 

koçluk yaptığı öğrencinin sorunlarıyla ilgilenmektedir. Eğitim koçu, öğrenciye 

sevdiği etkinliklere zaman ayırması konusunda destek olmaktadır. Eğitim koçu, 

öğrencinin ders çalıĢırken sıkılmasıyla değil, sıkılmadan nasıl ders çalıĢacağıyla 

ilgilenmektedir. Öğrenciyle ders çalıĢır, yaĢamı paylaĢır. Eğitim koçu, öğrenci 

ve aileleri ile iletiĢim halinde öğrencinin baĢarma isteğini artıran çalıĢmalar 

yapmaktadır. Bu Ģekilde, öğrenci-aile-koç arasında güçlü bir iletiĢim ağı 

kurulmaktadır (Özbay, 2008). Koçluk çalıĢmaları, seminerler ve benzer 

çalıĢmalarla desteklenir (Joyce ve Showers, 1998: 9). 

Eğitim koçu, “Ne yapabilirim?” in yanıtını bulmaya çalıĢırken, öğrencinin 

severek yaptığı Ģeyleri keĢfetme, potansiyelini ortaya çıkarma sürecidir. Eğitim 

koçluğu, öğrencinin eriĢmek istediği ile amaçladığının hakikaten kendi 

http://www.elmaskocluk.com/
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açısından en doğru ve iyi Ģey mi olduğunu sorgularken, nerede durduğuna 

bakmasını sağlar. Öğrencinin kendi yeteneklerini keĢfederek, geliĢimine uygun 

ve kendisini heyecanlandıran eriĢilebilir hedefler belirlemesini sağlamaktır. 

Eğitim koçluğunda asıl amaç, öğrencinin doğuĢtan getirdiği yeteneği ile 

kapasitesinin bütünleĢmesine ve potansiyelini gerçekleĢtirmesine destek 

olmaktır. 

Eğitim koçu, nereden ve nasıl iĢe koyulacağını kestiremeyen, güçlü ve zayıf 

yönlerini bilmeyen, „Kendimi tanıyor muyum?‟ sorusuna yanıt arayan 

öğrencilerle çalıĢır. „Benim hedefim ne?‟, „Nasıl geliĢebilirim?‟, „Kendimi nasıl 

anlatabilirim?‟, „Hangi mesleği seçersem mutlu olurum?‟, „Öğrenciliğin 

anlamını tam olarak biliyor muyum?‟ diye sorgulayan öğrencilerin hepsi eğitim 

koçunun çalıĢma alanına girmektedir (MEB, 2016). 

Eğitim koçu, öğrencinin öğrenme stillerini, kariyer yönelimini, güçlü ve zayıf 

yönlerini belirleyerek, potansiyelinin ortaya çıkartılmasına ve kullanmasına 

destek olur. Öğrenciye neyi nasıl yapacağını söyleme yerine ve hedef 

belirlemede ona destek olmaktadır. Bu hedeflere ulaĢma konusunda koç ile 

koçluk alan öğrenci birlikte bir çözüm üretmektedir.  

Eğitim koçluğunda, öğrencinin akademik ve sosyal hayatı bir bütün olarak ele 

alınmaktadır. Eğitim koçu, öğrencisinin sosyal ve akademik geliĢimini olumsuz 

etkileyen durumlarla mücadele sürecinde yol arkadaĢı rolündedir. Çünkü 

çevreden kabul gören, sevilen, hangi hedeflere ulaĢmak istediğinin farkında olan 

birey, daha baĢarılı ve mutludur. Eğitim koçu, bu yolculukta öğrencinin yoluna 

ıĢık tutmaktadır (Waldron ve Mcleskey, 2010: 58-74). 

Eğitim Koçluğunun faydalarını aĢağıda kısaca Ģu Ģekilde ifade edebilmektedir 

(Gladeanna, 2006: 12); 

 Öğrenci, öz disiplin kazanır ve öğrenmeyi öğrenir, 

 Öğrenci, sınav kaygısı ile baĢ etmeyi öğrenir, 

 Öğrenci, etkili ve verimli çalıĢma becerisi edinir, 

 Eğilimlerini, zayıf ve güçlü yönlerini keĢfeder, 

 ÇalıĢmayı öteleme yanlıĢlığından kurtulur ve tüm derslerdeki akademik baĢarısı 

artar, 

 Öğrenci planlı, ilkeli ve verimli çalıĢma davranıĢı kazanır, 
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 Öğrenci amaçlarına odaklanır, 

 Öğrenci bireysel farklılıklarına değer verildiğini hisseder, 

 Öğrencinin anımsama, eleĢtirme, sorun çözme ve ders baĢarısı artar, 

 Öğrencinin öğrenme eksikliklerini değil, öğrenmedeki farklılıklarını anlamasını 

sağlar. 

Eğitim koçluğu, öğrenciler üzerinde uygulanmıĢ ve baĢarıya ulaĢmıĢtır . 

Ġngiltere'de yürütülen Sandwell projesinde, 3 yıl süreyle 8 okulda ve 500 

öğrenci üzerinde (15-16 yaĢ) yeni bir model uygulanmıĢtır. Öncelikle 

öğretmenlere koçluk becerileri, problem çözme, öğrenme ve grup davranıĢları 

eğitimi verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar umutları artırmıĢ ve öğrencilerin 

sınavlardaki performansının geliĢtiği görülmüĢtür. Buna ek olarak, Sandwell 

projesi, yerel ve ulusal alanda daha da geliĢtirilmiĢtir (Passmore, 2006). 

Avustralya'da kıdemli yüksekokul öğrencileri biliĢsel davranıĢçı  yaĢam koçluğu 

konusunda eğitilmiĢlerdir. Koçluk, öğrencilerin engellerle baĢa çıkma 

becerilerini, esnekliğini ve yaĢam kalitesini artırmıĢtır. Ayrıca depresyon 

düzeyleri azalmıĢ ve performansları artmıĢtır.  Öğrencilerin çalıĢma becerileri 

ve kiĢisel öğrenme hedeflerinde geliĢim sağlanmıĢtır (Devine ve diğ., 2012).  
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Eğitim Koçluğunun Standartları 

Koçlar, koçluk mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü eylemden 

kaçınmalıdır. Koçluk Platformu Derneği (KPD), bu maddeleri Ģu Ģekilde 

özetlemektedir (koclukplatformu.org); 

 Bireysel ve meslek bütünlüğü, tutarlı olma ve sorumlu olma 

 Yetkin olma veya yeterli olma 

 Gizli kalması gerekenlere özen gösterme 

 Tarafsız olma 

 Sosyal yönden sorumlu davranma 

 Sürdürülebilir geliĢim sergileme 

Profesyonel koçluk, bireyin potansiyelini üst düzeye çıkarmak, ilham vermek, 

süreç içinde koçluk alanlarla iĢbirliği yapmaktır. Koçluk; umut ve iyimserlik, 

öz-yönelim (self-determinasyon), risk alma ve gelecek fikri, iç görü ve azim, 

sorumluluk için kapasite geliĢtirme (yaĢam , olumlu psikoloji ve akademik 

konularda ek iĢ ahlakı) gibi birçok konuda gereklidir (Devine ve diğ., 2012). 

Koçluk uygulamalarında kabul edilen uluslararası standartlar vardır. 

Profesyonel koçlar için kabul edilen standartlar, Avrupa Mentörlük ve Koçluk 

Konseyi (EMCC), Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ve Uluslararası 

Koçluk Derneği (ICA) tarafından onaylanmıĢtır.  

Bu standartlar, koçlar için olduğu kadar koçluk alanlara hizmet için de tasarlanmıĢtır. 

Bu standartları üç ana gruba ayırabiliriz: Koçların davranıĢları konusunda rehberlik, 

koçluk alanları bilgilendirmek, mesleki ve kiĢisel geliĢim süreci olarak koçluk 

güvenini teĢvik etmektir. Uluslararası standartlar, kendi bütünlüğü içerisinde ele 

alınmalıdır. Bu standartlar kapsamında bazı konular dâhil olmak üzere koçluğun 

çeĢitli yönleri, diğer meslek dallarında da uygulanabilmektedir. Koç, bu standartlara 

ve koçluğun amacına uygun her türlü çabayı göstererek hizmet vermelidir.  

Uluslararası koçluk standartlarının, yasa gücünde olmayan (onaylayan kuruluĢların) 

bir düzenleyici otorite tarafından kabul edilmiĢ olması, koçlar için görülebilir ve 

uygulanabilir standardın oluĢturulması açısından büyük önem taĢımaktadır. AĢağıda, 

2016 yılında ICC (International Coaching Community)  tarafından belirlenen koçluk 

standartlarının eğitim koçluğuna uyarlanmıĢ hali yer almaktadır;  
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 1) Eğitim koçu, koçluk mesleği veya kimlik belgesinde yazılı bilgiler 

konusunda yanlıĢ veya yanıltıcı herhangi bir açıklama yapmamalıdır. 

 2) Eğitim koçlarının sertifikaları ve kimlikleri, koçluk nitelikleri, uzmanlıkları, 

deneyimleri, doğru bir Ģekilde tespit edilmelidir.  

 3) Eğitim koçu, her zaman koçluk performansı ya da profesyonel koçluk 

iliĢkileri ile kiĢisel sorunları tanıma ve müdahale edebilmek için çaba göstermelidir. 

Koçlar, koĢullar gerektirdiğinde, koçluk iliĢkisini askıya alıp sonlandırabilmeli veya 

koçluk hizmeti alan kiĢileri „derhal baĢka profesyonel yardım alın‟ Ģeklinde 

yönlendirebilmelidir.  

 4) Eğitim koçu, tüm eğitim, danıĢmanlık ve gözetim durumlarını bu davranıĢ 

standartlarına uygun olarak yürütmelidir. 

 5) Eğitim koçluğunu yürütme ve yetkinlik, dürüstlük, araĢtırma raporu ve 

genel kabul görmüĢ bilimsel standartlar ve uygulanabilir kurallar dâhilinde olmalıdır. 

Koçlar, araĢtırmalarını ilgili kiĢileri olası zararlardan koruyacak bir yaklaĢımla ve 

ilgili kiĢilerin gerekli onayı ile yürütmelidir. Bütün araĢtırmalar, araĢtırmanın 

yapıldığı ülkenin kanunlarına uygun bir Ģekilde yapılmalıdır.  

 6) Eğitim koçları, yaptıkları çalıĢmaların gizliliğini, güvenliğini, yürürlükteki 

yasalar ve anlaĢmalar ile uyumlu bir tarzda sürdürmeli ve koçluk süresince 

oluĢturulan tüm kayıtları imha etmelidir. 

 7) Eğitim koçları, olası çıkar çatıĢmalarını önlemek, bu tür çatıĢmaları ifĢa 

etmek ve ortadan kaldırmak için çalıĢmalıdır.  

 8) Eğitim koçları, müĢterilerinden (koçluk alandan) isteyecekleri ödemeleri 

baĢtan açıkça ifade etmeli ve bunları resmi olarak ibraz etmelidir. Koçluk iliĢkisi 

bozulduğunda anlaĢma veya sözleĢmede kararlaĢtırıldığı Ģekilde konu çözüme 

kavuĢturulmalı ve bunun dıĢında parasal avantaj ya da fayda sağlanmamalıdır. 

 9) Eğitim koçu, yanıltıcı ya da yanlıĢ olduğuna inandığı konularda potansiyel 

müĢterilerine bilgi veya tavsiye vermemelidir.  

 10) Eğitim koçları, müĢterilerine (koçluk alan) antlaĢmalar veya sözleĢmelerde 

yazılı olan profesyonel koçluk iliĢkileri çerçevesinde görevlerini yerine getirmelidir. 
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 11) Eğitim koçları, ilk toplantıda veya görüĢmede, kendi koçluk çalıĢma 

alanlarını ve sınırlarını, koçluk hizmetinin doğasını, gizlilik ve mali taleplerini, 

müĢterisi ile karĢılıklı antlaĢma ve sözleĢmeye bağlamalıdır.  

 12) Eğitim koçları, herhangi bir fiziksel temasta, müĢterilerinin kültürel olarak 

hassas oldukları sınırları korumakta sorumlu ve saygılı olmalıdır. Hizmet sunduğu 

bireylere cinsel yönden herhangi bir Ģekilde yakınlık içinde olmamalıdır.  

 13) Eğitim koçu, anlaĢma veya sözleĢme hükümlerine tabi bir Ģekilde, 

müĢterinin koçluğu sonlandırma hakkına saygı duyacağını belirtmeli, baĢka veya daha 

iyi koçtan yardım almak istediğinde onu teĢvik etmelidir.  

 14) Eğitim koçları, gerekli ya da uygun gördüğü durumlarda kendi 

müĢterilerine diğer profesyonellerden hizmet almaları konusunda tavsiyede 

bulunmalıdır. 

 15) Eğitim koçları, tüm müĢterilerinin gizliliklerini üst düzeyde korumak, yasa 

gereği olmadıkça baĢka kiĢiye verilmeyeceğine dair antlaĢma ve sözleĢmelere sahip 

olmalıdır.  

 16) Eğitim koçu, öğrencilere koçluk yaparken, gizlilik politikalarını açıklığa 

kavuĢturmalıdır. Bunları yapılan antlaĢma ve sözleĢme çerçevesinde güvence altına 

almalıdır.  

 17) Eğitim koçları, müĢterilerine hizmet vermek, koçluk sürecini yönetmek, 

ücret, gizlilik ve gönüllülük kapasitesini net ortaya koymak için, antlaĢma ve 

sözleĢmelerini bu standartlara göre uygulanabilir bir Ģekilde yapmalıdır. 
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2 EĞĠTĠM KOÇLUĞUNDA KULLANILAN METODOLOJĠLER 

Eğitim koçluğu, akademik baĢarıyı artırmak amacıyla öğrenci ile koç arasında 

kurulan iliĢkidir. Bu tür koçluk hizmetinin amacı, öğrencileri amaçlarına uygun 

Ģekilde yönlendirme, motivasyonu artırma, karĢılaĢtığı güçlüklerin üstesinden 

gelmesini sağlamaktır (Allison ve Harbour, 2009: 54). BaĢarılı bir sporcu 

koçunun sporcuları için yaptığını, öğrenci koçu öğrencisi için yapmaktadır. 

Eğitim koçu, öğrencinin amaçlara ulaĢmasını desteklemekte, motivasyonunu 

artırmaktadır. Öğrencinin akademik baĢarıya ulaĢmasını sağlarken, geliĢmeye 

gereksinim duyulan yönlerini de geliĢtirmektedir (Stix ve Hrbek, 2006: 13).  

Eğitim koçu, öğrencinin baĢarma güdüsünü artıran çalıĢmalar yapmaktadır. 

Öğrenciye çalıĢma programı oluĢturmakta, verimli çalıĢma ortamı  sunmakta, 

sorunlarını çözmesinde destek sunmaktadır. Öğrencinin ders baĢarısını 

izlemektedir (Burley ve Pomphrey, 2011: 56). Ayrıca, eğitim koçluğu, 

öğrencilerin hayatlarında istedikleri Ģeylere zaman ayırmalarında yardımcı 

olmaktadır. Eğitim koçu, öğrencinin ders çalıĢırken sıkılmasıyla değil, 

sıkılmadan nasıl ders çalıĢacağıyla ilgilenmektedir. Koç ebeveynlerinde 

çocuklarına bir koç gibi davranmalarını benimsetmektedir. Bu Ģekilde öğrenci, 

aile ve koç arasında güçlü bir iletiĢim ağı kurulmaktadır (Özbay, 2008).  

Eğitim koçu veya öğrenci koçu son dönemde çocuğun tüm derslerine yardımcı 

olan, günde ne kadar soru çözeceğini, ne kadar çalıĢacağını, neyi yapması 

gerektiğini söyleyen öğretmen Ģeklinde algılanmaktadır. Kısacası, „Ģunu Ģöyle 

yapmalısın, bunu da bu Ģekilde yapmalısın‟ diyen biridir. Dolayısıyla veliler de 

eğitim koçundan bu yönde bir beklenti içindedir (Budunç, 2007). Oysa 

öğrencilerin en çok sıkıldığı Ģeylerden biri, sürekli olarak birilerinin onlara 

neyi, ne Ģekilde yapacaklarını söylemesidir (Siyez, 2009: 68-69).  

Eğitim koçu, öğrenciye neyi nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin o 

anki geliĢim düzeyini belirleyip, geleceğe iliĢkin amaçlarını belirlemektedir. 

Öğrencinin bu amaçlara ulaĢması için birlikte seçenekler üretmektedir. Bu 

hedefler ve seçenekler, öğrencinin açısından gerçekçi, ulaĢılabilir ve uygun 
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olmalıdır. Veliler sıklıkla „Benim evladım dershaneye de gitti, özel ders de aldı 

ama baĢarılı olamıyor‟ tarzında Ģikâyetler duyulmaktadır. Eğitim koçluğu, 

„öğrenemeyen birey yoktur‟ ilkesiyle hareket eder. Öğrenme stilleri, algılama 

düzeyi ve zekâ türü her bireyin kendine özgüdür. Bu yüzden öğrencilerin 

öğrenme stilleri birbirinden farklıdır. Eğitim koçu, öncelikle öğrencisinin 

bireysel farklılıklarını dikkate alarak koçluk yapmalıdır (Pe ltier, 2011). Belki de 

çalıĢmak ve baĢarmak için öğrencinin geçerli bir amacı yoktur. Çok ders 

çalıĢtığını zannetmekte, fakat zamanı etkili yönetmeyi bilmemektedir. 

