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ÖNSÖZ 
 

 
NLP, İngilizce Neuro Linguistic Programming olarak adlandırılan bir 

sistemler bütününün kısaltılmış şeklidir. Neuro, bireyin nörolojik sistemini; 

linguistic, dilbilimini, yani bireyin kendisi ve çevresi ile kurduğu iletişimi ve 

programming ise duygu, düşünce ve davranışlarımızı tıpkı bir bilgisayar yazılım 

programı gibi programlayarak sonuca gitmeyi ifade etmektedir. 

 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Eğitim Merkezi tarafından 

gerçekleştirilen eğitimlerde Nöro Linguistik Programlama kısmi olarak 

kullanılmaktadır. Ancak NLP’nin sistematiği ve bütünü dikkate alındığında şirket içi 

(Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.) eğitimlerimizde (İngilizce eğitimlerinde) 

ilk defa kullanılmaktadır.  Türkiye’de Nöro Linguistik Programlama eğitimlerinin 

çoğunda, konular parça parça ele alınmaktadır. 

 

Yapılan çalışmada,  çalışanlarımızın temsil sistemleri, hangi beyin lobunu 

kullandıkları tespit edilerek ve dönüşüm şekli anlatılarak, temsil sistemlerine uygun 

eğitimler (İngilizce) hazırlanmıştır. Ardından beyin lobuna uygun bir anlatımla, 

öğrenme aşamalarından bilinçli yetersizlik aşamasında, çalışmanın yoğunluğuna 

rağmen öğrenmede fazla sonuç alınamadığı ifade edilmiştir. Buna göre çalışanların 

beklenti düzeyleri ayarlanmış ve bilinçli yeterlilik dönemine geldiklerinde başarının 

rahatlıkla yakalanacağı açıklanmıştır. 

 

Araştırmanın,  uçsuz bucaksız denizde bir damla olduğunun bilinciyle, 

henüz bakir olan bu alanda yapılan birkaç çalışmadan biri olarak bundan sonraki 



 

ii 

çalışmalara katkıda bulunması dileğimizdir. Çalışmanın hazırlanma aşamasında pek 

çok kişinin değerli katkıları olmuştur.  Bu nedenle çalışmanın her aşamasında bilgisi, 

desteği ve yönlendirmesiyle beni motive eden ve değerli katkılarını esirgemeyen 

danışmanım Yard. Doç. Dr. Recep Yurt’a, Yard. Doç. Dr. Abdülhakim Koçin’e, jüri 

başkanı Yard. Doç. Dr. Faruk Yaşaroğlu’na, diğer yüksek lisans ders hocalarıma;  

Nöro Linguistik Programlama ile tanışmamı sağlayan NLP eğitmenleri Selin 

Alemdar ve Yahya Hamurcu’ya ve maddi manevi desteklerinden dolayı eşime ve 

oğluma teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ 
 

Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde geliştiği ve hızıyla yaşamımızı 

kolaylaştırdığı düşünülürse, yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğu söylenebilir.   Artık 

bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bilinmektedir. Az bir emek ve düşük bir 

maliyetle istenilen bilgi cebinizdeki telefona ya da evinizdeki bilgisayar ekranına 

gelebilmektedir. Ancak bilginin var olması ve bilinmesi insanlara fayda sağlayacağı 

anlamına gelmemektedir. Amerikan düşünürlerinden Thomas Henry Huxley’nin 

“Hayatın gerçek amacı, bilgi değil eylemdir.” sözünde olduğu gibi insanın amacı 

bilgi edinmek değil bilgiyi kullanabilmektir. 

 

Geçtiğimiz asrı bir değişim ve gelişim süreci olarak adlandırabiliriz; çünkü 

son yüzyılda tüm medeniyet tarihindeki kadar keşif ve icat yapıldığı söylenebilir.  

 

İnsanları tanımaya yönelik olarak asırlar boyu çeşitli bilimsel araştırmalar 

yapılagelmiştir.  19. ve 20. yüzyılda psikolojinin gelişimi ile insanın iç dünyası 

keşfedilmeye başlanmıştır. Sanayi çağına girildiği günden itibaren insandan daha 

fazla yararlanma yolları incelenmektedir.  Bu bağlamda son çeyrek yüzyılda ortaya 

çıkan gelişmelerden biri de kısaltma şekliyle bilinen Nöro Linguistik 

Programlamadır. 

 

 “İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fakirliği, öğrenmeyi yapan 

insanın zihnidir”  (Robbins, 1995:39).  Bu ifade ile insan zihninin her şeyi 

yapabileceği bir yeteneğe sahip olduğu anlatılmaktadır.  Hayatta istenilen sonuçları 

almanın ilk anahtarı, zihnimizi etkin olarak kullanmayı öğrenmektir.  Diğer anahtar 

ise dünyayı algılamamızı etkileyen önemli etkenlerden biri olan fizyolojimizin 

durumu ve onu kullanma tarzı olmaktadır. 
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“İnsanoğlunun yapabileceklerinde sınır yoktur. Tek sınır insanların 

kendileridir”  (Biçer, 1999:22).   Bu ifade Nöro Linguistik Programlama  (NLP) ya 

da Sinir Dilini Programlamanın ilgilendiği alanı anlatmak için en uygun ifadelerden 

biridir.  NLP tekniği insanın algılama ve öğrenme şekli, kendini ve çevresini tanıma 

süreçleri, iletişim becerileri, öğrenme sistemleri ve insan davranışlarına kadar uzanan 

tüm bilişsel ve bedensel süreçler ile ilgilenmektedir. 

 

NLP tekniği, özellikle iş dünyasında, yönetim, iletişim, motivasyon, kişisel 

gelişim, hedef belirleme ve liderlik gibi konularda farklılaşma sağlamakla kalmayıp, 

aynı zamanda sporda, aile yaşamında ve kendini geliştirmede uygulanabilmektedir.   

Başarıya ulaşmak ve kişisel mükemmelliği yakalamak isteyen insanların, 

değiştirmesi gereken tutum ve inançlarını değiştirmeyi kolaylaştırarak kişisel 

hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bundan dolayı kişilerin motivasyon, 

karar alma, yaratıcılık, iletişim gibi basit zihinsel stratejileri benimsemesi esnasında 

NLP tekniği, yeniden değerlendirmeler sağlamakta, bu kişilerin başarılı bireyler 

haline gelmelerine de olanak sağlamaktadır. 

 

NLP tekniğinin iş yaşamındaki yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

• İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurmasına yardımcı olur. 

• Öğrenme sürecini hızlandırır ve öğrenmeyi etkin kılar. 

• Değişimi gerçekleştirir, ilgi ve çalışma alanına uygun yönetim biçimi 

bulunmasını sağlar.  

• Duyarlılığı artırarak, davranış ve tutumlardaki titreşimlerin sezilip 

yorumlanmasını sağlar.  

• Bireysel performansı doruğa çıkarır.  

• Yaratıcılığı geliştirir.  

• Mükemmelliği hedefler, kişisel mükemmelliğin, örgütsel mükemmelliğe 

ulaşmasını sağlar.  

• Daha etkin iç ve dış iletişimle, mutluluk ve tatmin düzeyini yükseltir. 

Böylece aidiyet duygusunu geliştirir. 
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• Motivasyonu arttırır.  

• Bireyin takım yönetme becerisi, sunuş ve liderlik yeteneği, görüşme ve 

hedef yerleştirme yeteneklerini geliştirir. 

• Seçenekleri arttırır, etki alanını genişletir.  

 

Bir işletmenin en değerli varlığı insanlardır. İnsanların kendilerini daha iyi 

tanımaları, başarıya güdülenmeleri, çevresindekilerle daha iyi iletişim kurmaları ve 

onları daha iyi anlamaları sonucunda bu kişilerin verimliliklerinin ve kapasitelerinin 

arttığı ve o işletmeye büyük bir katma değerin katıldığı bilinmektedir. 

 

Başarılı insanların örnek davranışlarının taklit edilmesine NLP’de 

modelleme  (Aynalama) denilmektedir.  Modellemenin kurumsal düzeyde 

yapılmasına ise kıyaslama ismi verilmiştir.  NLP’yi iyi bilen ve kişisel bazda 

modellemeyi iyi yapan kişilerin çoğunlukta olduğu bir işletmede örnek bir kurumun 

model alınması, yani kıyaslama yapılması çok daha kolaydır. 

 

Çalışma giriş ve altı bölümden oluşmaktadır. Girişte, bu çalışmanın yapılış 

nedeni anlatılmaktadır. 

 

Birinci bölümde yetişkin eğitimi konusu yer almaktadır. Bu bölümde 

yetişkin eğitimi tanımlanarak insanların öğrenme tarzları, öğrenci olarak yetişkin ve 

yetişkinin öğrenme tarzı açıklanmıştır. Yetişkin eğitimini incelerken, nasıl 

öğrenildiği ve nasıl öğretileceği konusunu şekillendiren temel kavramlar göz önünde 

bulundurulmaktadır.   Koçluk ve performans modelinin ne olduğu, modellerin 

yetişkin üzerindeki etkileri, öğrenim sonucunun değerlendirilmesi incelenmektedir.  

Ayrıca müfredat programının öğeleri açıklanmıştır.    

 

İkinci bölümde NLP tanımlanarak, tarihsel gelişimi ve dayandığı temel 

psikolojik yaklaşımlar incelenmektedir.  Günümüzde kullanıldığı alanlar belirtilerek 

hayattaki uygulamalarının dayandırıldığı temeller oluşturulmaya çalışılmaktadır.  
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Öncelikle NLP’nin kabul ettiği ilkeler ele alınmakta, ardından öğrenme sistemleri 

açıklanmakta ve temel olarak zihnin çalışma prensipleri üzerinde durulmaktadır.  

Öğrenme sistemlerinde, karşılaşılan bilginin algılanış şekli incelenmekte,  insan 

algısının duygu, düşünce ve davranış ile dil ilişkisi aydınlatılmaya çalışılmakta ve iç 

dünyamıza ait yapılara dönüşüm analizi yapılmaktadır. Ayrıca insanlar arası 

mükemmellikle ilgili olarak meta programları incelenmektedir.  NLP’nin zihinsel 

süreçler sonucu ortaya çıkan davranışlarla ilgilenmesinden dolayı, zihinsel sürecin 

oluştuğu beyin yapısına, bilişsel faaliyetlerin başlamasına neden olan algılamayı ve 

algılamayı yönlendiren kişisel algılama filtrelerine değinilmektedir. İnsanların 

düşünceyi ne şekilde oluşturduğu, bilginin zihindeki yolcuğu, öğrenmenin 

aşamalarının neler olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır.  Sonuç olarak NLP’nin bir 

sistemler bütünü olduğu ve bütünün ifade ettiği şekliyle sürecin nasıl işlediği 

irdelenmeye ve netleştirilmeye çalışılmaktadır.  

 

Üçüncü bölümde araştırmanın metodu incelenmekte, yapılan araştırmanın 

amacı belirtilmekte ve önemi üzerinde durulmaktadır.   Problem cümlesi ve alt 

problemler oluşturulmakta, çalışma hakkındaki varsayımlar, araştırmanın 

sınırlılıkları ve tanımlar açıklanmaktadır. 

 

Dördüncü bölümde ise araştırmanın yöntemi, örneklemi ve evreni 

incelenmekte, veri toplama aracı, anket uygulaması ve verilerin çözümlenmesi ele 

alınmaktadır. 

 

Beşinci bölümde yapılan çalışmadan elde edilen bulgular 

değerlendirilmektedir. Altıncı bölümde ise sonuçlar açıklanmakta ve öneriler 

getirilmektedir. 

 
 
 
  

 

 



 

 

2. YETİŞKİN EĞİTİMİ 
 

Bu bölümde, araştırmaya ilişkin problem durumu, problem cümlesi, alt 

problemler, araştırmanın amacı ve önemi varsayımlar, sınırlılıklar ve kullanılan 

kavramların yer almaktadır.  Yetiş eğitimi hakkında bilgi verilecek, insan nasıl 

öğrenir sorusunun cevabı aranacak ve öğrenci olarak yetişkinin eğitimden 

beklentileri neler olduğu irdelenecektir. 

 

2.1. Yetişkin Eğitimi Nedir? 
 

“Eğitim genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci”  

(Tutum, 1979:117) olarak tanımlanmaktadır.  Eğitimin daha spesifik tanımları da 

yapılmıştır.  Bunlardan birinde “eğitim önceden saptanmış amaçlara göre, insan 

davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan, planlı etkinlikler dizgesi”  

(Taymaz, 1981:3) olarak ifade edilmektedir.   Bu ifadelerden hareketle personel 

eğitimi tanımlanmak istenirse şöyle denebilir:  Personel eğitimi çalışanların ve 

onların oluşturdukları grupların,  işletmede şu anda sahip oldukları görevleri daha 

etkin bir şekilde yapabilmeleri için,  onların mesleki bilgilerini geliştiren, rasyonel 

karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarına olumlu katkılar yapmayı 

amaçlayan, bilgi ve becerilerini artıran eğitsel faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır  

(Bülbül, 1991:41). 

 

Yetişkin eğitiminde etkili olmak istiyorsak, şirketlerle ilgili görüşlerimizi 

gözden geçirmemiz gerekmektedir.  Günümüzde hala rasyonel verimlilik 

modellerine odaklanmış, hiyerarşik bir yapıyı sürdürmeye çalışan, ancak 

yeteneklerinin sınırlarına ulaşmış kapalı bir yapı vardır.  Yapılması gereken, 

elimizdeki tüm araçları kullanarak insan yeteneğini harekete geçirmek ve bunları 
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işyerine ve topluma yönlendirmek olmalıdır. Öğrenme ve eğitime odaklanan insancıl 

görüşlerle performans geliştirmeye yönelen davranışçı görüşler arasında kararsızlık 

yaşanmaktadır  (Baltaş,  2006:8). 

 

Eğitim, sonunda bir beceri kazandırmalı veya davranış değişikliği meydana 

getirmeli; eğitime harcanan emek işletmeye faydalı olmalıdır ki, hizmet içi eğitimin 

ya da iş başında eğitimin bir yararı olsun. 

 

Bir işletmenin en önemli sermayesi insandır  (çalışandır).  Çalışanın mesleki 

bilgi ve becerilerinin düzeyi ile işletmenin verimlilik düzeyi arasında olumlu bir 

ilişki bulunduğu bilinmektedir.  Bununla birlikte verimlilik insanın sadece bu yönüne 

bağlı değildir.  Eğitilmiş işgücü, “toplumsal bir ortam olan işyerinde, çevresindeki 

kişilerle iletişim kurabilen, işe karşı olumlu bir tutuma sahip olan, aynı zamanda iş 

başında yeni bilgi ve becerileri kazanmaya açık ve hevesli olan kendini yeni 

durumlara uyarlamaya çalışan kişiler” olarak tanımlanmaktadır.  Bu ise işçilerin 

mesleki bilgi ve becerilere ek olarak işyerine, işe, işyerindeki kurallara ve işyerindeki 

insanlara karşı olumlu bir tutuma da sahip olmalarını gerektirmektedir. 

 

Çalışan işindeki performansı bir yandan bilgisine, becerilerine ve tutumuna, 

öte yandan işyerindeki koşullara bağlanmaktadır.  Çalışanın yaptığı işe ilişkin bilgi 

ve beceri dereceleri onun işteki ehliyet derecesini; işyerine, işe ve işyerindeki 

insanlara karşı takındığı tutum ve işyerindeki koşullar da onun işine karşı güdülenme  

(motivasyon) derecesini belirlemektedir.  

 

Bilgi ve becerilerimiz, gördüğümüz eğitimin, geçirdiğimiz yaşantıların ve 

kazandığımız tecrübelerin birikimi yoluyla oluşur; iş başında ve hizmet içi eğitim 

yoluyla artırılabilir. Tutumlarımız ise bir yandan geçirdiğimiz yaşantıların ve 

tecrübelerin bir sonucudur; bir yandan da belli bir durumda içinde bulunduğumuz 

koşulların ürünüdür. Bir çalışanın işyerindeki tutumları hizmet içi eğitim yoluyla 

geliştirilebilmektedir.  Fakat bu yeterli olmamaktadır; çalışanların olumlu tutumlar 
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geliştirmeleri ve göstermeleri için, iş yerindeki koşulların da iyileştirilmesi 

gerekmektedir.  Sağlık ve güvenlik koşulları bunlar arasında önemli bir yer 

tutmaktadır  (Bülbül, 1991:43). 

 

Bir işletmenin hizmet içi eğitim programları uygulamasının arkasında yatan 

temel amaç, işgörenlerin işyerindeki performans düzeylerini, dolayısıyla da 

verimliliklerini artırmaktır. 

 

İnsan faktörü ile fark yaratmak için çalışanlarımıza yalnızca mesleki bilgi-

beceri kazandırmak yetmemektedir.  İnsanlara kendilerini tanıma fırsatı verilmeli, 

organizasyon için değer katabilecek duruma getirilmeli, bunun için de 

potansiyellerinin keşfedilmesi ve kapasitelerinin artırılması, yaşamlarının geneline 

değer katılması ve mutlu olmalarının sağlanması gereklidir.  Bu da ancak çalışanların 

yaşam anlayışlarının, bilinçlerinin, kişilik özelliklerinin gelişmesi ile mümkün 

olabilir. 

 

2.2. İnsan Nasıl Öğrenir? 
 

Öğrenme, psikolojinin öteden beri üzerinden durduğu bir konudur.  Hatta 

psikolojide "öğrenme psikolojisi" diye adlandırılan bir özel çalışma alanı da ortaya 

çıkmıştır.  Psikoloji ve eğitim alanlarında yapılan yeni araştırmaların bulguları ile 

öğrenme olgusu çok yeni boyutlar kazanmış; bunlara dayalı olarak, öğrenme ve 

öğretme süreçlerine bakış açımızda eskisine göre değişiklikler olmuştur.  Kuşkusuz 

bu değişiklikler eğitim uygulamalarına da yansımaktadır.  Davranışları doğuştan 

getirilen ve sonradan kazanılan davranışlar olmak üzere iki kümede ele alabiliriz. 

 

Biz insanlar öğrenilmiş davranışlarımızı, öğrenme gizilgücümüz sayesinde, 

çevremizle etkileşim yoluyla kazanıyoruz.  Birey çevresiyle etkileşimini beş duyu 

organı ile yapar; etkileşim bireyin ölümüne kadar sürer. 
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Öğrenilmemiş  (doğuştan getirilen) davranışlara bir türün sağlıklı olan tüm 

üyeleri aynı derecede ve aynı mükemmellikte sahiptirler; bu konuda bireysel 

ayrılıklar söz konusu değildir.  Öğrenilmiş  (sonradan kazanılan) davranışlar ise, 

bireyin kendi yaşantısının ürünü oldukları için, hem mükemmel değildirler, hem de 

bu konuda bireylerarası farklılıklar söz konusudur.  Çünkü her bireyin çevresiyle 

yapageldiği etkileşimler bireyin kendine özgüdür ve bireyin yaşantı birikimi 

yapageldiği etkileşimlerle sınırlıdır. 

