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ÖNSÖZ 

Bu araştırma, Anadolu tlniversite~i Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 11 Eğitim İletişimi ve Planlaması Yüksek Lisans 

Programı" nda yapılan bir çalışmadır. 

Bu çalışmanın temel amacı, İstanbul'da Sirkeci PTT 

Merkezinde hizmet veren görevlilerin "Yabancı dile yönelik 

etkinliklerinin belirlenmesi ve yabancı dile ilişkin hiz

met içi eğitim ihtiyaçlarını saptamaktır. Aynı zamanda ge

lecekte yabancı dile yönelik yapılacak hizmet içi eğitim 

programıarına öneriler geliştirmek, böylece yabancı dil 

hizmet içi eğitim politikasına katkıda bulunmak da bu ça

lışmanın amaçları arasındadır. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm

de, dil-iletişim ilişkisi, yabancı dilin önemi, kamu görev

lilerinin yabancı diline ilişkin hizmet içi eğitim, kalkın

ma planları ve yasalardaki hizmet içi eğitim, kurum ve bi

rey açısından probleme yer verilmektedir. 

İkinci bölümde, araştırmanın yöntemi, evren ve ör

neklemi, bilgi toplama araçları, uygulama ve istatistiksel 

yöntemler anlatılmaktadır. 
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tlçüncü bölümde, araştırmada elde edilen bulgular 

ve bulgulara dayanılarak yapılan yorumlar yer almaktadır. 

Dördüncü bölümde, bulgulara kadar olan bölümün Ö2;e

ti, bulgulara dayalı yargı ve yargıya dayanılarak da öne

riler yer almaktadır. 

Araştırma uygulamaya yönelik bir çalışma olduğun

dan bilgi toplama, rapor yazma aşamalarında pek çok mes

lekdaşın ve yöneticinin katkıları olmuştur. Bunlardan ba

zılarını burada anımsamak bana sevinç ve re cektir. 

Bu araştırmada yardımları büyük olan danışmanım Sey-m 

Doç~r.Sezen ÜNLÜ'ye, yapıcı eleştirileriyle bana yol gös

teren ve kaynak temininde büyük yardımlarını gördüğüm Sa

yın Doç.Dr.Mehmet ALIÇ'a teşekkürlerim sonsuzdur. 

Araştırmanın uygulama aşamalarında yardımlarını e-

s irgemeyeiı İstarı bul PTT B ş o Müd. Eğit im Amiri Sevgi GfJNEY ve 

personeline, arıketi uyguladığım Sirkeci PTT Merkezi yöne

tici ve PTT Personeline, ~~ketin yazım ve basım aşamalarL~

da büyük yardımlarını gördüğün Hüseyin UZUN'a ve personeli

ne, teşekkür ederim. 

Nilgün SARIGÜL 

Eskişehir, Haziran 1990 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanm gerekçesini içeren problem 

durumu, probl~m, alt problemler, sayıltılar, sınırlamalar, 

araştırmanın önemi ve tanımlar yer almaktadır. 

Probl.em Durumu 

Toplumu 8rgttleyen iletişim ağının en önemli aracı 

dildir. Dil toplumu kuran insanın en önemli buluşlarından

dır. Et tırnaktan ayrılamayacağı gibi, dil kişiden, kişi 

de toplum ve toplumsal yaşamın biçimlendirdiği çevreden 

soyutlanarak düşünülemez (Cem, 1978 40). Bilim ve teknolo

jinin hızla geliştiği bir çağda sosyal, kültürel ve ekono

mik alanlarda köklü değişmeler ve gelişmeleri izleme, uyum 

sağlama, bilimsel araştırmalar yapma, diğer ülkelerle iliş-
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kiler kurabilme çabaları gözlemlenmektedir. Ülkelerin bir

birleri ile iletişim kurabilmeleri, değişiklik ve gelişme

lerden yararlanabilmeleri, en etkin dil yardımıyla gerçek

leşmektedir. Çünkü dil; "düşünce, duygu ve isteklerin bir 

toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğelerden, ku

rallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan 

çok yönlü, çok gelişmiş bir dizge" olarak tanımlanmaktadır 

(Aksan, 1977:55). Ancak çağımızda bireylerin diğer ülkeler

deki gelişmeleri izleyebilmeleri, yeniliklerden yararlana

bilmeleri için, kendi toplumunda konuşulan dil yeterli ol

mamakta, bir başka dili öğrenmeleri zorunlu hale gelmek

tedir. Dalgalian yabancı dili; "karşılıklı etkileşimleri 

geliştiren, evrenselleşme ile doğrudan ilişkili bir ile

tişim aracı ve önemi hızıyla büyüyen sosyal, insancıl bir 

temel düşünce olarak tanımlamaktadır (Yazıcıoğlu, 1986: l)o 

Türkiye'de de Cumhuriyet döneminde batılı devletler

le ilişkiler kurulunca, yabancı dil eğitiminin önemi anla

şılmıştıro Yabancı dil eğitimi özel amaçlı öğretim kurum

larında ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 

ortaöğretim kur~~larında verilmeye çalışılmaktadır. 17506 

Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Yasası'nda, yükseköğretimin amaçları arasında "bilimsel 

çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, 

bilim verilerini yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla 

işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir 
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üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmelere kat

kıda bulunmak" ifadesi yer almakta ve yabancı dil eğitimi

ne büyük önem verildiği vurgulanmaktadır. Ancak öğrenim 

kurumlarında altı yıl süre ile yabancı dil eğitimi görme

lerine rağmen yükseköğrenim kurumlarını kazanan öğrenci

lerin yabancı dil bilgilerinin, yabancı dille yazılmış kay

nakları anıayıp aktarabilecek düzeyde olmadığı gözlemlen

mektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında yabancı 

dil öğretimine temelden başlanmaktadır (Küçükahmet, 1979: 

49). 

Türkiye'de de, hemen her ülkede olduğu gibi ileti

şim-dil gereksinmesinin günümüzde daha güçlü bir biçimde 

bir bilinç düzeyine çıkmış olduğu açıkça görülmektediro 

İnsanlar ve özellikle yetişkinler, bu bilincin ürünü ola

rak, artık yalnızca bir yabancı dil ki tabının sayfaların

dan öğrenebilecekleri bir yabancı dilin, çevresindeki in

sanlarla (yabancılarla) iletişim kurmalarına yetmeyeceğini 

de sezinlemektedir. Yabancı dilde çekingenlik duygusunun 

tutsağı olmaktan kendini kurtarabilmek için ancak o dilin 

sevdasına düşüp, iksirini içmek ve bu tutkuya kendini ver

mek gerekmektedir. Böylelikle insan, yabancı dili bir ile

tişim aracı olarak kullanabilmede kendi ana dili ölçüsünde 

bir güven ve özgürlüğe kavuşarak, hem çevresindeki insan

ları daha çok etkileyecek, hem de kendileriyle kendi dil

lerini güvenle konuşarak onların arasına girebilecektiro 
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Bugünün gelişen Türkiye'sinde de, öteki gelişmekte 

olan ülkelerde olduğu gibi, kamu görevlilerinin de yer al

dığı genç ve aydın kuşak, yabancı dilin, bir yandan çağdaş 

uygarlığa açılma, öte yandan da uğraşsal ve bilimsel alan

larda ilerleme aracı olarak algılanmaktadır (Cem, 1978: 

115). 

Türkiye'de kamu görevlilerLDin yabancı dil sorunla

rı ile Türk Eğitim dizgesinde yabancı dil tartışmalar2 ara

sında bir bağıntı bulunduğu bir gerçektir. Bu gerçek kamu 

görevlilerinin eğitim koşullarından gelmektedir. 1960'12 

yıllarda Türkiye'de kamu görevlilerinin eğitimi konusunda 

yapılan tartışmalar yabancı dilin bir sorun olarak idareci

ler bakımından olduğu kadar, üniversite eğitimi bakımında~ 

da önem taşıdığını ortaya koymaktadır (Meray, 1966: 68)o 

Her toplumtın kendine özgü bir eğitim sistemi vardır. 

Bu eğitim sistemi, toplumdaki bireyleri iş yaşamL~da yüksek 

verimi sağlamaya yöneliktir. Çağdaş toplumda eğitim ve iş, 

insan yaşamını çok etkilemektedir. İnsanlarL~ çoğu çocukluk 

ve gençlik dönemlerinde belirli bir öğrenim görmekte ve ya

şamlarını büyük bir kısmı çalişma ve teknolojik gelişmele

rin çok hızlı olduğu iş ortamında geçmektedir. İ~ ortamında 

yıllar önce kazanılan yeterliliklerle başarılı olmaları güç

tür. Ayrıca eğitim sistemindeki gelişmeler, teknik yenilik

ler kadar hızlı olmadığından, eğitim ile kazandırıla~ bilgi, 
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beceri ve tutumlar ile gereksinme duyulanlar arasındaki 

fark gün geçtikçe artmaktadır (Taymaz, 1981, s.2l)o 

Zoga (1988, s.lO), insanın karşı karşıya kalacağı 

bilgi eksikliği, deney noksanlığı, beceri zayıflığı, adap

tasyon zorluğu gibi tüm olumsuz olguların giderilmesinde 

ya da dengelenmesL~deki tek vasıtanın hizmet içi eğitim ol

duğunu vurgulamaktadır. Yaşamın:ın büyük bir kısmını bir iş 

ya da meslekte çalışarak geçiren insan, bu süre içinde ça

lıştığı kuruma uyum sağlama, diğer kişi ve gruplarla iliş

ki kurup sürdürme, mesleğinde yükselme, çağdaş teknolojiyi 

kullanabilme gibi durumlarla karşı karşıyadır. Ortaya çıkan 

bu durumların olumsuz etkileri sorun yaratmaktadır. Bu so

runların çözüme kavuşturulmasında ilk iş olarak hizmet içi 

eğitim görülmektedir (Karabaş, 1989, s.2). 

Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyer

lerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alın

mış ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili bil

gi ve beceri ve tutumları kaz&~malarını sağlamak üzere ya

pılan eğitimdir (Taymaz, 1981: 4). Hizmet içi eğitimin öne

mi ve gerekliliği kalkınma planlarının yanı sıra yasayla da 

desteklendiği görülmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nda her kurumun bir eğitim birimi kuracağı ve bu bi

rimde yetiştirme faaliyetleri düzenliyerek, yürütme ve de

ğerlendirme görevlerinin yapılacağı belirtilmektedir. Ayrı

ca kurumların kendi eğitim ihtiyacını karşılamak üzere eği-
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tim merkezleri açabileceği üzerinde durulmaktadır (D.M.K., 

1982; 93). 

Bir ülkede ya da toplurnda yabancı dil sorununa çö

züm ararken, devlet yasalarının düzenlemelerine eğilmekte 

yarar vardır. Türkiye'de yasal düzenlernelerin öğrencilerin 

ve kamu görevlilerinin yabancı dil durumlarına değin hü~Jm

ler taşıdıkları görülmektedir. 

Devlet memurlarını yabancı dil öğrenmeye, yabancı 

dil bilgilerini ilerletmeye özendirmek için 2656 ve 2659 

sayılı yasalara dayanılarak her yıl (1939) Mayıs ve Kasım 

aylarında olmak üzere "devlet yabancı dil" sınavı açılması, 

bu sınavda başarı gösteranıerin durumlarına göre bir üst 

dereceye terfi ettirilmeleri, sürekli memur olanlara pa~a 

ödülü vermesi öngörülmüştü. Sınavlarda ilk önce yabancı 

dilden türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri yaptırıl

makta, çeviride başarılı olanlar sözlü sınava alınmaktadır. 

Her iki sınavda başarılı olanlar, bu sınavı geçmiş sayıl

makta, yasanın belirlediği ödüle hak kazanmaktadır (Tebliğ

ler Dergisi, 20.3.1939, I/10: 41). 1965 yılında çıkarılan 

657 sayılı Yeni Personel Yasası'nda bu uygulamaya son ve

rilmiştir. tlniversitelerde öğretim, kamu ve özel kuruluş

larda ise yönetim hizmetlerinde çalışmak isteyenlerin işe 

girerken yabancı dil bilgileri de sınanma~ta, meslekte yük

selmelerinde etkili olmaktadır. Sınavı geçenlere bunı~~ kar

şılığında ayrıca aylık ödenek verilmektedir. Arana~ nite-
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likler ve bunların nasıl saptanacağı çıkarılan yönetmelik

lerle belirlenmektedir. 

1968 yılında "Kamu Kuruluşları için Yabancı Dil 

Kursları" yönetmeliği çıkarılarak, Ankara'da 1965 yılın

dan beri yürUtülen uygulamalar ışığında, "Devlet Memurla

rı Yabancı Diller Eğitim Merkezi" kurulmuştur (Tebliğler 

Dergisi, 1970: 125) o Açılan merkezde, yurt dışına. gönderi

lecek devlet memurlarına, ihtiyaçları olan yabancı dil en 

az bir yıl süreyle öğretilmektedir. 1970 yılı öncesinde 

ve bugün, yabancı kültür merkezlerinde olsun, özel dersa

nelerde olsun, kurumlar kendi elernanları için özel kurslar 

düzenıetmektedir (Demircan, 1988: 110). Yabancı Diller Eği

tim Merkezinin sağladığı eğitim hizmetinin görece az ve sı

nırlll. sayılması, kamu kuruluş ve kurumlarının. zaman zaman 

kendi yapıları içinde yabancı dil izlenceleri düzenlemele

rine neden olabilmektedir (Cem, 1978: 113). PTT gibi bUyük 

kuruluşlar ise, bu öğretimi kendi içlerinde özel bir birim 

eliyle yürütmektedir. 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitim faa

liyetlerine ilk kez 1960 yılında, önce Ulus, daha sonra 

Cebeci postahanesinin üzerinde başlamıştır. Ancak gerçek an

lamda sistemli ve planlı eğitime, ITÜ tarafından (Uluslar

arası Telekominikasyon Birliği) geliştirilen Milli Teleka

minikasyon Eğitim Projesi uyarınca yapı~~ tamamlanan Ankara 
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Eğitim Merkezinde 1968 yılında gerçekleşmiştir. 

Gelişen teknoloji ve değişen çağa paralel olarak 

gelişim gösteren eğitim etkinlikleri, 1977 yılında İstanbul 

ve İzmir'in 1984 yılında ünitelerinin devreye girmesiyle 

giderek artmıştır.· Söz konusu eğitim birimlerine, bölgesel 

Eğitim Merkezleri Projesi kapsamında alınan ve inşaatı de

vam eden Trabzon, arsaları temin edilerek proje çalışmala

rına başlanan İstanbul ve İzmir'deki yeni tesisler ile 

Antalya ve Diyarbakır eğitim ünitelerinin katılımıyla yurt 

çapında yaygınlaşması sağlanacaktır (PTT Eğitim Yıllığı, 

1987: 4). 

PTT Genel Müdürlüğü, düzenlediği hizmet içi eğitim 

Programlarıyla personelinin mesleki yeterliklerini arttır

ma, kişiliklerini geliştirme, yükselme gibi çabalarının ge

rektirdiği bilgi ve becerilerin, alışkanlıkların kazandı

rılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. PTT Genel Müdür

lüğü personeline mesleki kurslar (İşl kursu, telgraf kur

su ve posta iŞl kursları), teknik kurslar ve Lisaıı idareci

lik kursları düzenlemektedir. 

Bu araştırma ile PTT Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul, 

Sirkeci PTT Merkezinde görev yapan PTT görevlilerinin yaban

cı dil düzeylerini ve yabancı dile ilişkin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarını saptama~ amaçlanmaktadır. Bu araştırma, PTT 

görevlilerinin yabancı dile ilişkin sorunlarının çözümü 
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için, gelecekte kurum tarafından düzenlenecek yabancı dil 

hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında yardımcı 

olacaktır. Türkiye'de kamu kesiminde görev yapan kamu gö

revlilerine ya da yabancı dile ilişkin hizmet içi eğitim 

programıarına yönelik olarak yapıl~ış araştırmalar, araş

tırmacı tarafından incelenmiştir. Araştırmanın çeşitli a

şamalarında yer alan bu çalışmaların hiç biri doğrudan PrT 

görevlilerinin yabancı dil sorunlarıyla ve hizmet içi eği

timleriyle doğrudan ilgili değildir. Bu araştırma sonucun

da elde edilecek bilgiler, kurum tarafından düzenlenen hiz

met içi eğitim programlarının geliştirilmesine ve yaygınlaş

tırılması yönünde yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır • 

Problem 

"Sirkeci Merkez PTT görevlilerinin, kendi görüşleri 

açısından yabancı dil öğrenmeye yönelik etkinliklerinin be

lirlenmesi ve aynı görevlilerin yabancı dile ilişkin hizmet 

içi eğitim ihtiyaçlarının saptanması n, bu araştırmanın ana 

problemini oluşturmaktadır. Araştırmada problem üç boyutta 

ele alınmaktadır. Bu boyutlar, aşağıdaki paragrafıarda alt 

problemlerle birlikte verilmektedir. 

Alt Problemler 

Ao PTT görevlileri, aşağıda verilen kişisel özellikler yö

nünden nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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ı. PTT görevlileri, yaş yönünden nasıl bir dağılım 

göstermektedir? 

2. PTT görevlileri, cinsiyet yönünden nasıl bir da

ğılım göstermektedir? 

3. PTT görevlileri, hizmet süresi yönünden nasıl bir 

dağılım göstermektedir? 

4. PTT görevlileri, eğitim düzeyi yönünden nasıl bir 

dağılım göstermektedir? 

5. PTT görevlileri, bildikleri dilin türüne göre na

sıl bir dağılım göstermektedir? 

B. PTT görevlileri, yabancı dil öğrenmeye yönelik ne gibi 

etkinliklerde bulunmaktadır? 

6.· PTT görevlileri, yabancı dili nasıl öğrenmişler-

dir? 

7. PTT görevlileri, yabancı dile ilişkin yeterlik sı

navında ne derece başarılı olabilmektedir? 

So PTT görevlileri, ne tür yabancı dil programla~na 

devam etmektedir? 

9. PTT görevlileri, devam ettikleri yabancı dil prog

ramL~ın yeterliğini nasıl bulmaktadır? 

10. PTT görevlileri, yabancı dil öğrenmeye niçin ge

reksinme dtzymaktadır? 

11. PTT görevlilerinin yabancı dil öğrenmelerine, 
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PTT'nin ne gibi katkıları olmaktadır? 

c. PTT görevlilerinin kendi görüşlerine göre; yabancı dile 

yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçları 

12. PTT görevlileri, bir yabancı dili ne derece bil

mektedir? 

13. PTT görevlileri, yabancı dildeki bir metni oku

duklarında, hangi yeterlikte anlıyabilmektedir? 

14. PTT görevlileri, yabancı dildeki bir konuşmayı 

dinlediklerinde, hangi yeterlikte anlıyabilmektedir? 

15. PTT görevlileri, düşündüklerini yabancı dille, 

hangi yeterlikte anlatabilmektedir? 

16. PTT görevlileri, düşündüklerini yabancı dilde, 

hangi yeterlikte yazabilmektedir? 

17o PTT görevlileri, hizmet içi eğitim programları 

ile yabancı dil bilgilerini geliştirebilecekleri görüŞÜne, 

ne derece inanmaktadır? 

l8o PTT görevlileri, yabancılarla iletişim ~rabil

me yönünden, yabancı dil düzeylerini, ne derece yeterli bul

maktadır? 

Sayıltılar 

Bu araştırmanın dayandığı sayıltılar şunlardır; 

ı. PTT görevlilerinin anket formundaki sorulara ver-
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dikleri cevaplar, varolan durumu yansıtmaktadır. 