Derslerden aldığı notlar düĢük olduğu için çevresindekiler onu baĢarısız 

görmekte ve bu da öğrencinin kendini her konuda baĢarısız hissetmesine ve 

özgüven eksikliğine sebep olmaktadır. Öğrencinin ders notlarının düĢük 

olmasının veya ders çalıĢmamasının altında yatan nedenler vardır. Eğit im koçu, 

öncelikle bu nedenleri belirlemede öğrenciye yardımcı olmalıdır (Kampa-

Kokesch ve Anderson, 2001).  

Eğitim koçu, öğrenciyi akademik ve sosyal hayatıyla bir bütün olarak ele alır. 

Öğrencinin öğrenme stilini, performans düzeyini, kariyer yönelimini, güçlü ve 

zayıf yönlerini belirleyerek doğuĢtan getirdiği yeteneklerinin ortaya çıkmasına 

ve kapasitesini kullanmasına destek olur (Waldron ve Mcleskey, 2010: 58-74).  

Bu bölümde, metodoloji ile ilintili olarak temsil sistemleri üzerinde 

durulacaktır.  

2.1 Temsil Sistemleri  

NLP, iĢ, spor, eğitim, danıĢmanlık ve koçluk alanlarında baĢarıyla uygulanan 

etkili bir yöntemdir. Kullanılan mevcut yöntemler iĢe yaramadığında, genel kanı 

bireyin baĢarısız olduğudur. NLP, alternatif bir bakıĢ açısı sağlayarak, 

baĢarısızlığın olmadığını, sadece alınan geri bildirimin neyi ifade ettiğini 

düĢünmektir. Mevcut yöntem ve uygulamalarda geri bildirim, değerlendirme ve 

değiĢtirme olanağı sunmaktadır.  

NLP‟nin temel varsayımlarından biri, „bireyler, olayın kendinden çok 

algıladıkları gerçeklere göre davranır‟ ilkesidir. Bireyin düĢünce ve davranıĢları, 

algı filtresinden geçerek oluĢmaktadır. Öğrenilenler, bireyin zihninde oluĢan 

gerçeğe ne kadar yakın ise bireye o kadar yarar sağlar. Ġnsanların bilgileri nasıl 
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ve hangi yollarla algıladıklarını belirlemek, öğrenme açısından önemlidir. Duyu 

organları, „temsil sistemi‟ olarak bilinmektedir. BeĢ ana temsil sistemi vardır 

(KeĢan ve diğ., 2012). Çizelge 2.1‟de ana temsil sistemleri yer almaktadır. 

Çizelge 2.1: Ana Temsil Sistemleri 

Görüntü olarak gelen uyaranlarla düĢünenler görsel, ses ağırlıklı düĢünenlere 

iĢitsel, duygu yoğunluğu ile düĢünenler dokunsal adı almaktadır. Ġnsanların 

%75‟i bu üç algı sistemine dayalı olarak düĢünmektedir (Dövücü, 2001). 

Genellikle bunlardan biri daha baskındır. %20-25 oranında ise bir temsil sistemi 

ön plandadır. Örneğin kiĢi dokunsal ise zihninde görüntü oluĢumu çok zor 

olmaktadır (Korukçu, 2003). 

Görsel Öğrenenler: Çevrelerindeki değiĢimi görüntülerle algılayan görseller, 

hızlı bir konuĢma stiline sahiptir. Kurdukları cümlelerde görsel ağırlıklı 

sözcükler kullanırlar (Gün, 2001). Çevrelerindeki görsel uyarıcılara odaklanır, 

öğrenebilmek için daha çok görüntülere gereksinim duyarlar. DüĢünceler, 

zihinlerindeki resim ve görüntüler yardımıyla organize edileb ilmektedir 

(Tarman, 2002). Yüzünü gördüğü kiĢileri hemen hatırlarlar. Kendilerinin ve 

baĢkalarının dıĢ görünüĢüne, beden diline dikkat ederler. ĠletiĢim sürecinde jest 

ve mimiklere odaklanır, göz temasına özel önem verirler. Bu kiĢilerde beynin 

görüntülerle iĢlem yapma hızı çok yüksek olduğu için hızlı konuĢurlar. Özel 

yaĢamlarında çoğunlukla tertipli ve düzenlidirler. Resim yapmayı, kâğıt üzerine 

bir Ģeyler karalamayı severler. KarmaĢa ve plansızlık durumunda tedirginlik 

duyarlar. Sözle ifade edilen talimatlara göre eylem oluĢturmada zorlanırlar. TV 

ve sinema izlemeyi severler.  

Öğrencilerin temsil sistemlerinin bilinmesi, verimli bir Ģekilde öğrenmelerine 

büyük katkı sağlar. Görsel öğrenme özelliği baskın olan öğrencilerin öğrenme 

ortamını görüntüden yoksun bir Ģekilde planlamada ısrar etmek, öğrenciyi 

1 Görme-G Visual-V 

2 ĠĢitme-Ġ Audial-A 

3 Dokunma-D Kinesthetic-K 

4 Koku alma-K Olfactive-O 

5 Tat alma-T Gustative-G 



 

26 

baĢarısızlığa itmekten baĢka bir iĢe yaramaz. Konuyu daha iyi anlayabilmeleri 

için dersin harita, poster, Ģema, grafik, video, cd, bilgisayar vb. görsel 

malzemelerle desteklenmesi gerekir. Mesajın tahtaya yazılmadan hızlı bir 

Ģekilde söylenerek geçilmesi, bu tür öğrencilerin öğrenmesini engellemektedir. 

Görsel bir öğrenciyi „ısrarla bir müzisyen olmaya zorlamak, belki de çok 

baĢarılı bir ressamın önünün kesmektir‟ (Gün, 2001).  

ĠĢitsel Öğrenenler: ĠĢitsel olanlar, çevrelerindeki değiĢimi söz ve seslerle 

algılarlar. Bu yüzden konuĢmadan önce sözcükleri zihinlerinde defalarca tekrar 

ederler. KonuĢma stilleri ritmik, ahenkli ve düzenlidir. Konuyu sırasıyla ve 

daldan dala atlamadan anlatır, orta hızda konuĢurlar. ĠĢitsel bireyler kendilerine 

okunan hikâyeleri, kendilerinin okumasından daha etkili bir Ģekilde 

hafızalarında tutmaktadır (KeĢan ve diğ., 2012). Mantıksal sıralamaya önem 

veren iĢitseller, her iĢlerini sırasını bozmadan yapmaya çalıĢırlar. KonuĢurken 

göz temaslarını ihmal edebilirler. Sayıları ve soyut verileri, görüntülerden daha 

uzun süre akılda tutabilirler. Seslere ve müziğe daha duyarlıdırlar. ÇalıĢırken 

müzik dinlemeyi severler. Sesiz okuma konusunda sıkıntı çekerler. Duygularını , 

seçtikleri sözcükler ve ses tonu ile ifade ederler. 

ĠĢitsel bir öğrenciyi tespit ettikten sonra eğitimciler açısından yapılması 

gerekenler daha kolaydır (Gülten-Çağıran ve Gülten, 2004). ĠĢitsel baskınlığını 

dikkate alarak ortamın sessizliğini sağlamak ve bilgileri sözcükler aracılığıyla 

aktarmak en doğru olandır. Öğrencinin, anlatılanları  tekrar etmesine izin 

vererek öğrenmenin pekiĢtirilmesi sağlanabilir. Problem çözerken sesli 

düĢünmelerine izin verilmelidir. Grup çalıĢmalarından daha iyi öğrenirler. Bu 

öğrenciler daha çok konuĢarak ve tartıĢarak öğrenirler. Ayrıca ses kayıtları 

öğrenmelerini destekler. ĠĢitsel öğrenenler için kulağa hitap eden bilgiler çok 

önemlidir. Yapılan görsel Ģovların istenilen baĢarıyı sağlamayacağını 

unutmamak gerekir. 

Kinestetik (Duyusal) Öğrenenler: Dokunsal olanlar, çevredeki değiĢimleri 

duygularıyla algılamaktadır. Duyma veya görmeden ziyade yaparak yaĢayarak 

öğrenmeyi tercih ederler. Derin diyafram nefesi alırlar ve konuĢma hızları 

ağırdır. Uzaktan „merhaba‟ demektense, bizzat tokalaĢmayı ve kucaklaĢmayı 

tercih ederler. KonuĢurken kinestetik ve duygusal kaynaklı sözcükler kullanırlar 

(Demir ve Aybek, 2012). ġairler, psikologlar ve yazarlar çoğunlukla bu 
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kategoridedir. Genellikle rahat giyinmeyi tercih ederler. Sanatçılar, teknisyenler 

ve zanaatkârlar da bu öğrenme grubuna dâhildir. Bu kiĢiler anı yaĢarlar ve 

iĢlerini tutkuyla yaparlar. ĠĢlerine karıĢılmasını sevmezler, sürekli iĢe duyguyu 

karıĢtırırlar. ÇalıĢma ve öğrenme ortamındaki iliĢkiler, bu öğrenme stilindeki 

bireyler için çok önemlidir.  

Dersin tahtaya yazı yazma ve anlatım yöntemi ile iĢlenmesinde, öğrenmeden en 

az yararlanan gruplardır. Dünyayı adeta vücutları ile hissederler. KonuĢurken el 

ve kollarını kullanmayı severler. Okuldaki sportif etkinliklere katılmada daha 

isteklidirler. Hareketli olduklarından hiperaktif oldukları ifade edilmektedir. 

Uzun süre hareketsiz kalarak ders dinlediklerinde , dikkatleri dağılır ve yeterince 

öğrenemezler (Boydak, 2008). Daha somut Ģeyleri kavramada baĢarılıdırlar. Bu 

öğrencilerin sınıf ortamında hareket etmelerine izin verilmelidir. Öğretmenin 

mimik, dramatizasyon ve abartılı ağız hareketleri, dokunsalların anlamalarına  

daha fazla yardımcı olur. Ne söylendiğinden ve ne anlatıldığından ziyade ne 

yapıldığını daha iyi anımsarlar. Yaparak ve yaĢayarak öğrenme, en iyi Ģekilde 

öğrenmelerini sağlar. Ders çalıĢma oturumları kısa olmalıdır (25-30 dakika). 

Daha çok yapıp bozarak model inĢa ederek deney ve rol yaparak öğrenirler. 

Eğitim koçu, koçluk alan öğrenci ile konuĢurken, onun iletiĢime yansıttığı 

temsil sistemini çözümlemeye çalıĢmalıdır. Bunun için aceleci davranmamalı ve 

görüĢme esnasında görsel, iĢitsel ve kinestetik belirtilere duyarlı olmalıdır. 

Koçluk alanın kendini hangi duyusal kaynaklı sözcüklerle ifade ettiğine dikkat 

etmelidir. Genel olarak görsel öğrenenlerin kullandığı sözcükler görsel ağırlıkta, 

iĢitsel öğrenenlerin iĢitsel ağırlıkta ve kinestetik öğrenenlerin ise dokunsal 

ağırlıkta olmaktadır.  

Göz EriĢim Ġpuçları:  Nörolojik araĢtırmalar, yatay ve dikey göz hareketlerinin 

beynin farklı bölgelerindeki etkinliklerle sistematik bir iliĢki içinde olduğunu 

ortaya koymaktadır (Bayister, 2013: 37). Bilinç, temsil sistemi tarafından 

kodlanan bilgiye eriĢmeye çalıĢırken, bilinçdıĢı kısa göz hareketlerine neden 

olur. NLP‟de göz eriĢim ipuçları olarak adlandırılan bu hareketler, eğitim 

koçuna karĢıdakinin ne düĢündüğünden daha çok nasıl düĢündüğüne iliĢkin 

ipuçları vermektedir.  
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Birey geçmiĢteki bir anıyı, görsel olarak zihninde canlandırırken, gözler sol-

yukarı yöne bakmaktadır. Daha önce hiç görmediği bir Ģeyin görüntüsünü 

zihninde tasarlarken sağ-yukarı bakma eğilimi göstermektedir. Birey, daha önce 

duyduğu sesleri hatırladığında, gözler sol-yana, sesleri tasarlarken sağ-yana 

bakma eğilimindedir. Zihnindeki hislere eriĢmeye çalıĢtığında, gözler sağ-

aĢağıya bakma eğilimi göstermektedir. Ġç diyaloglar esnasında ise gözler sol 

aĢağıya bakma eğilimindedir. Göz bebeklerinin büyümesi ve kiĢinin 

odaklanmamıĢ bir Ģekilde ileriye bakması, zihninde resimler canlandırdığına 

yani görsel eriĢime iĢarettir (www.nlpat.com). 

Temsil sistemi ile ilgili değerlendirmede bulunurken aceleci davranılmamalıdır. 

Elde edilen verilerin güvenirliğinden emin olabilmek için göz eriĢim 

ipuçlarının, diğer veri ve parametrelerle uyumlu olması gerekir. Bireyin solak 

olması durumunda, belirtilen modelin sağ-sol düzeni ters iĢlemektedir. Bir 

sonraki bölümde meta programlar ele alınacaktır. 

2.2 Meta Programlar 

Meta sözcüğü Yunanca „ötesi‟, „üstü‟ ya da „farklı bir düzeyde‟ anlamına 

gelmektedir. Meta programlar, bireylerin olaylar karĢısında verdiği tepkileri ve 

dünyaya bakıĢ açılarını ortaya kaymaktadır. Bu programlar, insanların dıĢ 

dünyayı algılarken kullandığı özel süzgeçlerdir. Karakter ve davranıĢların 

kiĢiden kiĢiye farklılıklar göstermesinin nedeni bu tür zihinsel programlardır 

(Bavister ve Vickers, 2012: 55).  

Bireyin beklenti ve ihtiyaçları, dikkat süresini etkiler. Meta programları 

anlamak, kendini ve baĢkalarını anlamaya yardımcı olur. DüĢünce yapılarını 

belirlemeye yardım eder ve karar verme sistemlerini açıklar. Yabancı ve farklı 

uyarıcılar dikkat çekicidir. ÖğrenilmiĢ ipuçları dikkat çekicidir. Ġç içe geçmiĢ 

uyarıcılar dikkat çekicidir. Algısal sürecin bundan sonraki aĢamasında meta 

programlar devreye girer. Zihindeki meta programlar, bireyin seçerek algıladığı 

bilgi yığını içerisinden hangileri üzerine nasıl odaklanacağını veya hangilerinin 

bilincine ulaĢıp ulaĢmayacağını belirleyen, bireye özgü algı filtreleridir.  

Meta programlar, olumlu veya olumsuz değer yargıları içermez. Her bakıĢ açısı 

veya odaklanma Ģekli yerine göre doğru ve faydalıdır. Asıl önemli olan bireyin 
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meta programının yaĢam amaçları doğrultusunda destekleyip desteklemediğid ir. 

Bireyin meta programı, amaca ulaĢmada engel oluĢturuyorsa, yeniden 

programlayarak hizmete sokabilmesi gerekmektedir (Hoag, 2016). Bazı temel 

meta programlar aĢağıda verilmiĢ ve incelenmiĢtir. 

2.2.1 YaklaĢma-UzaklaĢma 

Genel tavrı uzaklaĢma olan bireyin, iletiĢimi de bu yöndedir. YaĢadığı semtten 

Ģikâyet eden bireyler, sürekli buradan taĢınmaktan bahsetmektedir. Ya da 

yaklaĢma eğilimli birey aynı durumu Ģu Ģekilde ifade edebilmektedir. „Sakin bir 

sokakta daha geniĢ bir evde yaĢamak istiyorum.‟  YaklaĢmacı tutum sergileyen 

birey, olumlu iletiĢim dili kullanır ve neyi yapmayacağından çok ne yapacağını 

anlatır. UzaklaĢmacı kiĢiler ise genellikle neyi istemediğini belirtmektedir. Ne 

yapılmaması gerektiğine odaklıdır (Bavister ve Vickers, 2012: 61).  

Hazza Yönelme ve Acıdan Kaçınma: Formda kalmak için düzenli spor 

yapmaya karar veren iki farklı kiĢinin motivasyon kaynakları birbirinden farklı 

olabilmektedir. Biri sağlıklı ve dirençli bir vücuda sahip olmak için spor yapar 

ve yaklaĢma eğilimindedir. Diğeri ise fazla kilolar eĢiyle arasında gerginliğe 

neden olacağı korkusuyla uzaklaĢma eğilimiyle spor yapıyor olabilmektedir. 