 

Birey çevresini fark etmeye başladığı andan itibaren  (bazılarına göre bu ana 

rahminde başlamaktadır), beş duyu organı yolu ile gelen uyarıları algılar ve bunlara 

tepkide bulunur.  Birey ile çevresi arasındaki bu uyarıcı tepki sürecine etkileşim 

diyoruz.   İletişim de bir etkileşim biçimidir. 

 

Öğrenilmiş davranışlarımız, çevremizde yapageldiğimiz etkileşimlerin, 

iletişimlerin sonucunda geçiregeldiğimiz yaşantılarımızın ürünüdür.  "Yaşantı ürünü, 

nispeten kalıcı izli bir davranış değişmesi" olarak tanımlanabilir.  Burada iki husus 

vurgulanmaktadır.  Birincisi, öğrenmenin yaşantı ürünü olmasıdır, bu da bireyin 

bizzat kendisinin, öğrenme konusu ile ilgili etkileşimlerde, iletişimlerde bulunmasını 

gerektirir.  Bireyin kendi yaşantılarına dayanmayan bir öğrenme düşünülemez.    

İkincisi,"kalıcı iz" ile ilgilidir.  Bunun anlamı şudur:  Birey yaşamı boyunca pek çok 

etkileşimlerde bulunur; insanlarla iletişim içinde olur, fakat bunların çoğu onun 

yaşantısına girmeyebilir ve onda bir süre kalacak bir davranış değişmesine 

dönüşmeyebilir. Örneğin sınıfta öğrencilerinizi bir kısım uyarıcılarla 

etkinleştirebilirsiniz, fakat ertesi gün bunlar hatırlanmıyor olabilir.  Bu durumda 

öğrencilerde davranış değişmesi olmamış, kalıcı izli bir öğrenme meydana gelmemiş 

demektir   (Bülbül,  1991:45).  

 

Bireyin çevresi ile etkileşimi çok çeşitli yollarla olmaktadır.  Etkileşim 

evde, sokakta, okulda, işyerinde, her yerde sürüp gitmektedir.  Ancak, bunların her 

birinde davranışın kazanılması yolları farklıdır. 
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"Öğretim öğrenmeyi yönlendirme ve öğrenmesini sağlama çalışması  

(faaliyeti)dır." Yaşantılar yolu ile işleme durumundadır:  Yukarıda da değinildiği 

gibi, bireyin kendi yaşantılarına dayandırılmayan bir öğretme de söz konusu olamaz.   

Öğretme, "öğrenme yaşantılarının, öğrenmeyi sağlayacak biçimde düzenlenmesi"ni 

gerektirir; bu bizi "öğrenme ortamı"nın hazırlanması, öğretme "yöntemleri"nin 

seçilmesi konularına götürmektedir. 

 

Eğitim ise bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ile kısıtlı olarak, 

“istendik” davranışlar oluşturma sürecidir  (Ertürk, 1969:12).  Burada "istendik" 

sözcüğü, bireye kazandırılması hedeflenen davranışın "uygun" kabul edilmesini ifade 

etmektedir.  Örgün ya da yaygın eğitim programları ile hizmet içi eğitim, işbaşında 

eğitim programları bu kümeye girmektedir.  

 

2.3. Öğrenci Olarak Yetişkin 
 

Öğrenme sürecindeki çocuklar ile yetişkinler arasındaki farklar eğitim 

uygulamalarında da önemli farklar ortaya çıkarmıştır.  Örneğin ilköğretim dördüncü 

sınıfındaki bir grup çocuğun çoğunluğu 9 yaşındadır; fiziksel, ruhsal ve toplumsal 

gelişmelerinin belirli bir aşamasındadırlar; belirli bir öğrenme düzeyindedirler ve 

daha da önemlisi, sınırlı bir yaşam deneyimine sahiptirler. 

 

Diğer yandan, örneğin bir "yetişkin temel eğitim programı"na devam eden 

yetişkinlerin yaşları onsekiz–elli arasında olabilir; buna göre her birisi fiziksel, ruhsal 

ve toplumsal bakımdan farklı gelişim aşamalarında bulunabilir; karşılaştıkları 

sorunların çözümüne yönelik olarak karmaşık sorun çözme stratejilerini kullanıyor 

olabilirler ve her birisi zengin ve çeşitli yaşam deneyimine sahiptirler.  Gerçekten 

yetişkin öğrencilerin en önemli özelliği çeşitliliktir; bu durum kurumların, 

programların, eğitim felsefelerinin, öğretim yöntemlerinin de çeşitlenmesi sonucunu 

doğurmaktadır. 
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Yetişkinler için uygun öğretim yaşantılarının düzenlenebilmesi yetişkinlerin 

öğrenmeye ilişkin özelliklerinin ve tutumlarının bilinmesini zorunlu hale 

getirmektedir.  Yetişkinlerin yeni bilgileri öğrenme düzeyleri, doğuştan getirdikleri 

yetenekleri ile değil, daha çok yaşam biçimleri ve toplumsal rolleri ile ilgili olabilir. 

Örneğin,  bir yetişkinin matematik konularındaki başarısı bazı psikolojik faktörler 

tarafından engelleniyor olabilir; öğrencilik yıllarında matematik ile ilgili başarısız 

deneyimleri onda matematik korkusu yaratmış olabilir  (Bülbül, 1991:59). 

 

Öğrenme bilişsel  (cognitive), duyuşsal  (affective), psikolojik, biyolojik 

faktörlerin karşılıklı olarak birbirini etkilediği karmaşık bir süreçtir ve yetişkinlik bu 

faktörlerin birey üzerindeki etkisinin çoğaldığı bir dönemdir. 

 

2.4. Yetişkinler Nasıl Öğrenir? 
 

Çoğu düşünüre göre öğrenme, “bilgi ve tecrübe sonucu davranışta oluşan 

sürekli değişim”dir.  Öğrenme, kurumsal düşüncelerden uygulama ve tecrübelerden 

elde edilen bilgilerle insan inançlarını, değerlerini, tutum ve davranışlarını değiştirme 

sürecidir.  Şu halde, öğrenme sonucu bilgi ve tecrübe birikimi olmaktadır. Bunun 

sonucunda insan değer ve davranışlarında sürekli nitelikli bir değişim meydana 

gelmektedir  (Eren, 2001:25).   

 

2.5. Yetişkinlerin Öğrenmeye İlişkin Özellikleri 
 

              Yetişkinlerin öğrenmeye ilişkin olarak çocuk ve gençlerden farklı, 

kendilerine özgü birçok özelliği vardır.  Bunlar yetişkinlerin kendilerine, ailelerine, 

işlerine, topluma karşı sorumlulukları oluşundan, asıl işlerinin öğrencilik 

olmamasından, bir deneyim birikimine sahip oluşlarından kaynaklanmaktadır.   

 

Yetişkin, yaşamı süresince bir deneyim birikimine  (bilgi, beceri, tutum) 

sahiptir.  Sınıfa bu birikimi birlikte getirirler.  Eğitimde bu deneyimlerinin 
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kullanılmasını bekler.  Deneyimlerine uygun düşen yeni öğrenmeleri kabul etme, ters 

düşenlere karşı direnç gösterme eğilimindedir. 

 

Yetişkinlerin öğrenme gereksinimleri daha çok karşılaştıkları sorunlara 

dayalıdır. Sorunlarına hemen çözüm getirebilecek öğrenmelere ilgi gösterirler.  

Zamanları değerlidir; bu yüzden sorunları ile doğrudan ilişkisi olmayan etkinliklere 

zamanlarının harcanmasından hoşlanmazlar  (Bülbül, 1991:60). 

 

Yetişkinler öğrenme ortamına yaşam boyu elde ettikleri bir deneyim 

birikimini de beraberlerinde getirirler.  Gençler geçirdikleri deneyimleri, rastlantısal 

olarak başlarına gelen bir olay olarak görürler; hâlbuki yetişkinler için deneyimleri 

kendileri demektir.  Yetişkinler kendilerini deneyimlerine göre tanımlarlar  (Witkin, 

1976:44). 

 

2.6. Yetişkin Eğitiminde Öğretme İlkeleri 
 

Yetişkin eğitiminde, belirlenen eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 

etkili olabilecek pek çok ilkeden söz edilebilir.  Bunlardan bir bölümü aşağıda 

sıralanmış ve açıklanmıştır. 

 

Bu ilkeler bir bütündür, hepsi birlikte bir eğitim görüşünü, yetişkin 

eğitimine bir bakış açısını oluşturmaktadır.  Önemli olan öğretmenlerin bu bakış 

açısını kavraması ve benimsemesidir. 

 

İlk İzlenim: Herhangi bir yetişkin çalışmasının ilk birkaç gününde, 

katılanların çalışmalar hakkında geliştirdikleri ilk izlenim çok önemlidir.  Bu izlenim 

olumlu ya da olumsuz olabilir.  İlk izlenim olumsuz ise bunu sonradan düzeltmek 

zordur.  İlk izlenim gerçek durumu yansıtmayabilir.  Örneğin, kendileri için çok 

"yararlı" olabilecek bir çalışma hakkında yetişkinler başlangıçta "yararsız" izlenimi 

edinmiş olabilirler ya da aslında çok iyi anlaşabilecekleri bir öğretmen hakkında şu 
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ya da bu nedenle, olumsuz bir izlenim almış olabilirler.  Gerçek bu da olsa, 

öğrencilerin ilk izlenimlerine dayanarak, kurs ve öğretmen hakkında 

geliştirebilecekleri ilk algı onların kursa karşı tutumlarını, dolayısıyla ilgilerini ve 

başarılarını etkileyecektir. 

 

İlgi: İnsanlar (ve özellikle yetişkinler) kendilerine hoşnutluk veren, doyum 

sağlayan, bir sorunlarına cevap olan ya da bir gereksinimlerini karşılayan, bir 

meraklarını gideren ve ilgilerini çeken konuları öğrenme eğilimindedirler.  Bunun 

tersine onları rahatsız eden, ilgilerini çekmeyen, günlük sorunlarına cevap getirmeyen 

ya da bir gereksinmeleriyle ilişkili olmayan ve geçmiş öğrenmelerine ters düşen 

konuları da reddetme eğilimi gösterirler.  Bu nedenle, bazı konular öğrenme 

sürecinde birey üzerinde olumlu bir etkiye sahipken, bazı konular da olumsuz bir 

etkiye sahiptir. 

 

Yetişkin için eğitim onun yaşamını etkileyecek önemli bir etkinlik 

olmayabilir.  O, çoğu kez bir okul öğrencisi gibi diploma almak amacında da değildir.  

İlgi duyması için eğitimin onun gerçek ihtiyaçlarına dayandırılması gerekir. 

 

Tekrar ve Pekiştirme: Tekrar yolu ile pekiştirme, öğrenmenin kalıcılığını 

sağlar.  Ancak tekrarın düzeyini iyi ayarlamak gerekir.  Yoksa gereğinden fazla 

tekrar usanmaya neden olabilir.  Özellikle devinimsel boyuttaki öğrenmeler için, 

bizzat yaparak uygulama ve öğrenmelerin bu yolla tekrarı, davranışın 

mükemmelleşmesini sağlar.  Tekrar ve uygulama, öğrenmeyi hemen izlemelidir.  

Araya uzun zaman girerse, etki azalır. 

 

Yoğunluk: Öğrenmede etkileşimin birey bakımından yoğunluğu, 

öğrenmeyi kolaylaştırır.  Etkileşim ne derecede sıcak, heyecan verici, çekici, canlı ve 

etkileyici ise, o derece kolay öğrenilir ve öğrenilen unutulmaz. Daha çok duyu organı 

etkileşime girdikçe ve öğrencinin katılımı arttıkça öğrenilenlerin kalıcılığı artar. 
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Ortak Amaç: Öğretim hedefleri, sınıfın ortak hedefleri haline 

getirilmelidir.  Bu durum amaçların öğrencilerle birlikte kararlaştırılmasını gerektirir. 

Öğretmenin, dersin ve öğrencilerin amaçlarını bağdaştırabilme hünerini göstermesi 

gerekir. 

 

Açık Kurallar: Kurslarda öğrencilerin uyacakları kurallar, kursun başında 

açık hale getirilmelidir.  Kurallar katı ve gereğinden fazla olmamalıdır.  Kuralların 

bir bölümü yönetmeliklerde yer almış olabilir; bir bölümünü öğretmen kendisi 

koyabilir.  Bazı kurallar da öğrencilerle birlikte kararlaştırılabilir.  Yönetmelik 

maddeleri kursun başında açıklanmalı; öğretmen kendi isteklerini sebepleri ile 

birlikte açıklamalı; diğer hususlar da tartışılarak birlikte kararlaştırılabilmelidir.  

Bunlar yapılabilirse, ilerde sorunlar azalacak; kırgınlıklar, gereksiz tartışmalar 

önlenecektir. 

 

Kendini Değerlendirme: Öğretmen, öğrencilerinin kendi başarı düzeylerini 

kendilerinin değerlendirmesine olanak sağlamalıdır.  Bu özellikle yetişkin eğitiminde 

önemli bir husustur.  Amacımız değerlendirmek olmamalı öğretmek olmalıdır.  

Yetişkin öğrenci, "başaramamak" korkusunu yaşar.  Başkalarının yanında mahcup 

olmak istemez.  Önemli olan onun öğrenmesidir.  Eğer kendi başarı derecesini 

kendisinin değerlendirebilmesi için, ona ölçütler verilebilirse, yetişkinin mağdur 

olması önlenmiş olur, hem de bu değerlendirme yoluyla öğrenmesine de katkıda 

bulunmuş olabilir.  Gerçekte böyle kendini değerlendirme becerisine sahip bireyin 

özel yaşantısında da buna ihtiyacı vardır. 

 

Sorun Merkezli Öğrenme:  Öğrenme sorun merkezli olmalıdır.  Yani 

eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi, yetişkinin işi evi yaşamı ile ilgili sorunlarına 

yönelik olmalı bu sorunlara çözüm getirebilmelidir.  Sorun merkezli öğrenme, 

öğrenmeyi yetişkin için anlamlı hale getirir. 
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Yaşantı Merkezli Öğrenme: Öğretimde öğrencinin kendisinin yaşantıdan 

geçmesi hedef alınmalıdır. Yaşama dayanmayan bir öğrenme şekli düşünülemez.  

Öğrenci dinlerken içsel bir yaşantıdan geçmiyorsa, anlatılanların bir yararı olamaz. 

 

Serbest İletişim: Çalışmalar sırasında iletişime bir sınırlama 

konulmamalıdır.  Çeşitli nedenlerle, kendiliğinden oluşan sınırların kaldırılması 

sağlanmalıdır. 

 

Eğer öğretmen ve öğrenciler, çeşitli nedenlerle, bilgi, duygu ve 

düşüncelerini açıklamaktan çekinirlerse ya da öğretmen tarafından böyle bir 

sınırlama konulursa, öğrenmenin etkililiği azalır.  İletişimi açık tutmak, kuşkusuz 

öğrenme konusu ile hiç ilişkisi olmayan konuların konuşulmasına, konunun 

dağıtılmasına izin vermek anlamına gelmez.  

 

Serbest Davranma:  Öğrencilerin sınıftaki davranışları üzerine öğretmen 

tarafından, gereğinden fazla bir kontrol ve baskı konulmamalıdır.  Bu ilke özellikle 

yetişkin öğrenciler için çok önemlidir.  Böyle bir serbestlik kuskusuz saygısızlığa, 

başına buyrukluğa göz yummağı gerektirmez.  Açık kurallara uyulmasını istemek 

başka, kursta bir baskı uygulamak başka bir şeydir.  Baskı tepki doğurur.  Bu tepki, 

korku nedeniyle dışarıya dökülmemiş olabilir.  

 

Bu ilkelerin sayısı artırılabilir, ancak başta da işaret edildiği gibi bu ilkelerin 

temelinde yetişkin öğrenciye bir yaklaşım konusudur; yetişkin öğrenciyi merkeze 

alma, her şeyi ona göre  (onun gereksinimleri, onun özellikleri) ayarlamanın 

gerekliliğine inanma meselesi yatar  (Harmancı,  2006:44). 

 

2.7. Yetiştiricilik  (Coach) Modeli 
 

Yetiştiricilik veya bazen söylendiği gibi “davranışla örnek olma” yıllardır 

endüstri teknik eğitiminde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.  Yetiştiriciliğin 
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ilkeleri, İngilizcede COACH  (KOÇ) kısaltmasını oluşturan beş madde halinde 

tanımlanabilir.  Herhangi bir beceri eğitimi bu maddelerin hepsini içermelidir  

(Harmancı,  2006:45). 

 

C   (Clear Performance Model) Net Performans Modeli: Yetiştirici 

performans hedeflerini, kriterlerini açık olarak tanımlamalı ve rol modeli olarak bu 

kriterleri ustalıkla tutturabilmelidir. 

O  (Openness to Learning) Öğrenmeye Açık Olma: Yetiştirici, yeni 

becerileri öğrenmeye ve kullanmaya daha hazır bir ortam yaratacak etkinlikleri 

eğitime dâhil etmelidir. 

A  (Assesing Performance) Performansın Değerlendirilmesi: Beceri 

eğitimi, öğretilen becerilerdeki yeterliği ve belli bir performans standardına doğru 

gelişmeyi ölçecek yöntemler sağlamalıdır. 

C  (Communication) İletişim: Yetiştirici ile katılımcı arasında iki-yönlü 

iletişim olması, beceriyi kazanma ve eğitimde temel noktalardan birisidir. 

H  (Help and Follow-up) Yardım ve İzlem: Katılımcıların işyerlerine 

döndükten sonra becerileri uygulayabilmeleri ve bu sırada ortaya çıkan engelleri 

aşabilmeleri için, katılımcılar daha geri dönmeden izleme ziyaretlerinin planları 

yapılmış olmalıdır. 

 

COACH’taki maddelerin bir eğitim sırası veya modelini temsil etmediğini 

belirtmek gerekir; bu maddeler, herhangi bir eğitimde bulunması gereken eğitsel 

etkinlikleri tanımlar  (Harmancı,  2006:48).  

 

2.8. Beceri Nedir? Nasıl Öğrenilir? 
 

“Beceri, bir kişinin hem aklını hem de bedenini kullanarak, sıralı bir takım 

hareketler sonucunda bir işi yapabilmesidir”  (Tiryaki,  2006:41). 

 

               Bir beceri 3 basamaktan geçerek öğrenilir: 
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• Beceri kazanma: Bu ilk basamakta kişi, genellikle işin 

basamaklarının farkına varır. Birkaç uygulama ile bu basamakları 

öğrenir.  Bu aşamada eğitmen, beceriyi doğru bir şekilde 

öğrenebilmesi için kişiye yardımcı olur, yetiştiricilik yapar. 