2. Seçilen araştırma yöntemi, bu araştırmanın amacı

na, konusuna ve problemlerL~ çözümlenmesine uygundur. 

J. İstanbul PTT Baş Müdürlüğünden alınan sayısal ve

rilerin doğruyu yansıttığı kabul edilmektedir. 

S ınırlamalar 

Bu araştırmanlı~ kapsamına sadece PTT Genel Müdürlü

ğüne bağlı, İstanbul PTT Baş Müdürlüğü bünyesindeki Sirkeci 

PTT Merkezinde görev yapan ve özellikle doğrudan halka hiz

met veren gişe memurları alınmıştır. 

Araştırmanın Önemi 

ı. Bu araştırma sonucunda elde bulgular, kamu görev

lileri için yabancı dile ilişkin hizmet içi eğitim veren 

kurumların eksikliklerini karşılamada yararlı olabiliro 

2; Araştırma, Türkiye'de kamu kuruluşlarL~ın yaban

cı dil hizmet içi eğitimi ile ilgili düzeniiyecekleri semi

ner ve çalışmalara ışık tutabilir. 

3. Bu araştırma, PTT Genel Müdürlüğünce yürütülen ya

bancı dil eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim programları

nın eksikliklerini karşılamada, geliştirilmesinde ve yaygın

laştırılmasında yararlı olabiliro 
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Tanımlar 

Bu araştırmada sıkça kullanılan kavramlar ve tanım
lar aşağıda verilmiştir; 

Amaç: Eğitim sırasında bir toplumun yeni yetişen 
bireylerine kazandırmak istediği davranışların bireyde 

oluşturacağı özellikler (Çilenti, 1984: 5)o 

Eğitim: Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluy

la kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sUreci 
(Ertürk, 1975: 12). 

Eizmet İçi Eğitim: Yönetici ve personel nitelikleri 

ile görevlerin gerektirdiği nitelikler arasındaki farkın 
giderilmesi ve personel niteliklerinin geliştirilmesi için 

yapılan eğitim (Kaya, 1979: 38) .' 

İçerik: Eğitim amaçlarının gerçekleşmesi için yarar
lanılan kaynak (Varış, 1978: 38).' 

İletişim: Davranış değişikliği meydana getirmek üze

re fikir, bilgi, haber, tutlli~ duygu ve becerilerin payla

şılması süreci (Çilenti, 1984: 43). 

Program: Eğitimci açısından, eğitim durumları düze

ni, öğrenci açısından, eğitim yaşantıları dtizeni (Erttirk, 
1977: 96). 

İlgili Kaynaklar 

Türkiye'de kamu kesiminde görev yapan kamu görevli-
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lerine veya yabancı dille ilgili hizmet içi eğitim prog

ramıarına yönelik olarak yapılmış araştırmalar, araştırma

cı tarafından incelenmiştir. Araştırmanın çe şi tl i aşamala

rında yer alan bu çalışmaların hiç biri PTT görevlilerinin 

yabancı dil sorunları ve hizmet içi eğitimleriyle doğrudan 

ilişkili değildir. Ancak her çalışmada kamu görevlilerinin 

dil sorunlarına yer verilmiştir. 

Bu araştırma, PTT görevlilerinin yabancı dil bilme

lerine ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının saptanması 

ile ilişkili ilk araştırmadır. 

"Kamu görevlilerinin yabancı dil sorunları" na yö

nelik benzer bir çalışma Cemil Cem (1978) tarafından yapıl

mıştır. Cem araştırmasında, Kamu görevlilerinin yabancı dil 

sorunlarını inceleyerek, yabancı dil gereksinmelerinin han

gi nedenlerden doğduğunu ortaya çıkarmakta olup, kamu gö

revlilerine uygulanacak bir yabancı dil siyasasL~ın ilke 

ve amaçlarını saptamaktadı~. Cem'e göre kamu görevlileri

nin uğraşsal amaçları y~~ında, güncel yaşamlarında iç içe 

bulund~~ları toplumsal ve kültürel çevrenin gereklerine 

yatkL~ bir yabancı dil bilgisine sahip kılınmaları da, ya

bancı dil öğretim izlencelerL~in içeriğinin saptanTasında 

önemle gözönünde bulundurulması gerektiğini vurgulamakta

dır. 

Fransa'da yabancı dil öğretimiyle ilgili Dalgalian'

ın (1981) yaptığı bir araştırmada, dil öğretiminde pedogo-
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jinin önemi belirtilmektedir. Araştırmada dil öğretiminin 

bir iletişim olayı üzerine kurulduğu, iletişimin iyi ku

rulabilmesi için dil öğretmeninin insan psikolojisini çok 

iyi bilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır (Yazıcıoğlu, 

1986: lO)o 

"Türk kamu kesiminde hizmet içi eğitim" ve "Ölçme 

ve değerlendirme" ye ilişkin bir araştırma Canman (1979) 

tarafından yapılmıştır. Araştırmada, bir kısım kamu kuru

luşlarının mesleki ve teknik personel gereksinmesini kar

şılamak amacıyla, kendilerine bağlı olarak, çeşitli tarih

lerde kurdukları "Meslek Okulları'nda genellikle, bir ku

rumun gereksindiği dar uzmanlık alanı için eleman yetiştir

diğinden ve sayıları çok sınırlı olduğundan, çağdaş kamu 

görevl~ine nitelikli eleman yetiştirmekte fazla etkili 

olamadıkları vurgulanmaktadır". 



BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, araştırma için be

lirlenen evren, araştırmada kullanılan bilgi toplama araç

ları, uygulama, kullanılan istatistiksel teknikler yer al

maktadır. 

ArşştırmanL~ Yöntemi 

Bir alan çalışması niteliğinde olan bu araştırma ile 

İst&~bul'da, Sirkeci PTT Merkezinde görev yapan memurların 

mevcut durumlarının betimlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma~ın Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini, İstanbul, Sirkeci PTT Mer

kezinde görevli 110 PTT memuru oluşturmaktadır. 
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Sirkeci PTT Merkezinde görev yapan 110 görevlinin 

tümüne ulaşılması istendiğinden ayrıca örneklem alma yolu

na gidilmemiştir. Ancak evreni oluşturan 110 PTT görevli

sinden 80'i anket sorularını cevaplamıştır. Bu nedenle 80 

kişilik PTT görevlisi grubu örneklem olarak kabul edilmiş

tir. 

Bilgi Toplama Araçları 

Bilgi toplama aşamasını..."'l en önemli yönlerinden biri, 

araştırmanın amaçlarını gerçekleştirecek araçların gelişti

rilmesidir. Bu nedenle araç geliştirmeye özen gösterilmiş

tir. İstanbul PTT Baş Müdürlüğü Eğitim Arnirliği yetkilile

rinden, Sirkeci PTT Merkezinde görevli memur sayısı ve ay

rıca PTT Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitim faaliyetleri 

ile ilgili istatistiki bilgiler görüşme yoluyla elde edil

miştiro 

Alan araştırması için PTT görevlilerine yönelik 18 

sorudan oluş~~ anket formu, önceden 25 PTT görevlisinden 

oluŞ&"'l bir gruba dağıtılıp, bir ön deneme yapılmıştır. PTT 

görevlilerinden gelen tepkiler ve önerilere göre anlaşıl

mayan durumlar düzeltilmiştir. Araştırmacıların ve PTT Baş 

Müdürlüğünde görevli Eğitim AmirL~L"'l ve Eğitim Bilimcilerin 

görüşleri alınarak, ankete son şekli verilmiştir. Anket 

formları uygulamanı..."'l. bittiği tarihten sonra tek tek ince

lenip değerlendirilmiştir. 
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Uygulama 

Anket formu, evreni oluşturan 110 PTT görevlisinin 

tümüne ulaştırılmıştır. Anket formlarının görevlilere da

ğıtılıp, geri toplanması için 15 günlük bir süre ayrılmış

tır. Anket formlarının 110 görevliye ulaştırılmasına rağ

men, PTT görevlilerin~~ bir kısmı nöbetli çalışmaları ne

deniyle çalışma saatlerinin farklı olduğundan anket form

ları geri alınamamış ve görevlilerin bir kısmı da anket 

sorularını cevaplamak istememişlerdir. 15 günlük sürenin 

bitiminde 80 PTT görevlisinden anket formları toplanabil

miştir. Böylece 80 PTT görevlisi araştırmanın örnekıemi 

olarak kabul edilmiştir. 

İstatistiksel Teknikler 

Araştırma PTT görevlilerinin görüşlerine dayandığın

dan veriler üzerinde yüzdelik hesaplar yapılmış, bulgular 

tablolar halinde gösterilmiştir. 



BÖLtiM III 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, yöntem bölümünde açıklanan veri toplama 

ve istatistiksel çözümleme teknikleriyle elde edilen bul

gular ve ilgili yorumlar yer almaktadır. Konunun daha iyi 

anıaşılmasını sağlamak amacıyla bulgular tablolar halinde 

verilmektedir. Bulgular ve yorumları.."'l verilişinde şu sıra 

izlenmektedir: 

A. PTT görevlilerinL~ kişisel özellikleri ile ilgi

li bulgular ve yoruınlaro 

B. PTT görevlilerinin yabancı dile yönelik etkinlik

leri ile ilgili bulgular ve yorumlar. 

c. PTT görevlilerinL~ yabancı dil düzeyleri ve hizmet 

içi eğitim ihtiyaçları ile ilgili bulgular ve yorumlar. 
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A. PTT Görevlilerinin Kişisel Özellikleri 

Bu başlık altında önce PTT görevlilerinL~ kişi

sel özellikleri boyutunda yer alan )eş alt probleme ait 

bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. 

Alt Problem ı. "PTT görevlileri yaş yönünden nasıl bir da

ğılım göstermektedir?". 

Derneklerin bir:Lllci alt probleme ilişkin görüşleri 

ile ilgili bulg lar Tablo l'de görülmektedir. 