Aslında her ikisi de aynı davranıĢı sergilemekte ancak davranıĢın ardında yatan 

motivasyon kaynağı ve kiĢiye sağladığı ruhsal ya da bedensel enerji düzeyi ve 

türü farklıdır. 

Haz yönelimli kiĢiler, ulaĢılabilir hedefler veya ödüller göstererek harekete 

geçirilebilir. Bu kiĢiler için baĢarı, ödül, takdir ve amaçlar çok önemlidir. 

Acıdan kaçınan bireyler, uzak durmaları gereken durum veya cezalar önceden 

gösterilerek harekete geçirilebilir. Onlar için önemli olan sorun yaĢamamaktır. 

Riske girmezler, tam emin olmadan harekete geçmez ve kılı kırk yararlar. Kalite 

kontrol vb. alanlarda baĢarılı olabilirler (Bavister ve Vickers, 2012: 62).  

2.2.2 Ġçsel-DıĢsal  

Bu meta program veya odaklanma biçimi, bireyin bir konuda ikna olması ve 

karar alma süreci ile ilgilidir. ġekil 2.1‟de iç ve dıĢ referans odaklılık yer 

almaktadır.  
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ġekil 2.1: Ġç ve DıĢ Referans Odaklılık. Bavister ve Vickers 2012‟den uyarlanmıĢtır. 

DıĢ referanslı kiĢiler, genellikle dıĢardan gelen fikri sorgulamadan kabul etme 

eğilimindedir. Bir Ģeyi iyi veya doğru yapmıĢ olduklarından emin olabilmeleri 

için baĢkalarından gelen geri bildirimine gereksinim duyarlar. ÇalıĢma 

ortamında tek baĢına karar almaktansa, sorumluluğun bir ekip içerisinde 

paylaĢılmasını tercih ederler. Kendi kararlarından emin değildir, dıĢarıdan görüĢ 

alır, ya da bir kararın sorumluluğunu almaya hazır değildirler. Bu tür bireyleri 

sık sık takdir etmek, motive olmalarını kolaylaĢtırır. Örnek durumları göstererek 

daha kolay ikna olmaları sağlanabilir. DıĢ referanslı öğrencilerle; 

“Öğretmenlerin iyi çalıĢırsa bu yıl üniversiteyi kazanabilir diyorlar.”  

“Senin baĢarılı olacağına inanıyorlar.”  

“Bak ablan ve ağabeyin nasıl çalıĢtılar ve baĢardılar.”  

“BaĢkaları baĢarabildiyse, sen de baĢarabilirsin.” ġeklinde iletiĢim kurmak çok 

iĢe yaramaktadır.  

Ġç referanslı kiĢilerde durum, oldukça farklıdır. Ġç referans odaklı bireyler daha 

çok kendi değer yargılarını ve görüĢlerini ölçüt olarak kabul etmektedir.  

“Ben durumumdan memnunum.”  

“Neyi iyi yaptığımı anlayabilirim.”  
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“Buna ancak kendim karar verirsem yapabilirim.” 

“Ben kendimi ve sınırlarımı biliyorum.”  

Ġç referans odaklı bireylerin kendilerini ikna etmeleri önemlidir. Ġkna olduktan 

sonra kararlı davranırlar ve baĢkalarından gelen eleĢtirilere pek kulak asmazlar. 

BaĢkalarının kontrolü altında çalıĢmayı tercih etmezler. Ekip içinde sık sık fikir 

ayrılıkları yaĢanmasına yol açabilirler. Herkes tarafından onaylanan bir karara 

hiç çekinmeden itiraz edebilirler. Birlikte karar almaktan çok birey olarak karar 

almayı tercih ederler. Bu tür öğrencilerin kendi karar alma özgürlüğüne saygı 

göstererek ve kendi eylemlerinden örnekler vererek daha kolay ikna olmaları 

veya motive olmaları sağlanabilmektedir. Örneğin;  

“Bu sınavda baĢarılı olup olmayacağını sen herkesten daha iyi biliyorsun.”  

“Yeter ki iste. Sen istedikten sonra yaparsın.”  

“Senin de bildiğin gibi.”  

“Geçen sınavda baĢaracağım dedin ve baĢardın.”  

“Bu sınavda da baĢarabilirsin.” Ģeklindeki ifadelerle motive olabilirler.  

2.3 Öğrenmede “ĠSOAT” ve “ĠFĠKAN” Yöntemleri 

ÇalıĢmadan verimli bir sonuç elde etmede göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli konu etkili ve verimli ders çalıĢma yöntemi uygulamadır. Öğrenmede baĢarı 

ve verimlilik, öğrencilerin baĢarılı olmasını ve verimli çalıĢmasını engelleyen 

sorunların çözülmesiyle olasıdır. 1920‟lerden beri ABD‟de etkili ve verimli öğrenme 

konusunda yoğun çalıĢmalar yapılmaktadır (pdram.emu.edu.tr);  

Amaç: Bu yöntemin amacı, her bireyin kiĢilik yapısına, algılama özelliklerine ve 

dikkat süresine uygun, etkin ve verimli çalıĢma yöntemi bulmasına yardım etmektir. 

Bu yöntemde asıl amaç, çalıĢma isteğini ve dikkat süresini artırmak, çevreden gelen 

uyaranların kontrolünü sağlamak ve bireye kendini geliĢtirmeyi öğretmektir.  
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Kurallar:  

1. ÇalıĢma yeri ve saatinin birey için en uygun olacak Ģekilde belirlenmesi, 

2. Ders yükünün hesaplanması, 

3. ÇalıĢmaya zor konudan baĢlama ve uygun bir süre ayırma, 

4. Öğrenmeye uygun olan ve ders çalıĢma için ayrılan bir mekânda çalıĢma, 

5. Kısa ve periyodik bölümler halinde ders çalıĢma, 

6. Dikkatin dağılmasına neden olan unsurları ortadan kaldırma,  

7. Periyodik olarak zamanı artırma, 

8. EriĢilebilir hedefler belirleme. 

Ancak alıĢkanlıkları değiĢtirmek kolay olmadığı için verimsiz çalıĢma 

alıĢkanlıklarını da değiĢtirebilme bilinç, çaba ve kararlılık gerektirmektedir. Çok 

ancak verimsiz çalıĢmak değil, bilinçli çalıĢma ve etkili öğrenme baĢarıya götürür.  

ĠSOAT (Etkin ve Süratli Okuma)  

BeĢ aĢamadan oluĢur (Bilgin, 2014: 44-45); 

Ġ-Ġzle: Öncelikle konunun tamamını hızlı bir şekilde gözden geçiriniz. Bu adım, 

konunun içinde anlatılmak isteneni anlamak için iki-dört dakikalık süre içinde hızlıca 

bir „göz atma‟ iĢlemidir. Bu adımda hızlı göz gezdirme tekniğiyle yazının bütününü 

değil, konuların baĢlık kısımlarını, koyu çizgi ile çizilen yerleri, resimlerin altını 

okumanız beklenmektedir.  

S-Sor: Konu başlıklarını soru haline getirip bir kâğıda veya kartona yazınız.  

Bireyin kendi zihninde sorular sorması, bir yazı  veya konuĢmayı daha iyi 

anlayabilmeyi sağlar. Öğrenilecek konuya iliĢkin zihninizde sorular olmadan o 

konuyu anlamanız zordur. Bu nedenle konuya hızla göz attığınızda edindiğiniz 

izlenime dayalı olarak sorular çıkarma öğrenmede oldukça yararlıdır. Ana ve 

ara baĢlıklar kolayca soruya dönüĢebilir. Örneğin; Psikoloji dersinde konu 

Psikolojinin alt dalları ise önce baĢlıkları okuyup ardından, “Psikolojinin alt 

dalları nelerdir?” sorusunu sormak gerekmektedir.  Bu sorular daha sonra 

sınavda karĢınıza çıkabilir. Bu sayılanlardan baĢka “Ne?”, “Nerede?”, “Nasıl?”, 

“Ne Zaman?” soruları sosyal dersler için tipik sorulardır. Bu sorular, 21 -14 cm. 

boyutlarında bir kâğıda veya bir kartona yazılır. Bu iĢlemin 3-4 dakikada 

tamamlanması gerekir. 
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O-Oku: Soruların cevaplarını bulmak için konuyu dikkatle okuyup işaretleyiniz 

ve işaretlenen satırları soruların altına yazınız.  Bu aĢamada, kendi çıkardığınız 

sorulara cevap vererek okuyun ve verdiğiniz cevapları ana fikir ve temel 

kavramları içine alacak Ģekilde anahtar kelimelerle kâğıt veya kartonunuza 

kaydedin.  

Okurken kitabınız üzerine özel iĢaretler koyun. Önem verilen kısımları 

iĢaretleyin (+, yıldız, üçgen, önemli vb.). Ana fikir ve temel kavramlara karĢı 

duyarlı olun. Çoğunlukla, sonuç olarak, özetle, her zaman, bu sebeple gibi 

sözcüklerin ardından konuya iliĢkin önemli bilgilerin geldiğini unutmayın. Bu 

aĢamanın 15-25 dakika gibi bir sürede tamamlanması gerekir.  

A-Anlat: Sadece notlara bakarak, önemli noktaları ve anahtar kelimeleri 

kullanarak sesli anlatınız. Bu basamakta kitabınızı kapatın ve aldığınız notları 

kullanarak konuyu yüksek sesle anlatın. Bu anlatım sırasında ana fikir, temel 

kavram ve anahtar kelimelerin ön plana çıkması esastır. Bu aĢama öğrenip 

öğrenilmediğinin doğrulanması aĢamasıdır. Bu aĢamada, defter veya kitabı 

kapatarak belirlediğiniz sorulara bulduğunuz yanıtları, zihninizden kendinize 

sunmanız gerekmektedir. Bu sunumu sesli olarak yapmak daha yararlı olacaktır. 

Ġhtiyaç duyulduğunda çıkarılan notlara bakılması gerekmektedir. 

Yüksek sesle tekrar etmenin yararları Ģunlardır;  

 Zihnin dağılmasını önler. Sessiz tekrarlarda hayal kurma daha kolaydır. 

Zihin baĢka konulara daha kolay kayabilmektedir. 

 Sesli tekrar dikkati yüksek tutar. Sözcüklerin telaffuzu, hafızaya 

yerleĢmesini ve hatırlamayı kolaylaĢtırmaktadır. 

„Nasıl olsa öğrendim.‟ diyerek bu aĢamayı bir zaman kaybı olarak görmemek 

gerekir. Bireyler, hafızanın yapısından kaynaklanan nedenlerle öğrendiklerinin 

yarıdan çoğunu ilk bir saat içinde unutmaktadır. Unutmayı önlemek için 

yapılacak en doğru iĢ „uygun tekrarlar‟ yapmadır. Bu aĢamada yapılan tekrar, 

hafızadaki yeni bilginin pekiĢmesine olanak sağlar. Bu iĢlemin de 4-5 dakika 

sürmesi gerekir. 

T-Tekrar: Bu aĢamada tutulan not ve hazırlanan kartonları ortadan kaldırarak, 

öğrenilenleri anlatmaya çalıĢmak gerekmektedir. Hafızanızda tekrarlamadığınız 

bilgiyi daha sonra hatırlamanız mümkün değildir. Bu nedenle neyin, ne kadar 
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öğrenildiğini görmek ve değerlendirmek gerekir. Eğer hatırlanmayan yerler 

varsa bunları not alıp konuya tekrar göz atmak gerekmektedir. 

Öğrendiğinden emin olmak için sorunun ana fikri ve anahtar sözcükleri 

çağrıĢtırması ve diğer bilgilerin zincirleme olarak hatırlanması gerekmektedir. 

Bütünüyle hafızadan yapılacak tekrar 4-5 dakika sürmektedir. Bu aĢamada, akla 

takılan ya da uygulamakta zorluk çekilen bir konu varsa telafi edilebilmektedir.  

Sonuç: Bu yöntemle bir bölüm 20-40 dakika gibi kısa bir zamanda tamamlanır. 

Bu yöntem ilk baĢta zaman kaybı gibi gelebilir. Ancak unutmamak gerekir ki 

öğrenmede önemli olan ders baĢında çok vakit geçirmek değil, geçirilen 

zamandan en üst düzeyde yararlanmaktır. ĠSOAT yöntemi, öğrenmeye aktif 

katılıma imkân veren, odaklanmayı sağlayarak dikkatin dağılmasını önleyen, 

sonuçtan haberdar olmayı sağlayan, motivasyonu yükselten ve böylece 

öğrenmenin biyokimyasal gereklerinin tümünü kullanmayı olanaklı hale getiren 

etkili bir yöntemdir. 

Bu yöntem, okulda verilen ödevleri yaparken, sınavlara hazırlık testleri 

çözerken, bilimsel raporları ve belgeleri okurken, farklı konular için sunum 

hazırlarken, gazete-dergi vb. okurken etkili bir Ģekilde kullanılabilir. 

2.3.1 ĠFĠKAN (Etkin Dinleyici Olmak) 

ĠFĠKAN yöntemi, altı aĢamadan oluĢmaktadır (Durukan ve Sedat, 2010: 64-65). 

Ġ-Ġleriye Bak: Öğrenci öğretmenin anlattıklarını göz önünde bulundurarak daha 

sonra neler söyleyebileceğini kestirmeye çalıĢmalıdır. Bu yöntem öğrencinin 

dikkat dağınıklığını engeller ve öğrenciyi uyanık tutar. Öğrencinin aktif olarak 

derse katılmasını sağlar. Öğrenci o günkü konuları önceden okuyarak sınıfa 

gelirse hem anlatılanlara yabancılık çekmez hem de dersteki tahminlerini daha 

kolay bir Ģekilde yapar.  

F-Fikirler: Bu basamak bize önemli fikir ve düşüncelere önem vermemiz 

gerektiğini ve bunları göz ardı etmememiz gerektiğini anlatmaktadır . Öğrenci, 

ders süresince öğrenilen konunun ana fikrini anlamaya çalıĢmalıdır. Ders içinde 

bu konunun ana fikri ve anlatılmak istenen nedir? ġeklinde kendine sorular 

sorması gerekir. Çünkü bu sorular öğrenciye ana fikir ve kavramları bulma 

konusunda yardım eder.  
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Ġ-ĠĢaretler: Öğrenci, sınıf içinde öğrenilenlere odaklanmak zorundadır. 

Öğrenci, öğretmenin hiçbir dediğini kaçırmamalıdır . Öğrenci öğretmenin 

uyarılarına dikkate almalı ve uyanık olmalıdır. Bir öğretmen dersin içeriğini 

öğrencilere sunarken öğrencilere bazı ipuçları verir. Belli konulara daha fazla 

değinir. Örneğin; bir konunun önemli bir bölümünü anlatırken kullandığı 

sözcükler farklıdır, ses tonu farklılaĢır ve bazı ipuçları verir. Öğretmenler 

seslerini yükselterek ya da burası önemli, dikkat ederseniz gibi sözel vurgularla 

önemli konulara iliĢkin tüyo verirler. 

K-Katıl: Öğrenci, her fırsatta derse katılmayı önemsemelidir. Sınıf ortamında 

pasif duran bir öğrencinin baĢarılı olması beklenemez. Öğrenci derse zamanında 

gelmeli, sınıfta oturacağı yeri iyi belirlemeli, tahtayı göreceği, öğretmeni 

duyacağı bir yere oturmalıdır. Ders sırasında öğretmenin söylediklerine 

gülümseyerek, kaĢlarını çatarak, baĢını sallayarak olumlu ya da olumsuz 

tepkiler göstermelidir. Böylece öğretmen öğrenciler tarafından iyi anlaĢılan ya 

da anlaĢılmayan yerleri çok daha iyi görebilir. Ayrıca bu geribildirimler 

öğretmeni de memnun eder. 

A-AraĢtır: Öğrenciler genelde ders sırasında soru sormaktan çekinmektedir. 

Fikir ve görüĢlerini rahatça ifade edememektedir. Oysa ders sırasında iyi 

anlaĢılmayan bir yer ya da merak edilen bir konu varsa bu soru rahatlıkla 

sorulmalıdır. Sorulara verilen cevap anlaĢılmadıysa ve açıklamalar yeterli 

değilse, yeni sorular sorulmalı ve öğretmenin açıklama yapması istenmelidir. 

Eğer ders içerisinde zaman yetmediyse, ders bittikten sonra öğretmene ya da 

diğer öğrencilere sorularak eksikler telafi edilmelidir.  

N-Not Tutma: En son basamak, not tutma basamağıdır. Dinleme yoluyla 

öğrenilen bilgiler çok uzun süre hafızada durmaz. Öğrenilenlerin zaman zaman 

tekrar edilmesi gerekir. Bir öğrenci, dersin sonunda o derste dinlediğinin ancak 

%55‟ini hatırlayabilir. Tekrar yapılmadığı sürece bu oran bir hafta sonra 

%17‟lere düĢer. Bu yüzden not tutmanın öğrenmede önemli bir payı vardır. Not 

tutmanın iki önemli yararı vardır. Bunlardan birincisi , eğitimin temel Ģartı olan 

aktif katılımı sağlar. Ġkincisi ise unutmayı engeller. Özellikle sınıf ortamında 

alınan notlar eve gelince temize çekilirse hafızaya daha iyi yerleĢir.  
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Sonuç olarak ĠFĠKAN yöntemi, okulda ve dershanede ders dinlerken, arkadaĢ 

toplantılarında, konferans ve seminerlerde, aile içi toplantılarda vb. 

kullanılabilir. Bu teorikte konular, uygulandığında öğrenmeye önemli katkı 

sağlar (Ünsan, 2016: 8-9).  