 

• Beceride yeterlik: Bu basamakta kişi becerinin basamaklarını doğru 

bir şekilde bilir ve doğru bir şekilde uygulayabilir.  Ancak bir 

basamaktan diğerine geçerken bocalayabilir veya takılabilir. 

 

• Beceride ustalık: Bu basamak artık kişinin tam olarak doğru ve 

yetkin bir şekilde beceriyi uygulayabildiği anlamına gelir. 

 

2.9. Müfredat Programındaki Gelişim Öğeleri 
 

Eğitim, programcıların öğrenim amaçları neyi içermelidir sorusu ile ilgilidir.  

Bundan sonra programcılar konunun nasıl sunulması veya düzenlenmesi gibi 

öğrenim içerikleri ile ilgilenmelidirler.  Öyle ki, öğrenciler programı öğrenebilmeli 

veya deneyebilmelidirler.  Bir başka değişle, programcılar bilgi ve özellikle içerikle 

ilgilenmeli ve onların eğitim öğretim tecrübelerini ele almalıdırlar. Programcıların 

felsefi eğilimleri ne olursa olsun şu iki unsuru önemsemelidirler: Tüm programların 

tasarım ve gelişim modelleri nasıl olursa olsun bir içeriği vardır.  

 

2.9.1. İçerik Kavramları 
 

Eğitimcilerin ileri sürdüğü gibi içerik, bilgi ve metot öğrenmeden daha 

önemlidir.  Örnek bir ifade olan dikte etme (dictomise), içerik ve metot gerçekliğini 

içerdiği zaman, okulun müfredatında eşit şekilde yer almalıdır.  Gerçekte metod, 

içeriğin uzmanlaşmasının bir şeklidir ve metot, metodoloji ile alakalı bir yoldur.  

Parker ve Rubin’nin gösterdikleri gibi metotların önerileri tesadüfî veya düzenli 
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işlemler halinde bilgi ve insan aktiviteleri ile birleştirilmelidir.  Çeşitli metotlar, 

yaratıcı bilgi kadar iletişim ve yararlı bilgi elde etmeye de yardım edebilir. 

 

Üzerinde durulan metod, öğrencilerin kazandığı bilgilerin değerini azaltmaz. 

İçerik, okul vermeyi amaç edindiği bilginin öğretilmesinde daha önemlidir.  

Dewey’in yıllar önce tartıştığı gibi, okulun amacı, verilen bilgiden daha önemliyse  

(daha olumluysa), bu durumda bazı ilişkilere dikkat etmeliyiz.  Bazı sorunlar 

eğitimcilerle ilgilidir. Bu sorunlardan içerik, daha doğrudan bilgiler içinde uygun 

olmalıdır.  “Program planlamacı içerik seçerken, içerikteki potansiyeli hesaba 

katmalı ve hedefteki bütün zihinsel, sosyal, psikolojik ve bireysel öğrenci boyutlarını 

da dikkate almalıdır”  (Dewey,  1902:109). 

 

Bütün müfredatların içeriğinde; gerçekler, içerikler, genellemeler ve dahası 

anlamayı kolaylaştırmak için öğrencilere imkân sağlamak vardır.  Müfredatı 

uygulamak günlük hayata anlam kazandırır,  beklenti oluşturur ve sunuş sağlar. 

İçerik seçimi, anlama veya öğrencilerin bilgi düzeyine katkıda bulunmalıdır.  

 

2.9.2. İçerik Organizasyonu 
 

Müfredat da içerik organizasyonu yapan program yapımcıları genellikle iki 

yaklaşımı kullanır; mantıksal ve felsefi yaklaşımdır. Kesin kurallar içeren mantıki 

yaklaşım içerik düzenlenmesinde mutlak kuralları önplana çıkarır.   

 

Bir felsefi düzenlemede, müfredatçı düşüncede, “insan nasıl öğrenir?” veya 

“bilgiye ulaşma metodları nasıldır?” konuları üzerinde durulmaktadır.  İçerik ilkin 

somut tecrübe edilsin diye düzenlenir, daha sonra ise düzenleme soyutlanır ve buna 

felsefi yaklaşımda faktörlerin ardışık içeriği prensibinin bir anahtarı olarak 

eadlandırılır  (Hirst ve Peters,  1970:232). 

 



 

 

3.   NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING  (NLP)   
 

3.1. Tanımı, Amacı ve Unsurları 
 

NLP; Nöro Linguistik Programlama kelimelerin kısaltılması ile oluşmuş bir 

terimdir.  “Sinir isteminin sözcüklerle programlanması”nı ifade etmektedir  (Dövücü, 

2000:16).   Bir başka tanımda ise “NLP, Düşünce, dil ve davranış süreçlerini 

izleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl 

kullanılabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır”  (Knight, 1999:11). 

 

Başka bir tanımda, Neuro  (nöro)- Linguistic  (linguistik)- Programming  

(programlama); insanları anlamak ve etkilemek için oluşturulan psikolojik yetilerdir.  

İnsanların mükemmel performans göstermeleri durumunu inceler.  Kişinin 

bildiklerinden daha fazla esneklik, yaratıcılık ve daha fazla özgür davranışlar 

kazanması için kişiye fırsatlar sağlar  (Aslan ve Doğuelli,  1998:21).  

 

İngilizce “Neuro Linguistic Programming”in baş harflerinden oluşan NLP 

tekniğinin temeli, duyu organlarımızla algıladığımız mesajların beynimizde 

işlenerek, bizlerin davranışlarına yön vermesine dayanmaktadır. 

 

NLP ilk olarak, Matematikçi Richard Bandler ve Dil bilimci John 

Grinder’in kendilerine sordukları basit bir soruyla başlamıştır.  Sadece herhangi bir 

uzmanlık becerisine sahip bir kişi ile aynı beceriye sahip olmasına rağmen 

konusunda daha üstün olan birisi arasındaki farkın nedeni nedir?   (Grinder ve 

Bandler,  1979:333). 
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Bu tür sorularla, insanların dünyayı nasıl algıladıkları, nasıl düşündükleri, 

hissettikleri, beceri ve davranışlarını nasıl organize edebilecekleri konusunda bir 

model oluşturmaya çalışmışlardır.  Bu model, geliştirdiği tekniklerle kişilere tutum, 

bilgi ve becerilerde değişimler yapabilmekte ve yol gösterici prensipler ortaya 

koymaktadır. 

 

Amerikalı Grinder ve Bandler’ın amacı, başarılı psikologlarca kullanılan 

iletişim davranışı modellerini tanıyarak, daha sonra bu modelleri başkalarına 

aktarabilmekti. İlk yaptıkları çalışmalardaki hedefleri, teoriden çok, daha iyi iletişim, 

hızlı öğrenme ve herhangi bir alanda kişisel başarı için kullanılabilecek bir model 

geliştirebilmekti. NLP’nin ilk çalışmalarına önemli katkılar, antropoloji, psikoterapi, 

biyoloji ve sibernetik alanında çalışan İngiliz antropolog Gregory Bateson 

tarafından yapılmıştır  (Alder,  1998:3).  

 

NLP, insan organizmasında şaşırtıcı bir bilgisayar olduğunu varsayar; 

insanların beyinlerini nasıl kullanabileceklerini öğretmeye çalışır. NLP, kişisel 

gelişimi, değişimi, etkin iletişimi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için çeşitli modeller 

ve stratejilerden oluşmaktadır.   Bu nedenle de yönetim ve eğitim alanında sıkça 

kullanılmaktadır.  

 

NLP’nin açılımına baktığımızda, Nöro, Dilbilimi ve Programlamanın ne 

anlam ifade ettiğini açıklamamız gerekmektedir.  

 

Nöro; “beynimiz ve tüm duyu organlarımızı kullanarak dünyayı nasıl 

algıladığımızla, neler hissederek yaşadığımızla ve bunları aklımızda nasıl 

canlandırdığımızla ilgilenir.  Düşünmeye ve algılamaya, yani herhangi bir davranışın 

temelini oluşturan beyinsel süreçlere ve sinir sistemine yapılan bir göndermedir”  

(Alder, 2005:18). Bireyin dünyayı algılayış şekli buna yönelik davranışlar 

sergilemeye başlar ve değişimi başlatabilmek için bireyin dünyayı algılayış biçimine 
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müdahale etmek gerekir.   Özet olarak bu kavram ile görme, işitme, hissetme, tatma 

ve koku alma gibi duyusal nörolojik süreçler kastedilmektedir. 

 

Dilbilimi; dili kullanma, hayata bakışın sözcüklerle nasıl şekillendirildiği, 

nasıl yansıtıldığı ile ilgilenmektedir.   Dil kullanımı olmadan bilinçli düşünceyi 

zihinde canlandırmak kolay olmamaktadır.  Düşünceleri ve onları ifade etme şekli 

değiştirilebildiği takdirde, davranışlar da o oranda değişecektir.    “Dili kullanma 

şekli kişinin kimliğinin ve düşünce biçiminin dışa yansımasıdır”  (Knight,  1999:15).  

“Kişi dünyayı algılayış şeklini dili kullanarak ifade etmekte ve yine dil vasıtası ile 

düşünceyi zihninde canlandırabilmektedir.  Düşünceler ve düşünceleri ifade etme 

biçimi değiştirilirse davranışların değiştirilmesi de mümkün olacaktır” (Aytaç, 

1999:7). 

 

Programlama sözcüğü ise insanın kendini farklı, yeni, olumlu şekillerde 

düşünmesi, konuşması ve yeni davranışlar edinmesi demektir.  “Bir diğer tanımda 

programlamadan; davranışta ve sonuçta arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirebilmek 

için duygular ve inançlar dâhil olmak üzere düşünceleri düzenleme biçimi 

kastedilmektedir  (Alder, 2000:19)”. “Her davranış belli birtakım düşünce ve 

deneyim sonucu oluştuğundan, bunların zihindeki kodlaması değiştirildiğinde 

davranışlar da değiştirilmiş olacaktır”  (Biçer,  2000:10). 

 

NLP’nin başlıca amacı, insanların daha etkili bir biçimde iletişim kurmasına 

yardımcı olmak, kişisel ve kişilerarası iletişimde mükemmelliği yakalayabilmektir. 

Herhangi birinin, iletişim, terapi, kişisel gelişim veya zihinsel kontrol alanlarında 

başarılı ve güçlü olmasını sağlayabilmektir  (Aytaç, 2000:58).  

 

21. yüzyılın başarı bilimi ve yeni teknolojisi olarak ortaya çıkan NLP 

tekniği, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve 

davranış sistematiği olarak tanımlanmaktadır. 
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NLP, sibernetik, psikoloji, dil bilimi, bilgisayar ve matematik gibi birçok 

bilim dalı ve disiplin üzerine kurulmuştur  (Biçer,  2000:6). 

 

NLP’nin temelini oluşturan bazı varsayımlar vardır.  Bu varsayımları 

aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:  

 

NLP bir davranış biçimidir: Merak ve macera duygularınca 

biçimlendirilmiştir.  İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve neyin öğrenmeye değer 

olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır  (O’ConnorR ve McDermottian, 

2003:167). 

  

NLP bir yöntemdir: Her davranışın bir yapısı olduğu varsayımıyla ortaya 

çıkmıştır.  Bu yapı öğrenilebilmekte, değiştirilebilmekte ve modellenebilmektedir.  

Davranışların hangisinin faydalı ve etkili olduğunu anlamak algısal yeteneklerimize 

bağlı olmaktadır  (O’ConnorR ve McDermottian,  2003:168). 

 

NLP bir teknolojidir: NLP sistematiğini öğrenen birey, algılarını ve 

bilgilerini imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmaya çalışırken organize 

edebilmektedir  (O’ConnorR ve McDermottian,  2003:168). 

 

Ayrıca;  

NLP mükemmelliğin bilimi ve sanatıdır.  

NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.  

NLP değişim sanatıdır.  

NLP, beynin kullanma kılavuzudur  (O’ConnorR ve McDermottian, 

2003:169). 

 

NLP’nin temel hedefi, bireyin yaşam kalitesini artırmak, onu olumlu, 

ulaşılabilir, gerçekçi, kendine ve başkalarına faydalı, iyi yapılanmış, dengeli, hedef 

ve amaçlarının çatısını kurmuş bir insan haline getirebilmek ve harekete 
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geçirebilmektir.  Bunun için insanların daha etkili iletişim kurmasına yardımcı 

olabilmek, kişisel ve kişiler arası mükemmelliği yakalayabilmek amacındadır.  

“Bireyi iletişimde, empati kurmada, kişisel gelişimde, başarı, zihinsel kontrol 

alanlarında başarılı ve güçlü olmasını sağlamaktır”  (Alder,  2000:89). 

 

NLP'nin ilk dönemlerinde gelişimin ve değişimin odağına "düşünceyi" 

yerleştirmişlerdir.  Bu anlamda, NLP bir bilişsel-davranışsal  (cognitive-behavioral) 

model olarak da görülebilmektedir.  Buradaki "düşünceyi" oluşturan bileşenlere; 

sözcükler, iç konuşmalar, inançlar,  görselleştirmeler alınmıştır.  

 

NLP bu tanımla yetinmemiştir. Beş duyumuzla düşündüğümüzü de 

bulmuştur. Bizler düşünceyi beş duyumuzla oluşturmakta, saklamakta ve yeniden 

çağırmaktayız, Bu düşünce biçimine  (modalities) biçemler ve bunları oluşturan 

parçalara da  (sub-modalities) alt-biçemler denilmektedir.  Biçemler şu şekilde 

sırlayabiliriz;  

 

• Visual                     : Görsel  

• Auditory                 : İşitsel  

• Auditory tonal        : Sesler - müzik  

• Auditory dijital       : Sözcükler  

• Kinesthetic             : Dokunsal  

• Kinesthetic visceral: İç organlarda hissedilen duygular.  

• Tactile                    : Dokunma-basınç  

• Meta                       : Duygular  

• Olfactory                : Kokusal  

• Gustatory                : Tatsal  

 

İnsanlar farkındalığa bu duyularla ulaştıkları için, bu duyular, programlama 

dili olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla insanlar tecrübeleri anlayabilmekte, 

deneyimleri modelleyebilmekte ve aktarabilmektedirler.    
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“Bandler ve Grinder, zihnin, deneyimlerin ve kişiliklerin bu modelle 

oluştuğunu ve zihnimizde yarattığımız iç temsil sistemlerinin bu süreçte anahtar rol 

oynadığını anlamışlardır. Böylece 1880'lerde Wundt'un geliştirdiği ve psikolojide 

kullanılan İntrospektif modelin ötesine geçebildiler”  (Bernard,  2005:27). 

 

Düşüncenin bileşenleri çözüldükten sonra, tüm düşüncelerin sübjektif 

olduğu ve kişinin algı filtrelerinin bir sonucu olduğu da anlaşılmıştır.  Böylece bireyi 

kısıtlayan ve ona zarar veren tüm düşünceler de yeniden düzenlenebilmektedir.  

Buradan iki noktaya ulaşılmıştır.  Düşünce denilen şey biçemlerden, biçemler de alt-

biçemlerde oluşmaktadır. Yani alt-biçemlerin değiştirilmesiyle düşüncenin 

değiştirilebilmesi mümkün olacaktır.  İkinci nokta şudur:  Düşünceler belli bir sırada 

tekrarlanan biçemlerle oluşmakta ve buna stratejiler denmektedir.  “Her bir strateji de 

TOTE  (zihnin beden ile olan bağlantısı) modelindeki bir sibernetik sistemde 

harekete geçmektedir. Bu model de davranışı oluşturan düşünce(ler) yeniden 

programlanabilmektedir  (Biçer, 1999:23).  

 

3.2. Nöro Linguistik Programlamanın Tarihçesi 
 

NLP 1970'lerin başlarında, Amerika, Santa Cruz’da, California 

Üniversitesinde, dilbilimi konusunda çalışan Yardımcı Doçent John Grinder ile aynı 

üniversitede psikoloji okuyan Richard Bandler'ın birlikte çalışmasıyla başlamaktadır.  

Bandler aynı zamanda matematik ve bilgisayar ile ilgilenmektedir.  Psikolojiye ilgisi 

olan Bandler dönemin önde gelen psikiyatristlerini araştırmaktaydı.  Önce Virginia 

Satir'in seminer çalışmaları yazıya dökülmesi işiyle uğraşmaktayken Satir'in  (ünlü 

aile terapisti) uygulamalarında belirli kalıpların olduğunu keşfeder. Virginia Satir 

kullandığı kalıpların farkında değildir ve yaptığı terapileri sezgisel olarak yaptığını 

düşünmektedir. Bandler'ın bu çalışması NLP'de "İnsan Mükemmelliğinin 

Modellenmesi" ya da kısaca modelleme dediğimiz uygulamanın da başlangıcı olur ve 

çalışmaları yaparken John Grinder ile karşılaşır  (Alder,  2005:46). 
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Grinder 1960’lı yıllarda Avrupa'da ABD gizli servisi ve ABD Ordusu Özel 

Kuvvetler Birimi adına çalışmış ve orada çalışırken, dil asimilasyonu, kültürel 

davranışlar ve aksan kazanımı gibi konularda bir dilbilimci olarak ustalaşmış, 

antropoloji ve psikolojiyle ilgilenmiştir.  Bu ilginin sonucunda düşünce ve eylemin 

gizli gramatik yapısını keşfetmiştir. 

 

Bandler ve Grinder'ın bir araya getirdikleri ve "değişim dili" olarak 

adlandırılabilecek olan Meta-Model  (Üst Model-Modellerin dayandığı büyük 

model) “The Structure of Magic" adlı kitapla başlamaktadır.  Burada NLP başka bir 

dönemece gelmiştir: "İnsanların düşünme farklılıkları, onların olayları tecrübe 

etmelerinde farklılık meydana getirmektedir"  (Grinder ve Bandler, 1979:37). 

 

Bandler ve Grinder’in NLP ile ilgili çalışmalara başlamasından bu yana dört 

dönem geçirmiştir. Bu dönemler: 

 

• 1972–1978 Dönemi: Bandler ve Grinder’in Perls, Satir ve Erickson’u 

inceledikleri birinci dönem. 

 

• 1979–1985 Dönemi: NLP’nin temel yöntemlerinin üzerinde 

çalışmaların yapıldığı dönem. 

 

• 1986–1992 Dönemi: İnanç sistemleri, değerler, meta programlar ve 

zaman organizasyonu üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı üçüncü 

dönem. 