TABLO 1 

PrT GÖREVLİLERİNİN YAŞ GRUPLARINA 

GÖRE DAGILIMI 

Yaş Grubu SayıN 

18 - 25 13 
26 - 30 38 
31 - 35 13 
36 - 40 5 
41 - 45 ll 

Toplam 80 

Yüzde % 

16 
48 
16 

6 
14 

100 

Tablo l'deki bulgulara göre, PTT görevlilerinin yüz

de 16'sı "18-25" yaş grubunda, yüzde 48'i "26-30" yaş gru

bunda., yüzde 16'sı "31-35" yaş grubunda, yüzde 6'sı "36-40" 

yaş grubunda ve yüzde 14'i "41-45" yaş grubunda dağılım 

göstermektedirg 
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Tablo l'deki bulgulardan da anlaşıldığı gibi, PTT 

görevlilerinin yüzde 80'i "18-35" yaş grubunda dağılım 

göstermektediro Bulgulardan "18-35" yaş grubundaki PrT gö

revlilerinin genç, dinamik, yeniliklere ve değişikliklere 

uyms. bilincinde bireyler oldukları düşünülebilir. 

Alt Problem 2. "PrT görevlileri cinsiyet yönünden nasıl 

dağılım göstermektedir?". 

TABI.() 2 

PTT GÖREVLİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE DAGILIMI 

Cinsiyet Sayı N Yüzde % 

Kadın 38 48 
Erkek 42 52 

Toplam 80 100 

Tablo 2'deki bulgulara göre PTT görevlilerinin yüz

de 48'i kadın, yüzde 52'sinin erkek olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 2'deki bulgulardan da anlaşıldığı gibi, PTT 

görevlilerinin cinsiyet açısından yaklaşık birbirine eşit 

oranda dağılım göstermektedir. 

Alt Problem 3. "PTT görevlileri, hizmet süresi yönünden na

sıl bir dağılım göstermektedir?". 

Tablo 3, PTT görevlilerinL~ bu alt probleme ilişkin 
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görüşleri ile ilgili bulguları göstermektedir. 

TABLO 3 

PTT GÖREVLİLERİNİN HİZMET S tl RES İNE GÖRE 

. DAGILIMI 

Hizmet Süresi Sayı N Yüzde 

o - 5 yıl 40 50 
6 - ll yıl 18 23 

12 - 17 yıl 10 12 
18 - 23 yıl 10 12 
24 ve daha fazla 2 3 

Toplam 80 100 

% 

Tablo J'deki bulgulara göre, PTT görevlilerinin yüz

de 50'si "0-5" yıl, yüzde 23'ü 11 6-11" yıl, yüzde 12'si 1112-

17" yıl ve yüzde 1'2 1si "18-23" yıl·ve yüzde J'ü meslekte 24 

yıl daha fazla kıdemli oldukları anlaşılmaktadır. 

Tablodaki dağılımda da görüldüğü gibi, PTT görevli-

lerinin büyük bir bölümünü oluşturan yüzde 73'ü meslekte 

"0-5'1 yıl arası ve "6-11" yıl arası meslekte kıdeı:üi ol-

dukları anlaşılmaktadır. 

Özellikle Pl'T görevlilerinin yüzde 50'sinin "0-5ıt. 

yıl arası meslekte lndemli.olmaları, mesleğe yeni başlamış, 

meslektey~ yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri hızla öğ

renebilecek bireyler oldukları düşünülebiliro' 

----·-·-- . _,:,._ ' 
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Genç PTT görevlilerinin hizmet verdikleri kuruma 

uyma, mesleki yeterliklerini artırma, yeni mesleki bilgi 

ve becerilerin kazandırılınasına yönelik PTT tarafından 

gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programlarının önemi 

büyüktür. 

Alt Problem 4o "PTT görevlileri, eğitim düzeyi yönünden 

nasıl bir dağılım göstermektedi.r? 11 a 

Denekıerin dördüncü alt probleme ilişkin görüşleri 

ile ilgili bulgular Tablo 4'de görülmektediro 

TABLO 4 

PTT GÖREVLİLERİNİN EGİTİM DÜZEYİNE GÖRE 

DAGILIMI 

Eğitim Düzeyi Sayı N 

Ortaokul 19 
Lise ve dengi okul 47 
L~i Yıllık Yüksek Okul 4 
Fakülte ı o 

Toplam 80 

Yüzde % 

24 

59 
~ 
J 

12 

100 

Tablo 4'deki bulgulara göre, PTT görevlilerinin yüz

de 24'ünün ortaokul, yüzde 59'unun lise ve dengi okul, yüz

de 5'inin İki Yıllık Yüksek Okul, yüzde 12'sinin Fakülte 

mezunu oldukları anlaşılmaktadır. 
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Bulgular, PTT görevlilerinin yüzde 83'unun ortaöğ

retim mezunu olduklarını ortaya koymaktadır. Örn~kleme gi

ren denekıerin yabancı dil düzeylerinin sadece ortaöğretim

de verilen yabancı dil düzeyi ile sınırlı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Alt Problem 5. "Pl'T görevlileri. bildikleri yabancı dilin 

türüne göre nasıl bir dağılım göstermektedir?". 

Deneklerin, bu alt probleme ilişkin görüşleri ile 

ilgili bulgular Tablo 5'de görülmektediro 

TABLO 5· 

PTT GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİLİN TÜRÜNE 

GÖRE DAGILIMI 

Yabancı Dil in Türü Sayı N Yüzde 

İngilizce 56 70 
Almanca ı o 12 
Fransızca 8 10 
Yabancı dil bilmeyen 6 8 

Toplam 80 100 

% 

Tablo 5 'deki dağılımı göre, PTT görevlilerini.."'1 yüz

de 70'i İngilizce, yüzde 12'si Almanca, yüzde lO'u Fransız

ca bildiklerini ifade etmektedir. Öte yandan araştırmaya 

katılan denekıerin yüzde 8'i yabancı dil bilmediklerini 
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ifade etmektedir. 

Bulgulardan da anlaşılacağı gibi, en çok bilinen ya

bancı dilin, denekıerin yüzde 70'inin katılımıyla İngiliz

ce olduğu dikkati çekmektedirc 

B. JTT Görevlilerinin Yabancı Dile Yönelik Etkin-

likleri 

Bu başlık altında PTT görevlilerinin yabancı di

le yönelik etkinlikleri boyutunda yer alan altı alt prob

leme ait bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almak-

tadır. 

Alt Problem 6. "PrT görevlileri, yabancı dili nasıl kazan-

mışlardır?" c 

Denekıerin altıncı alt probleme ilişkin görüşleri 

ile ilgili bulgular Tablo 6'da görülmektedir. 

TABLO 6 

PTT GÖREVLİLEEİNİN YABAl'JCI DİL BİLGİS L"1"İ 

KAZANMA BİÇİMİ 

Yabancı Dil Bilg is ini 
Kaza..'1.1tla Biçimi Sayı N Yüzde 

Okulda 61 77 
Kendi kendine 4 5 
Özel Dersane vb. 13 16 

Yurt Dış ında 2 2 

Toplam 80 ıoo 

% 
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Tablo 6'daki dağılıma göre, PTT görevlilerinin yüz

de 77'si yabancı dil bilgilerini okulda kazandıklarını, 

yüzde 5'i kendi çabalarıyla, yüzde 16'sı özel dersane ve 

benzeri kurumlarda, yüzde 2'si ise yurt dışında kazandık

larını ifade etmektedir; 

Bulgulardan da anlaşıldığı gibi, ankete cevap veren 

denekıerin büyük bir kısmını oluşturan yüzde 77'si yaban

cı dil bilgilerini okulda kazanmışlardır. Buna göre denek

ıerin bildikleri yabancı dili, geniş ölçüde ortaöğretim 

sırasında kazandıkları söylenebilir. 

Alt Problem 7. "PTT görevlileri, yab~~cı dile ilişkin ye

terlik sınavında ne derecede başarılı olabilmektedir?". 

PTT görevlilerinin bu alt probleme ilişkin görüşle

ri ile ilgili bulguları Tablo 7'de görülmektediro 

TABLO 7 

PTT GÖREVLİLERİNİN KATILDI~~RI YABANCI DİL 

SINAV SONUCUNA GÖRE DAGILIMI 

Yabancı Dil Yeterlik 
SL~avında Başarı Denecesi Seyı N Yüzde % 

Başarılı 3 4 
Başarılı-Para Ödülü 2 2 

Başarılı-Derece Yükselmesi ı ı 

Başarısız 3 4 
Sınava Katılmayan 71 89 

Toplam 80 100 
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PTT görevlilerinin yüzde 4'ü katıldıkları yabancı 

dil yeterlik sınavında başarı, yüzde 2'si başarılı ve pa

ra ödülü, yüzde l'i başarılı ve derece yükselmesi, yüzde 

4'ü ise katıldıkları yabancı dil yeterlik sınavında başa

rısız olduklarını ifade etmektedir. PTT görevlilerinin 

yüzde 89'u yabancı dil yeterlik sınavına katılmadıklarını 

belirtmektedir. PTT görevlileri, yabancı dil yeterlik sı

navında başarılı oldukları takdirde, yabancı dil tazmina-

tı almaya hak kazanmaktadır. 

Alt Problem 8, "PTT görevlileri, ne tür yabancı dil prog-

ramlarına devam etmektedir?". 

Denekıerin bu aıt probleme ilişkin görüşleri ile 

ilgili bulgular Tablo 8'de görülmektedir. 