2.4 Motivasyon ve Öğrenme Tutumları 

Öğrenmeye karĢı istek ve olumlu tutum, motivasyonu artıran etkenlerin baĢında 

yer almaktadır. Öğrenmeye karĢı olumlu tutumun olmaması durumunda, bu 

durumun değiĢmesi yönünde çalıĢmalar yapılması gerekmektedir (Küçüközkan, 

2015). Çizelge 2.2‟de öğrencilerin öğrenmeye karĢı tutumları ve özellikleri yer 

almaktadır. 

Çizelge 2.2: Tutum ve Öğrencinin Özellikleri 

Tutum Öğrencinin Özellikleri 

Öğrenciye 

odaklanmak 

BaĢarılı olamama korkusu çekmez. Motivasyon düzeyi yüksektir. 

Kendine tam bir güveni vardır. Etkili çalıĢma stratejileri kullanır. 

Planlı çalıĢma konusunda özenlidir. 

Başarısızlıktan 

kaçınmak 

BaĢarılı olamama korkusu egemendir. Motivasyon düzeyi düĢüktür. 

BaĢarısızlığı yeteneksizliğinde ya da dersin zorluğunda arar. Etkili 

ders çalıĢma tekniklerini kullanamaz. Asıl amaç, öğrenmeden çok 

dersi geçmektir. Anlayarak çalıĢma yerine ezber yöntemine 

baĢvurur. 

Başarısızlığı 

kabul etmek 

BaĢarısızlığı kaçınılmaz olarak görür. Ders çalıĢma isteği ve 

motivasyonu en alt düzeydedir. Sürekli desteğe gereksinim duyar. 

BaĢarılı olmak için çaba göstermez. Ders dıĢı etkinliklere fazla 

zaman ayırır.  

Özakpınar 1998‟den uyarlanmıĢtır. 

2.4.1 Öğrenmeye KarĢı Olumsuz Tutumlar  

En iyi motivasyon kaynağı kiĢinin kendisidir. KiĢi kendi motivasyon 

kaynaklarını kendi oluĢturabilir. Bu kaynaklar hem kiĢinin kendi içinde hem de 

dıĢarıda mevcuttur. Öğrencilerin okulda öğrendiklerini kendi için anlamlı ve 

değerli kılmaya çalıĢması gerekmektedir (Akbaba, 2006). Ders çalıĢırken, bu 

çabanın gelecekteki baĢarı ve mutlulukla yakından iliĢkili olduğunu düĢünmek 

gerekir. Öğrenci sıkıcı bulduğu derslerin gelecekte gerçekleĢtirmek istediği 

hedeflere ulaĢmada bir etkisi olduğunu kabul ederse, o dersleri çalıĢma isteği 

artar. Ders çalıĢmayı baĢarılması gereken bir iĢ ya da çözülmesi gereken bir 
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problem olarak görmek, ders çalıĢmayı daha zevkli bir hale getirebilir. 

Böylelikle, zamanla verimli ders çalıĢmanın yani öğrenmenin doyum sağlayıcı 

bir etkinlik olduğunu düĢünmek mümkün olur. Kısacası motivasyon artırmada 

en önemli etken, ders çalıĢmaya yönelik düĢünceleri, olumsuzdan olumluya 

doğru değiĢtirmedir. Olumsuz düĢünceler bireyi bitkin düĢürür (Bentley, 2003).  

2.4.2 Öğrenmeye KarĢı Olumlu Tutumlar  

Olumlu düĢünce, yaĢamı daha olumlu kılmanın bir yoludur. Bu yöntem, bireyi 

engelleyenlerden çok destekleyenlere odaklanma yöntemidir. Olumsuz 

düĢünceleri olumluya çevirmek olasıdır. Ders çalıĢmayı sıkıcı, zor, itici ve 

gereksiz göreme yerine, çalıĢtıkça sevilen, sonucunda baĢarı getiren, baĢardıkça 

çalıĢma isteğini artıran ve hedefe yakınlaĢtıran bir süreç olarak görmek gerekir 

(Peale, 2014: 49). Sonraki bölümde çoklu zekâ üzerinde durulacaktır. 

2.5 Çoklu Zekâ 

Çoklu zekâ kuramı, 1983 yılında Howard Gardner tarafından geliĢtirilen ve 

zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görme yerine çeĢitli ve özel boyutlardan 

oluĢtuğunu ileri süren bir modeldir (Alaz, 2009). 

Gardner, biliĢsel yeteneklerin geniĢ bir yelpazeden oluĢtuğunu ve aralarında 

sadece çok zayıf bir iliĢkinin bulunduğunu savunmaktadır. Bu kurama göre, 

çarpma iĢlemini kolayca öğrenen bir çocuğun, bu görevde zorluk yaĢayan bir 

çocuğa göre daha zeki olduğu söylenemez. Basit çarpma iĢlemlerinde 

uzmanlaĢmak için zaman harcayan bir çocuk, çarpma iĢlemini farklı bir  yolla 

öğrenebilir, matematik dıĢındaki bir alanda üstün olabilir ve hatta çarpım 

sürecini derin bir seviyede anlıyor veya tamamen farklı bir süreç olarak görüyor 

olabilir (Gürel ve Erba, 2010). 

Gardner, bir davranıĢın bir zekâ türünün ürünü olabileceğine dair birçok 

ölçüden bahsetmektedir. Bu ölçüler (GündeĢli, 2006);  

 Beynin, beyin hasarından korunma potansiyeli 

 Evrim içindeki yeri 

 Temel etkinliğin oluĢumu 

 Kodlamaya duyarlılık (sembolik ifade) 
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 Farklı geliĢim süreci 

 Bilginlerin, dâhilerin ve olağanüstü yetenekli bireylerin varlığı 

 Deneysel psikoloji ve psiko-metrik sonuçlarla desteklenmesi 

Gardner, dokuz farklı zeka alanının bu ölçüleri karĢıladığını savunur. Bu zekâ 

alanları; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsal, 

bedensel-kinestetik, kiĢilerarası-sosyal, içsel, doğacı, varoluĢçu zekâ alanlarıdır 

(BaĢaran, 2004). Belirtilen zekâ türlerinin yanı sıra Gardner, ahlâk zekâsının 

onuncu boyut için aday olduğunu belirtmektedir (Altan, 2012). 

2.5.1 Çoklu Zekânın Temel Ġlkeleri 

Gardner, çoklu zekâ kuramına iliĢkin  “Framer of Mind” adlı eserinde zekânın 

temel ilkelerini Ģu Ģekilde belirlemiĢtir (Büyükalan-Filiz, 2003). 

 Ġnsanlar çok farklı zekâ türlerine sahiptir. 

 Her kiĢi değiĢik oranlarda da olsa dokuz zekâ türünün dokuzuna da 

sahiptir. 

 Ġnsanların büyük bir çoğunluğu, her bir zekâ türünü iĢine yarayacak bir 

seviyeye kadar geliĢtirebilir. 

 Gardner‟a göre güçlü ya da zayıf zekâ yoktur. Tüm zekâ türleri 

geliĢtirebilir. 

 KiĢinin zayıf sanılan zekâ türü fırsat verilirse en güçlü zekâsı haline 

gelebilir.  

 Her insanın kendine özgü bir zekâ profili vardır. 

2.5.2 Zekâyı Güçlendiren/ Körelten Faktörler 

Çoklu zekâ anlayıĢına göre zekâyı güçlendiren ve körelten faktörler vardır ve bu 

faktörler Ģunlardır (Tambağ ve diğ., 2014; Talu, 1999);  

 KiĢinin küçük yaĢta karĢı karĢıya kaldığı olumlu olaylar (Örneğin; 

Babasının küçük yaĢtaki Veysel‟e bağlama almasının onun ÂĢık Veysel olmasına 

etkisi). 

 KiĢinin küçük yaĢta yaĢadığı olumsuz olaylar (Örneğin; Sınıftaki diğer 

öğrencilerin bir öğrencinin yaptığı resimle alay etmesi). 

 Gerekli araç gereçlere ulaĢma olanağı (Örneğin; Yoksulluktan ötürü, 

ailenin çocuğa çalgı aleti alamaması). 
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 Tarihsel ve kültürel faktörler (Örneğin; Müziğe büyük değer verilen bir 

çağda yaĢamak). 

 Coğrafi faktörler (Örneğin; Kinestetik zekânın geliĢmesi açısından 

küçük yaĢta köyde yaĢayan bir çocuk ile Ģehirde beĢinci katta yaĢayan çocuk).  

 Ailevi faktörler (Örneğin; Aile, çocuğunun ressam olmasını değil de 

avukat olmasını istediği zaman, resmin aleyhine etkilemeye çalıĢır).  

 Ortamla ilgili faktörler (Örneğin; GeliĢme çağında büyük bir aile ye 

yardımcı olan ve yetiĢkin olduğunda da geniĢ bir ailesi olan kiĢi, kendine zaman 

ayıramadığı için içsel zekâsının geliĢimi olumsuz yönde etkilenebilir).  

Bundan sonraki bölümde dikkat ve odaklanma konusu ele alınacaktır.  

2.6 Dikkat ve Odaklanma 

Dikkat en geniĢ anlamda hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algı olarak 

tanımlanmaktadır (ġahin, 2013). Odaklanma dikkati istenilen yöne verebilme 

becerisidir. Hemen her bireyde belli bir süre bir konuya odaklanma becerisi 

vardır. Odaklanmanın sırrı, bireyin tüm enerjisini bir noktaya yöneltilmesidir 

(BaĢaran, 2004). Bu süre kiĢiden kiĢiye, konudan konuya ve zaman içinde 

değiĢmektedir. Odaklanma, kesintisiz değildir  ancak odaklanma becerisi pratik 

yaparak arttırılabilir. 

Konsantrasyon güçlüğü bir konuya ya da iĢe odaklanamama, anlatılanı 

anlayamama, öğrenilenleri ya da yaĢananları hatırlayamama ve dalgınlıkla 

kendini gösteren ve içinde bulunduğunuz koĢullara göre dönemsel olarak 

dozunu arttırabilen zihinsel ve ruhsal bir süreçtir (bilgi.edu.tr).  

Odaklanma ile ilgili bazı alıĢtırmalar aĢağıdadır  (Özbek, 2016); 

Hedef Nokta: Bu alıĢtırmada ilk iĢ olarak beyaz A4 kâğıdının ortasına büyük 

madeni para çapında daire çizerek içini koyu renkli bir kalemle boyamanız 

gerekmektedir. Daha sonra bu kâğıdı göz hizasında bir duvara asmanız 

gerekmektedir. Yüzünüz kâğıdın asıldığı duvara dönük olacak Ģekilde iki metre 

karĢısına bir sandalyeye oturarak o noktaya bakmanız istenmektedir. Bu süreçte 

mümkün olduğunca sırtınızı dik ve rahat tutmaya çalıĢmanız, gözünüz ve nokta 

arasında hayali bir alıĢveriĢ olduğunu düĢünmeniz gerekir. Ġlgi, kâğıttaki koyu 

nokta üzerinde olmalıdır. Bu uygulamada bireyin gözlerini mümkün olduğu 
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kadar kırpmamaya çalıĢması istenmektedir. Uygulamayı on dakika kadar 

sürdürdükten sonra ara vermek gerekir. Bu uygulamayı günde iki veya üç kez 

tekrar ederek bireyin dikkati geliĢtirilebilir. Göz alıĢtırmalarını çok fazla 

uzatmak doğru değildir. Çünkü zihnin uyum yeteneği azalmaktadır.  

Kalemle Okuma: Bu yöntemde, metinlerin satır aralarını herhangi bir kalemle 

takip ederek okumak gerekmektedir. Bu Ģekilde birey normal okuduğundan en 

az %50 daha hızlı okuyabilir. BaĢlarda anlamakta güçlük çekilebilir ancak buna 

rağmen bölümün sonuna kadar aynı hızda ilerlemek gerekir. Okumaya 

baĢlamadan önce metnin hızla gözden geçirilmesi istenir. Anahtar sözcüklerle 

karĢılaĢıldığı zaman iĢaretleme yapılması gerekir. Bu aĢamada da kalemle takip 

yönteminin kullanılması uygundur. 

Sayılara Odaklanma: Bu uygulamada katılımcıdan birden yüze kadar sayması 

istenir. Bunun için rahat bir koltuğa dik olarak oturulmalıdır. Gözü kapatarak 

sayıların ateĢten yazılmıĢ rakamlara benzetilmesi istenir. Katılımcı her sayıya 

en az üç saniye odaklanmalı ve diğerine geçmelidir. Bu egzersiz uygulanırken 

zihnin sayılardan kayıp baĢka Ģeyler düĢünme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Buna bilinçli olarak engel olunmalıdır. Eğer katılımcının sayılar arasında baĢka 

Ģeyler düĢünmeye baĢladığı fark edilirse tekrar baĢa dönmesi istenir. Bu 

alıĢtırmalara ilk baĢlandığında, katılımcıların 10‟a kadar gelmede bile zorlandığı 

görülmektedir. Bu durum, dikkati geliĢtirmeye olan gereksinimin açık bir iĢareti 

olarak değerlendirilmelidir. Bireyin cesareti kırılmaz ve çalıĢmalara devam 

ederse kısa bir süre sonra yirmili, otuzlu sayılara ulaĢılabilmektedir. Elliye 

kadar belirtilen Ģekilde ulaĢılırsa, konsantrasyon yeteneğinin iyi seviyeye 

geldiği söylenebilir. Yüze kadar çıkıldığında ise yeteneğin mükemmel seviyeye 

ulaĢmıĢ olduğu söylenebilir. Bundan sonraki bölümde hafıza teknikleri ele 

alınacaktır. 
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2.7 Hafıza Teknikleri 

2.7.1 Etkili Not Tutma 

Etkili not tutmadaki adımlar sırasıyla dersten önce hazırlanma, dersi dikkatle 

dinleme, ders sırasında not alma ve dersten sonra alınan notları gözden geçirme 

Ģeklinde özetlenebilmektedir. Not almada baĢlıca ilkeler Ģu Ģekilde sıralanabilir 

(Keskin, 2015); 

 Önemli noktaları yakalamaya çalıĢma 

 Dinleme ile not alma arasında bir denge oluĢturma 

 Kısaltmalar ve semboller kullanma 

 Özgün ifade kullanma 

 Soru sorma 

 Uyarı ve ödevleri not etme 

 Not almaya ilk günden baĢlamak ve düzenli olarak not tutma  

 Notları en kısa zamanda gözden geçirme 

Yaygın not alma sorunları ve çözümü önerilerini Ģöyle belirtmek olasıdır 

(Filizok, 2016); 

Sorun; „Zihnim dağılıyor ve çabuk sıkılıyorum‟. Çözüm; Sınıfın ön sırasında 

oturmalı, konuyu önceden incelemeli, derste öğretmenin yanıtlaması için sorular 

hazırlamalısınız. 

Sorun; „Öğretmen hızına yetiĢip not alamıyorum.‟ Çözüm; Kısaltmalar 

kullanmalı, daha sonra doldurmak için boĢluklar bırakmalısınız. 

Sorun; „Her Ģey önemli görünüyor veya konu hakkında önceden bilgi sahibi 

değilim. Hiçbir Ģey önemli değil.‟ Çözüm; Anahtar kavramlar belirlemeli, ders 

kitabını incelemelisiniz.  

Sorun; „Öğretmenin terimleri anlaĢılmıyor.‟ Çözüm; AnlaĢılmayan terimleri 

kaydetmeli, tekrar gözden geçirirken doğrusunu yazmalısınız. 

2.7.2 Hafıza Çivileri  

Rakam, Ģekil sisteminin esas alındığı yöntemdir. 1‟den 10‟a kadar rakamların 

Ģekilleri bir sembolü temsil eder. Her sembol benzediği rakamın çivisini 
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oluĢturur. Benzetilen sembol o sayıya denk gelen nesneyle iliĢkilendirilir 

(Kasaroğlu ve ġenyürek, 2009: 75-99);  

1 rakamı, kaleme benzediği için 1‟in hafıza çivisi kalemdir.  

2 rakamı, kuğuya benzediği için 2‟nin çivisi kuğudur.  

Hafızaya alınmak istenen nesneler eğer 10‟dan fazla değilse bu çiviler çok rahat 

bir Ģekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; 1-Kuğu, 2-Kalem, 3-Martı, 4-

Yelkenli, 5-Eldiven, 6-Çengel, 7-Uçurum, 8-Gözlük, 9-Balon, 10-Davul 

Örnek ÇalıĢma: Akdeniz ikliminin bazı meyveleri bu örnekte 

kullanılabilmektedir.  