 

• 1993’den sonra: Benlik ve benliğin esasları üzerinde çalışmaların 

yoğunlaştığı dördüncü dönem. 
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Bugün ABD'de 100'ün üzerinde NLP enstitüsü ve 2 adet NLP üniversitesi 

vardır.  Avrupa'daki NLP enstitüsü sayısı da 50'nin üzerindedir.  ABD ve çoğu 

Avrupa ülkesinde NLP sertifikası bulunanlar bu uygulamaları yapabilmektedirler  

(Alder, 2005: 11).  Ülkemizde NLP çalışmaları yapılmakla birlikte çoğu amatörce 

sürdürülmektedir. Değişik adlar altında kurulan özel NLP Enstitüleri ülkemizde 

çalışmalarını sürdürmektedir.  Ülkemizdeki bazı üniversitelerin sürekli eğitim 

merkezinde NLP eğitimleri düzenlenmektedir. Ancak NLP konusunda kapsamlı 

çalışmalar sadece Yeditepe Üniversitesi’nde yürütülmektedir. 

 

İlk üç jenerasyonda NLP ile uğraşılar daha çok abartılmış başarı ve büyük 

hayalleri teşvik etmekteydi. Dördüncü jenerasyonda kişinin düşünce, his, eylem ve 

değerlerinde kendine özgü ve tek olduğu anlaşılarak insanın sahip olduğu değerler 

üzerinde durulmaya ve bunları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara ağırlık 

verilmeye başlanmıştır  (NLP-Nielsen,  2000:25). 

 

3.3. İlkeleri 
 

               Her yeni ortaya çıkan bilimde dalında ya da disiplinde olduğu gibi NLP’nin 

belirlenmiş bazı ilkeleri vardır.  Doğruluğu ya da yalnışlığı konusunda tartışmaya 

ihtiyaç duymayan bu savlar, varsayımlar ya da önermeler hem o alanın anlaşılmasını 

sağlar, hem de savunulan düşünceye uygun bir dayanak oluşturur. 

 

3.3.1. Hedefe Ulaşmakla İlgili Olanlar 
 

1) Başarısızlık yoktur sadece sonuçlar vardır; yaşanılan deneyim amaca 

ulaştırmayan yeni bir yolun daha öğrenilmesidir. Amaca ulaştıran yol 

ise henüz denenmemiş olandır.  Başarısızlık duygusu ve buna bağlı 

olarak kişinin kendini küçümsemesi, davranışlarını da olumsuz yönde 

etkilemektedir.   Çünkü başarısızlık bilinçaltına yerleşir ve birey 

tamamen bu kavram üzerinde yoğunlaşarak kendine olan güvenini 

yitirir.   Hedefe ulaşamamak bir sonraki denemede bireyin neleri 
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yapıp neleri yapmaması gerektiği konusunda önemli bir yol 

göstericidir.   Ne kadar kötü olursa olsun yaşanılan bir deneyim, 

mutlaka bir avantaj olarak değerlendirilmelidir.   

 

2) İnsanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptir;  birisi 

tarafından başarılan bir şey herkes için mümkündür ve bir insan bir 

şeyi yapabiliyorsa, onu yapmayı herkes öğrenebilir. 

 

3) Her zaman bir seçenek daha vardır; seçenek sunma ve zihin 

haritalarını düzenlemede tecrübe zenginliği hedeflenir.   Sonuçta bu 

zenginliği birey içsel kaynak olarak kullanabilecektir. 

 

4) Her deneyimin bir yapısı vardır; kendi alanlarında başarılı olmuş 

kişilerin düşünce ve davranışları belli bir kalıba sahiptir. Başarılı bir 

kalıp,  başarısız kalıbın yapısında yapılacak değişiklerle gerçekleşir. 

 

5) Bir insan bir işi başarabiliyorsa bunu herkes öğrenebilir; birisi 

tarafından başarılan bir şey herkes için mümkündür ve bir insan bir 

şeyi yapabiliyorsa, onu yapmayı herkes öğrenebilir.  Bu konuda 

verilecek en uygun örnek şudur:   Dört dakikada bir mil koşabilen 

Roger Bannister olmadan önce bilim adamları hiç kimsenin bir mil’i 

dört dakikada koşabileceğine inanmıyordu.   Ama Roger Bannister’ın 

bu rekoru kırmasından sonra bir yıl içinde 37 koşucu ve daha sonraki 

yıllarda ise 300’ü aşkın koşucu onun rekoruna ulaştı. Sınırı koyan tek 

şey zihnimiz ve inançlarımızdır. 

 

6) İnsanlar algılayabildiklerinin arasından en iyi seçeneği seçerler; her 

insan yaşadığı deneyimlerden oluşturduğu bir kişisel tarihe sahipse, 

bireyin düşünce yapısını, bakış açılarını, değer ve inançlarını, 

davranışlarını ve öğrenme metotlarını hiç kuşku yok ki bu deneyimler 
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belirler.   Dolayısıyla birey, deneyimlerinin oluşturduğu iç kaynaklara 

dayanarak içinde bulunduğu duruma en uygun eylemi, elindeki 

seçeneklerin en iyisini seçerek gerçekleştirecektir  (Andreas ve 

Faulkner,  2001:24).  

 

3.3.2. İç ve Dış İletişim ile İlgili Olanlar 
 

1) Her davranışın altında pozitif bir amaç yatar;   sonucu zarar verici 

davranışların bile altında daima olumlu bir niyetin yattığı düşüncesi, 

basit olarak algılansa da, psikolojide ego olarak tanımlanan benlik 

düzeyinin her davranışının canlılığı koruma amaçlı olarak 

düzenlendiği düşüncesi ile bilimsellik kazanır  (Gün,  2001:38). 

 

2) Harita, sahanın kendisi değildir;  Her insan, kendi kişisel 

deneyimlerinin, inanç ve değerlerinin, duygu ve düşüncelerinin ve 

hatta alışkanlıklarının oluşturduğu zihinsel bir dünya modeline 

sahiptir.  Bu dünya modeline NLP terminolojisinde Harita 

denmektedir.  Kişinin gördüğü gerçek kendi gerçeğidir.  Bu ilke de 

olaylara farklı bakış açısı getirmeyi ve çözüme odaklanmayı hedefler. 

 

3) İletişiminizin anlamı almış olduğunuz tepkidir;   “iletişimin anlamı 

iletiye iletilenin verdiği tepki kadardır”  (Andreas ve Faulkner,  

2001:25).   Burada oluşan hata insanın algılayış biçiminden değil, 

iletenin iletiyi gönderdiği kişinin haritasını dikkate almamasından 

kaynaklanır. 

 

4) İnsan yaşantısının bir yapısı vardır; kişinin zihinsel yapısı, bedensel 

duruşunu, kasların gerilimini, nefes düzenini ve benzeri fiziksel 

yapısını direkt olarak etkilemektedir ve bu durumun tersi de geçerlidir  

(Andreas ve Faulkner,  2001:26). 
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5) İletişim kurmamak imkânsızdır;   zihinsel işleyişin bilinmesi 

durumunda iletişim kuramamanın mümkün olmadığını belirten bir 

yaklaşımdır  (O’ConnorR ve McDermottian,  2003:47). 

 

3.4. Düşünme ve İnsan Beyninin Programlanması 
 

Beyin, bütün düşünsel faaliyetlerin merkezinde bulunmakla birlikte onu 

yeterince tanımamaktayız.  Beynin ancak %1’inin kullanılmakta olduğu 

söylenmektedir. Beyin, diğer organlarımızı yönettiği gibi kendisini de yönetmektedir.  

Vücudumuzdaki diğer organlardan farklı olarak beyin kendi kendine öğrenebilen bir 

sisteme sahiptir. 

 

İnsan beyni 20. yüzyıla kadar çeşitli nesnelere benzetilmiştir.  Geçtiğimiz 

yüzyılda ise çok karmaşık bilgisayarlarla karşılaştırılarak karmaşık bir makine olarak 

tanımlanmıştır.   Ancak tüm çabalara karşın araştırmaların ulaşabildiği tek sonuç, 

beynin karmaşık ve mükemmel dizayn edilmiş bir doku parçası olduğundan öte 

gidememiştir  (Buzan,  1998:25). 

 

Beyin iki yarım küreden oluşmaktadır. Yarım küreler birbirinden farklı 

fonksiyonlar gerçekleştirmektedir.  Sağ beyin hayal gücü, resim, müzik veya duyular 

gibi fonksiyonları yaparken, sol beyin daha çok matematik, dil veya mantık gibi 

işlevleri yerine getirir.  Sağ beyin yenilikçiliğin, sol beyin ise mantığın merkezi kabul 

edilmektedir.  Çoğumuzda yarım kürelerden biri daha baskındır. Ancak her iki yarım 

küre de fiziksel olarak birbirine bağlıdır.  Günümüz kültüründe sol beyin ağırlıklı 

öğrenme sistemi doğal yeteneklerimize ket vurmaktadır.  Pratikte beynimizin iki 

tarafını da kullanabilmemiz gerekmektedir.  Şüphesiz beynimizin iki tarafını da 

zaman zaman kullanmaktayız. Ancak burada söz konusu olan, her iki tarafın da 

kendi görevlerini diğerinden daha iyi yapmasıdır.  Bir diğer ifadeyle birisi diğerine 

göre daha baskın olabilir.  Örneğin çoğu yönetici, yenilikçi sağ beyninden çok, 

mantıklı, ardışık düşünmeye yatkın sol beynini kullanmaya eğilimlidir.  Bunun 
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anlamı, istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için beynimizin her iki tarafını da 

kullanmamız gerektiğidir  (Alder,  2000:17). 

 

Beynin programlanması, ne istediğine yönelik olarak bireyin yürekten 

inanması ve beyninin her iki tarafını da kullanmasına imkân tanımaktadır.  Örneğin 

sabah erken saatte uyanmak istediğimizde ve hatta çalar saatimizi kurduğumuzda, 

saat çalmadan birkaç dakika önce uyandığımız olmuştur.  Bir diğer ifade ile uyanmak 

istediğimiz saate göre beynimiz programlanmıştır.  Bu görüşten yola çıkarak NLP 

tekniğine göre başarıya ulaşmak için beynimizi programlamak mümkün 

gözükmektedir.  Dolayısıyla öncelikle yapılması gereken şey, varılacak hedefe 

ulaşabileceğine bireyin kendisinin inanması ve beynimizin her iki tarafının da 

kullanılmasına imkân tanınmasıdır. 

 

Meslek ve kişisel yaşamdaki yetişkin eğitimlerinde başarılı olunmak 

istenirse, başarıya ulaşmak ve istenilen hedefi gerçekleştirebilmek için önce 

başarısızlıkla ilgili düşüncelerin değiştirilmesi gerekmektedir.  İnsanoğlu, kendisi ve 

başkaları hakkındaki inançları değiştirirse düşünceleri de kendiliğinden değişmeye 

başlayacaktır.  Yabancı dil öğrenemeyen bireyler bunu öğrenemeyeceği inancına 

sahip olan insanlardan oluşmaktadır. Düşüncelerin değiştirilmesi, bireyin 

hissettiklerinin, duygularının ve davranışlarının değişmesine neden olmaktadır 

Davranışların değişmesi, ürettiğimiz sonuçların kalitesini değiştirmesine,  kaliteli 

sonuçlar da insanın hayatının değişmesine neden olmaktadır. İnanırsak her konuyu 

başarabileceğimiz gibi bir yabancı dili de öğrenebiliriz.  

 

İstenen, hedeflenen hayatın yaşaması için istenilenlerin tam olarak bilinmesi 

zorunludur.  Bunun yolu da iyi bir plan yapmaktan geçer.  Eğer istenilenler gerçekçi 

ise ve bunlara nasıl ulaşılacağına dair bir plan varsa sonuçlardan emin olunabilir. 

Bunun paralelinde beyne ne kadar açık ve net, iyi yapılandırılmış mesajlar 

gönderilirse, beyin o ölçüde programlar ve amaçların, hedeflerin peşinden 

gidilmesini sağlayacaktır. 
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NLP’cilerin görüşlerine göre tarihte hem sağ, hem sol beynini kullanarak 

sayısız başarıya imza atmış olan Vinci, Einstein, Gandi, Atatürk gibi ender insanlar 

da bulunmaktadır. NLP, insanlara beyinlerinin her iki yönünü de kullandırarak 

şimdiye kadar ulaşılması imkânsızmış gibi görünen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.  

İnsanların iletişim konusunda daha başarılı olmaları, ikna edici olmaları, olumsuz 

inançlar yerine kişileri güçlendirecek inançlar geliştirmeleri NLP tekniği kullanılarak 

sağlanmaktadır.  Kişilerin doğal becerilerini istedikleri anlarda kullanabilmeleri, bir 

başka kişide hayranlık uyandıran, kişinin kendisinde olmasını istediği beceri ve 

davranışları alıp kullanabilmeleri, iş ve meslek hayatında başarıya ulaşmaları, kısaca 

kişisel mükemmelliğin modelini oluşturmaları NLP tekniği ile sağlanmaktadır.  

Burada öncelikle olması gereken, bireyin mükemmelliğe ulaşacağı konusunda 

kendine olan inancı ve bu doğrultuda bireyin düşünce ve davranışlarında yapmış 

olduğu değişikliklerdir.  Zira mükemmellik kalıtımla geçmez, öğrenilen bir olgudur.  

“Bir mükemmelliğe ulaşmanın mümkün olduğuna inanmadığımız sürece, o 

mükemmelliği yakalamamız mümkün değildir.  İnsanın mükemmelliğine ilişkin 

potansiyel, “inanç gücü”nde yatmaktadır”  (Knight,  1999:59). 

 

3.5. Hedef Belirleme Stratejileri 
 

1. Olumlu olmalıdır: Yapılmaması gereken şeyleri değil yapılması 

gereken şeyler konuşulmalıdır ki mesajlar, beyin tarafından olumlu 

olarak algılanabilsin. 

 

2. Faydalı olmalıdır: Bize bir fayda sağlamalı ve anlamlı olmalıdır. 

 

3. Somut olmalıdır: Seçilen hedefler somut olmalı ve hedefe 

ulaşıldığında somut bir getirisi olmalıdır. 

 

4. Ulaşılabilir olmalıdır: Hedef ulaşılabilir olmalıdır.  Ben Picasso 

olacağım demek doğru bir hedef değildir. 
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5. Detaylandırılmış olmalıdır: Hedefin tüm aşamalarının en ince 

ayrıntısına kadar detayları çıkarılmış olmalıdır.  Bir hedef için detay 

planı ya da yol haritası olmalıdır. 

 

6. Kendi kontrolümüzde olmalıdır:  Benim hedefim “eşimin müdür 

olması” demek, doğru bir hedef değildir  (Hamurcu, 2006:56). 

 

3.6. Hedef Belirleme 
 

1. Karar verme: Ne istediğini bilmek, hedef belirlemektir.  İnsan doğası 

gereği hedefe ulaşma potansiyeline sahiptir.  Bu potansiyelin harekete 

geçirilmesi için bilinçli bir şekilde kullanılması ve insanın istedikleri 

üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir.  Öncelikle ilk adımın atılması, 

hedefin belirlenmesi ve kararın verilmesi gerekmektedir.  Ardından 

hedefin gerçekleştiği önce zihinde canlandırılmalıdır.   

 

2. Eyleme geçme: Hedeflere ulaşmanın ve onu kontrol altına almanın 

yolu girişken olmaktır.  Hedef ne kadar muhteşem ve belirgin olursa 

olsun, eyleme geçilmez ise asla sonuca ulaşılamaz.  Bir iş başarılmak 

istenirse yapmanız gerekenlerin yapılmış olması gerekir.  

 

3. Sonuçları değerlendirme: Hedeflere ulaşıncaya kadar birçok kez 

sonuçları değerlendirmemiz ve nerede olduğumuzu bilmemiz 

gerekmekte ve bütün gelişmeler ölçülüp değerlendirilmelidir.   

 

4. Esneklik: Denemeler sonuç vermez ise başka yollar deneyin.  

Unutulmamalıdır ki her zaman başka bir seçenek daha vardır  (NLP- 

Personal, 2005:2).  
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3.7. Algı Filtreleri 
 

İnsan dünyayı beş duyusuyla algılayan bir canlıdır.    Ancak bu beş duyuya 

ulaşan veriler, NLP’ye göre beş ayrı algı filtresinden süzülerek beyne ulaşır.   

Yapılan araştırmalar, saniyede yaklaşık iki milyon veri gelmekte olan insanın aynı 

anda yedi ilâ oniki veriyi işleyebildiğini saptamıştır  (Dövücü, 2001:22).   Dış 

dünyadan gelen bilgiler ile işlenebilen bilgiler arasındaki bu farklılık, NLP’de algı 

filtresi olarak adlandırılan bu süzülme ile açıklanır.   

 

Şekil 3.1. Algı Filtreleri 
 

 

 

Kaynak: Hamurcu,  2006:25 

 

Çevreden gelen etkilerin duyu organlarına ulaşması ile meydana gelen sinir 

akımı beyne ulaştığında algılama meydana gelir  (bkz. Şekil1).   Yargı oluşurken 

gelen bilgiler, önce mevcut bilgilerle  (deneyimlerimizle) kıyaslanmakta daha sonra 

ilgi duyulan bilgiler alınmakta, diğer bilgiler ise silinmektedir. Kalan bilgiler ve 

deneyimlerimizle de genellemeler yapılarak gelen bilgi çapa halinde zihnimize 

yerleşmektedir.   Bundan da anlaşılacağı gibi algılama beyinde oluşur.  Herhangi bir 

etkinin algılanabilmesi için duyu organlarına gelen etkinin beyne ulaşması gerekir  

(Hamurcu,  2006:21). 
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3.8. Temsil Sistemleri 
 

Dünyayı ve çevremizi beş duyu organı ile algılarız. Bu algılama, NLP’de 

“Temsil Sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Duyu organlarımız, uyarılar 

vasıtasıyla kendilerine gelen mesajları sinir sistemi yardımı ile anlamlı hale getirerek 

dünyayı algılamamıza yardım ederler.  Algıladığımız olaylara mesaj beynimize 

ulaştıktan sonra tepki veririz.  Sesleri duyar ve onlara anlam veririz. Kendimize ya da 

başkalarına sesler yoluyla duygularımızı ifade ederiz.  Hayatımızın kalitesi, 

kendimizle ve başkalarıyla kurduğumuz iletişime bağlıdır. 

 

Şekil 3.2. Temsil Sistemleri 
 

     Görsel                                             İşitsel                                        Dokunsal 

 

 

 

 

  

     Tasarlanan   Hatırlanan      Tasarlanan Hatırlanan    Duygular ve Bedensel  İç Diyalog                                         

Görüntüler                                   Sesler                             Duyumlar  

Kaynak:  Knight,  2004:13–14 

 

Bazı insanlar düşünürken, öğrenirken, aktarırken ve olayları algılarken, 

diğerleriyle iletişim kurarken değişik temsil sistemlerini kullanır ve o yönlerini 

ortaya çıkarırlar. Bazı insanlar ise, olayların görsel yanıyla daha fazla ilgilenirler. 