TABLO 8 

PTT GÖREVLİLERİNİN KATILDIKLAHI 

YABANCI DİL ETKİNLİKLERİ 

Yab~~cı Dil EtkL~likleri Sayı N 

Kültür Dernekleri 3 
Kurumdaki Yabancı Dil 

Etk:L."llikleri 4 
Dersane ve Benzeri Kurumlar 16 
Yab~~cı Dil Programına Devam 

Etmeyenler 57 

Toplam 80 

Yüzde % 

4 

5 
19 

72 

100 
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Tablo 8'deki bulgulara göre, JTT görevlilerinin 

yüzde 4'ü Kültür Derneklerince yürütülen yabancı dil prog

ramlarına, yUzde 5'i PTT taraf~dan düzenlenen yabancı dil 

hizmet içi eğitim programlarına, yüzde 19'u dersane ve ben-
' 

zeri kurumlarda yürütülen etkinliklere katıldığı ifade et

mektedir. Yabancı dil programıarına katılmayanlar, denek

ıerin yüzde 72' sini oluşturmaktadır. 

Bulgularda da görüldüğU gibi, PTT görevlilerinin 

yüzde 72'si yabancı dil programıarına devam etmeyip, örnek

lemin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. PTT Merkezinin 

sürekli ve yoğun bir şekilde halka hizmet veren işleyişi 

nedeniyle, PTT görevlilerinin özellikle nöbetli ve hafta

sonu da nöbetli çalışması nedeniyle, kurum dışında, yaban-
' ı 

cı dil etkinliklerinin yürütüldüğü programlara zaman yeter

sizliği ve yüksek maliyeti nedeniyle katılamadıkları düşü

nUlmektedir • 
. ,·. 

Alt Problem 9! "PTT görevlileri, devam ettikleri yabancı 

dil programlarının yeterliğini nasıl bulmaktadır?".· 

Yabancı dil programıarına katılan PTT görevlileri

nin yüzde· 4'ü "Çok İyi"~· yüzd·e 8 1 i "İyi'',. yüzde 12 'si '' 

"Orta", yüzde 5 'i "Az" seçeneğinde dağılım .göstermektedir. 

Denaklerin yabancı dil programıarına ka.tılmayanlarJ., örnek

lemin, bUyUk .~ir ~ısmın:ı., y-Uz~e ... 71-'in:J.. o,lu~turmaktadır.· 

.. ·, .. 
... \ 

• .. ,-... "' . : '. :-

'·. _:.;- ... : ..... -·· 
··--·-- --------·- ---~_. _________ _: ___ · ________ · __ ,;- ,' ---- -------- _ . ...;._,...;: ... · .... ·:-. --- . --. -··· -----
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Denaklerin bu alt probleme ilişkin görUŞleri ile 

ilgili bulgular:ı.. Tablo 9 'daı. görülm~ktedir. 

TABLO 9 

YABANCI DİL PROGRAMLARININ YETERLİK DERECES İ 

Yabancı Dil Programının 
Yeterlik Derecesi SayıN Yüzde % 

Çok İyi 3 4 
İyi 6 8 

Orta lO 12 
Az 4 5 
Yabancı Dil Programına 

Katılmayan 57 71 

Toplam . 80 100 

Bulgularda da görüldüğü gibi, PTT görevlilerinin 

yüzde 12'si katıldıkları yabancı dil programının yeterlik 

düzeyini oldukça yeterli, yüzde 17'si ise yetersiz olarak 

bulmaktadır. 

Alt Problem ıo,· "Pl'T görevlileri, yabancı dili öğrenmeye 

niçin gereksinme duymaktadır?"o 

Denekıerin 10 alt probleme ilişkin görüşleri ile 

ilgili bulgular Tablo 10 1 da görülmektedir. 
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TABLO 10 

YABJNCI DİLE DUYULAN GEREKS İNMENİN 

NEDENLERİ 

Yabancı dile duyulan 
gereksinme nedenleri Sayı N YUzde % 

. 
Türkçe· bilmeyen yabancılarla 
yörevimin gerektirdiği ileti-
-Şimi kurabilmek. :38 48 
Kademe ilerlemesi ya da daha 
iyi görev konumuna gelmek 25 31 
Boş zamanlarını değerlendirme 10 12 

,, Göreviyle ilgili bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri ya~ 
bancı dilde izleyebilmek 7 9 

Toplam 80 100 

Tablo-lO'daki bulgulara göre, PTT görevlilerinin yüz

de 48'i yabancı dil öğrenme gereksinimini; TUrkçe bilmeyen 

yabancJ.larla görevinin gerektirdiği iletişimi kurabilmek, 
·-

yüzde 31 'i bu gereksinmenin "kademe ilerlemesi ya da daha 

iyi bir görev konunnına gelmek", yUzde 12 'ai "boş zamanları

nı değerlendirme", yUzde 9 'u "göreviyle ilgili bilimsel ve 

teloıolojik gelişmeleri yabancı dilde izleyebilmek gereksini

minden doğduğunu ifade etmektediro 

Bulgularda da görUldUğU gibi, .P.rT görevlilerinin yüz-
-

de 88 1i yabancı dil öğrenmeye duydukları gerekainmenin, gö-

revlerinde yabancı dile duydukları ihtiyaçtan kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. SUrekli halka hizmet veren ve özellikle ül-

... -· .. ··--·-··-· .. -----~ ·------.. -------------·-··--·--------------··---···--- ·- ·--· . 
L_ ___________________ _.: __________________ _ 
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kemize gelen yabancılarla iletişim.de bulunan PTT görev

lilerinin, görevlerini en etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirebilmeleri için, yeterli düzeyde yabancı dil 

bilgisine sahip olmayı gerektirmektediro 

Alt Problem ll,; 11 P.rT görevlilermin yabancı dil öğrenmele

rine PTT 'nin ne gibi katkıları olmaktadır?". 

PTT görevlilerinin bu alt probleme ilişkin görüşle

ri ile ilgili bulgular Tablo ll'de görülmektedir. 

TABLO ll 

KURUMUN YABANCI DİL ETKİNLİKLERİNE 

KA TKISI 

Yabancı Dil Etkinlikleri Sayı N Yüzde % 

Parasal Destek 2 2 
Çalışma saatleri içinde 

izin vermek ı ı 

Kururnca açılan yabancı dil 
kurslarına göndermek 7 9 

Kurum tarafından hiç bir 
destek yapılmamaktadır. 70 88 

Toplam 80 100 

Tablo ll'in bulgularından da anlaşılacağı gibi, PTT'

nin bünyesinde çalışan PTT görevlilerine, yabancı dil öğ

renmede çok az sayılabilecek düzeyde yardımı olmaktadır. 

PTT görevlilerinin yüzde 2'si çalıştıkları kurt~dan yabancı 

dil öğrenmedeparasal destek, yüzde l'i çalışma saatleri 



\ 
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içinde izin vererek, yüzde 9'u kururnca açılan yabancı dil 

kuralarına gönderilerek, yabancı dil öğrenmelerine katkı

da bulunduğunu ifade etmektedir. PTT görevlilerinin yüzde 

88'i, çalıştıkları kurumdan hiç bir yardım görmediklerini 

belirtmektedir. 

PTT Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde kurduğu Eği

tim Merkezleri ile çalışanlarına teknik kurslar, mesleki 

kurslar ve lisan idarecilik kursları düzenlemektedir. PTT 

Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin Eğitim 

Merkezlerinde 1988 yılında toplam 367 Lisan kursu düzenle

miş ve toplam 6735 PTT görevlisine lisan kursu vermiştiro 

Ancak PTT Genel Müdürlüğü kurunn.mda çalışan toplam PTT per

soneli 85.979'dur (T.Co PTT Genel Müdürlüğü, 1988 PTT is

tatistikleri, 179, 153). PTT'nin toplam personel sayısına 

baktığırnız zaman, lisan kurslarından yararlanan kişi sayı

sının oldukça az sayılabilecek düzeyde olduğu anlaşılmak

tadır. 

c. PTT Görevlilerinin Yabancı Dil Düzeyleri ve Hiz

met İçi Eğitim İhtiyaçları İle İlgili Bulgular 

ve Yorumlar 

Bu başlık altında PTT görevlilerinin kendi görüş

lerine göre; yabancı dil düzeyleri ve hizmet içi eğitim ih

tiyaçlarına yönelik problem boyutunda yer alan (7) yedi alt 

probleme ait bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorı.unlar yer 
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almaktadır. 

Alt Problem 12, "PTT görevlileri, bir yabancı dili ne de

rece bilmektedir?"o 

Denekıerin 12. alt probleme ilişkin görüşleri ile 

ilgili bulgular Tablo 12 1de verilmektediro 

TABLO 12 

PrT GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİL BİLME DERECELERİNE 

GÖRE DAGILIMI 

Yabancı Dil Bilme Derecesi Sayı ·N Yüzde % 

Çok İyi 5 6 
İyi 3 4 
Orta 20 24 
Az 46 58 
Hiç 6 8 
Toplam 80 100 

Tablo 12'deki bulgulara göre, PTT görevlilerinin 

yüzde 6'sı yabancı dil bilme düzeylerini çok iyi, yüzde 4'ü 

iyi, yüzde 24'u orta, yüzde 58'i az olarak belirtmektedir. 

PTT görevlilerinin yüzde 8 1 i yabancı dili hiç denilecek dü

zeyde bildiklerini ifade etmektediro 

Tablodaki dağılımda da görüldüğü gibi, PTT görevli

lerinin yüzde 10'unun yabancı dil bilme düzeyinin iyi, yüz

de 24'ü orta seçeneğinde dağılım gösterirken, yüzde 58'i 
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örneklemin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kısmı yabancı 

dil bilme düzeyinin az seçeneğinde dağılım göstermektedir. 

Bu durum, PTT görevlilerinin yüzde lO'unun yabancı dili

nin yeterli, yüzde 24'ünün orta, yüzde 66'sının yabancı 

dilinin yetersiz olduğunu göstermektedir. PTT görevlileri

n·in yabancı dil düzeylerinin yetersiz sayılacak düzeyde 

olması, yabancılarla olan iletişimlerini olumsuz yönde et

kileyerek yabancı dil sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Alt Problem 13. "PTT görevlileri, yabancı dildeki bir met

ni okuduklarında, hangi yeterlikte anıaya bilmektedir?". 