Meyveler:1-Portakal, 2-Mandalina, 3-Greyfurt, 4-Elma, 5-Üzüm, 6-ġeftali, 7-

Karpuz, 8-Kavun, 9-Kiraz, 10-Çilek 

1. Kalemle portakalı özdeĢleĢtirmeniz gerekmektedir. Manava gittiğinizi 

ve yuvarlak değil de kalem Ģeklinde portakal aldığınızı düĢünebilirsiniz. Hatta 

sınıfa gelirken bunlardan bir tanesini yanınızda getirdiğinizi düĢünebilirsiniz. 

Bir gün boyunca portakaldan yapılmıĢ bir kalemle yazdığınızı varsayın. 

2. Suda yüzen kuğunun kanatlarıyla mandalina soyup yediğinizi hayal 

edin. Bu çok sıra dıĢı ve saçma olmakla birlikte akıldan hiç çıkmayacaktır. 

3. Bir martı sürüsünün greyfurt tarlasına dalıp bu meyveleri talan ettiğini 

ve daha sonra her birinin ağzında greyfurt denizin üzerinde yüzdüğünüze hayal 

edin. 

4. Büyükçe bir elmayı soyarken, konuyu abartarak yelkenli bir gemi 

yaptığınızı ve kabuklarını yelken olarak kullandığınızı hayal ediniz. Bir yandan 

denizde ilerliyorsunuz bir yandan da acıktığınız için elmedan bir ısırık 

alıyorsunuz. 

5. Eldiveninizi giydiğiniz anda parmaklarınızın içinde ezilen yumuĢakça 

bir Ģey hissediyorsunuz. O da ne eldivenin içine üzüm tanecikleri doldurulmuĢ, 

iğrenç bir duygu olsa gerek. 

6. Tavanda yüzlerce çengel ve bu çengellere takılı Ģeftalilerin olduğunu 

hayal edin. Bir tanesini koparmak isterken hepsi birden çengellerinden 

kurtuluyorlar. Oda bir anda tepeleme Ģeftali doluyor.  

7. Karpuz yüklü kamyon uçurumda virajı alamayarak devriliyor. Bütün 

karpuzlar uçurumdan aĢağıya düĢüyor.  
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8. Vitrinde ve dükkânın önünde kavunlar asılı olan bir gözlükçü, gözlük 

alan herkese kavun hediye ediyor. Herkes kapıĢ kapıĢ kavun ve gözlük  alıyor.  

9. Çocuğun elinde balonu var. Balon bir anda patlayınca çocuğun 

baĢından aĢağıya kirazlar dökülüyor. Meğer balonun içi tamamen kirazla 

doluymuĢ. 

10. Davulcu davul çaldıkça insanlar buna kızıp kafasına çilek atıyorlar. 

Davulcunun eli yüzü çilek oluyor. 

Kurulan hayalleri hatırlayıp sayıların karĢısına meyveleri yazarak neyin ne 

kadar anımsandığı incelenebilmektedir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10…  

Bu bölümden sonra etkili ders dinleme konusu ele alınacaktır.  

2.8 Etkili Ders Dinleme ÇalıĢması 

Etkili dinleme alıĢkanlığına iliĢkin tutumlar Ģu Ģekilde sıralanabilir;   

1. Olumlu bir tutum içinde dinlemek  

2.  Anlatılanlara iliĢkin sorular geliĢtirerek aktif dinlemek  

3. Sözel olmayan mesajları dikkate almak   

4. Önemli ipuçlarına dikkat etmek   

5. Ders için ön hazırlık yapmak  

6. Not almak 

Olumsuz dinleme alıĢkanlığına iliĢkin tutumlar ise Ģu Ģekildedir;    

1. Anlatılan konuya ilgi göstermemek veya önemsememek   

2. Anlatana karĢı olumsuz tutum geliĢtirmek  

3. DinliyormuĢ gibi görünmek ya da yarım yamalak dinlemek   

4. Anlatılan her Ģeyi not almaya çalıĢmak  

5. Pasif dinlemek 

Dinlemeyi geliĢtirmek için ÖTENAZĠ modeli uygulanabilir (KesiktaĢ, 2006: 37 -

48);  
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2.8.1 ÖTENAZĠ Modeli 

Özümse: Kulağın/beynin çevredeki sesleri almadaki fiziksel yeteneğidir.  

Tanı: Beynin kulak yoluyla giren verileri çözümleme yeteneğidir. Örneğin; 

ArkadaĢlarınızı sesinden tanımak ya da öğretmenin konuĢurken vurgulu 

kullandığı kelimeleri fark edip yoğunlaĢmaktır. 

Etkilen: Söylenen bir sözün önemli mi önemsiz mi olduğunu ayırt etmeyi ve 

hatırlayabilecek Ģekilde kaydedilmesini sağlar. 

Neticeyi DüĢün: Bilgilerin iĢe yarar hale getirilme sürecidir.  

Akılda Tut: Beyne ulaĢan bilgiyi ayıklandıktan sonra depolama yeteneğidir.  

Zihinde Canlandır: Bilgiyi beyinde saklandığı depodan çağırma yeteneğidir.  

ĠliĢkilendir: Dinlemenin son aĢamasıdır. Tüm iĢlemin, döngünün tamamlandığı 

ve alınan bilgilerin baĢkalarına iletildiği aĢamadır.  

Bu aĢamalardan sonra yazmak, konuĢmak, iĢaretlemek ve üzerinde düĢünmek 

gerekir. 

Bu bölümden sonra iç disiplin geliĢtirme konusu ele alınacaktır.  

2.9 Ġç Disiplin GeliĢtirme 

Ġç disiplin, bireyin kendini eyleme geçirebilme yeteneğidir. Ġç disiplin, baĢarının 

yollarını açarak ilerlemeyi sağlar ve bireyi iyiye, doğruya güzele götürür. 

Yapılması gereken ile yapılan arasında bir uçurum varsa ve bundan rahatsızlık 

hissedilirse iç disiplini geliĢtirmeye ihtiyaç var demektir. Örneğin; insanlığı 

değiĢtirmeyi düĢünen herkes kimse önce kendini değiĢtirmeyi düĢünmez. Ġç 

disiplini zayıf olanlar, dıĢ faktörlerin (aile, öğretmen) baskısı ile karĢı karĢıya 

kalır. Bu kiĢiler, hem bileklerinde bu dıĢ kelepçelere ihtiyaç duyarlar, hem de 

baĢarısızlıklarından kelepçeyi takanları sorumlu tutarlar. Ġç disiplini geliĢtirecek 

uygulamalar Ģunlardır (Humphreys, 1999: 49); 

 Bir Ģeyi yapmak için ne kadar fazla neden varsa onu yaparken birey 

kendini o kadar güçlü hisseder. Amaçları bir kâğıda yazarak tekrar gözden 

geçirmek gerekir. 

 Hedef ne kadar büyük olursa olsun adım adım ilerlemek gerekir.  
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 BaĢarıları küçük görmemek gerekir. Her baĢarı sonrasında birey 

kendini övgü de olsa ödüllendirmelidir. 

 Yapılması gereken iĢlere bitirme tarihleri konulmalı, yazılmalı ve iĢin 

hangi tarihte bitirileceği bir baĢkasına söylenerek paylaĢılmalıdır.  

 Hedeflere ulaĢıldığında neler katacağının hayali kurulmalıdır.  

 Ġç disiplini engelleyen düĢünceler bir deftere yazılmalı ve sonra 

yazılanlar değerlendirilmelidir.  

 KiĢiyi motive eden sözler bir panoya asılmalıdır.  

 KiĢi, neye ihtiyacı varsa bunu görmeli ve harekete geçmelidir. 

Yapabilecekleri için kendine güvenmelidir. 

2.9.1 Ġç Disiplin Çapaları 

Çapa tekrar edilen ve akılda kalan hareket demektir. Bir olayı yoğun bir biçimde 

yaĢarken bir hareketi bilinçli veya bilinçsiz birkaç defa yapmak çapaları 

oluĢturur. Çapalar çok güçlü çağrıĢım aracıdır. Çapa oluĢturmada temel amaç, 

belirli bir duygusal durum ile bir beden hareketi (ses de olabilir) arasında 

psikolojik bir bağ oluĢturmaktır (Bavister ve Vickers, 2013: 111-113). 

Önce yaĢanmak istenen duygusal durum belirlenir. Ġç disiplin için kararlılık, 

azim, coĢku, istek, baĢarı, güven ve kiĢinin içinde onu mutlu eden özel bir 

duygusal durum oluĢturulur. KiĢiyi maksimum düzeyde duygulandıran güzel 

anıları canlandırılırken, kiĢiye uygun programlanan çapa kullanılmalıdır. Bu 

tekrar, inançla ve güçlü bir istekle yapılmalıdır. Bu süre bir hafta veya daha 

uzun sürebilir. Elini baĢının üzerinde kavuĢturduğunda kendini inanç ve enerji 

dolu hissetmek çapaya örnek gösterilebilir. KiĢi kendisini ne zaman isteksiz 

hissederse, çapalarını tekrar ettiğinde birkaç saniye sonra isteksizliği gidip 

yerine güçlü bir çalıĢma arzusu geldiği görülecektir. Ayrıca çapalar, sadece bu 

durumlarda çalınan tempolu bir müzikle de desteklenebilir.  

Bu bölümden sonra bireysel swot analizi konusu ele alınacaktır.  
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2.10 Bireysel SWOT Analizi 

SWOT analizi, bir olayı incelerken onunla ilgili güçlülük, zayıflık, fırsatlar ve 

tehditlerin tek ele alınmasını faydalı bulmaktadır. SWOT analizi, bir konuda 

karar alma aĢamasında yardımcı bir araç olarak kullanılır. Analizin temel amacı 

karar verme aĢamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya 

dezavantajlı noktaların beraberce görülmesini sağlamaktadır. Açılımı Ģu 

Ģekildedir (Özden, 2008, 149): 

S: Strengths (Güçlü Yönler)  

W: Weaknesses (Zayıf Yönler)  

O: Opportunities (Fırsatlar)  

T: Threats (Tehditler). Nadiren de olsa G.Z.F.T. kullanılır.  

Bu bölümden sonra hedef belirleme konusu ele alınacaktır. 

2.11 Hedef Belirleme (Vizyon) 

Vizyon, gelecekte olmak istenen yer ulaĢılmak istenen hedeftir. KiĢi hedeflerini 

sahip olduğu vizyona göre oluĢturmaktadır. Eğitim koçluğu çalıĢmasının temel 

yönelimi, koçluk alanın hedeflerine yönelik yol göstericiliktir. Bu bağlamda 

öncelikli olan öğrencinin ulaĢmak istediği hedeflerin (kiĢiye göre en doğru) ne 

olduğunu belirlemektir. Koç, koçluk desteği alanın hedefinin, belirli, ölçülebilir 

ve gerçekçi olması yönünde çaba göstermelidir. Her hayal gerçekçi olmayabilir. 

Gerçekçi hedef, bir hayalin, düĢüncenin ya da bir niyetin ayrıntılarının 

belirlenerek, strateji ve eylem planları ile desteklenerek varılmak istenen yerdir 

(Yurdakul, 2010: 119-125). 

Koçların, koçluk alanlara belirli hedefler koyması gerekmektedir. Bu hedefler 

dilek, beklenti ya da temenni niteliğinde olmamalıdır. Konulan hedeflerin 

ulaĢılabilir oluĢu, bireyin motivasyonunu artırmaktadır. Hedefler açık ve net bir 

Ģekilde, zaman çizelgeleriyle birlikte belirlenmiĢ olmalıdır. Zamanı önceden 

belirlenmemiĢ hedefler, koçluk alana ve koça zaman kaybettirmektedir. 

UlaĢılmak istenilen hedeflerin açık bir Ģekilde tanımlanmıĢ olması 

gerekmektedir. Koç, koçluk alan kiĢiyi büyük hedeflere ulaĢmak için küçük 



 

47 

hedefleri gerçekleĢtirmesi gerektiği konusunda ikna etmelidir (AĢılıpınar, 2009: 

161). 

Hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulacak özellikler kısaca, 

“TOMBUL” ve “SMART” akronimleri ile ifade edilmektedir (Sayar, 2013: 221 -

225);  

T: Tatmin edici,  

O: Ortak,  

M: Mantıklı,  

B: Belirgin,  

U: UlaĢılabilir,  

L: Limit KonulmuĢ (Zaman, finans gibi).  

S: Specific (Belirli),  

M: Measurable (Ölçülebilir),  

A: Achievable (UlaĢılabilir),  

R: Realistic (Gerçekçi),  

T: Timely (Zamanlı). 

Bu bölümden sonra sınav kaygısı ele alınacaktır. 

2.12 Sınav Kaygısı 

Sınav kaygısı, her kademeden öğrencinin yaĢadığı önemli bir problemdir. Ancak 

bu aĢılamayacak bir problem değildir. Kaygı, kiĢinin belli bir uyaranla karĢı 

karĢıya kaldığında yaĢadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değiĢimlerle kendini 

gösteren bir uyarılmıĢlık halidir. Sınavın kendisi kaygı yapmaz (Özer ve 

Topkaya, 2011: 13-14). Sınava kadar olan süre iyi değerlendirilemediğinde ve 

sınavlara yeteri derecede hazırlık yapılamadığında sınav sırasında yaĢanan 

heyecan, yoğun bir kaygıya dönüĢmektedir. AraĢtırmalar, sınav kaygısının temel 

nedenleri arasında anne ve baba tutumlarının olduğunu ortaya koymaktadır 

(Güler ve Çakır, 2013). 
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Sınavlardan Önce: Zaman yönetimini öğrenmek, alıĢma alıĢkanlıkları testi 

almak, tutumları gözden geçirmek, beslenme ve uykuya dikkat etmek, düzenli 

çalıĢmak, mükemmeliyetçi tutumdan vazgeçmek ve beklentileri ulaĢılabilir 

kılmak gereklidir. 

Sınav Sırasında: Kaygıyla baĢa çıkma tekniklerinden birini uygulamak, zamanı 

nasıl kullanacağına karar vermek, yapabildiğiniz sorulardan baĢlamak,  bir 

soruyu cevaplarken baĢka bir soruyla ilgili bir konu akla gelirse kısaca not edip 

devam etmek ve konsantrasyon tekrar bozulursa uygun bir teknik kullanıp 

kontrol duygusunu geliĢtirmek gereklidir. 

Sınavdan Sonra: Sınav iyi de geçse kötü de geçse kendini ödüllendirmek, 

yapılan yanlıĢları belirlemek, yeni bir strateji belirlemek  ve uygulama planı 

hazırlamak gereklidir.  

Nefes Egzersizi: Sınavlardan önce doğru ve derin nefes alma egzersizini 

uygulamanız kaygı ve gerginliği azaltmada faydalı olabilmektedir.  Bu nedenle 

iyi bir nefesin Ģu özelliklerini öğrenmek önemlidir (BaltaĢ, 2012: 53).  

 Doğru ve derin nefes almak damarları geniĢleterek kanın ve dolayısıyla 

oksijenin bedenin en derin noktalarına kadar ulaĢmasını sağlar.  

 Ġyi bir nefes ağır, derin ve sessiz olmalıdır. Ġyi bir nefes yavaĢ olarak burundan 

alınır, akciğerin bütününü doldurur ve diyaframı aĢağı iter. Bu nefes alındığının 

iki katı sürede verilir. 

 ġehirleĢmiĢ toplumlarda insanlar ciğerlerinin dört veya beĢte birini 

kullanmaktadırlar ve nefes egzersizleri ile amaçlanan akciğerin tümünü 

kullanmaktır. 

 Akciğerimizin üçe bölünmüĢ olduğunu düĢünelim. Derin nefes alırken akciğerin 

alt bölümü havayla dolar ve diyafram aĢağı itilir, sonra orta bölüm hava ile 

dolar ve göğüs geniĢler. Son olarak da üst bölümü dolar ve omuzlar hafifçe 

kalkabilir. 

 Unutmamak gerekir ki genel olarak sakin ve olgun insanlar ağır ve dengeli, 

sinirli insanlar sık ve yüzeysel, huzursuz ve endiĢeli insanlar yüzeysel ve kesik 

kesik, hırslı insanlar dengesiz ve düzensiz nefes almaktadır.  
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2.13 Zihin Haritaları Yöntemi 

Kavram haritaları gibi öğrencilerin yorumlamasına ve anlamasına dayanan bir 

baĢka teknik de zihin haritalamadır. Bu teknik 1970‟li yıllarda Tony Buzan 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Boley, kavram haritalarının yaratıcılığı temel alan 

alternatifi olarak zihin haritalarının daha az tanındığını ifade etmektedir (AktaĢ, 

2012).  