Görsel temsil sistemine sahip bireyler, geçmişi düşünürken göz bebekleri sol üste, 

geleceği düşünürken ise sağa üste bakacaktır.  Resmin büyüklüğü, parlaklığı, renkleri 

ve hareketliliği önemlidir.  Kimi insanlar ise seslere odaklanırlar; geçmişi 

düşünürken göz bebekleri ortadan sola, geleceği düşünürken ise orta sağa bakacaktır.  
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Düşüncelerinde ses önemli bir yer tutmaktadır.  Sesin tonu, şiddeti, yüksekliği, tınısı, 

derinliği, ritmi ve uzaklığı önemlidir.  Kimileri de duydukları hislere ve duygulara 

ağırlık verirler. Duyguları ön plandadır; geçmişi düşünürken göz bebekleri sol alta, 

geleceği düşünürken ise sağa alta bakacaktır. Duygularının yoğunluğu, keskinliği, 

büyüklüğü, sıklığı, derinliği ve yeri onlar için önemli bir yer tutar.  Hangi temsil 

sistemi ağırlıklı olarak kullanılmakta ise o sistem, düşünce, algı ve davranışları 

oluşturmada yönümüzü belirler. Buna bağlı olarak birçok insan, sporda, sanatta veya 

müzikte “hiç iyi değilim” diyerek kendini sınırlandırmaktadır.  Oysa bu insanlar, o 

yönde gerekli olan sistemlerini geliştirmemişlerdir. “Birçok insanın iddia ettiği gibi 

yeteneklerimizin doğuştan gelmediği söylenmektedir. Örneğin müzikte başarılı 

olunmak istenirse iç işitsel sistem,  resim için görsel yön, akademik çalışmalar için 

düşünsel yan geliştirilmelidir.  Dolayısıyla kişisel gelişimde insanlara yol gösteren 

NLP, başarının ve kişisel mükemmelliği yakalamanın en önemli yolu olmaktadır”  

(Horn,  1997:117).      

 

3.9. Öğrenme Aşamaları 
 

Yeni becerilerin, en iyi biçimde öğrenilebilmesi,  bireylerin öğrenmek için 

teşvik edilmesine ve endişe, korku gibi duyguların bu teşviki bastıracak kadar yoğun 

olmamasına bağlıdır. İnsanlar, özellikle kendi özgüvenlerinin veya meslektaşları 

arasındaki izlenimlerinin zedelenebileceğini düşünüyorlarsa veya daha önceki 

öğrenme deneyimleri utandırıcı veya rahatsız edici olduysa, yeni şeyler öğrenirken 

genellikle korku duyarlar. 

 

İnsanlar yeni becerileri öğrenirken,  şu basamaklardan geçerler: 

  

• Bilinçsiz yetersizlik. Birey, belirli beceri ve bilgilerden yoksundur 

ama bu eksikliklerinin farkında değildir. 
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• Bilinçli yetersizlik. Birey, becerideki zayıflıklarını fark eder ama 

henüz beceriyi öğrenmemiştir. 

 

• Bilinçli yeterlik. Birey, yeni beceriyi öğrenmiştir ama doğru olarak 

uygulayabilmesi için tüm dikkatini vermesi gerekir. 

 

• Bilinçsiz yeterlik. Pek çok tekrardan sonra, birey beceriyi rahatlıkla 

uygulayabilir ve bunu kendi beceri listesine ekler  (Hamurcu,  

2006:13). 

 

3.10.  Meta Programları 
 

Bernard Shaw’ın dediği gibi “Doğru anahtarla her şeyi, yanlış anahtar ile 

hiçbir şeyi söyleyemezsiniz. İşin tek inceliği anahtarları oluşturmaktır.” Doğru 

anahtarı nasıl bulacağımızı bilmek meta programların konusudur. 

 

Huy/mizaç ve karakter insanların kişiliğini meydana getiren unsurlardır. 

Huy, kişinin doğuştan getirdiği özellikleri,  karakter ise çevrenin etkisi ile oluşan 

özellikleridir.  Kişilik de karakter ile huy'un bir araya gelmiş halidir ve meta 

programları tüm bunların sonuç halidir.  Kişilik tiplerinin sayısına uygun olarak meta 

programları da 9 adettir. Bunlar;  

 

A. Farklılıklara / Benzerliklere Odaklananlar:  Benzerliklere 

odaklananlar, daha çok nesne ve olaylardaki benzerliklere 

odaklanırlar. “Gibi’yi daha fazla kullanır ve konuştukları kişinin 

benzer özelliklerine odaklanırlar. Farklılıklara odaklananlar ise, daha 

çok ortamdaki farklılıkları kullanırlar. 
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B. Eşleşenler / Eşleşmezler: Eşleşenler, karşılarındaki kişilerin 

söylediğine onay verir veya eleştiride bulunabilirler; ancak eleştiriye 

kapalıdırlar.  Yeni bir çevreye veya değişime daha çabuk intibak 

ettikleri için çevreleri kalabalıktır. Çok iş yaparlar; hata da bununla 

birlikte gelir. Eşleşmezler, yapılanları önce eleştirir, daha sonra da 

onay verirler. Çevrelerini denetlediklerinden dolayı arkadaş çevreleri 

az olmaktadır. Değişime çok açık değildirler ve soruya soru ile cevap 

verirler. 

 

C. Bağımsızlar / Düzenciler: Bağımsız insanlar çok detaycı ve 

esnektirler, sebebe odaklıdırlar. Sürprizlerden hoşlanır, sürpriz 

yaparlar. Kötü sürprizlere daha kolay alışırlar. Sabah saatlerinde 

motivasyonları düşük iken öğleden sonra ve mesai bitiminde 

motivasyonları daha yüksektir. Düzenci insanların her şeyi düzenli 

kuralları, katıdır ve sonuca odaklıdırlar. Verilen sözün tutulmadığı ya 

da randevuya gelinmediği zaman çok kızarlar. Sürprizlerden çok fazla 

hoşlanmazlar.   

 

D. Proses / Prosedür Odaklılar: Proses odaklılara her hangi bir seçimi 

niçin yaptıkları sorulduğunda kendilerinin bir şeyler yapabileceklerine 

inandıklarını, sahip oldukları bilgi ve becerilerle işlemi 

geliştirebileceklerini, hatta havasını değiştirmek istediklerini, rahat 

hareket ettiklerini ve işe yaradıklarını hissettiklerini söyleyeceklerdir. 

Prosedür odaklı insanlarsa bir işi niçin seçtikleri sorusuna cevaben, 

bunun iyi bir pozisyon olduğunu, çalışma ortamının huzurlu ve 

firmanın büyük olduğunu ve hatta oradan emekli olmak istediklerini 

söylerler. 

 

E. İç Referanslılar / Dış Referanslılar: Dış referanslılar, dışarıdan 

gelen uyarıcılardan daha fazla etkilenirler. Beğenilmek, sevilmek, 

hoşa gitmek onları mutlu eder. Toplumla iletişimde sorun yaşarlar. 
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Dışarıdan bu tür bir onay alındığında, yaptıkları işin iyi olduğuna 

inanırlar. 

 

İç Referanslılar, içlerinden gelen mesaja daha fazla önem verir ve 

kendi kriterlerine bakarlar. Dışarıdan gelecek bilgiye kapalıdırlar ya 

da daha az açıktırlar. Saygıya daha çok önem verirler. Beğenilmek ya 

da beğenilmemek onları ilgilendirmez.  

 

F. İçselleştirenler / Dışsallaştıranlar: İçselleştirenler duygusal bir 

olayla karşılaşıldığında daha içten tepki verebilmektedirler. Detayları 

daha kolay yakalarlar. Resmin/ormanın ve olayların parçalarını 

görürler. İnsanlar tarafsız durumdayken doğrunun ve yanlışın ne 

olduğunu bilirler, bununla birlikte olayı yaşamaya başladıklarında 

farklılaşırlar. 

 

Dışsallaştıranlar ise duygusal bir olayla karşılaştıklarında 

içselleştirenlere göre daha az tepki gösterirler. Resmin bütününü 

görebilirler. Dışsallaştıranlar motivasyonlarını 21 gün sürdürebilirler.  

 

G. Gelecek Odaklı / Geçmiş Odaklı: Gelecek Odaklı kişiler risk alırlar, 

denenmemişi yapmayı severler. İyi bir fikir ya da yeniliği hemen 

alırken teknolojiyi takip etmeyi severler. Gelecekte yapacakları şeyler 

hakkında planlar yapar ve geleceğe odaklanırlar. 

 

Geçmiş Odaklı kişiler ise çok fazla risk alamazlar. Yeniliğe hemen 

adapte olamazlar ve teknolojiyi arkadan takip etmeyi tercih ederler. 

Mesela cep telefonları çıktığında birçok bahane üreterek sabit telefon 

kullanmayı tercih etmişlerdir. Denenmemiş şeyleri denemekten 

hoşlanmazlar. Tecrübeden faydalanmayı denerler. Bir şeye örnek 

verirken geçmişten bahsederler. Genelde genç ve orta yaşlılar daha 
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fazla gelecek odaklıyken orta yaş üstü ve yaşlılar geçmiş odaklı 

olmayı tercih ederler.  

 

H. Hazza Odaklı / Acıya Odaklı: Hazza odaklı kişiler, işleri yaparken 

zevk duydukları ve zamanında yetiştirmek için yaparlar; başarmaktan 

haz duyarlar. Havuç sopa misaline göre onları ödül motive eder.   

  

Acıya odaklı kişiler ise iş yerindeki işleri, amirlerinden azar 

işitmemek için yaparlar ve başarısızlıktan fazla etkilenmezler.   

 

İ. Duyusal İknacı / Tekrarcı İknacılar: Duyusal İknacıların, 

kararlarını etkileyecek şeyi görüp, duymaları ve tatmaları gerekir ve 

bir şeyi satın almak için önce denemek isterler. İnternetten alış-veriş 

yapamazlar. Tekrarcı İknacılar ise bir şeyi satın almaya karar 

vermeden önce her mağazaya gider, sorar, soruşturur, özelliklerini 

araştırır, en uygun olanı seçer ve satın alırlar 

 

Sonuç olarak, bu süreçler hiç bir meta programda kesin değildir. Meta 

programların biri diğerine göre daha iyi ya da daha kötü olmamakta ve birinin iyiliği 

ya da kötülüğü onların kullanımından kaynaklanmaktadır. Hemen herkesin bir 

programı ya da diğerini benimsemesine yol açan üstün bir tarzı olmasına rağmen, hiç 

kimse her uyarıcıya aynı şekilde tepki göstermeyebilir  (Hamurcu,  2006:36).  

 

3.11.  Bilgi İşleme Seviyeleri 
 

  Yaşanan olaylar karşısında bireyin içindeki dünya modeline göre  

(haritasına) tepki vermektedir. İnsan gerçek dünyaya tepkide bulunmak yerine kendi 

gerçeklerine ve kafasındaki dünyaya göre yaşamaktadır.  Bu iki dünya arasındaki 

fark ne kadar büyükse o kadar çok sorun yaşanır. Bunlar insandaki bilinç filtrelerinin 



 
39 

 

şartlanmalarıdır. Bu problemlere NLP’de getirilen çözümler 7 ayrı kategoride 

toplanır. 

 

• Çatışan Kısımlar: Kişinin kendi iç çatışmalarıdır. Bir tarafınız "kalk 

şu işi bitir" derken, diğer bir tarafınız "boş ver yarın yaparsın" der. 

İnanç boyutundadır. 

 

• Kimlik: Kişinin kendini sevmesi, kendine güveni, yaşam rolleri  

(baba, anne, müdür, evlat, öğretmen vb)gibi konularda oluşan 

problemlerdir. 21–25 yaş döneminde kimlik oluşmuştur. İnsanın 

kendine ait değer ve inançlar sistemi temelde oturmuştur. Bu değer ve 

inançlar bazı şeyleri kısıtlıyorsa insan bunları değiştirebilir. 

 

• Ruh Hali: Sinir sistemimizde yanlış öğretiler sonucu oluşur. İnsan 

kendini durduk yere kötü ya da iyi hissedebilir. Oysa tüm ruhsal 

durumu dışarıdaki olaylardan bağımsız olarak kontrol edebilmek için 

üç duyumuzu kontrol etmek yeterlidir:  Görüntüleri  (zihnin 

oluşturduğu görüntülerin alt-biçemlerini değiştirebilir), sesleri  (iç 

diyalogu değiştirebilir) ve duygusal tepkilerdir. 

 

• Dil: Kullanılan dili değiştirerek de insan kendi programlarını 

değiştirebilir. Yüzey yapıdaki bizi kısıtlayıcı silme, kıyaslama ve 

genellemelerden kurtulmak ve zihindeki problemlerin dil aracılığıyla 

nasıl oluştuğunu bulmak yoluyla, dilin oluşturduğu genellemelerden 

kurtulmak mümkündür. 

 

• Düşünme Kalıpları: Meta programları ve kıyaslamalar, insanın 

düşünce kalıplarını oluşturan programlardır ve değiştirilebilir. Elliye 

yakın meta programı vardır ve bunlar beyin bilgisayarının yazılım 
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programları gibidir.   Yazılım programları ile ne yaparsanız yapın, 

sonuçta programın kendisi değişmeyecektir. 

 

• Anlam: Beyin her şeye bir anlam verme eğilimindedir ve bu şekilde 

her tür olayı kategorize edebilir.  Dolayısıyla her yeni mesajda 

yeniden düşünmek zorunda kalmaz, benzer olaylara karşı benzer 

tepkileri verebilir.  Zihindeki olaylara verilen anlamlar değiştirilirse 

davranışlar da değiştirilebilir 

 

• Stratejiler: Yetenek boyutundadır. Yetenekler zihinde doğru modelde 

organize edilen düşüncelerin bir sonucudur ve bilinç seviyesinde 

değildir. Bunlar modellenerek tüm yetenekler kısa sürede 

kazanılabilir. 

 

Doğru problem için doğru kalıp doğru şekilde uygulanırsa, değişim kalıcı 

olacaktır  (Horn, 1977:96). 

 

3.12. Bilginin Yolculuğu 
 

Duyu organlarımız devrede iken bilgi ile karşılaştığımız ana karşılaşma 

denir.  Karşılaşılan bilgi, gözler kırpılarak iç algıya alınır veya bu bilgi daha önce 

yaşanılan bir olayı hatırlatırsa, bu bilgiye yeniden dizayn denir. 

 

Dış algılar ile iç algılar farklı olabilir; her ikisinin uyumlu olması zaman 

içerisinde gerçekleşecek bir durumdur. Hızlanma denilen bu devre,  bilginin 

zihnimizdeki karşılaşma ve yeniden dizayndan sonraki üçüncü durağıdır.  

 

Hızlanma durağına getirdiğimiz bilgilere yönelik sorduğumuz soruları şüphe 

olarak adlandırabiliriz. Artık zihnimizde varsayımlar oluşmaya başlamıştır.  
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Zihinsel sürecin tamamen kontrolden çıkmaya ve paket yargıların oluşmaya 

başladığı zaman Otomatikleşme olarak adlandırılır. Daha önce karşılaşılan, yeniden 

dizayn edilmiş ve hızlanma aşamasından geçirilen bilgiler, bu aşamada hızla sonuçlar 

vermeye başlar.  

 

Otomatikleşme boyutunda artık iyice bilinç dışı bir boyut kazanan bilginin 

son durağı, sezgileşmedir. Tamamen paket yargılar vardır. Hiçbir şekilde düşünme 

veya sorgulama yoktur. Bilginin yolculuğu sadece doğru bilgi için değil yanlış bilgi 

için de geçerlidir. İşte önyargı denilen şey, yanlış bilgilerin uzmanlaşmış halidir. 

Uzmanlaştırdığımız doğru bilgileri ise önsezi olarak adlandırabiliriz  (Alemdar, 

2005:61). 

 

3.13. Etkili Eğitim ve Öğrenme 
  

  Her insanın kendine özgü düşünce ve davranış biçimleri, duyguları, tutum 

ve inançları, değerleri bulunmaktadır. Dış dünyadan edindiğimiz deneyimler, beş 

duyumuzla bir süzgeçten geçirilir ve bu, içsel duygular yoluyla hedeflerimizin 

şekillenmesine yansıtılır   (NLP-Professional,  2005:7). 

 

Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin kapsamı içinde olan bütün algılar, 

beynimize sinir uçları aracılığı ile ulaşır. Dil ise, gerek düşüncelerimizi denetlemede, 

gerekse diğer insanlarla iletişimimizde çok önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, 

bunların sonucu olarak kişisel tavırlarımızı bir bilgisayar gibi programlayarak hayata 

geçirir  (Yıldırım,  1998:72).  

 

Her insan, anlama, düşünme, yorumlama ve davranma yeteneği ile 

mükemmel olma ve gerçekleştirmek istediği hedeflere ulaşma yönünde çaba sarf 

eder.  
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Kişisel mükemmelliği yakalamanın bilimi ve sanatı olarak adlandırılan NLP 

kavramının temeli, bireyin bazı sağduyu ilkelerini bilmesinin yanı sıra, “İyi yaptığım 

bir şeyi nasıl yapıyorum? Onu nasıl daha iyi yapabilirim? Başkalarında hayranlık 

duyduğum becerileri nasıl kazanabilirim?” gibi soruları cevaplandırabilmesine 

dayanmaktadır  (Saygın, 1999:32).  

 

Ülkemizde NLP, önce iş alanında daha sonrada diğer alanlarda da 

kullanılmaya ve önemsenmeye başlanmıştır. NLP eğitimini alan şirketlerde zamanla 

inanılmaz derecede olumlu değişimler görülmüş, bireysel ve kurumsal anlamda 

başarıya ulaşılmıştır. NLP’nin etkisi her geçen gün şiddetini daha da artırarak 

gelişmektedir  (Saygın, 1999:32).  

  

Ülkemizde birçok öğretmen, üniversite yaşamı bittikten ve iş hayatına 

atıldıktan sonra kişisel gelişimini durdurmuş, gelişen ve değişen yaşamın ve eğitsel 

etkinliklerin gerisinde kalmıştır. Bu öğretmenler, kendi problemleriyle uğraşmaktan 

öğrencilerinin sorunlarıyla uğraşamamakta ve bunu da sistemin bozukluğuna 

bağlamaktadırlar.  

  

Ülkemizdeki eğitim standardı istenilen boyutlarda değildir. Bu ayrıca bir 

araştırma ve tartışma konusudur.  Ancak şurası bir gerçektir ki, kendi bakış açısını 

değiştirmeyen ve kendisini geliştirmeyen bir öğretmen, öğrencilerinin başarısında da 

gerekli çalışmaları yapamaz. 

  

Birçok birey, kullandıkları dil kalıplarının, onları model alan öğrenciler 

üzerinde ne kadar olumlu ve olumsuz etki bıraktığının farkında bile değildir. 

Kullanılan dil, öğrencilerin motive edilmesi amacını güderken, tersine onların 

motivasyonunu bozabilmektedir; kaygıları giderilmeye çalışılan öğrenciler daha da 

kaygılı hale gelebilmektedirler  (NLP-Global,  2006:11). 