PTT görevlilerinin bu alt probleme ilişkin görüşle

ri ile ilgili bulgular Tablo 13'de görülmektedir. 

TABLO 13 

PTT GÖREVLİLERİNİN OKUDUKLARI BİR METNİ ANL.Mv'I.A 

YETERLİK DERECESİ 

Okudukları Bir Metni 
Anlama Derecesi Sayı N Yüzde % 

Çok 7 9 
Oldukça 5 6 
Biraz 42 52 
Hiç 26 JJ 

Toplam 80 100 

Tablodaki dağılımda da görüldüğü gibi, yabancı dil-

de okudukları bir metni anlama konusunda, örnekleme giren 
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PrT görevlilerinin yüzde 9 'u "çok", yüzde 6 'sı "Oldukça", 

yüzde 52'si "Biraz" ve yüzde 33'ü "Hiç" seçeneğini işa

retlemiştir. Bu dağılıma göre, denekıerin yüzde 85'i oku

duğu bir metni anlama konusunda yetersiz olduğunu ifade 

etmektedir. 

Bulgulardan PTT görevlilerinin yüzde 85'inin gramer 

bilgisi, sözcük bilgisi, sözcük dağ~srcığı, cümlelerin ya

pısını kavrama ve çeviri yönünden yetersiz oldukları dUşü

nülmektedir. Okunan bir metnin iyi anlaşılması için sözcük 

dağarcığının da zengin olması gerekir. Çünkü anlamada te-

mel yapı taşı sözcüktüro 

Alt Problem 14. i'PTT görevlileri, yabancı dildeki bir ko

nuşmayı dinlediklerinde, hangi yeterlikte anlıyabilmekte-

dir?". 

PTT görevlilerL~in bu alt probleme ilişkin görüşle

ri ile ilgili bulgular Tablo 14'de görülmektedir. 

TABLO 14 

PTT GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİLDE DİNLEDİKLERİ BİR 

KONUŞMAYI ANLAMA YETERLİK DERECESİ 

_ Dinlediği Bir Konuşmayı 
% Anlama Derecesi Sayı N Yüzde 

Çok 6 8 

Oldukça 9 ll 

Biraz 44 55 
Hiç 21 26 

Toplam 80 100 
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Tablo 14'deki bulgularda da görüldüğü gibi, yabancı 

dilde dinledikleri bir konuşmayı anlama konusunda PTT gö

revlilerinin yüzde 8'i "Çok", yüzde ll'i "Oldukça", yüzde 

55'i "Biraz", yüzde 26'sı ise ''Hiç" seçeneğille dağılım gös

termektedir. Bu dağılıma göre, denekıerin yüzde 19'u ya

bancı dilde dinledikleri bir konuşmayı anlama konusunda 

yeterli olduğunu, yüzde Sl'inin yabancı dilde dinledikleri 

bir kon~Şmayı anlama konusunda yetersiz olduğunu ifade et

mektedir. 

Bulgulardan PTT görevlilerinin dil-kulak alışkanlık

larının yetersiz olduğu, sözcük dağarcıklarının zengin ol

madığı söylenebilir. Çünkü sözcükler düşünmeyi ve duymayı 

boyutlandıran öğelerdir. Türkiye'de ortaöğretim ve yüksek

öğretim kurumlarında öğrencilerin okuma-anlama, duyma-an

lama çalışmaları yapmadıkları, pratik yetersizlikleri ol

duğu düşünülmelidir. Tablo 14'ün bulgularından PTT görevli

lerinin yüzde Sl'i.nin yabancı dilde dinledikleri bir konuş

mayı anlama konusunda yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu

na göre PTT görevlileri, yabancılarla ol~~ iletişimlerinde, 

yabancı dilde kendilerine söylenenleri anlamada yetersiz 

ve dolayısıyla görevlerinde yabancı dil sorunundan doğan 

güçlüklerle karşı karşıya oldukları söylenebiliro 

Bulgulardan PTT görevlilerinin okuduğunu anlama ve 

dinlediğini ~~lama konularında hizmet içi eğitime ihtiyaç

ları olduğu söylenebilir~ 
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Alt Problem 15. "PTT görevlileri, düşündüklerini yaban:cı 

dilde, hangi yeterlikte anlatabilmektedir?". 

Tablo 15 PTT görevlilerinin, düşündükleri bir konu

yu yabancı dilde anıatma yeterlik derecesini göstermekte-

dir. 

TABLO 15 

PTT GÖREVLİLERİNİN DÜŞÜNDÜKLERİ BİR KONUYU YABANCI 

DİLDE ANLATMA YETERLİK DERE CES İ 

Düşündüğü Bir Konuyu 
Sayı-N Anlatma Derecesi Yüzde % 

Çok 7 9 
Oldukça 7 9 
Biraz 37 46 
Hiç 29 36 

Toplam 80 100 

Tablo 15'deki bulgularda da görüldüğü gibi, düşün

düklerini yabancı dille anlatabilme konusunda, PTT g~revli

lerininyüzde 9'u "Çok'', yüzde 9'u "Oldukça", yüzde 46'sı 

"Biraz" ve yüzde 36'sı "Hiç" seçeneğinde dağılım göster-

mektedir. Bu dağılırna göre, denekıerin yüzde 18'i düşündük

lerini yabancı dille anıatma konusunda yeterli olduğunu, 

yüzde 82'si düşündük~.rini yabancı dille anıatma konusunda 

yetersiz olduğunu ifade etmektedir. 

Dil bir iletişim aracıdır. Gerçek dil konuşmadır. 
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Bir insan~ düşündüğünU yabancı dille anlatabilmesi için 
' an.latJ.m yeteneğinin gelişmi-Ş" olması gerekir. Anlatım ku-

ramsal olmaktan çok, yaparak, deneyerek öğrenilir. Anla

tıroda kulak alışkanlığının, el ve kol hareketlerinin ro-
~ 

lü büyüktür. Bunun yanı sıra sözcük bilgisi, cümle ezgisi, 

sözcUk dağarcığ~ zenginliği gibi kuramsal bilgilerin de 

konuşmada rolü bUyüktUro 

Tablo 15'de PTT görevlilerinin yüzde 82'si düşün

dükleri bir konuyu, yabancı dilde anıatma yeterliklerinin 
'-

yetersiz olduğu ve bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyaçla

rı olduğu kanaatine varılmaktadıro Çünkü PTT görevlileri

nin düşüncelerini yabancılara anlatmada, onlarm soruları

na cevap vermedeki yetersizliği, yabancılarla olan ileti

şimi olumsuz yönde etkilemekte olup, görevini gerektiği 

biçimde yerine getirmesine engel olucu bir faktör olarak, 

yabancı dil sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Alt Problem 16. "PTT görevlileri, düşündüklerini yabancı 

dilde hangi yeterlikte yazabilmektedir?". 

Araşt:ı..rma kapsamına giren PTT Görevlilerin:in yüz

de 8 1 i düşündüğü bir konuyu yazma yeterlik derecesini "çok", 

yüzde ıo•u "Oldukça", yüzde 30'u "Biraz", yüzde 52'si ise 

"Hiç" olarak belirtmektedir. Bu dağılıma göre, denekıerin 

yüzde 18'i düşündüklerini yabancı dilde yazabilma konusun

da yeterli olduğunu, yüzde 82'side yetersiz olduğunu ifade 

etmektedir. 
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ETT görevlilerinin, bu alt_probleme ilişkin görüşle

ri ile ilgili bulgular Tablo 16'da görülmekt'edir. 

TABLO 16 

l'PP GÖREVLİLERİNİN Dtlşt}NDtlKLERİ BİR KONUYU YABANCI DİLDE 

YAZABİLME YETERLİK DERECESİ 

Düşündüğü Bir Konuyu Sayı N Yüzde % 
Yazabilma Derecesi 

Çok 6 
-, 

8 
Oldukça 8 10 
Biraz 24 30 
Hiç 42 52 

Toplam 80 100 

Bulgulardan l'TT görevlilerinin düşündükleri bir ko

nuyu anıatma konusunda. olduğu kadar, yazabilma konusunda 

da yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. l'TT görevlilerinin 

düşündükleri bir konuyu yazabilmesi için bilinçli yazım 

kurallarını, söz dizimini, sözcük bileşimlerini öğrenmesi 

gerekir. Anlamlı sözcük ve sözcUk bileşimleri.bir dilin 

yapısal dizgesini oluşturmaktadır. Araştırma b~gularına 

göre denekıerin yüzde 83'ünUn ortaöğretimden mezun olması, 

yabancı dil düzeyinin ortaöğretirole sınırlı oluşu itibarıy

le düşündükleri bir konuyu yazabilme_ becerisini geliştirme 

konusunda yeterli olamadıkları anlaşılmaktadır. İnsan~ 

normal gelişiminde duymadan önce konuşulmaz, konuşulmadan 
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önce okunmaz, okunmadan önce yaz~lmaz şeklinde bir kural, 

dil öğreni_mi için uygun görülmektedir~ 

Bulgulardan da anlaş~ld~ğ~ gibi, ~T görevlilerinin 

okuma,_yazma anlama ve konuşma yeterliklerinin yetersiz ol

duğu gözlemlenmektedir. PTT görevlilerinin yabanc~ dil ko

nusuna yönelik yetersizlikleri birbir~i tamamlay~c~ olarak 

iki grupta toplanabilir: 1) Hizmet öncesi eğitimlerinin ye

tersiz ve sın~rl~ oluşundan, 2) Hizmetleri s~ras~da yaban

cılarla sürekli iletişimde bulunmalarına rağmen eğitimden 

gelen eksikliğin verdiği yetersizlik, yeni bilgiler öğren

melerine, yetersizliklerini giderme konusunda yeterli çaba 

göstermemelerinden kaynaklanan yetersizliklerdiro 

Hizmet öncesi yetersizlikler, PTT görevlilerinin bü-
• 

yük bir kısmın~ ortaöğrenimde verilen s~~rlı ve yetersiz 

yabancı dil eğitimiyle hizmete başlamalarından kaynaklanmak

tadır. Ancak, görevleri sırasında sürekli yabaneılarla ile

tişimde olmalar~, onlara pratik yapma olanağını sağlamakla 

beraber eğitimden süre gelen yabancı dil bilgilerindek± ek

siklikleri, bu olanağ~ tam teraine olanaka~z kılmakta ve ay

r~ca görevlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Alt Problem 17. "PTT Görevlileri, hizmet içi eğitim program

ları ile yabanc~ dil bilgilerini geliştirebilecekleri görü

şüne ne derece inanmaktadır?". 