Zihin haritaları, kavram haritaları ile karıĢtırılmakla birlikte ondan farklıdır ve 

yalnızca kavramlara değil kavramlara, bilgilere ve düĢünceye görsel bir sunum 

olanağı sağlar. ġekiller, anahtar sözcükler ve imgelerin kullanımı aracılığıyla 

kâğıt üzerine aktarılan bilgilerin daha sonra anımsanmasını kolaylaĢtırır. Zihin 

haritalama yöntemi, merkezde yer alan bir düĢünceye ya da kavramla iliĢkili 

olarak diğer düĢünce ve kavramların birbiriyle bağlantılı Ģekilde sunulduğu iki 

boyutlu görsel bir araçtır (Buzan ve Buzan, 2015: 36).  

Zihin haritalama, bireyin merkezdeki bir kavram ya da ana düĢünce hakkında 

sahip olduğu kavramları ve düĢünceleri iliĢkilendirmesini ve resim, Ģekil, yazı, 

sayı ve renklerle zenginleĢtirdiği unsurların kullanımı sayesinde sol beyin  ve 

sağ beynin aktif olarak kullanılmasını sağlayan , beyin temelli görsel bir 

tekniktir. Zihin haritalarında, ana düĢünce veya kavram bir daire oluĢturacak 

biçimde kâğıdın merkezine yerleĢtirilir. Yan düĢünceler, merkez düĢünceye 

bağlı olarak yayılan çizgiler üzerinde beyin fırtınası yoluyla oluĢturulur. Birey, 

kavram ve düĢünceler arasındaki iliĢkiyi ortaya koyarken beynin sol yanını 

kullanmaktadır. Ayrıca bireyler haritalarını yapılandırırken Ģekil, imge ve 

anahtar sözcükleri kullanmakta bu da beynin sağ kısmının kullanımıyla 

haritadaki kavram ve düĢüncelerin anımsanmasını kolaylaĢtırmaktadır. Bu 

yönüyle zihin haritalama öğrenme hızının artması ve tekrar  hatırlama üzerinde 

güçlü bir etkiye sahiptir. Zihin haritalama düĢüncelerin ifade edilmesine 

yardımcı olan bir tekniktir. Zihin haritaları aynı zamanda kapsamlı bilgilerin 

temel özelliklerinin kavramsal düzeyde anlaĢılmasını sağlamakta ve birçok 

kavramın iliĢkilendirilmesini mümkün kılmakta, aktif öğrenmeyi arttırmaktadır.  

Zihin haritalama sayesinde, öğrenciler görsel bir yolla bir konu, yer ya da 

kavrama iliĢkin düĢüncelerini organize edebilirler. Bu özelliklerinin yanı sıra 

zihin haritaları kullanılan mevcut öğrenme teorileriyle de yakından iliĢkilidir. 
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Zihin haritaları, öğrenme sürecinde ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi 

sürecinde kullanılabilir. Zihin haritası sınıfta birey ve grup ortamında anlamı 

yapılandırma konusunda fırsatlar sunmaktadır. Çoklu zeka kuramıyla iliĢkin 

olarak da zihin haritalarının görsel ve sözel zekaların iliĢkilendirilmesine büyük 

ölçüde yarar sağlayabileceğini vurgulanmaktadır (Evrekli ve diğ., 2000: 233). 

Zihin haritasıyla ilgili bir çalıĢma aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilmektedir 

(Channon, 2011); 

 Yan yana döndürülmüĢ bir A4 kâğıdının tam ortasına gül yazıp yuvarlak içine 

alınır.  

 Beyni özgür bırakmak için sayfanın baĢına değil de tam ortasına yazılır. Beyin 

baĢtan, sağdan, soldan baĢlamaz. Özgür düĢünmeyi sever.  

 Gül ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Akla ne geliyorsa bir baĢka kâğıda yazmak 

gerekir. Birkaç dakika sonra makul ve mantıklı olanlar ayrılır.  

 Sonra yuvarlak içine alınan güle kollar çizilir. Bu kolların kısalığı ve 

uzunluğunun tek düze olmaması gerekir. Çizilen kollara gülle ilgili bulunan 

kelimeler yazılır. Daha sonra bunlara da ek kollar çizilebilir.  

2.14 Aile Ziyaretleri 

Aile toplumun temel taĢıdır. DeğiĢen aile yapısıyla beraber Türkiye‟de çekirdek 

aile oranı da artmakta, bunun doğrudan sonucu olarak, çocuğun  bireysel 

geliĢimi eskiye nazaran daha fazla ön plana çıkmaktadır. Öğrencinin eğitiminde 

ailenin önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Ancak çocuğun eğitiminde 

sadece aile ya da sadece okul tek baĢına yeterli unsurlar olarak görülmemektedir 

(Yavuz ve YüceĢahin, 2012).  

Aile ziyaretleri, çocuğun ailesine, öğretmenlerine ve arkadaĢlarına karĢı 

tutumunu olumlu etkilemektedir (Uyanık ve Kandır, 2010: 118-134). 

Öğrencinin eğitim koçunu evinde görmesi, öğrencinin kendini eğitim koçuna 

daha yakın hissetmeye baĢlamasına, kendisiyle daha fazla ilgilenmeye 

baĢladığını düĢünmesine ve ona olan güveninin arttığını düĢünmesine neden 

olmaktadır (Argon ve Kıyıcı, 2012). Aile ziyaretlerinde öğrenciye ait bazı 

bilgilerin istenildiğinde görülebilmesi için çeĢitli hazır formlar kullanılıp 
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ziyarette edinilen bilgiler ve izlenimler kayıt altına alınabilir (Saraç, 2015). 

Ayrıca velinin eğitim koçuyla iĢbirliğini daha fazla sağlamak amacıyla, aileye 

eğitim koçunun talepleri ve öğrencinin ailesinden beklediği desteklerin 

karĢılanması adına aile iĢbirliğinin önemi hakkında bilgiler verilebilir (Çelenk, 

2003).  
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3 GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 AraĢtırmanın Amacı  

Bu çalıĢmanın amacı, eğitim koçluğu uygulamalarının öğrencilerin ders baĢarısı ve 

sınav performansına etkisini belirlemektir.  

Bu çalıĢmanın özel amacı ise eğitim koçluğunun sekizinci sınıf öğrencilerinin 

ders (Matematik, Fen, Türkçe) ve sınav (TEOG) baĢarılarına etkisini 

incelemektir. Bu özel amaç doğrultusunda aĢağıdaki soruların yanıtları 

aranmaktadır; 

1. Eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ile klasik öğretimin 

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin Matematik, Fen ve Türkçe 

derslerinin ilk sınavından aldıkları puanlara göre (ön-test) akademik baĢarı 

düzeyleri ne Ģekildedir? 

2. Deney grubu ile kontrol grubundaki öğrencilerin Matematik, Fen ve 

Türkçe derslerinin son sınavından aldıkları puanlara göre (son-test) akademik 

baĢarı düzeyleri ne Ģekildedir? 

3. Eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ile klasik öğretimin 

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin Matematik, Fen ve Türkçe 

derslerinin ilk sınavından aldığı puanlar (ön-test) ile son sınavından aldıkları 

puanlar (son-test) arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

4. Eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ile klasik öğretimin 

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG deneme sınav puanlarına 

göre (ön-test) baĢarı düzeyleri ne Ģekildedir? 

5. Eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ile klasik öğretimin  

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG birinci sınav puanlarına göre 

(son-test) akademik baĢarı düzeyleri ne Ģekildedir? 

6. Deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG deneme sınav 

puanları (ön-test) ile TEOG birinci sınav puanları (son-test) arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

7. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön-test son-test 
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puanları arasında cinsiyet değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?  

3.1.1 AraĢtırmanın Önemi 

Bu çalıĢmada uygulanan eğitim koçluğu yaklaĢımı  ve uygulanan eğitim koçluğu 

modülleri, eğitim öğretim ortamına yeni yaklaĢımları taĢıyacağı için bu 

yöntemin etkililiğinin incelenmesi açısından önemlidir.  

Okullarda okutulan Matematik, Fen ve Türkçe dersleri, çocukların akademik 

baĢarısında önemli rol oynayan, onları bir sonraki okul ve sınıflara taĢımakta 

etkili olan ana derslerdir.  Bu derslerdeki baĢarılar, sınav baĢarısına etki 

edeceğinden eğitim koçluğu uygulamalarının öğrencilerin okuldaki ders 

baĢarıları üzerinde etkili olacağı öngörülmektedir.  

Öğrenciler okulda öğrendikleri bilgileri sınavlarda kullanmakta güçlük 

çekmektedir. Öğrencilerin okullarda ve dershanelerde öğrendiği bilgileri 

sınavlarda kullanabilmeleri için ders takviyesinin dıĢında akademik desteğe 

ihtiyaçları olmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini uygulamada 

öğrencileri, öğretim sürecinin merkezine alma sorumluluğu eğitim koçlarına 

düĢmektedir. Öğrencilerin „neden, niçin ve nasıl öğrendikleri‟ Ģeklindeki 

sorulara kendi yanıtlarını bulmasında, öğrenme süreçlerini tanımasında, ihtiyaç 

duyduklarında destek sağlayarak üst düzey düĢünme ve çalıĢma becerilerini 

kazandırmada, eğitim koçluğu devreye girmektedir. 

Bu araĢtırma, eğitim koçluğunun düĢünme ve araĢtırma süreçlerindeki yeri ve 

öğrencilerin ders ve sınav baĢarısına etkisi hakkında bilgi vermesi açısından 

önem taĢımaktadır. 

AraĢtırmada, öğrencilere ders içinde gerekli yardımın sağlanması ve akademik 

baĢarının artırılmasının temel alınmakta, öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve 

Türkçe derslerindeki baĢarılarına iliĢkin örnekler ve öneriler sunularak, TEOG 

sınavlarında da uygulanabilirliğine iliĢkin yol ve yöntemler gösterilmektedir. 

AraĢtırmanın eğitim koçluğu yoluyla etkili öğretimin sağlanması ve yeni bir 

öğrenme yaklaĢımı ile öğrencilerin akademik baĢarıların yükseltilmes i ve 

geliĢtirilmesinde eğitim koçluğunun merkeze alınmasından dolayı örnek bir 

çalıĢma olacağı düĢünülmektedir. AraĢtırma ayrıca eğitim koçluğu yoluyla 

öğrencilere öğrenmeyi nasıl öğreneceklerinin gösterilmesi ve bu yolla da kalıcı 
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öğrenmeyi sağlamanın somut olarak ortaya konması açısından önem 

taĢımaktadır. 

AraĢtırma, eğitim koçluğu yoluyla öğrencilerin sürdürülebilir öğrenme yönünde 

olumlu tutum geliĢtirmeleri açısından önemlidir. AraĢtırmada kullanılan eğitim 

koçluğu yaklaĢımının, sınıftaki öğrenme ve öğretme sürecine önemli katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir.  

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılan önerilerin, yeni 

araĢtırma konularını belirlemeye yardımcı olacağı düĢünülmektedir. Yapılan 

kapsamlı literatür taramasından elde edilen sonuçlar, Türkiye‟de ortaokul 

düzeyinde Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe derslerine iliĢkin eğitim koçluğu 

konusunda çalıĢma bulunmadığını göstermektedir. Ortaöğretim düzeyinde 

derslerde (Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe) ve genel sınavlardaki (TEOG) 

baĢarı üzerinde eğitim koçluğunun etkisi üzerine yapılan bu araĢtırmanın, 

ortaokullarda görevli öğretmenler, öğrenci velileri ve bu konuda daha sonra 

yapılacak araĢtırmalara ıĢık tutması açısından önem taĢımaktadır.  

3.1.2 AraĢtırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

 1- Bu araĢtırmada ölçülen akademik baĢarı, 2015-2016 eğitim öğretim 

yılında, Trabzon‟daki devlet okullarında öğrenimini sürdüren ve sınava hazırlık 

amacıyla dershaneye giden 58 sekizinci sınıf öğrencisinden oluĢan örneklem 

grubunun akademik baĢarısıyla sınırlıdır. 

 2-Bu araĢtırmada ortaya konulmaya çalıĢılan akademik baĢarı, ortaöğretim 

programında yer alan Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe ders programlarının 

sekizinci sınıf öğrencileri için ön gördüğü kazanımlar, uygulamanın 

gerçekleĢtirileceği süre boyunca iĢlenecek konular ve dershanelerin uyguladığı 

müfredatla sınırlıdır. 

 3-Bu araĢtırmada uygulanan eğitim koçluğunun kapsamı, modüllerin 

sekizinci sınıf Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe konularının öğrenimi ve TEOG 

sınavlarına hazırlık sürecinde üç ay boyunca uygulanması ile sınırlıdır. 

 4-AraĢtırmada örneklem grubunda yer alan öğrencilerle yürütülen 

modüllerin sonucunda okulda ve dershanede uygulanan baĢarı değerlendirme 

testi ve deneme sınavlarının sonuçlarına yer verilmiĢtir. Bu yüzden elde edilen 

sonuçların güvenirlilik düzeyi yüksektir. 
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 5-Deney ve kontrol grupları ile yürütülen deneysel iĢlem süresince, 

bağımlı değiĢkenleri etkileyen diğer değiĢkenlerin (okul ve dershane) etkilerinin 

aynı olduğu varsayılmıĢtır. 

3.1.3 AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1: Eğitim koçluğunun öğrencilerin ders baĢarısına anlamlı bir katkısı vardır.  

H2: Eğitim koçluğunun öğrencilerin sınav baĢarısına anlamlı bir katkısı vardır.  

H3: Eğitim koçluğu hizmeti alan öğrencilerin ders ve sınav baĢarısı eğitim 

koçluğu hizmeti almayan öğrencilerden daha yüksektir.  

3.1.4 AraĢtırma Deseni 

AraĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinden deneysel desende yürütülmüĢtür. 

Deneysel araĢtırma yaklaĢımı, neden-sonuç iliĢkilerini belirlemeye çalıĢmak 

amacı ile bir veya birden fazla bağımsız değiĢkendeki değiĢimin bağımlı 

değiĢkendeki etkisini incelemek üzere kontrol edilmiĢ ortamlarda uygulanan bir 

tekniktir (Creswell, 2014: 167). AraĢtırmada tam deneysel model uygulanmıĢtır. 

Bu tür desenlerde gruplardan gelebilecek hata (seçme etkisi) önlenir. Gruplar 

eĢitlenir. Kontrol ve deney grubundaki denekler random yolla seçildiği için 

merkeze yönelme etkisi, araĢtırma ve kontrol grupları aynı zamanda test edildiği 

için zaman hatası da önlenir. 

G1 R O11  X O12 

G2 R O21  O22 

Modelin varsayımı O22 ile O12 arasında oluĢacak farkın “X” bağımsız 

değiĢkeninden kaynaklanmasıdır. Sosyal Bilimlerde en çok kullanılan araĢtırma 

Ģeklidir. Böylece çalıĢmada değiĢimi araĢtırılan değiĢkendeki herhangi bir 

farklılığın deneysel iĢlem nedeniyle oluĢtuğu iddia edilebilir (Kaptan, 1989: 42 -

43; Keppel ve Wickens, 2003). AraĢtırmada çalıĢma grubunda yer alan 

öğrenciler iki gruba ayrılmıĢ, birinci gruba eğitim koçluğu desteği sağlanmıĢtır. 

Kontrol grubuna ise herhangi bir danıĢmanlık hizmeti verilmemiĢtir.   
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3.1.5 AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmanın örneklemi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Trabzon‟daki devlet 

okullarında öğrenimlerini sürdüren, TEOG sınavına hazırlanan ve aynı zamanda 

dershaneye giden 116 (yüzonaltı) sekizinci sınıf öğrencisinden oluĢmaktadır. 

Öğrencilerden 58‟i deney ve 58‟i kontrol grubunu oluĢturmaktadır. Gruplar, bu 

okul ve dershaneye gidip koçluk alanlardan cinsiyet oranları ve ders baĢarıları 

dikkate alınarak rasgele oluĢturulmuĢtur (Erdoğan, 2003: 147). Koçluk sürecinde 

uygulanan metodoloji ve eğitim modülleri araĢtırmanın ikinci bölümünde ayrıntılı 

olarak sunulmuĢtur.  

3.1.6 Deneysel Uygulama 

ÇalıĢmada on iki haftada yapılan deneysel uygulamayı kısaca Ģöyle ifade edebiliriz: 

Koçluk hakkında kısa bilgi verildikten sonra, ihtiyaçların tespiti, analizi ve hedeflerin 

belirlenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır (ilk hafta). 

Strateji ve eylem planları zamanla birleĢtirilerek belirlendi. Eksik bilgilerin 

giderilmesi için bilgilendirmeler yapıldı. Belirlenen strateji ve eylem adımları ile 

ilgili ödevler verildi (2 ve 3.cü haftalar). 

Belirlenen strateji ve eylem planlarının devamı ve oturtulması adına sürecin takibi ve 

denetimleri yapıldı(4 ve 5.nci haftalar).  

Sürecin takibi sırasında motivasyonun düĢmemesi için koçluk alanlar sık sık motive 

edildi. Motivasyonlarını canlı tutmak için, onlara yardımcı olacak teknik ve araçlarla 

sistemsel yaklaĢımla eğitim koçluğu desteği verildi (6 ve 8.inci haftalar). 