 



 

 

4.  METOD 
 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 

Bu araştırma, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Eğitim Merkezi 

Tarafından gerçekleştirilen yetişkin eğitimlerinde  (İngilizce)  NLP’nin kullanılması 

sonucu eğitim etkinliğinin artırılması konusunun incelemesi amaçlanmaktadır. 

 

Çalışanların kişisel gelişimleri için yapılan yatırımlar, hem zaman içinde 

doğrudan iş verimliliğinin artmasına neden olacak, hem de çalışanların şirkete olan 

bağlılıklarını artıracaktır. 

 

NLP ile yetişkin eğitimleri  (İngilizce), çalışanların daha hızlı 

öğrenmelerine, güçlü yanlarını daha iyi kullanmalarına ve öğrenilen bilgilerin daha 

kalıcı hale gelmesine neden olacaktır. 

 

4.2. Problem Durumu 
 

Organizasyonların amaçlarına ulaşabilmesinde en önemli faktörün insan 

kaynakları olduğunu bilinmektedir. Çalışanlara yapacakları işleri öğretme ve bu 

konularda eğitimler düzenleme, şirketin hedeflerine ulaşmasında tek başına yeterli 

olmamaktadır. 

 

İnsan faktörü ile fark yaratmak için çalışanlarımıza yalnızca mesleki bilgi-

beceri kazandırmak yetmemektedir.  İnsanlara kendilerini tanıma fırsatı verilmeli,
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organizasyon için değer katabilecek duruma getirilmelidir. Bunun için de 

potansiyellerinin keşfedilmesi, kapasitelerinin arttırılması, yaşamlarının geneline 

değer katılması, mutlu olmalarının sağlanması gereklidir. Bu da ancak, çalışanların 

yaşam anlayışlarının, bilinçlerinin, kişilik özelliklerinin gelişmesi ile mümkün 

olabilmektedir. Dolayısıyla NLP ile verilen eğitimlerde  (İngilizce) kişilerin kendi 

özelliklerini kolaylıkla yanıtlayabilmeleri hedeflenmiştir. 

 

4.3. Problem Cümlesi 
 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Eğitim Merkezi tarafından 

gerçekleştirilen yetişkin eğitimlerinde  (İngilizce) NLP  (Neuro Linguistic 

Promming)’nin kullanılması, yapılan eğitimlerde anlamlı bir fark meydana getirir 

mi?  

 

4.4. Alt Problemler 
 

1. Yetişkin eğitimi nedir? Nasıl yapılmalıdır?  

2. Yetişkin eğitimlerinin programlanmasının amacı nedir?  

3. Yetişkin eğitimlerinde bilgi ve beceri/yeterlilikler nelerdir? 

4. Müfredat Programı nedir? Nasıl hazırlanmalıdır? 

5. Nöro Linguistik Programlama nedir?  Nöro Linguistik 

Programlama‘nın şirket içinde gerçekleştirilen eğitimlerde 

kullanılması anlamlı bir fark meydana getirir mi?  

6. Şirketler, çalışanlarının kişisel gelişimlerine neden yatırım 

yapmalıdır? 

7. Çalışanların kişisel gelişimlerine yönelik olarak gerçekleştirilen NLP 

ile eğitim  (İngilizce) programları verimli olmakta mıdır? 
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4.5. Varsayımlar 
 

1. Araştırmada kullanılan bilgi toplama aracı, teknik ve yöntemler 

araştırmanın amacına ve kapsamına uygundur. 

2. Örneklemeye dâhil edilenler, evrendeki elemanlardan önemli ölçüde 

farklılaşmamaktadırlar. 

 

4.6. Sınırlılıklar 
 

1. Araştırma, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Eğitim Merkezi 

tarafından NLP ile verilen  (İngilizce) eğitim programları ile sınırlı 

tutulmuştur. Diğer programlar ve katılımcılar kapsam dışıdır. 

 

4.7. Tanımlar 
 

Nöro  (Neuro): Ortaya koyduğumuz her davranış ve düşüncenin kaynağı 

sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli ise beş duyudur. Her insan dünyayı farklı 

biçimde algılar. Bir deneyimi tanımlarken, aslında neler gördüğümüz, neleri 

hissettiğimiz, neleri tattığımız ve hangi kokuları duyduğumuz anlatılır. Kısaca bu 

kavram  (nöro) ile düşünmeye ve algılamaya, yani herhangi bir davranışın temelini 

oluşturan beyinsel süreçlere ve sinir sistemine gönderme yapılmaktadır. Yaşamdaki 

tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve bilgilerin 

işlenmesidir.  

 

Dil  (Linguistic):  Duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemi için 

bir dil teşkil etmekte ve deneyimlerimizi sözcük, kelime ve sesle 

anlamlandırmaktayız. Burada konuştuğumuz dil değil, düşünceyi ifade şeklimiz 

anlatılmak istenmektedir. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandıramayız ve onu 

ifade edemeyiz. Çevremizdeki insanlarla iletişimimizi dil sağlar. Kendi iç 

iletişimimizle de dili kullanırız. Dolayısıyla düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi 

açıklamak için bir dil sistemine ihtiyacımız bulunmaktadır.  
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 Programlama  (Programming) : Her davranış bir tür yapı ve kalıp içinde 

oluşmaktadır. Sahip olduğumuz duygu, düşünce ve davranışlar bu programa göre 

anlam kazanmaktadır. Konuşuyoruz, yürüyoruz, gülüyoruz, anlıyoruz, düşünüyoruz, 

ortaya sonuçlar koyuyoruz. Bunların hepsi bilgisayar programlarında olduğu gibi bir 

program dâhilinde olmaktadır. Böylece değiştirmek istediğimiz davranışlar, 

duygularımız veya inançlarımız için aynen bir bilgisayar gibi beynimizdeki 

düşünceleri programlayabiliriz. 

 

• Visual:  Görsel  

• Auditory: İşitsel  

• Auditory tonal: Sesler - müzik  

• Auditory dijital: Sözcükler  

• Kinesthetic: Dokunsal  

• Kinesthetic visceral: İç organlarda hissedilen duygular.  

• Tactile: Dokunma-basınç  

• Meta: Duygular  

• Olfactory: Kokusal  

• Gustatory: Tatsal  

 

Görsel alt biçemler: Büyüklük, görüntülerin sayısı, film gibi/fotoğraf gibi, 

çerçeveli/çerçevesiz, Uzaklık  

 

Dokunsal alt biçemler: Vücuttaki yeri, yönü, nefes hızı, yoğunluğu, kalp 

atış hızı, ağırlığı  

 

İşitsel alt biçemler: Seslerin sayısı, yönü, yüksekliği, yoğunluğu, tonu, 

uzaklığı, yeri, 



 

 

5. YÖNTEM 
 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçları, veri toplama süreci ve çözümlemelere ilişkin 

açıklamalar yer almaktadır 

 

5.1. Araştırma Modeli 
 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Eğitim Merkezi tarafından verilen  

(İngilizce) eğitimlerin NLP ile verildiğinde etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlayan 

bu araştırmada, betimsel yöntem modellerinden olan grafiksel derecelendirme ve 

sosyal araştırmalarda deney modeli kullanılmıştır. Bu modelde “grup testleri 

planlanmış bir liderin katılması ile uygulanabileceği gibi, böyle bir lider olmaksızın 

da uygulanabilir.  Denekler, aralarında atanmış bir lider olmaksızın, bir grup şeklinde 

çeşitli durumlar içinde gözlenirler”  (Arslantürk, 1995:79).  “Betimsel grafiksel 

derecelendirme ölçeklerinde belirli derecelerin ifade ettiği davranışlar sözel 

açıklamalarla betimsel olarak belirtilir.   Böylece hangi davranışlar gözlendiğinde 

hangi derecenin işaret edilmesi gerektiği vurgulanmış olur”  (Özgüven, 2000:266).   

Daha sonra araştırmaya katılan deneklerin genel başarı düzeylerini öğrenmek 

amacıyla genel başarı testi uygulanmıştır.  “Genel başarı testleri, içindeki soruların 

kapsadığı alanın çok geniş olması ve seviye tespiti için kullanılır”  (Özgüven, 

2000:157).   Son olarak da rasyonel yaklaşıma dayalı ilgi envanteri kullanılmıştır. 

“Rasyonel yaklaşımda ölçülecek ilgi alanının ve etkinliklerin bir sınırlaması 

yapılmakta, ölçülecek ilgi alanları saptanmakta, daha sonra saptanan ve ölçülmesi 

istenen ilgi alanı ile ilgili akıl ve mantık ölçüleri, içinde ilişkili oldukları düşünülen 

etkinliklere ifadeler toplanmakta ya da yazılmaktadır  (Özgüven,  2000:275). 
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5.2. Evren ve Örneklem 
 

Araştırma, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Eğitim Merkezi tarafından 

NLP ile gerçekleştirilen  (İngilizce) eğitimlerin katılımcıları ile sınırlandırılmıştır. 

Örneklemimiz, Şirketimiz 995 kişiden oluşan beyaz yakalı çalışanlarından yabancı 

dili yetersiz olan 132 çalışanımız sınava katılmıştır. Bu 132 çalışan kitleden dil 

seviyeleri aynı düzeyde olan 80 kişi hedef kitle olarak belirlenmiştir. 

 

5.3. Veri Toplama Aracı 
 

Bu araştırmada veriler üç araçla toplanmıştır. Bunlar; 

1. NLP  (Neuro Linguistic Programming)  Etkinliğinin Ölçülmesi 

Anketi. 

2. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı 

3. Temsil Sistemlerini Belirleme Anketi 

 

5.4. Anket Uygulanması 
 

Veri toplama aracının hazır hale getirilmesinden sonra Ereğli Demir ve 

Çelik Fabrikalarında çalışan personelin aldığı  (İngilizce) eğitimlere  (Ek2) ve bilinç 

düzeylerini öğrenmeye  (Ek1) ve temsil sistemlerine  (Ek5) yönelik olarak üç anket 

uygulaması yapılmıştır.  

 

Ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesinde Alfa Katsayısından  (Coranbach 

Alfa) yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde 40 cevaplayıcıdan elde edilen veriler 

kullanılmıştır. 

 

17 parçalık ölçeğin analizi için ölçeği oluşturan her bir faktörün iç 

tutarlılığını gösteren Alfa Katsayıları  (Coranbach Alfa) bulunmuştur. Ayrıca ölçek 

değişkenlerinin, alfa katsayısına ne derecede ve ne yönde etkide bulunduklarını 
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saptayabilmek için; “Değişken Silindiği Takdirde Ölçeğin Alfa Katsayısı”  (Alpha if 

Item Deleted)  değerleri her bir faktör için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Söz konusu 

değerler, herhangi bir değişken silindiği takdirde, geri kalan değişkenlerin iç 

tutarlılıklarını göstermektedir. 

 

Anketin güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra kuramsal olarak belirlenen 

faktör yapısının doğruluğunu test etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.  

Faktörler arası korelâsyona imkân verebilmek ve daha sağlıklı yorum yapabilmek 

için yönlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

Yapılan yönlendirme sonucunda; 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 13, 14 ve 15’inci sorular 

“verilen eğitimin değerlendirilmesi”, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’inci sorular “eğitim 

üzerindeki etkiler” faktörleri altında toplanmışlardır.  

 

Ölçeğin geçerliliğinde ise tek örneklemde her bir faktörden elde edilen 

sonuçların normal dağılıma uygunluğu araştırılmıştır. Analiz sonuçları 

incelendiğinde tüm faktörlerden elde edilen sonuçların normal dağılıma uygun 

olmasının ölçeğin geçerliliğini desteklediği söylenebilir.  

 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları beyaz yakalı çalışanlarından 995 kişiden 

oluşan hedef kitleden yabancı dili yetersiz olan 132 çalışanımız yapılan seviye tespit 

sınavı  (Ek2) sonrası tespit edilmiştir. Sınavdan alınan puan ortalaması 48,2’dir.  

Sınava katılan çalışanlardan 35–49 arası puan alan 80 kişi Pre–Intermediate, 50–65 

arası puan alan 25 kişi Intermediate ve 65–80 arası puan alan puan alan 27 kişi Upper 

– Intermediate düzeyinde olacak şekilde 3 grubuna ayrılmıştır.  Pre–Intermediate 

grubu 40 kişilik deney grubu ve 40 kişilik kontrol grubu şeklinde ikiye ayrılmış olup 

kontrol grubu direk eğitime  (İngilizce) alınmışken deney grubuna eğitiminden  

(İngilizce) önce; özgüven, konsantrasyon, öğrenme stratejileri, öğrenmenin 

aşamaları, hafıza teknikleri, öğrenme sürecinde takım çalışması ve hedef belirleme 

konularını içeren 12 saat eğitime tabi tutulmuş, daha sonra İngilizce eğitimine 
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başlanmıştır.   Eğitim, haftada 12 saat olmak kaydıyla 8 hafta devam etmiş ve toplam 

96 saat olarak gerçekleşmiştir.   

  

Nöro Linguistik Programlamanın Etkinliğinin Ölçülmesi Anketi öğrenmeye 

yönelik olarak ilk ve son test şeklinde uygulanmıştır. Çalışma grubu ikiye bölünerek 

bir deney bir de kontrol grubu oluşturuldu.  Deney grubuna özgüven, konsantrasyon, 

öğrenme stratejileri, öğrenmenin aşamaları, hafıza teknikleri, öğrenme sürecinde 

takım çalışması ve hedef belirleme konularını içeren 12 saatlik eğitim verilerek 

kendilerini tanımaları, potansiyellerinin farkına varmaları sağlanması amaçlandı. 

Deney grubuna sözü edilen eğitim verildikten sonra son test uygulaması yapıldı. 

 

Tablo 2 ile Tablo 12 arasındaki diğer tablolar ekteki tablolar kısmında 

verilmiştir. Eklerdeki tablolarda, her bir soru, cinsiyet ve yaş ile 7, 8, 9, 10, 11’inci 

soruların kendi aralarında Mean, Medyan ve Standart sapmaya bakılmıştır. 

 

 Ayrıca her bir soru, cinsiyet ve yaş ile 7, 8, 9, 10, 11’inci soruların kendi 

aralarında farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için Tek Yönlü Varyans 

Analizi   (ANOVA) yöntemi kullanılmıştır.  

 

Temsil sistemlerini öğrenmek üzere Ek5’teki Temsil Sistemlerini Belirleme 

Anketi uygulanmıştır. 

 

5.5. Verilerin Çözümlenmesi 
 

Araştırma, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Eğitim Merkezi tarafından 

verilen eğitimlerin  (İngilizce) değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen veri toplama 

aracından elde edilen veriler, araştırma amaçları doğrultusunda SPSS 13.0  

(Statistical Package for the Social Sciences) programı yardımıyla değerlendirilmiştir.  

Araştırmada "t" testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi  (ANOVA) analizlerinden 

yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tablolaştırılarak bulgular bölümünde 
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yorumlanmıştır.   Araştırmada tüm bulgular p = 0.05 anlamlılık düzeyinde ve çift 

yönlü olarak sınanmıştır. Uygulanan çalışmaların örnekleri, ekler bölümünde 

mevcuttur.  



 

 

6. BULGULAR VE YORUM 
 

Bu bölümde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Eğitim Merkezinde yabancı 

dil seviye belirleme sınavına katılan beyaz yakalı çalışanların cinsiyet, yaşa göre 

özgüven, konsantrasyon, öğrenme stratejileri, öğrenme aşamaları değerlendirilip, 

NLP ile gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliğine ilişkin alt problemlerdeki sıraya 

uygun bir şekilde sunulmuştur.   

 

Araştırma sonucunda görülmüştür ki, NLP eğitimi alan deney grubun diğer 

bağımsız gruba göre %44 oranında daha kalıcı, %25 oranında daha hızlı öğrendikleri 

ve bildiklerini %41 oranında daha iyi hatırlayabildikleri ve aktarabildikleri 

gözlemlenmiştir. Eğitime başlamadan önce yapılan seviye tespit sınavında Pre–

Intermediate seviyesindeki 80 kişinin not ortalaması 44 olarak gerçekleşmişken 

eğitimden sonra yapılan seviye tespit sınavında not ortalamasının 63,36 olarak 

gerçekleşmiş olması verilen NLP eğitiminin katkısını göstermektedir.   

 

İlk Testte  (Nöro Linguistik Programlamanın Etkinliğinin Ölçülmesi Anketi) 

Katılımcıların %83.75  (34) oranında,  kendilerini ve mevcut potansiyellerini 

bilmedikleri, öğrenme hakkında çeşitli ön yargıları olduğu görülmüştür. Diğer 

katılımcılardan %8.75’inin  (3 kişi) özgüvenlerinin bulunduğu ancak yapabilecekleri 

hakkında fikir sahibi olmadıkları görülmüştür. Geri kalan katılımcıların %7.5’inin  (3 

kişi) ise kendilerini çok iyi tanıdıkları, hedeflerini belirledikleri ve yapabilecekleri 

hakkında fikir sahibi oldukları görülmüş, ancak bu potansiyeli nasıl harekete 

geçirebileceklerini bilmedikleri anlaşılmıştır.  
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Son Testte  (Nöro Linguistik Programlamanın Etkinliğinin Ölçülmesi 

Anketi) sorular bazında analiz edilmiştir. 

 

• Verilen eğitimlerde çevrenin etkisi kesinlikle göz önünde 

bulundurulmalı %52, büyük oranda bulundurulmalı %30, fikri 

olmayanlar %7,5, büyük oranda bulundurmamalı %7,5, kesinlikle 

bulundurmamalı %3 oranındadır. 

 

• NLP ile verilen eğitimler davranışlarımıza kesinlikle olumlu etkide 

bulundu %72,5, büyük oranda bulundu %17,5, fikri olmayanlar %2,5, 

büyük oranda bulunmadı %5, kesinlikle bulunmadı %2,5 oranındadır. 

 

• Verilen eğitimlerde hangi bilgi ve beceriye sahip olmam gerektiğini 

kesinlikle biliyorum %82,5, büyük oranda biliyorum %12,5, fikri 

olmayanlar %2,5, büyük oranda bilmiyorum  %2,5, kesinlikle 

bilmiyorum %2,5 oranındadır. 

 

• NLP sayesinde aldığım eğitimlerle ilgili değerlerim kesinlikle değişti 

%47,5, büyük oranda değişti %35, fikri olmayanlar %12,5, büyük 

oranda değişmedi  %2,5, kesinlikle değişmedi %2,5 oranındadır. 

 

• NLP sayesinde, aldığım eğitimlerle ilgili inançlarım kesinlikle değişti 

%50, büyük oranda değişti %27,5, fikri olmayanlar %15, büyük 

oranda değişmedi  %5, kesinlikle değişmedi %5 oranındadır. 