Denekıerin bu alt probleme ilişkin görüşleri ile il

gili bulgular Tablo 17'de görülmektedir. 
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TABLO 17 

PrT GÖREVLİLERİNİN HİZMET İÇİ EGİTİM KURSLARIYLA 

YABANCI DİL BİLGİLERİNİ GELİŞTİREBİLECEKLERİ 

GÖ Rtl ştjNE KATILMA DE RE CES İ 

Görüşe Katılma Derecesi Sayı N Yüzde % 

Çok 53 66 
Oldukça 6 8 
Biraz 9 ll 
Hiç 12 15 

Toplam 80 100 

Tablo 17'deki bulgularda da görüldüğü gibi, hizmet 

içi eğitim kurslarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirebi

lecekleri görüşüne, PTT görevlilerinin yüzde 66'sı "Çok", 

yüzde 8 'i "Oldukça", yüzde ll' i "Biraz", yüzde 15 'i "Hiç" 

seçeneğine dağılım göstermektedir. Bu dağılıma göre, denek-

lerin yüzde 74'ü hizmet içi eğitim kurslarıyla yabancı dil 

bilgilerini geliştirebilecekleri görüşüne katılım gösterir

ken, yüzde 26'sı hizmet içi eğitL~ programlarıyla yabancı 

dil bilgilerini geliştirebilecekleri görüşüne katıl~~dıkla

r:ı.nı ifade etmektedir. 

Bulgulardan da anlaşıldığı gibi, PTT görevlilerinin 

yabancı dil sorununu çözümleyici programlara, yabancı dil 

bilgisindeki eksikliklerini gidermeye ve kendilerini yeni

lerneye karşı olumlu bir tutum içinde oldukları düşünülmek-

tedirQ 
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·Alt Problem 18. "PTT görevlileri, yabancılarla iletişim 

kurabilme açısından yabancı--dil düzeylerini ne derece ye

terli bulmaktadır?" 

Denekıerin bu alt probleme ilişkin görüşleri ile 

ilgili bulgular Tablo 18'de verilmektedir. 

TABLO 18 

Pl'T GÖREVLİLERİN:iN YABANCILARLA İLETİŞİM 

KURA:BİLME DERECESi 

İletişim Kurabilme Derecesi S~ı N YUzde 

Çok 7 9 
Oldukça 2 2 

Biraz 24 30 
Hiç 47 59 

Toplam 80 100 

% 

Tablo 18' in bulgularına göre, yabancılarla iletişim 

kurabilme açıs:ı.ndan PTT görevlilerinin yijzde 9 'u "Çok"·, yüzde 

2:•s1 "Oldukça", yüzde 30'~ "Biraz", yüzde 59'u "Hiç" seçeneği

ne dağılım göstermektedir. Bu.dağılıma gi:Sre, denekıerin yüz

de ll'i yabancı:larla iletişim kurabilme açısından yabancı dil 

düzeylerini yeterli, yüzde 89'u yetersiz bulmaktadır. 

Bulgulardan PTT görevlilerinin anlama, konv.şma, yaz

ma ve okuma yetersizliklerinin yabancılar.la iletişim kura

mamalar~~ nedeni olarak görülmektedir• 

-· --------- ·-- ----- ,. _______ -··---------~------·----------------·--·-···-------- ---------- --- --· 



IDLUM IV 

ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

Bu bölUmde~, sırasıyla önceki bölUmlerin kısa bir 

özeti yapılmakta, bulgulara dsyalı olarak arişilen yargı

lar ve uygulamacılar ile araştırmacılar için öneriler ve

rilmektedir. 

ÖZET 

Toplvmların varlığını, kalkınmasını, sosyal ilişki

lerin kurulmasını ve sUrdUrUlmeaini sağlayan en önemli ol

gulardan bir eğitimdir. Kişinin okul yaşamından sonra, iş

te bilgi eksikliği, deneyim noksanlığı, beceri zayıflığı, 

adaptasyon zorluğu çektiğinde, kurumlar da yeni teknoloji

deri yararlanarak prodUktivitelerini arttırmak, maliyetleri 

ucuzlatıriak istediklerınde hizmet içi eğitim kaçınılmaz ol

muştur. Bu zorunluluk kalkınma planıarına ve yasalarına 
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girmiştir. Kurumlarda da uygulamalan gün geçtikçe artmış

tır. Bu çalışmada Sirkeci Merkez ~T göre~!ilerinin kendi 

görüşleri açısından yabancı dil öğrenmeye yönelik etkinlik

lerin:ill belirlenmesi ve yabancı dile iliŞkin hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarını saptamaya çalışılmıştır. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

yabancı dil ve hizmet içi eğitim, kalk~ planları ve ya

salardaki hizmet içi eğitim, kurum, birey, ekonomik ve top

lum açısından probleme yer verilmiştiro 

İkinci bölUmde, araştırmanın yöntemi, evren ve ör

neklemi, bilgi toplama araçları, uygUlama, istatistiksel 

yöntemler ele alınmıştır. 

tlçtincU bölümde, araştırmada elde edilen bulgular ve 

bulgulara dayanılarak yapılan yorumlara yer verilmiştir. 

DördUncU bölümde, bulgulara kadar olan kısmın öze

ti, bulgulara dayanılarak yapılan yargı ve öneriler yer al

maktadır. 

Bu araştırmada PTT görevlilerinin yabancı dile iliş

kin bilgi düzeyleri ve yabancı dil hizmet içi eğitim ihti

yaçları saptanmaya çalışılmaktadır. Araştırmada bulgu ve 

yorumların verilişinde şu sıra izlenmektedir. 

A. PTT Göre_yliler~nin kişisel özellikleri ile ilgi

li bulgular 
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Bo PTT Görevlilerinin yabancı dile yönelik etkin

likleri ile ilgili bulgular 

c. PTT Görevlilerinin yabancı dil düzeyleri ve hiz

met içi eğitim ihtiyaçlarıile ilgili bulgular 

A. PTT Görevlilerinin Kişisel Özellikleri 

Bulgular PTT görevlilerinin yüzde 80'inin "18-35" 
' .. 

yaş grubunda toplandığını göstermektedir. PTT görevlileri

nin yüzde 48 'inin kadın, yüzde 52 's inin erkek olduğu anla

şılmaktadır. Meslekte hizmet süresi yönünden PTT görevli

lerinin yüzde 73'u no-5" ve "6-11" yıl arası kıdemli olup, 

yüzde 83 'ünün eğitim düzeyinin ortaöğretim mezunu olduğu 

orteya çıkmaktadır. Denekierin yabancı dil düzeylerinin 

sadece ortaöğrenimde verilen yabancı dil düzeyi ile sınır

lı olduğu anlaşılmaktadıro 

Bo PTT Görevlilerinin Yabancı Dile Yönelik 

Etkinlikleri 

PTT görevlilerinin yüzde 77'si yabancı dil bilgi

lerini okulda kazandıklarını belirtmektedir. Öte yandan de

neklerin yüzde 89'unun yabancı dil yeterlik sınavına ka

tılmadığı anlaşılmaktadır. Bulgulardan görevlilerin yüzde 

72'sinin yabancı dil programıarına devam etmedikleri anla

şılmakta olup, yabancı dille ilgili bilgilerini geliştirme 

konusunda bir çaba göstermedikleri saptanmaktadır. Denek

ıerin yüzde 88'inin yabancı dil öğrenmeye duydukları ge-
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reksinmenin, görevlerinde yabancı dil bilmeye duydukları 

ihtiyaçtan kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Bulgular, ya

bancı dil öğrenme konusunda PTT görevlilerinin % 88'i, ça

lıştıkları kurumun hiç bir katkısı olmadığ~ı ifade etmek

tedir. 

c. PTT Görevlilerinin Yabancı Dil Düzeyleri ve Hiz

met İçi Eğitim İhtiyaçları 

Bulgular, PTT görevlilerinin yUzde lO 'unun ya

bancı dil bilme düzeyinin yeterli, yUzde 24'ünün, orta, ytiz

de 66•s~ın yeteraiz olduğunu göstermektedir. PTT görevlile

rinin en az yüzde 80 'inin yabancı dilde esas olan okuma, 

anlama, konuşma ve yazma konusunda bilgilerinin yetersiz 

olduğu ve hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu bulgular

dan anlaşılmaktadır. Denekıerin yüzde 90'ı yabancı dil dü

zeylerinin yabancılarla iletişim kurabilme açıa~dan yeter

siz olduğunu ifade etmektedire 

PTT görevlilerinin yabancı dil düzeylerinin ortaöğ

renimde verilen yabancı dil düzeyi ile a~ı.rlı olduğundan, 

yabancı dil düzeylerinin yetersiz oluşu, görevleri sıras~

da yabancılarla olan iletişimlerinde yetersiz olmaları açı

s~dan sorunlar yaratabilir. Kurumun hizmet içi e ği tim faa

liyetlerini yürüten PTT eğitim merkezi, yabancı dile iliş

kin hizmet içi eğitim programlarmın sayısını arttırıp, 

daha çok sayıda personelin yararlanmasını aağlıyacak şe

kilde, çalışmalarını iilke düzeyinde yaygınlaştırabilir.· 
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Yargı 

ı. PTT görevlilerinin büyük bir kısmını oluşturan 

yüzde 83'Unün ortaöğretim mezunu oldukları, araştırmanın 

bulgularından anlaşılmaktadır. PTT görevlilerinin yabancı 

dil düzeylerinin sadece ortaöğretimde verilen yabancı dil 

düzeyi ile sınırlı olduğundan, yabancı dil düzeylerinin 

yetersiz oluşu, görevleri sırasında yabancılarla iletişim

lerinde yetersiz olmaları açıs2ndan sorunlar yaratabilir. 