Elde edilen kazanımların kaybolmaması adına sınav kaygısı ile ilgili bilgilendirmeler 

yapıldı. Sınav kaygısını gidermek için olumsuz düĢüncelerin belirlenip, olumlu 

düĢüncelerle değiĢtirilmesi sağlandı. Çapa atma adına dokunuĢ noktası çalıĢmaları, 

nefes egzersizleri, imajinasyon çalıĢmaları, olumlu durum canlandırma çalıĢmaları 

yaptırıldı. Ailelerinde desteğinin sağlanması için aile ziyaretleri yapıldı (9 ve 12.ci 

haftalar).  

Bu uygulamalar I. Grubun Koçluk Özdeğerlendirme Tablosunda Ek.1‟de detaylarıyla 

ele alınmaktadır.  
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3.1.7 Veri Toplama Araçları 

ÇalıĢmada elli sekiz öğrenci ile koçluk bağlamında görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu 

görüĢmelerin içeriği katılımcıların cinsiyeti, öğrenim gördüğü sınıf, koçluk 

hizmeti konuları, koçlukta belirlenen hedef ve yöntemlere göre oluĢturulmuĢtur. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen gözlem 

formu kullanılmıĢtır. Gözlem formu öğrencilerin (1) cinsiyet, (2) eğitim 

kademesi, (3) Matematik, (4) Fen Bilgisi, (5) Türkçe, (6) TEOG deneme sınavı 

puanlarını belirtmelerini sağlayacak altı bölümden oluĢmaktadır. Gözlem formu 

Ek.2‟de sunulmaktadır. 

Eğitim koçluğu uygulaması grup seansları biçiminde sürdürülmüĢtür. 

Uygulamalara iliĢkin sonuçlar Özdeğerlendirme Tablosu  (Ek 1) üzerinde 

gösterilmiĢtir.  

3.1.8 Verilerin Toplanması 

Ġlk aĢamada deney ve kontrol grubundaki öğrenciler, araĢtırmacı tarafından 

hazırlanan gözlem formuna, Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe derslerine iliĢkin 

ilk yazılı sınav sonuçlarını belirtmiĢlerdir. Ġkinci aĢamada, ilk TEOG deneme 

sonuçları gözlem formunda gösterilmiĢtir. Üçüncü aĢamada, Matematik, Fen 

Bilgisi ve Türkçe derslerine iliĢkin son yazılı sınav sonuçlarını belirtmiĢlerdir.  

Dördüncü aĢamada ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan TEOG birinci 

sınav sonuçları gözlem formuna iĢlenmiĢtir. Elde edilen veriler, Excel 

Tablosuna iĢlenerek IBM SPSS 22 programı ile analiz edilebilecek hale 

getirilmiĢtir. 

3.1.9 Verilerin Analizi 

Elde edilen puanlar IBM SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. 

Verilerin analizinde ortalama değerler ve standart sapmaları hesaplanmasında 

betimsel istatistik yönteminden yararlanılmıĢtır. Deney ve  kontrol gruplarının 

ortalama puanların karĢılaĢtırılması ve farklılıkları belirlemede, bağımsız t testi 

uygulanmıĢtır. Öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe ders baĢarı 

puanları ile TEOG baĢarı puanlarının cinsiyet değiĢkeni açısından farklılaĢıp 

farklılaĢmadığının belirlenmesinde bağımsız t testinden yararlanılmıĢtır (Çokluk 

ve diğ., 2012: 4-5). 
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3.2 Bulguların Değerlendirilmesi 

Bu bölümde alt problemlere iliĢkin bulgular ele alınarak yorumlanmaktadır. Yapılan 

deneysel uygulamaların I. deney grubunda ortaya çıkardığı baĢarı performansı 

Çizelge 3.1‟de ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Çizelge 3.1: Eğitim Koçluğu Performansı 

 

Çizelge 3.1‟de görüldüğü gibi, baĢarı performansı genel anlamda ilerleyen 

parçalı gitmiĢtir. Bununla birlikten zaman zaman ani öğrenmeli, birden 

yükselmeler (2, 6, 10 ve 12. haftalar) ve düĢüĢler (4, 9 ve 11. haftalar) olmuĢtur. 

Ani yükselmelerin sebebi, öğrencilerin kendi potansiyellerini keĢfetmesi ve 

motivasyonlarını olumlu düĢüncelerle yüksek tutmalarıdır. DüĢüĢlerin sebebi 

sınav kaygısına bağlı stres ve baĢarabilir miyim olumsuz düĢünceleridir.  

Performans itibariyle ikinci haftadan itibaren koçluğun baĢarısı kendini 

göstermeye baĢlamıĢtır. Bunda hedeflerin belirlenip, strateji ve eylem 

planlarının oluĢturulması etkili olmuĢtur. Bazı haftalarda platolar oluĢmuĢtur (3, 

7 ve 8. haftalar). Bunun sebebi ise hedeflerin sönük kalması ve bir doyum 

noktasına ulaĢılmasıdır. Bu durumda hedef parlatılıp, yeniden bir motivasyonla 

heyecan oluĢturularak çıkıĢlar sağlanmıĢtır. Totalde ise, öğrenciler baĢlangıç 

noktasından bitiĢ noktasına kadar olan on iki haftalık deneysel süreçte baĢarılı 
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bir performans sergilemiĢlerdir. Eğitim koçluğu deney grubundaki öğrencilerin 

performansına olumlu bir katkıda bulunmuĢtur. 

3.3 Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın birinci alt problemi, deney grubu ile kontrol grubundaki 

öğrencilerin Matematik, Fen ve Türkçe derslerinin ilk sınavından aldıkları 

puanlara göre (ön-test) akademik baĢarı düzeyleri nedir? ġeklindedir. Birinci alt 

probleme cevap bulabilmek amacıyla deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe derslerinin ilk sınavından 

aldıkları puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlenmiĢtir. 

Çizelge 3.2‟de, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Matematik, Fen Bilgisi ve 

Türkçe derslerinin ilk sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalama ve 

standart sapmaları yer almaktadır. 

Çizelge 3.2: Deney ve Kontrol Grubunun Derslerin Ġlk Sınavından (Ön-Test) Aldığı 

Puanlar (NDeney=58, NKontrol=58) 

DeğiĢken Grup N X  S 

 

Matematik 

Deney 58 81.58 16.41 

Kontrol 58 81.06 11.09 

 

Fen Bilgisi 

Deney 58 82.31 14.05 

Kontrol 58 78.79 9.93 

 

Türkçe 

Deney 58 81.93 15.15 

Kontrol 58 79.91 11.67 

Çizelge 3.2‟de yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde, deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin Matematik dersi birinci sınavdan aldığı 

puanların ortalama değerleri (AO1=81,58 S=16.41; AO2=81.06, S=11.09) 

Ģeklindedir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin Fen Bilgisi dersi 

birinci sınavdan aldığı puanların ortalama değerleri (AO1=82.31, S=14.05; 

AO2=78.79, S=9.93) Ģeklindedir. Deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin Türkçe dersi birinci sınavdan aldığı puanların ortalama değerleri 

(AO1=81.93, S=15.15; AO2=79.91, S=11.67)  Ģeklindedir.  

Bu sonuçlar, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, eğitim koçluğu 

uygulamalarından önce Matematik dersine iliĢkin akademik baĢarı düzeylerinin 



 

61 

önemli bir farklılık göstermediği, Fen Bilgisi ve Türkçe ders lerinde deney grubu 

lehine görece bir farklılık olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir.  

3.4 Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın ikinci alt problemi, deney grubu ile kontrol grubundaki 

öğrencilerin Matematik, Fen ve Türkçe derslerinin son sınavından  aldıkları 

puanlara göre (son-test) akademik baĢarı düzeyleri nedir? ġeklindedir. Çizelge 

3.3‟te, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe 

derslerinin son sınavdan aldığı ortalama puanlar ve standart sapmaları yer 

almaktadır. 

Çizelge 3.3: Deney ve Kontrol Grubunun Derslerin Son Sınavından (Son-Test) 

Aldığı Puanlar (NDeney=58, NKontrol=58) 

DeğiĢken Grup N X  S 

 

Matematik 

Deney 58 86.58 13.66 

Kontrol 58 83.51 10.46 

 

Fen Bilgisi 

Deney 58 86.03 12.93 

Kontrol 58 80.24 9.68 

 

Türkçe 

Deney 58 86.08 12.89 

Kontrol 58 82.29 9.87 

Çizelge 3.3‟te yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde, deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin Matematik dersinin son sınavından aldığı 

puanların ortalama değerleri (AO1=86.58, S=13.66; AO2=83.51, S=10.46) 

Ģeklindedir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin Fen Bilgisi 

dersinin son sınavından aldığı puanların ortalama değerleri (AO1=86.03, 

S=12.93; AO2=80.24, S=9.68)  Ģeklindedir. Deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin Türkçe dersinin son sınavından aldığı puanların ortalama değerleri 

(AO1=86.08, S=12.89; AO2=82.29, S=9.87)  Ģeklindedir. 

Elde edilen bu sonuçlar, eğitim koçluğu uygulamalarının öğrencilerin ders baĢarısına 

anlamlı bir katkı sağladığı Ģeklinde değerlendirilebilir.Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin 

Bulgular 
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AraĢtırmanın üçüncü alt problemi, eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ve 

klasik öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin Matematik, Fen 

Bilgisi ve Türkçe derslerinin ilk sınavından aldıkları puanlar (ön -test) ile son 

sınavından aldığı puanlar (son-test) arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

ġeklindedir. Çizelge 3.4‟te deney grubunda yer alan öğrencilerin Matematik, 

Fen Bilgisi ve Türkçe derslerinin ön-test ve son-test puanlarının karĢılaĢtırıldığı 

bağımsız t testi sonuçları yer almaktadır. 

Çizelge 3.4: Deney Grubunun Matematik, Fen Bilgisi Türkçe Derslerine ĠliĢkin Ön-

test Son-test Puanlarının KarĢılaĢtırılması (N=58) 

Ders DeğiĢken N X  S F Sd t p 

 

Matematik 

Ön-test 58 81.58 16.41  

4.019 

 

57 

 

.199 

 

.047 Son-test 58 86.58 13.66 

 

Fen Bilgisi 

Ön-test 58 82.31 14.05  

7.914 

 

57 

 

1.556 

 

.006 Son-test 58 86.03 12.93 

 

Türkçe 

Ön-test 58 81.93 15.15  

6.051 

 

57 

 

.803 

 

.015 Son-test 58 86.08 12.89 

p< .05 

Çizelge 3.4‟e göre, deney grubunda yer alan öğrencilerin Matematik dersine 

iliĢkin ön-test ve son-test puanları arasında (AOön-test=81.58, S=16.41; AOson-

test=86.58, S=13.66) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Deney grubundaki öğrencilerin  Fen Bilgisi dersine iliĢkin ön-test 

ve son-test puanları arasında (AOön-test=82.31, S=14.05; AOson-test=86.03, 

S=12.93 istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Yine 

deney grubunda yer alan öğrencilerin Türkçe dersine iliĢkin ön-test ve son-test 

puanları arasında da (AOön-test=81.93, S=15.15; AOson-test=86.03, S=12.93) 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.  

Elde edilen sonuçlar, eğitim koçluğu hizmeti alan öğrencilerin, bu hizmeti 

almayan öğrencilere oranla ders baĢarısı açısından daha avantajlı oldukları 

Ģeklinde değerlendirilebilir. Çizelge 3.5‟te kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe derslerinin ön-test ve son-test 

puanlarının karĢılaĢtırıldığı bağımsız t testi sonuçları yer almaktadır. 
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Çizelge 3.5: Kontrol Grubunun Matematik, Fen Bilgisi Türkçe Derslerine ĠliĢkin Ön-

test Son-test Puanlarının KarĢılaĢtırılması (N=58) 

Ders  DeğiĢken N X  S F Sd t P 

 

Matematik 

Ön-Test 58 81.06 11.09  

3.896 

 

57 

 

1.358 

 

.054 Son-Test 58 83.51 10.46 

 

Fen Bilgisi 

Ön-Test 58 78.79 9.93  

5.565 

 

57 

 

2.730 

 

.062 Son-Test 58 80.24 9.68 

 

Türkçe 

Ön-Test 58 79.91 11.67  

5.159 

 

57 

 

1.779 

 

.075 Son-Test 58 82.29 9.87 

p< .05 

Çizelge 3.5, incelendiğinde, kontrol grubundaki öğrencilerin ön-test ve son-test 

puanları arasındaki farkın (AOön-test=81.06, S=11.09; AOson-test=83.51, S=10.46) 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaĢılmaktadır. Yine Fen 

Bilgisi dersine iliĢkin ön-test ve son-test puanları incelendiğinde, ortalama 

puanlar arasındaki farkın (AOön-test =78.79, S=9.93; AOson-test=80.24, S=9.68) 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaĢılmaktadır. Türkçe 

dersine iliĢkin ön-test ve son-test puanları arasında (AOön-test =79.91, S=11.67; 

AOson-test=82.29, S=9.87) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. 

Kontrol grubundaki öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasında son-test 

puanları lehine bir yükselme görülmekle birlikte bu artıĢın deney grubundaki 

öğrencilerin sergilediği artıĢa oranla çok daha düĢük düzeyde olduğu 

görülmektedir.  

3.4.1 Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın dördüncü alt problemi eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu 

ile klasik öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin 

TEOG deneme sınavı puanlarına göre (ön-test) akademik baĢarı düzeyleri nedir? 

ġeklindedir. Çizelge 3.6‟da, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG 

deneme sınavından (ön-test) aldıkları puanlara iliĢkin ortalamalar ve standart 

sapmalar yer almaktadır. 
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Çizelge 3.6: Deney ve Kontrol Grubunun TEOG Deneme Sınavından Aldığı Puanlar 

(NDeney=58, N Kontrol=58) 

DeğiĢken Grup N X  S 

TEOG Deneme  

Sınavı 

Deney 58 350.74 76.19 

Kontrol 58 384.57 51.91 

Çizelge 3.6‟da yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde, deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin TEOG birinci deneme sınavından aldığı 

puanların ortalama değerleri (AO1=350.74, S=76.19; AO2=384.57, S=51.91) 

Ģeklindedir.  

Elde edilen sonuçlar, eğitim koçluğu uygulamasından önce kontrol grubunda 

yer alan öğrencilerin akademik baĢarı açısından deney grubunda yer alan 

öğrencilerden daha iyi düzeyde olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir.  

3.4.2 BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın beĢinci alt problemi, eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ile 

klasik öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG birinci 

sınav puanlarına göre (son-test) akademik baĢarı düzeyleri nedir? ġeklindedir. 

Çizelge 3.7‟de, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG birinci 

sınavından (son-test) aldıkları puanlara iliĢkin aritmetik ortalama ve standart 

sapmalar yer almaktadır.  

Çizelge 3.7: Deney ve Kontrol Grubunun TEOG Birinci Sınavdan (Son-Test) Aldığı 

Puanlar (NDeney=58, NKontrol=58) 

DeğiĢken Grup N X  S 

 

TEOG Sınavı 

Deney 58 398.40 68.18 

Kontrol 58 405.67 43.10 

Çizelge 3.7‟de yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde, deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin TEOG birinci sınavından aldığı puanların 

ortalama değerleri arasında (AO1=398.40, S=68.18; AO2=405.67, S=43.10) 

kontrol grubu lehine bir farklılık olduğu görülmektedir .  

Elde edilen sonuçlara göre, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin TEOG baĢarı 

puanlarının, deney grubunda yer alan öğrencilere göre daha yüksek ortalama 

değer gösterdiği söylenebilir. 
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3.4.3 Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın altıncı alt problemi, eğitim koçluğu hizmeti alan deney grubu ile 

klasik öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG 

deneme sınavı (ön-test) ve TEOG birinci sınav puanları (son-test) arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? ġeklindedir. Çizelge 3.8‟de, deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin TEOG baĢarı puanlarına iliĢkin bağımsız t testi 

sonuçları yer almaktadır. 

Çizelge 3.8: Deney ve Kontrol Grubunun TEOG Sınavlarına ĠliĢkin Ön-test Son-test 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması (NDeney=58, NKontrol=58) 

Grup DeğiĢken N X  S F Sd t P 

 

Deney 

Ön-test 58 350.74 76.19  

10.262 

 

114 

 

2.794 

 

.006 Son-test 58 398.40 68.18 

 

Kontrol 

Ön-test 58 384.57 51.91  

8.639 

 

114 

 

8.639 

 

.494 Son-test 58 405.67 43.10 

p< .05 

Çizelge 3.8‟deki sonuçlar incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin 

TEOG baĢarı puanlarına iliĢkin ön-test ve son-test puanları arasında (AOön-

test=350.74, S=76.19; AOson-test=398.40, S=68.18) istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki öğrencilerin TEOG baĢarı 

puanlarına iliĢkin ön-test ve son-test puanları arasında (AOön-test=384.57, 

S=51.91; AOson-test=405.67, S=43.10) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar, eğitim koçluğu hizmeti alan öğrencilerin, bu hizmeti 

almayan öğrencilere oranla sınav baĢarısı açısından daha avantajlı oldukları 

Ģeklinde değerlendirilebilir. 