 

• NLP’nin aldığım eğitimlerde kullanılması bana kesinlikle bir kimlik 

kazandırdı %42,5, büyük oranda kazandırdı %45, fikri olmayanlar 

%0,75, büyük oranda kazandırmadı  %5, kesinlikle kazandırmadı %5 

oranındadır. 
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•  NLP ile İngilizce eğitimi yaşam standardımı kesinlikle değiştirdi 

%72,5, büyük oranda değiştirdi %10, fikri olmayanlar %0,75, büyük 

oranda değiştirmedi  %5, kesinlikle değiştirmedi %5 oranındadır. 

 

• İngilizce eğitimimizde NLP kesinlikle bir vizyon kazandırdı %90, 

büyük oranda kazandırdı %10, fikri olmayanlar %0, büyük oranda 

kazandırmadı  %0, kesinlikle kazandırmadı %0 oranındadır. 

 

• İngilizce öğrenmekteki amacımız kesinlikle beceri kazanmaktı %92,5, 

büyük oranda kazanmaktı %0,75 fikri olmayanlar %0, büyük oranda 

kazanmak değildi  %0,  kesinlik kazanmak değildi  %0 oranındadır. 

 

• Eğitimlerde NLP  (Neuro Linguistic Programming)’yi kullanmak 

kesinlikle bize fayda sağladı %97,5, büyük oranda fayda sağladı 

%2,5, fikri olmayanlar %0, büyük oranda fayda sağlamadı  %0,  

kesinlikle fayda sağlamadı  %0 oranındadır. 

 

• Eğitimlerde NLP  (Neuro Linguistic Programming)’yi öğrenmeye 

hangi bilgi düzeyinde başlamak istediğimi kesinlikle biliyorum %75, 

büyük oranda biliyorum %10, fikri olmayanlar %10, büyük oranda 

bilmiyorum %2,5,  kesinlikle bilmiyorum %2,5 oranındadır. 

 

• NLP  (Neuro Linguistic Programming)’yi kendi mesleğimde 

kesinlikle kullanabilirim %77,5, büyük oranda kullanabilirim %17,5, 

fikri olmayanlar %0, büyük oranda kullanamayabilirim %2,5, 

kesinlikle kullanamayabilirim %0 oranındadır. 
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• Başarıya giden yolların neler olduğunu kesinlikle biliyorum %95, 

büyük oranda biliyorum %0,5, fikri olmayanlar %0, büyük oranda 

bilmiyorum %0,  kesinlikle bilmiyorum %0 oranındadır. 

• İstediğim her şeyi daha iyi nasıl yapabileceğimi kesinlikle biliyorum 

%92,5, büyük oranda biliyorum %7,5, fikri olmayanlar %0, büyük 

oranda bilmiyorum %0,  kesinlikle bilmiyorum %0 oranındadır. 

 

• Kişisel potansiyelimi kesinlikle keşfettim %85, büyük oranda 

biliyorum %7,5, fikri olmayanlar %2,5, büyük oranda bilmiyorum 

%2,5,  kesinlikle bilmiyorum %2,5, oranındadır. 

 

Bu amaçla 16 değişkenin Yönlendirme  (Rotasyon) öncesi başlangıç 

faktörlerinin saptanması “Asal Bileşenler”  (Principal Components) yöntemi ile 

yapılmıştır. Ancak Asal Bileşenler Analizi sonucunda ölçeğin 6 boyuttan oluştuğu 

görülmekle birlikte belirgin bir faktör kalıbı elde edilememiş, birçok sorunun farklı 

faktörlerde yüksek ağırlığa  (high loading) sahip olduğu gözlenmiştir. Bu durum 

faktörlerin birbirinden bağımsız olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca gözlenen 5 

boyut arasında bir miktar çakışma söz konusudur. 

 

Kalan 15 değişkenin Yönlendirme  (Rotasyon) öncesi başlangıç 

faktörlerinin saptanması “Asal Bileşenler”  (Principal Components) yöntemi 

kullanılarak tekrarlanmıştır. Ancak Asal Bileşenler Analizi sonucunda ölçeğin 5 

boyuttan oluştuğu görülmekle birlikte belirgin bir faktör kalıbı elde edilememiş, 

birçok sorunun farklı faktörlerde yüksek ağırlığa  (high loading) sahip olduğu 

gözlenmiştir.  
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Tablo 6.1. Korelâsyon 
 

Cinsiyet, 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. Soruları ile 
7., 8., 9., 10., 11. Soruları Arasındaki Korelâsyon 

   Değerler Arasındaki İlişki 

  Soru7 Soru8 Soru9 Soru10 Soru11 

Cinsiyet 0,183851144 -0,0949158 -0,081081081 -0,045596075 -0,022067475 

Soru1 0,30579452 -0,168834075 -0,121332303 -0,119726821 -0,179442857 

Soru2 0,069605756 1,61604E-16 -0,150075056 -0,084394947 -0,183803656 

Soru3 -0,216774374 0,449427959 0,105717191 0,122029422 0,013629115 

Soru4 -0,025630917 0,097037085 -0,027631058 -0,139845323 0,203045976 

Soru5 -0,196140654 0,037128827 -0,052861684 0,160525002 0,025896831 

Soru6 -0,040021142 -0,00946985 -0,035054696 0,040942518 -0,079261033 

Soru7 1 -0,176090181 -0,150423663 -0,084590987 0,138172958 

Soru8 -0,176090181 1 -0,0949158 -0,053376051 -0,154996852 

Soru9 -0,150423663 -0,0949158 1 -0,045596075 -0,022067475 

Soru10 -0,084590987 -0,053376051 -0,045596075 1 0,111687119 

Soru11 0,138172958 -0,154996852 -0,022067475 0,111687119 1 

Soru12 -0,137624261 0,23309552 0,003904314 0,177843387 -0,153017245 

Soru13 -0,121193574 -0,076471911 -0,065325533 -0,036735918 0,160014224 

Soru14 -0,066854961 -0,0949158 -0,081081081 -0,045596075 -0,132404851 

Soru15 -0,109714814 -0,019779694 -0,101379897 0,323063165 -0,096572396 

 

Korelâsyon analizinde iki değişken söz konusudur ve bu değişkenlerin 

bağımlı ya da bağımsız değişken olarak tanımlanmaları hesaplama için önemli 

değildir. Korelâsyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyi ve yönünü 

belirlemek amacı ile yapılır. 

 

Araştırmada yer alan tüm faktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri korelâsyon 

analizi ile test edilmiş, analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

 

Cinsiyet ile Soru yedi alt faktörleri arasında α = 0,18 düzeyinde anlamlı ve 

pozitif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Cinsiyet ile Soru sekiz alt faktörleri arasında α = 0,09 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

Cinsiyet ile Soru sekiz alt faktörleri arasında α = 0,09 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  
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Cinsiyet ile Soru dokuz alt faktörleri arasında α = 0,08 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Cinsiyet ile Soru on alt faktörleri arasında α = 0,04 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Cinsiyet ile Soru onbir alt faktörleri arasında α = 0,02 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur. 

  

Soru 1 ile Soru yedi alt faktörleri arasında α = 0,03 düzeyinde anlamlı ve 

pozitif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Soru 1 ile Soru sekiz alt faktörleri arasında α = 0,16 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Soru 1 ile Soru dokuz alt faktörleri arasında α = 0,12 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Soru 1 ile Soru on alt faktörleri arasında α = 0,12 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Soru 1 ile Soru onbir alt faktörleri arasında α = 0,18 düzeyinde anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Diğer soruların sonuçları Tablo birde verilmiştir. 
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Temsil sistemlerini  (Ek5) öğrenmeye yönelik olarak yapılan çalışmada, 

katılımcıların %40’ı  (16 kişi) oranında görsel, %28.75  (11 kişi) oranında işitsel ve 

%31.25  (13kişi) oranında da dokunsal olduğu tespit edilmiştir.  Öğrenme/temsil 

sistemlerine uygun  (Görsel; tv, film, projeksiyon, İşitsel; müzikli eğitim ortamı, 

Dokunsal; eğitim kitapçığı ve el notları verilmiştir) eğitim programları hazırlanarak 

verilmiştir.  

 

Yaş, cinsiyet ve 1.-15. sorular ile Temsil sistemler alt faktörleri arasında α = 

0,76 düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.  

 

Aşağıdaki tablolarda temsil sistemleri ile yaş, cinsiyet ve 1.-15. sorular ile 

arasındaki mean ve standart sapma hesaplanmıştır. 

 

Tablo 6.2.Temsil Sistemleri ile Cinsiyet Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Cinsiyet 

Cinsiyet Mean N Std. Deviation 
Bayan 2,0000 3 1,00000 

Bay 1,9189 37 ,86212 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.3. Temsil Sistemleri ile Yaş Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Yaş 

Yas Mean N Std. Deviation 
20-24 1,5000 2 ,70711 

25-29 1,9167 12 ,90034 

30-34 1,8667 15 ,83381 

35-39 2,2500 8 ,88641 

40 ve üstü 1,6667 3 1,15470 

Total 1,9250 40 ,85896 
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Tablo 6.4. Temsil Sistemleri ile Soru 1 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Soru1 

Soru1 Mean N Std. Deviation 
Kesinlikle Katılmıyorum 3,0000 1 . 

Katılmıyorum 1,6667 3 ,57735 

Bazen Katılıyorum 1,3333 3 ,57735 

Katılıyorum 2,0833 12 ,90034 

Kesinlikle Katılıyorum 1,9048 21 ,88909 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.5. Temsil Sistemleri ile Soru 2 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Soru2 

Soru2 Mean N Std. Deviation 
Kesinlikle Katılmıyorum 2,0000 1 . 

Katılmıyorum 2,0000 2 1,41421 

Bazen Katılıyorum 3,0000 1 . 

Katılıyorum 2,1250 8 ,83452 

Kesinlikle Katılıyorum 1,8214 28 ,86297 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.6. Temsil Sistemleri ile Soru 5 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Soru5 

Soru5 Mean N Std. Deviation 
Kesinlikle Katılmıyorum 1,0000 2 ,00000 

Katılmıyorum 1,0000 2 ,00000 

Bazen Katılıyorum 1,8000 5 ,83666 

Katılıyorum 2,1818 11 ,87386 

Kesinlikle Katılıyorum 2,0000 20 ,85840 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.7. Temsil Sistemleri ile Soru 7 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Soru7 

Soru7 Mean N Std. Deviation 
Kesinlikle Katılmıyorum 1,5000 2 ,70711 

Katılmıyorum 1,5000 2 ,70711 

Bazen Katılıyorum 2,6667 3 ,57735 

Katılıyorum 2,5000 4 ,57735 

Kesinlikle Katılıyorum 1,8276 29 ,88918 

Total 1,9250 40 ,85896 
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Tablo 6.8. Temsil Sistemleri ile Soru 8 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Soru8 

Soru8 Mean N Std. Deviation 
Katılıyorum 3,0000 4 ,00000 

Kesinlikle Katılıyorum 1,8056 36 ,82183 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.9. Temsil Sistemleri ile Soru 9 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri  * Soru9 

Soru9 Mean N Std. Deviation 
Katılıyorum 1,0000 3 ,00000 

Kesinlikle Katılıyorum 2,0000 37 ,84984 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.10.Temsil Sistemleri ile Soru10 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri * Soru10 

Soru10 Mean N Std. Deviation 
Bazen Katılıyorum 1,0000 1 . 

Katılıyorum 1,9487 39 ,85682 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.11.Temsil Sistemleri ile Soru11 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri * Soru11 

Soru11 Mean N Std. Deviation 
Kesinlikle Katılmıyorum 1,0000 1 . 

Katılmıyorum 1,7500 4 ,95743 

Bazen Katılıyorum 1,5000 4 1,00000 

Katılıyorum 2,0323 31 ,83602 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.12.Temsil Sistemleri ile Soru12 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri * Soru12 

Soru12 Mean N Std. Deviation 
Bazen Katılıyorum 2,6667 3 ,57735 

Katılıyorum 1,2857 7 ,75593 

Kesinlikle Katılıyorum 2,0000 30 ,83045 

Total 1,9250 40 ,85896 
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Tablo 6.13.Temsil Sistemleri ile Soru13 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri * Soru13 

Soru13 Mean N Std. Deviation 
Bazen Katılıyorum 1,5000 2 ,70711 

Katılıyorum 1,9474 38 ,86828 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.14.Temsil Sistemleri ile Soru14 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri * Soru14 

Soru14 Mean N Std. Deviation 
Katılıyorum 1,6667 3 ,57735 

Kesinlikle Katılıyorum 1,9459 37 ,88021 

Total 1,9250 40 ,85896 

 

Tablo 6.15.Temsil Sistemleri ile Soru15 Arasındaki Mean ve Standart Sapmalar 

Temsil Sistemleri * Soru15 

Soru15 Mean N Std. Deviation 
Kesinlikle Katılmıyorum 1,0000 1 . 

Katılmıyorum 3,0000 1 . 

Bazen Katılıyorum 1,0000 1 . 

Katılıyorum 2,3333 3 1,15470 

Kesinlikle Katılıyorum 1,9118 34 ,83003 

Total 1,9250 40 ,85896 

 
 

Hem Deney ve hem de kontrol grubu, aynı öğretmenlerden eğitim almış 

olmasına rağmen farklı sonuçlarla karşılaşmasındaki en büyük sebep, deney grubuna 

Nöro Linguistik Programla eğitimi  (özgüven, konsantrasyon, öğrenme stratejileri, 

öğrenmenin aşamaları, hafıza teknikleri, öğrenme sürecinde takım çalışması ve hedef 

belirleme) verilmiş olması ve kişinin buna inanmış olmasıdır. Deney grubunun temsil 

sistemlerini öğrenmiş olması başarılı olmaları konusunda büyük katkı sağlamıştır. 

Ancak kontrol grubunun çeşitli ön yargılara sahip olmuş olması, kendilerini yeterince 

tanımamaları ve öğrenme sistemlerini bilmemeleri hedeflenen başarıyı 

yakalayamamasına neden olmaktadır. 



 

 

7. SONUÇ 
 

Zihinsel becerilerin gelişmesine katkıda bulunan, insanlar arasındaki 

ilişkilerin gelişmesini sağlayan davranışlar üzerinde yoğunlaşan NLP tekniği ile 

birçok insanın, zihinlerinde yapmak istediklerine odaklanarak daha verimli ve daha 

başarılı olabilecekleri anlatılmak istenmektedir. 

 

Günlük yaşamda bazı insanlar için mümkün olan beceriler, birçok insan 

tarafından imkânsız gibi görülmektedir. Örneğin bir kamyon kullanımı birileri için 

mümkün iken birileri için zor, bir başkası için imkânsız görünebilmektedir. Üç 

yaşındaki bir çocuğun Çinceyi öğrenmesi mümkün olmasına rağmen, eğer annesi, 

babası ve yakın çevresi Çinli değilse bu dili öğrenemez. Daha sonra da bu dili 

öğrenmeyi hiç denemediyse, Çince ona öğrenilmesi zor veya imkânsız gelecektir. 

 

Nasıl oluyor da aynı bilgileri aynı eğitmenden almamıza rağmen bazılarımız 

İngilizceyi çok iyi öğrenirken bazılarımız yetersiz sonuçlarla karşılaşabilmekteyiz?   

Öğrenme üzerine yapılan araştırmalarda, öğrenmeyi engelleyen en önemli sebebin 

öğrenen kişinin sınırlayıcı inançlarından ve davranışsal strateji hatalarından 

kaynaklandığı fark edilmiştir. İngilizcenin öğrenilmesi için hizmet içi veya yurt içi 

çeşitli aktivitelere katılırken dahi kendimizden değil, eğitim kurumumuzdan bize 

öğretmesini beklemekteyiz. Hâlbuki öğrenmek için yeteri kadar hazır olmayan bir 

öğrenciye hiçbir eğitmen, hiçbir eğitim kurumu ve hiçbir yurtiçi eğitim 

organizasyonu yardımcı olamayacaktır. Öğretmenler insanlara bir konuyu  

(İngilizceyi) öğretmezler, sadece daha iyi öğrenmemiz için bize destek olurlar. 

Konuyu asıl öğrenenin insanın kendisi olduğu unutulmamalıdır. Bir insan yeterli 

derecede emek harcamadıkça, ne kadar destek alırsa alsın yine de öğrenme yeterli 

olamayacaktır. Öğrenme konusunda sorumluluğu kendimizde değil de kurumlarda ya 
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da öğretende gördüğümüzden dolayı öğrenme sürecinde motivasyonumuz düşük 

olmakta ve çabuk vazgeçebilmekteyiz. 

 

Eğitimde  (İngilizceyi) öğrenmemizi engelleyen diğer zihinsel ve 

davranışsal hatalarımızdan bazıları da şunlardır: Örneğin, İngilizce Türkçe bakış 

açısıyla öğrenilmeye çalışıldığında, yeni karşılaşılan İngilizce bilgiler, eskiden 

öğrenilen Türkçe bilgileri ile devamlı kıyaslama yapıldığı için zihin verimsiz ve 

yavaş çalışır; buna rağmen çabuk yorulur.  

 

Eğitime  (İngilizcenin) gerekli olduğu kadar değil, uygun görüldüğü kadar 

vakit ayrılmaktadır. Hafızaya alınan bilgiler kullanılmamakta, yeni bir bilgi 

öğrenirken de yeterince tekrar edilmeyen önceki bilgiler unutulmaktadır. Örneğin bir 

çocuk ilk önce annesine ‘Su’ der; zamanla ‘Anne bana su verir misin?’ demesini 

öğrenir. Yetişkin ise bilgiyi öğrenirken ‘Bir bardak su alabilir miyim?’ cümlesini 

kuruncaya kadar öğrendiği ‘Su’ kelimesini kullanmamaktadır. 

  

Birkaç yıldır var olmasına karşılık spor, yönetim ve eğitim alanında hızla 

gelişen ve ilgi uyandıran NLP tekniği ile ilgili ilk çalışmalar, başarılı kişilerdeki 

“mükemmelliği” model almayı içermiş ve uygulamaların çoğu da dikkat çeken 

davranış ve eylemleri destekleyen “stratejileri” taklit etme etrafında gelişmiştir. 

İnsanlar NLP’nin ilke ve tekniklerini, hem iş hem de kişisel yaşamlarındaki 

davranışlarında köklü ve kalıcı değişimler yapmak amacıyla kullanabilirler.  

Başarıya ulaşmak isteyen her insan bu teknik ile başarıyı kolayca yakalayabilir.  