2o PTT görevlilerinin o~, anlama, yazma ve konuş

ma düzeylerinin yeterli olmadığı, herşeyden önce bu temel 

bilgilerinin geliştirilmesi için, hizmet içi eğitim ihti

yaçları olduğu sonucuna varılmaktadır. 

3. PTT görevlilerinin yabancı dil öğrenmeye duyduğu 

gereksinmenin, görevlerinde yabancı dil bilmeye duydukla~ı 

ihtiyaçtan kayna~landığı ve büyük bir çoğunluğunu oluştu

ran PTT görevlilerinin çalıştıkları kurumdan yardım görme

dikleri bulgulardan anlaşılmaktadır. PTT Genel Müdürlü~

ce düzenlenen yabancı dil programları hazırlanırken, bu 

eksikliklerin ve yetersizliklerin gözönüne alınması gerek

mektediro Özellikle kururnca yürütülen hizmet içi eğitim 

programlarının daha çok sayıda personeli kapsayacak şekil

de geliştirilip yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu düşü

nülmektedir. 

Uygulayıcılar İçin Öneriler 

ı. PTT Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet içi 
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eğitim faaliyetlerini yürüten PTT Eğitim Merkezi, perso

nelinin yabancı dil bilgi düzeylerini ön değerlendirme ile 

saptayı~, belirli aralıklarla hizmet içi eğitim programla

rı düzenleyip, ülke düzeyinde yaygınlaştırmalıdır. 

2. İlgili kururnca PTT görevlilerinin yabancı dil

deki okuma, anlama gücünü geliştirebilmesinin sağlanması

na yönelik periyodik yayınlar sağlanmalıdır. 

3. PTT görevlilerinin tümüne yönelik kurs ve semi

nerlere katılma imkanı verilmelidir. 

4. Kururnca düzenlenen yabancı dil kursları sa-

yı ca artırılıp, daha çok sayıda PTT gö·revlisine yararlan

ma imkanı tanınmalıdır. 

Araştırmacılara Öneriler 

Bu araştırma sade ce S irkeci PTT 'sinde çalışan PTT 

görevlilerinin yabancı dil hizmet içi eğitim ihtiyaçları

nı saptamaya yöneliktir. Bu nedenle araştırmacılar; 

ı. Türkiye'deki tüm PTT görevlilerinin hizmat içi 

eğitim ihtiyaçlarını saptamaya yönelik araştırmalar yap

malıdır. 

2. Kururnca düzenlenecek hizmet içi eğitim program

larının verimini saptamaya yönelik araştırmalar yapmalı

dırlar. 

3; ~T Eğitim Merkezine yardımcı olmak amacıyla ye

ni bir hizmet içi eğitim modeli geliştirmelidirler. 
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EKA 

AÇIKLAMA 

Sayın PTT Görevlisi, 

Mesleğiniz gereği, doğrudan halka hizmet veren bi:r 

çalışma olarak, halkla iletişim içerisindesiniz. Halkımı

zın yanı sıra çeşitli nedenlerle ülkemize gelen yabancı

ların haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin hiz

metlerde vermektesiniz. Daha iyi bir yabancı dil eğitimi

ni gerçekleştirmeye yardımcı olabilmek için, sizlerin ya

bancı dil bilme düzeyiniz ve karşılaştığınız sorunlar ile 

ilgili bir araştırma yapma gereği duyulmuştur. 

Anket Anadolu Üniversitesinde sürdürülen bir yüksek 

lisans tezine gerekli verileri sağlamak için hazırlanmış 

olup, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, PTT ça-

lışanlarının mevcut durumu, ikinci bölümde, yabancı dil 

bilgisine dayan~~ hizmet içi eğitim ihtiyaçları yer almak-

ta dır. 

Anket formunu dikkatle doldurmak suretiyle, yaban-

cı dile ilişkin sorunlarınızın çözümü için gelecekte ha

zırlanacak nitelikli bir hizmet içi eğitim programının ger

çekleşmesine katkıda bulunabilirsiniz. Vereceğiniz cevaplar 

kesinlikle bilimsel amaçların dışında kullanılmayacaktır. 

Anket~~ hiç bir bölümüne ADINIZI SOYADINIZI YAZMAYINIZ. Bu 

takdir~e daha samimi cevaplar vereceğinizi ~ar, katlanaca

ğınız zahmetler için teşekkürlerimi sunarım. 

Nilgün SARIGtlL 
Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eskişehir 
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ANKET 

BÖLflM A 

Aşağıdaki sorularla ilgili seçeneklerden durumunu

za uygun olanın karşısına (x) işareti koyunuz. Lütfen bir-
den fazla seçenek işaretlemeyiniz. 

ı. Yaşınız? 

( ) a. 18-25 
( ) b. 26-JQ 
( ) c. 31-35 
( ) d. 36-40 

2. Cinsiyetiniz? 

( ) a. Kadın 
3. Toplam Hizmet sureniz 

( ) a.0-5 yıl arası 
( ) b. 6-11 yıl arası 
( ) c. 12-17 yıl arası 
( ) d. 18-23 yıl arası 
( ) e. 24 ve üstü 

? 

( ) e. 41-45 
( ) t. 46-50 
( ) g. 50 ve Ustü 

( ) b. Erkek 

4. Eğitim düzeyiniz? 

( ) a. Ortaokul 
( ) b. Lise ve dengi okullar ( ) c. İki yıllık Yüksek Okul 
( ) d. Fakiilte 

5. Yabancı dil bilme 
düzeyinizi belirtiniz? 

( ) a. Çok iyi 
( ) b. İyi 
( ) c. Orta 
( ) d. Az 
( ) e. Hiç 
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6. Hangi yabancı dili biliyorsunuz? 

( ) a. İngilizce 

( ) bo Almanca 
( ) c. Fransızca 
( ) d. • • • • • • • • • • • 

Not: İngilizce, Fransızca ve Almanca dışında bildiğiniz 
yabancı dili belirt:i.niz.· 

1. Yabancı Dil bilginizi nasıl kazandınız? 

( ) a. Okulda 
( ) b. Kendi kendime 
( ) c. Özel dersone ve benzeri kurumlara devam ederek 
( ) d. Yurt dışında 

8o Bildiğiniz yabancı dile ilişkin yeterlik sınavına gir
miş iseniz sonucunun ne olduğunu belirtiniz? 

( ) a. Başarılı 
( ) b. Başarılı - para ödülü 
( ) c. Başarılı - derece yükselmesi 
( ) d. Başarısız 
( ) e. Girmedim 

9. Halen (ya da daha önce) katıldığınız bir yabancı dil 
programı varsa, bu program hangi kurumda yürütülmekte
dir? 

( ) a. Kültür dernekleri 
( ) b. Kurumunuzda açılan yabancı dil kursu 
( ) c. Dersane ve benzeri kurumlar 
( ) d·.· Yabancı dil programına katılmıyorum. 

lO~Yukarıda katıldığınızı belirttiğiniz yabancı dil prog-
ramL~ın yeterlik düzeyini belirtiniz? 

( ) a. Çok iyi ( ) d. Az 
( ) b. İyi ( ) e. Hiç 
( ) c. Orta 
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llo Halen yabancı dil öğrenmeye gereksinim duymanızın ne
denini belirtiniz? 

( ) a. Türkçe bilmeyen yabancılarla görevimin gerek
tirdiği iletişimi kurabilmek 

( ) b. Kademe ilerlemesi ya da daha iyi görev konumu
na gelmek 

( ) c. Boş zamanları değerlendirme isteği 
( ) d. Görevirole ilgili bilimsel ve teknolojik geliş

meleri yabancı dilde izleyebilmek 

12. Yabancı dil öğrenme çabalarınızda kurumunuzun, size 
ne gibi yardımları olmaktadır? 

( ) a. Parasal destek (Kurs, ki tap giderlerini karşı
lamak) 

( ) b. Çalışma saatleri içinde izin vererek 

( ) c. Kururnca açılan yabancı dil kuralarına göndere
rek 

( ) d. Diğer yıllardan (Yazınız) •· •• · ••••••••••••••• .' 

o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BÖLttM B 

Bu bölüm PTT çalışanlarınL~ yabancı dil bilgileri 

ile ilgili hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını saptamayı amaç

lamakte.dır. 

Cevapların doğru ya da yanlış olanı yoktur. İfade 

edilen her görüş için dört seçen~ verilmiştir. Durumunu-

za en uygun olanı seçenekten birini daire içine al:ı.nız. 

Çok Oldukça Biraz Hiç 
Yabancı Dilde, __ A ________ B ________ c ______ D __ 

ı. Oku~uğunuz bir metni anlama 
bakımından kendinizi yeter- A 
li buluyor musunuz? 

2. Dinlediği bir konuşmayı an-
lama bakımından kendinizi A 
yeterli buluyormusunuz? 

J. Düşündüğünüz bir konuyu an
latma bakımından kendinizi A 
yeterli buluyor munuz? 

4. Düşündüğünüz bir konuyu 
yazma bekımı~dan kendinizi A 
yeterli buluyor musunuz? 

5. Hizmet içi eğitim kursları 
ile PTT görevlilerinin ya-
bancı dil bilgilerini ge- A 
liştirebileceklerine görü
şüne katılıyor musunuz? 

6o Yabancılarla iletişim kura
bilmeniz açısından kendini- A 
zi yeterli buluyor musunuz? 

B C D 

B C D 

B C D 

B C D 

B C D 

B C D 
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