3.4.4 Yedinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın yedinci alt problemi, deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin ön-test son-test puanları arasında cinsiyet değiĢkeni açısından 

anlamlı bir farklılık var mıdır? ġeklindedir. Çizelge 3.9‟da deney ve kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe ders baĢarı 
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puanları ile TEOG baĢarı puanlarının cinsiyet değiĢkeni açısından farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına iliĢkin bağımsız t testi sonuçları yer almaktadır.   

Çizelge 3.9: Örneklem Grubunun Ders ve TEOG Sınav BaĢarılarının Cinsiyet 

DeğiĢkeni Açısından KarĢılaĢtırılması (N Kız=28, N Erkek=30) 

 Cinsiyet N X  S F Sd t P 

 

Matematik 

Kız 28 82.89 14.92  

.272 

 

27 

 

2.794 

 

.603 Erkek 30 79.86 12.92 

 

Fen Bilgisi 

Kız 28 83.26 11.96  

.001 

 

27 

 

2.353 

 

.973 Erkek 30 78.01 12.05 

 

Türkçe 

Kız 28 85.12 10.70  

4.455 

 

27 

 

3.381 

 

.037 Erkek 30 77.00 14.71 

TEOG  

Ön-test 

Kız 28 384.21 58.91  

3.644 

 

27 

 

3.148 

 

.059 Erkek 30 349.40 69.55 

TEOG 

Son-test  

Kız 28 418.55 51.32  

.995 

 

27 

 

3.134 

 

.321 Erkek 30 386.61 57.93 

p< .05 

Çizelge 3.9‟da yer alan sonuçlara göre, deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin Matematik ve Fen Bilgisi ders baĢarı puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Türkçe ders baĢarı puanları 

arasında ise [t (27) = 3,318, p<.05]  kız öğrenciler lehine istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmektedir. TEOG ön-test ve TEOG son-test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ölçülememiĢtir.  

Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin okuma-anlama ve dil becerilerinin erkek 

öğrencilere oranla daha iyi düzeyde olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir.  
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4 TARTIġMA VE SONUÇ 

Koçluk mesleğinin uygulama esasları ve ilkeleri tam anlamıyla ülkemizde 

oluĢmamıĢtır. Koçluk yapanların çoğu eğitim bilimleri, psikoloji, rehberlik ve 

akademik danıĢmanlık, toplum bilimleri, insan kaynakları yönetimi lisans ya 

alanlarında da master derecesi veya psikoloji, eğitim, felsefe alanlarında doktora 

eğitimi almamıĢtır. Az sayıda koç ise ya özel kurum ve kuruluĢlardan sertifika 

almıĢ ya da koçluk konusunda akreditasyona sahip kurumların eğitimlerini 

tamamlamıĢtır. Bu nedenle koçluğa bakıĢta akademik camiada meydana gelen 

olumsuz bakıĢlar bu çalıĢmaya baĢlarken karar vermemde beni zorlayan 

nedenlerden biri olmuĢtur.  

Ġkinci olarak, eğitim koçluğu veya piyasadaki adıyla öğrenci koçluğu son 

dönemde çocuğun tüm derslerine yardımcı olan, günde ne kadar soru 

çözeceğini, ne kadar çalıĢacağını, neyi yapması gerektiğini söyleyen öğretmen 

Ģeklinde algılanmaktadır. Kısacası, „Ģunu Ģöyle yapmalısın, bunu da bu Ģekilde 

yapmalısın‟ diyen biridir. Dolayısıyla veliler de eğitim koçundan bu yönde bir 

beklenti içindedir. Ticari piyasada bunu değerlendirmiĢ ve bu beklentiye uygun 

olarak, etüt merkezlerini koçluk merkezleri olarak sunmuĢtur. Bu sunum Ģekli 

ticari piyasada gerçekten koçluk yapan merkezleri sıkıntıya sokmuĢ ve 

aralarındaki fark veliler tarafından anlaĢılamadığı için veliler kendi 

beklentilerine göre sunum yapan merkezlere çocuklarını ağırlıklı 

yönlendirmiĢtir. Etüt merkezi ve özel ders verme olarak algılanan koçluğa 

akademik camia biraz daha mesafe koymuĢtur. Oysa öğrencilerin en çok 

sıkıldığı Ģeylerden biri, sürekli olarak birilerinin onlara neyi, ne Ģekilde 

yapacaklarını söylemesidir.  

Üçüncü olarak, uygulama yapacak sayıda öğrenciyi bulma, ikna etme ve 

çalıĢmaya uygun standartlarda demografik bir yapının oluĢturulması ve 

çalıĢmanın yürütülmesi de ayrı bir problemdi. ÇalıĢtığım Faroz DanıĢmanlık 

firmasına bağlı Faroz Etüt Merkezi ve aynı merkezde öğretmenlik yapan koçluk 
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eğitimi almıĢ iki öğretmen arkadaĢımızın destek olması iĢlerimizi 

kolaylaĢtırmıĢtır.  

Yukarıda ki olumsuzluklara rağmen, özel bir merkezden  aldığım koçluk 

sertifikasını, psikoloji alt yapısı ile destekleyerek farklı bir sunum 

oluĢturabilme, farklı algılanan koçluk algısını olması gerektiği çizgiye 

yaklaĢtırabilme, TEOG öğrencisi olan kızıma bu süreçte destek olabilme , 

danıĢman hocalarımın bu olumsuzluklara rağmen sunduğum taslağa heyecanla 

bakmaları ve bu konuda bizden bekledikleri performansa layık olabilme  adına 

bu mütevazi çalıĢmaya girilmiĢtir.  

Zaman zaman zorlandığımız, deneysel uygulamayı bitirebilme noktasında acaba 

dediğimiz anlar olmuĢtur. Bu zamanlarda öğrencilerin gösterdiği olumlu 

performans (ders notları ve TEOG puanlarındaki artıĢ, kendi potansiyellerinin 

farkına varmaları ve bu potansiyellerini kendilerinin kullanmaya baĢlamaları)  ve 

değiĢimler, bizden beklentiler bizim çalıĢmaya motivasyonla devamımızı 

sağlamıĢtır. Özellikle danıĢman hocalarımızın iĢin yarıda kalmaması adına 

ortaya koydukları özveri ve destekleri bizi ayrıca kamçılamıĢtır.  

Koçluk mesleğinin eksikliklerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu çalıĢma, bu 

eksiklikleri tamamlama gibi ciddi bir iddia da bulunmamaktadır. Mütevazi ve 

dar bir alanda ki bu çalıĢmayla eksikliklere dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bundan sonra bu konuda yapılacak farklı araĢtırmalara kapı aralama gibi bir 

hedefi de içinde barındırmaktadır. Umarım akademik camiada bu konularda 

daha esaslı, deneysel uygulamaları daha geniĢ ve uygulamada kullandığı araçlar 

daha da zengin araĢtırmalar yapılacaktır. Bu tür çalıĢmalar koçluğun ülkemizde 

hatırı sayılır bir yere gelmesini sağlayacak, ilkelerini daha da  sağlamlaĢtıracak 

ve batıda hak ettiği yerde olan seviyesinin ülkemize de gelmesini sağlayacaktır.  

Bu bölümde, araĢtırmadan elde edilen bulguların alt problemlere göre 

değerlendirilmesi, sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.  

AraĢtırmanın birinci alt problemine iliĢkin bulgular; eğitim koçluğu 

uygulamalarından önce gerçekleĢtiren ön-test sonrasında elde edilen sonuçlar, 

deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, Matematik dersine iliĢkin 

akademik baĢarı düzeyleri önemli bir farklılık göstermediğini ortaya 

koymaktadır. Ön-test sonucunda deney grubunda yer alana öğrencilerin Fen 
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Bilgisi ve Türkçe derslerindeki akademik baĢarı düzeyi kontrol grubu 

öğrencilerine kıyasla daha yüksektir.  

AraĢtırmanın ikinci ve üçüncü alt problemine iliĢkin elde edilen bulgular, deney 

grubunda yer alan öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe derslerine 

iliĢkin son-test puanlarının kontrol grubunda yer alan öğrencilere oranla daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Koçluk hizmeti alan öğrencilerin ders baĢarısı, 

koçluk hizmeti almayan öğrencilerden daha yüksek düzeyde artmıĢtır.  Elde 

edilen bulgular, Devine ve diğ., (2013) tarafından yapılan araĢtırmadan elde 

edilen bulgularla desteklenmektedir. Karabacak (2010) tarafından yapılan 

araĢtırmada benzer bulgulara rastlanmaktadır.  

Bağımsız t testi sonuçlarından, deney grubunda yer alan (eğitim koçluğu hizmeti 

alan) öğrencilerin ders baĢarısına iliĢkin ön-test ve son-test puanları, son-test 

puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 

anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlar, koçluk hizmetinin öğrencilerin ders baĢarısını 

artırmada önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Benzer sonuçlara, Allison 

ve Harbour (2009), Kilgurg (1996), Knight (2009) tarafından yapılan 

araĢtırmalarda da rastlanmaktadır.  

Bağımsız t testi sonuçları, kontrol grubundaki öğrencilerin ders baĢarısına 

iliĢkin ön-test ve son-test puanlarının, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, koçluk hizmetinin öğrencilerin 

ders baĢarısını artırmada önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırmanın dördüncü ve beĢinci alt problemine iliĢkin elde edilen sonuçlar, 

kontrol grubunda yer alan öğrencilerin TEOG ön-test ve son-test puanlarının, 

deney grubunda yer alan öğrencilere göre daha yüksek ortalama değere sahip 

olduğunu göstermektedir. Akademik baĢarı açısından, kontrol grubunda yer alan 

öğrenciler deney grubundaki öğrencilerden daha iyi düzeydedir. Bu durumun, 

araĢtırmanın örneklem grubunda yer alan öğrencilerin random olarak 

atanmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu çalıĢmada asıl araĢtırılan konu, 

eğitim koçluğu hizmetinin öğrencilerin akademik baĢarılarını artırmadaki 

etkisidir.  

AraĢtırmanın altıncı ve yedinci alt problemine iliĢtin elde edilen bulgular, deney 

ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin TEOG sınav baĢarısına iliĢkin ön-test 
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ve son-test puanları arasında deney grubunda yer alan öğrenciler lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim 

koçluğu hizmeti, öğrencilerin mevcut kapasitelerini geliĢtirmede, ders ve sınav 

baĢarısını artırmada oldukça cesaretlendirici sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Uzman eğitim koçları tarafından sunulacak koçluk hizmetinin öğrencilerin 

akademik geliĢimlerini desteklemede önemli katkısı olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlar, AĢılıpınar (2009), Doğa (2012), Peltier (2011) tarafından yapılan 

araĢtırmaların bulguları ile desteklenmektedir. 

Öğrencilerin ders baĢarısı ve TEOG sınavı baĢarısına iliĢkin ortalama puanlar 

arasında cinsiyet değiĢkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Sadece Türkçe sınav baĢarısına iliĢkin ortalama puanlar 

arasında kız öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmektedir. Benzer bulgulara, Sezer ve Sarıgül (2014) tarafından yapılan 

araĢtırmada da rastlanmaktadır. 

Bu araĢtırmaya bağlı olarak yapılabilecek öneriler Ģunlardır;  

a-Eğitim koçluğu, öğrencilerin ders baĢarısı ve sınav baĢarısını artırmada 

ve öğrencilerin akademik geliĢimini sağlamada etkili bir yöntem olarak özel 

okulların yanı sıra devlet okullarında geliĢtirilmelidir. 

b-MeslektaĢ koçluğu özendirilerek, eğitimsel koçluk becerileri yüksek 

olan öğretmenler meslektaĢlarına gerekli desteği sağlamalıdır.  

c-Öğrenciler arasında akran koçluğu yaygınlaĢtırılarak birlikte öğrenme 

modelleri geliĢtirilmelidir. 

d-Devlet okulları, eğitim koçluğu becerilerini geliĢtirmek amacıyla kendi 

öğretmenlerine profesyonel ekipler tarafından verilen eğitim koçluğu eğitimini 

özendirmelidir. 

e-Eğitim Fakülteleri ve öğretmen yetiĢtiren kurumlar öğretim 

programlarının içeriklerine “Eğitim Koçluğu” ile ilgili dersler ekleyerek 

öğretmenlerin koçluk konusunda daha iyi yetiĢmeleri sağlamalıdır.  

f-Eğitim koçluğu hizmeti sunmada daha iyi düzeyde olan okulların 

eğitim misyonları gözlemlenerek, diğer okullarda da aynı baĢarının 

sağlanabilmesi için eĢgüdüm içinde olmaları özendirilmelidir.  
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g-Daha önce yapılan araĢtırmalar, okul yöneticilerinin ya da 

öğretmenlerin koçluk becerilerini konu almaktadır. Bu araĢtırma, ortaokul 8. 

Sınıf öğrencilerine 3 ay süreyle eğitim koçluğunun uygulanması  ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi yönüyle farklılık göstermektedir. Akademik liselerde eğitim 

koçluğu uygulamaları gerçekleĢtirilebilir ve sonuçları değerlendirilerek, bu 

konuda yeni ve farklı öneriler dile getirilebilir. 

h-Koçluk eğitimi alan ve almayan öğretmenlerin koçluk becerileri, 

öğrenciler üzerinde yapılacak bir çalıĢma ile araĢtırılabilir.  

ı-Bu araĢtırma Trabzon il merkezinde öğrenim gören öğrencilerle 

yürütülmüĢtür. Farklı bir il ya da ilçeyi kapsayacak Ģekilde benzer araĢtırmalar 

yapılarak sonuçları bu araĢtırma sonucu ile karĢılaĢtırılabilir. 

i-Bu araĢtırmada, öğrencilerin demografik özellikleri dikkate 

alınmamıĢtır. Eğitim koçluğu konusunda, farklı demografik özelliklerdeki 

öğrencilerden oluĢan örneklem grupları ile farklı desenlerde araĢtırmalar 

yapılabilir. 

j- Bu araĢtırma bulgularıyla geçmiĢte yapılan benzer araĢtırmalar 

arasında benzer ve farklı yönler bulunmaktadır. Bu araĢtırmanın farklılık arz 

eden yanı öğrencilere uygulanmasıdır. Literatürdeki geçmiĢ araĢtırmalar okul 

yöneticilerinin yada öğretmenlerinin koçluk becerilerini incelerken örneklem 

olarak öğretmenleri seçmiĢtir. Bu araĢtırmada koçluk becerilerinin 

değerlendirilmesinde örneklemin öğrenciler olması farklılık oluĢturmaktadır.  

k- Koçluk eğitimi alan ve almayan öğretmenler arasındaki koçluk 

becerileri, öğrenciler üzerinde yapılacak bir çalıĢma ile araĢtırılabilmektedir.  

l-Öğretmenler birbirleriyle iletiĢim içerisinde olarak koçluk becerileri 

yüksek olan meslektaĢlarından destek ve strateji talep edebilmektedirler.  
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http://pdram.emu.edu.tr sitesinden 23.08.2016 tarihinde eriĢildi. 

http://www.nlpat.com sitesinden 23.08.2016 tarihinde eriĢildi. 

http://www.bilgi.edu.tr/ sitesinden 23.08.2016 tarihinde eriĢildi. 

http://www.pusulaegitim.org tr/ sitesinden 23.08.2016 tarihinde eriĢildi. 

 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.carolkauffman.com/index.cfm?Page=harvardcoaching
http://www.icfturkey.org/
http://www.elmaskocluk.com/
http://www.associationforcoaching.com/Turkey
http://koclukplatformu.org/
mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar
http://pdram.emu.edu.tr/
http://www.nlpat.com/
http://www.bilgi.edu.tr/
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EKLER 

Ek .1:Koçluk Özdeğerlendirme Tablosu 

Ek.2:Gözlem formu  
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Ek .1:Koçluk Özdeğerlendirme Tablosu 
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Ek.2:Gözlem formu  
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ÖZGEÇMĠġ 

2 ġubat 1974 tarihinde Sakarya‟nın  Ģirin ve turistik bir 

ilçesi olan Karasu‟da dünyaya gelmiĢtir.  

Ġlk, orta ve lise öğrenimini devlet okullarında Sakarya‟da tamamlamıĢtır.  

Lisansını da Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünde 

tamamlamıĢtır. Uzun yıllar özel Ģirketlerde Halkla ĠliĢkiler, Eğitim 

DanıĢmanlığı, Proje Uzmanı ve Profesyonel Koç olarak çalıĢmıĢtır. Bu alanlarla 

ilgili çalıĢmalarına devam etmektedir. Yüksek Lisansını Ġstanbul Aydın 

Üniversitesi Psikoloji (Tezli) bölümünde, “8. Sınıf Öğrencilerinin Ders 

BaĢarısında Eğitim Koçluğunun Etkileri” konulu tezle tamamlamıĢtır.  

Evli ve üç çocuk babasıdır.  
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