Neye sahip olmak ya da ne olmak istediğimize dayanarak ne yapacağımızı 

seçebiliriz.  Herhangi bir insan bizim istediğimiz sonuçları elde etmişse, o insanı 

modelleyerek nasıl yaptığını keşfedip, aynı şekilde bizim de aynı sonuçlar 

üreteceğimizi gösterebilir, bu sonuçlara ulaşmanın yolunu öğrenebiliriz.  NLP’nin 

yardımıyla kendi düşünce süreçlerimizi daha iyi anlayarak, alışkanlığa dayalı, çoğu 

zaman bilinçsiz olan davranışlarımızı da kontrol altına almayı öğrenebilir, ulaşılması 

olanaksız görünen hedeflere ulaşabiliriz. 
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Erdemir Eğitim Merkezi’nde yaptığımız araştırmada, düşünce ve iletişimin 

başarıya programlanması anlamına gelen NLP tekniklerini  (İngilizce) eğitiminde 

kullandık. Bu tekniklerle İngilizceyi öğrenen yetişkinlerin, diğer öğrencilere kıyasla 

%44’lük bir oranda daha başarılı oldukları görülmüştür. 

 

Bu sonuca ulaşabilmek için tüm katılımcıların temsil sistemleri tespit 

edilmiştir.  Dolayısıyla temsil  (öğrenme) sistemi öğrenilen katılımcıya yönelik ders 

programları hazırlanmıştır. Örneğin görsel temsil sisteme sahip olan bir yetişkine 

eğitim verilirken görsel araçlar  (projeksiyon cihazı, film, slâyt, çeşitli yansılar vs.) 

tercih edilmiştir.  İşitsel temsil sistemine sahip bir yetişkine ise müzik eşliğinde 

eğitim verilmiştir. İşitsel sisteme sahip birey anlatma ile öğrenirken dokunsal temsil 

sistemine sahip birey ise dokunarak öğrenebilecektir. Dolayısıyla algılamaları ve 

aktarmaları farklı olan yetişkinlere kendi temsil sistemleri doğrultusunda verilen 

eğitimin etkisi çok yüksek olacaktır. Öğrenme sistemlerini bildiğimiz bireylerle 

anlayabilecekleri bir dili kullanarak  (Ek3, Ek4 ve Ek5‘teki sözcüklerle) 

anlatabilirsek katılımcılardan öğrenme konusunda ölçülebilir/gözlenebilir düzeyde 

başarılar almamız mümkün olabilecektir. 

 

Yetişkinin eğitimden beklentisi somut sonuçlardır. Bundan dolayı yetişkine 

verilecek eğitimde NLP’nin kullanılmasıyla istenilen hedefe ulaşmak 

kolaylaşacaktır.  Bireyin daha çok kullandığı beyin bölümünü  (Sağ/Sol Lob) 

bilmemiz durumunda, sınıf ortamı onun motivasyonunu artırıcı şekilde 

düzenlenebilecektir. Örnek olarak mantıksal  (beynin sol lobu ile) düşünen/karar 

veren bireye, eğitimden alabileceği fayda anlatılır ve bilgileri nerelerde 

kullanabileceği açıklanır. Bu, onun derse ilgisini artırır. Öte yandan sağ/duygusal 

beyni ile düşünen birey haz odaklı olacağından, dersin hikâyeler anlatılarak ve arada 

espri yapılarak işlenmesi durumunda azami bir sonuç alınabilecektir. 

 

Diğer süreçlere baktığımızda, emek sarf etmeden bilginin öğrenilemeyeceği  

(öğrenme aşamaları), yeni bir bilgi ile karşılaşıldığında önce dış algı ile algılandığı 

ve ilgi duyulması durumunda bunun iç algıya alındığı  (bilgin yolculuğu) bilinirse, bu 
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durum, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve çeşitli ön yargıları yok edebilecektir.   

Öğrenilen bilginin bilinçdışına çıkması yanı otomatikleşmesi durumunda kişinin 

uzmanlaşması söz konusu olmaktadır. 

 

Bu çalışmadan, NLP kullanılarak verilen eğitimlerden daha iyi sonuç 

alınabileceği, bu tekniklerin sadece yetişkin eğitimlerinde değil ilk, orta ve 

yükseköğrenim düzeylerinde de uygulanması durumunda çok olumlu neticelerin 

alınmasının mümkün olduğu sonucuna varabiliriz. 

 

NLP’nin önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanına gireceğini ve 

özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilere uygulanması durumunda daha iyi 

neticeler alınabileceğini düşünmekteyiz. 

 

Yapılan çalışmanın genel bir değerlendirmesini yapacak olursak, Nöro 

Linguistik Programlamanın eğitim  (İngilizce) programlarında kullanılması 

durumunda, dersin öğrenilmesinin kolaylaşacağını ve öğrenilen bilginin daha kalıcı 

olacağını söylemek mümkündür. 

 

Araştırmanın sonucunda NLP eğitimi  (özgüven, konsantrasyon, öğrenme 

stratejileri, öğrenmenin aşamaları, hafıza teknikleri, öğrenme sürecinde takım 

çalışması ve hedef belirleme), yabancı dil öğrenmede Nöro Linguistik Programlama 

yöntemi uygulanmayan gruba göre daha büyük bir başarı elde edilmesini sağlamıştır. 

 

NLP hayatın tüm aşamalarında kullanılabileceği gibi iletişim, eğitim, 

öğretim, pazarlamacılık, kişisel gelişim eğitimlerinde de kullanılabilmektedir. Bir 

eğitici, katılımcıların temsil sistemlerini, beynin loblarını ve meta programlarını 

kullanarak katılımcılarını rahatlıkla tanıyabilecek ve onların etkilenebileceği  (görsel, 

işitsel, dokunsal veya sağ – sol beyin) öğretim metotlarını kullanarak etkin bir eğitim 

gerçekleştirebilecektir. 

 



 
66 

 

Ayrıca ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin eğitim sisteminde 

kullanılması durumunda, öğrencilerden daha pozitif sonuçlar alınabilecektir.   

Dolayısıyla sınırlı imkânlara sahip olan ülkemizde, yapılacak verimli bir eğitim ile 

öğrencilerin hedeflenen bilgileri yeterince öğrenmesi ve bu yolla milyarlarca dolarlık 

tasarruf yapılması sağlanabilecektir. 

 

NLP’nin her düzeydeki eğitim sisteminde kullanılması durumunda, 

ülkemizin zenginliği olarak kabul edilen genç nüfusumuz, daha kaliteli bir eğitim 

alabilecek ve ülkemizin istenilen düzeye gelmesine büyük katkılar sağlanabilecektir. 

 

 Kendi potansiyelini bilen bir gençlik, hedeflerini belirlemiş, bu hedeflere 

inanmış ve ihtiyaç duyduğu kaynağa sahip olduğunun bilincinde olması durumunda, 

bu potansiyel onların her türlü başarıyı yakalamasını sağlayacak ve dolayısıyla da 

ülkemizin hedeflediği gelişmişlik düzeyine ulaşmasına da katkıda bulunacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KAYNAKÇA 
 

Andreas,  Steve ve Charles Faulkner; 2001, NLP,  Başarının Yeni Teknolojisi,    (Çev. 
Alican Azeri),  İstanbul: Beyaz Yayınları. 

 

Alder,  Harry; 1998a,  Yöneticiler için NLP,  (Çev. Tevfik Ertan),  İstanbul: Sistem     
       Yayıncılık.  
 

Alder, Harry; 1998b,  NLP Yüksek Performans Ulaşmanın Yeni Bilimi Sanatı, (Çev. 
Zarife Biliz),  Altıncı Baskı,  İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

 

Alder,  Harry; 2000c,  Kişisel ve Mesleki Başarıya Ulaşmada Beyin Gücünü Etkin  
            Kullanma,  Sağ Beyin Yöneticisi,  (Çev. Fatma Can Akbaş)  İstanbul: 
            Kariyer Yayıncılık. 
 

Alder, Harry; 2005d,  NLP El Kitabı, (Çev. Banu Irmak), İstanbul: Sistem 
Yayıncılık.  

 

Alemdar, Selin; 2005,  Nlp Practitioner Ders Notları,  Ankara: Elma Yayınları. 
 

Arslantürk, Zeki; 1995,  Araştırma Metod ve Teknikleri,  İstanbul: Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Yayınları. 

 

Aslan, Gülfem ve Theresa Doğuelli; 1998, “Yüksek Performans Yolu: NLP”, 
Academy International and Sunley Management Centre, İnsan Kaynakları 
Türkiye Buluşması Seminer Notları, İstanbul.  

 

Aytaç,  Serpil; 2000a,  İnsanı Anlama Çabası,  Bursa: Ezgi Kitabevi. 
 

Aytaç, Serpil; 1999b,  Performansı Arttırmanın Bir Yolu Olarak NLP  Tekniği,   
http://www/iktisat.uludag.edu.tr/dergi, 31.05.1999. 

 

Baltaş, Acar; 2006, Eğitimin Psikolojisi ve Yetişkin Öğrenmesi: “Andragoji”  
“Kaynak”, sayı:26. 

 

Bandler R. ve Grinder J.; 1979,  Frogs Into Princes, Utah: Real People Press, 



 
 

68 
 

 

Bernard, Wolfgang; 2005,  NLP And Beyond- The Original Belief Process,  
http://www/NLP/nlp,htm, 05.12.2005. 

 

Biçer, Turgay; 1999,  NLP Kişisel Liderlik,  İstanbul:  Beyaz Yayınları.  
 

Buzan, Tony; 1998, Aklını En İyi Şekilde Kullan, 3. Baskı,  (Çev. Banu Ergüder),    
İstanbul: Arion Yayınevi. 

 

Bülbül, Sudi; 1991a, Temel Kavramlar,  Halk Eğitime Giriş, Eskişehir: A.Ü. AÖF.  
             Yayınları. 

 

Bülbül, Sudi; 1987b, “Dünya’da Ve Ülkemizde Yaygın Eğitim ve Sorunları”, TED               
             XI. Eğitim Toplantısı, 12-13 Kasım 1987,  Ankara: TED Bilim Dizisi 11. 
 

Claxton, S. Charles and Murrell, H. Patricia; 1987,  Learning Styles: Implications for 
Improving Educatinal Practices, ASHE-ERİC Higher Education Report 
No.4:7. 

 

Dewey, J.; 1902, The Child and the Curriculum, Chicago: University of Chicago         
             Press, 
 

Dövücü,  Tamer;  2000a, NLP’nin Kuruluş Dönemleri, Kişisel Gelişim ve Değişim 
Dergisi 1, Şubat: 6.   

 

Dövücü, Tamer; 2000b,  NLP’nin Kuruluş Dönemleri, Kişisel Gelişim ve Değişim 
Dergisi 2, Nisan:10.   

 

Dövücü, Tamer; 2001c, Türkiye’den NLP ve Sibernetik Uygulamaları 1, İkinci 
Basım,   İstanbul: Beyaz Yayınları. 

          

Eren, Erol; 2001, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Yedinci Baskı İstanbul:    
Beta Yayınları. 

 

Ertürk, Selahattin; 1972, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Yelkentepe 
Yayınları. 

 

Harmancı,  Hande; 2006,  Yetişkin Eğitimi Ders Notları Ereğli: Erdemir Eğitim 
Müdürlüğü Yayınları. 

 

Hamurcu, Yahya; 2006,  NLP Eğitim Seminerleri Ders Notları, İstanbul: Dönüşüm  
                  Konağı Yayınları. 



 
69 

 

  
Hickcox, R.L.; 1995,  Learning Styles: A Survey Of Adult Learning Steyle İnventory 

Models, The İmportance Of Learning Style, Westport: Greenwood Pres.  
 

Hirst and Peters; 1985,  Liberal Philosophers of Education Journal of Philosophy of 
Education Volume 19  - December, Blackwell Publishing. 

 

Horn, Sam; 1997, Sözlü Döğüş Sanatı Tongue Fu,  (Çev. Zülfü Dicleli), İstanbul: 
Boyner Holding Yayınları. 

 

Gün,  Nil; 2001,  NLP Zihninizi Kullanma Kılavuzu, İkinci Basım İstanbul: Kuraldışı 
Yayınları. 

 

Knight,  Sue; 1999, Uygulamalarla NLP, İşinizde Fark Yaratan Farklılıklar, (Çev. 
İ.Görkey Taffe), İstanbul: Sistem Yayıncılık.  

  

Knowles, Malcolm;1973, Introduction to Group Dynamics, Chicago: Association 
Press. Revised edition published by New York: Cambridge Books. 

 

NLP-Global; 2006, ITS- The Global Perspective,  http://www/NLP/global.htm, 
15.03.2006. 

 

NLP-Nielsen; 2000, Institut für Kommunikations Training, Die Wichtigsten 
Techniken und Formaten aus der Ausbildung zum NLP – Master, NLP, 
http://www.NLP/Nielsen.de,  (05.11.2000). 

 

NLP-Personal; 2005,  Benefits of NLP in Your Personal Life, 
http://www/NLP/personal.htm. 13.12.2005.  

 

NLP-Professional; 2006, Benefits of NLP in Your Professional Life,  
            http://www/NLP/professional.htm, 02.01.2006. 
 

O’ConnorR, Joseph ve McDermottian, Ian; 2003, Nlp’nin İlkeleri, (Çev. Demet Uyar 
Ezerler),  İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

 

Özgüven, İbrahim Ethem; 2000, Psikolojik Testler, Dördüncü Baskı, Ankara: Pdrem 
Yayınları. 

 

Sabuncuoğlu, Zeyyat; 1986, Personel Yönetimi; Politika ve Yönetsel Teknikleri 
Beşinci. Baskı, İstanbul: Tegnorafik Matbaacılık A.Ş. 

 



 
70 

 

Saygın,  Oğuz; 1999,  Kişisel Değişim Stratejileri, İstanbul: Hayat Yayıncılık. 
 

Parker, J. C. ve Rubin, L. J; 1966,  Process as Content: Curriculum Design and The 
Application of Knowledge. Chicago: Rand McNally. 

 

Robbins,  Antony; 1995,  Sınırsız Güç,  İstanbul: İnkılap Kitabevi . 
 

Smiles, Samuel; 1998, Görevimiz Başarmak,  İstanbul: Hayat Yayıncılık.  
 

Taymaz, Haydar; 1981, Hizmet İçi Eğitimi; Kavramlar, İlkeler Yöntemler, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:94, Ankara: Sevinç Matbaası.                 

 

Tiryaki, Ali Rıza;  2006,  Eğiticinin Eğitimi,  Ereğli: Erdemir Eğitim Müdürlüğü 
Yayınları. 

 

Tutum, Cahit; 1979, Personel Yönetimi,  Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü Yayın No:79. 

 

Yıldırım,  Ramazan; 1998,  Yaratıcılık ve Yenilik, İstanbul: Sistem Yayıncılık. 
 

Witkin, H.; 1976, “Cognitive Style in Academic Performance in Teacher-Student  
Realations”, (Editörler: S Mess,ck ve Diğerleri), Individuality in 
Learning,  San  Francisco, CA: Jossey-Bass.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

EKLER 
 

EK–1 
 

NLP  (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING)  ETKİNLİĞİNİN 
ÖLÇÜLMESİ ANKETİ 

 

Değerli arkadaşlar,  

Bu anket, Erdemir eğitim merkezi tarafından verilecek eğitimlerde NLP  

(neuro linguitistic promming)’nin yetişkin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili 

görüşleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Sizden gelecek cevaplar doğrultusunda 

NLP  (neuro linguistic promming)’nin etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

 

Ankete vereceğiniz cevaplar sizleri kesinlikle hiçbir sorumluluk altında 

bırakmayacak,  asla aleyhinize kullanılmayacaktır.  

 

Anket kâğıdına kimlik bilgilerinizi yazmanız gerekmemektedir. Lütfen 

soruları samimi bir biçimde cevaplayınız. Teşekkür ederiz.  

 

Üniteniz          : 

Erdemir’de Çalışma Yılınız: 

Cinsiyetiniz    :  a) Bay     b) Bayan 

Yaşınız           :  a) 20-25    b) 25-30    c) 30-35   d) 35-40   e) 40-45 

 

Aşağıdaki soruların seçeneklerinden kendinize en uygun olanın  (yalnızca 

birinin) üzerine X işareti koyunuz. 
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1. Verilen eğitimlerde çevrenin etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

   

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

2. NLP  (Neuro Linguistic Programming) ile verilen eğitimler davranışlarımıza 

olumlu yönde etkide bulundu. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

3. Verilen eğitimlerde hangi bilgi ve beceriye sahip olmam gerektiğini biliyorum. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

4. NLP  (Neuro Linguistic Programming) sayesinde, aldığım eğitimlerle ilgili 

değerlerim değişti. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

5. NLP  (Neuro Linguistic Programming) sayesinde, aldığım eğitimlerle ilgili 

inançlarım değişti. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

6. Aldığım eğitimlerde NLP  (Neuro Linguistic Programming)’nin kullanılması 

bana bir kimlik kazandırdı. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    
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d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

7. NLP  (Neuro Linguistic Programming) ile İngilizce eğitimi benim yaşam 

standardımı değiştirdi. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

8. NLP  (Neuro Linguistic Programming) ile İngilizce eğitiminin amacı yeni bir 

vizyon kazanmaktır. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

9. İngilizce öğrenmekteki amacım beceri kazanmaktır. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

10. İngilizce ve diğer eğitimlerde NLP  (Neuro Linguistic Programming) 

kullanmak bize fayda sağlar. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

11. İngilizce ve diğer eğitimlerde NLP  (Neuro Linguistic Programming)’yi 

öğrenmeye hangi bilgi düzeyinde başlamak istediğimi biliyorum. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

 



 
74 

 

12. NLP  (Neuro Linguistic Programming)’yi kendi mesleğimde kullanabilirim. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

13. NLP  (Neuro Linguistic Programming) sayesinde başarıya giden yolların neler 

olduğunu biliyorum. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

14. NLP  (Neuro Linguistic Programming) eğitimini aldıktan sonra istediğim her 

şeyi nasıl yapabileceğimi bilirim. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 

 

15. NLP  (Neuro Linguistic Programming) eğitimini aldıktan sonra kişisel 

potansiyelimi keşfettim. 

 

a) Kesinlikle Katılmıyorum    b) Katılmıyorum    c) Biraz Katılıyorum    

d) Katılıyorum    e) Kesinlikle Katılıyorum 
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EK-2 
 

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI 
 

LISTENING  (10 points ) 

 

Listen to the conversation and complete each statement  by circling the 

correct letter. 

 

1) Dan’s friend Jim…………………………. 

      a)  doesn’t study much 

      b)  studies an average amount 

      c)  studies a lot 

 

2) Dan’s friend Jim………………………….. 

a) goes to bed late 

b) goes to bed early 

c) goes to bed at 10 pm 

 

3) Dan’s friend Tex…………………………. 

a) doesn’t study much 

b) studies an average amount 

c) studies  a lot 
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4) Dan’s morning English class is…………………………… 

a) grammar class 

b) writing class 

c) literature class 

 

5) Dan’s afternoon class is……………………………… 

a) writing class 

b) grammar class 

c) literature class 

 

6) Dan thinks his morning class is …………………………. 

a) boring 

b) interesting 

c) Easy 

 

7)   Dan………………….his afternoon English class. 

     a) doesn’t like 

     b) likes 

     c) loves 

 

GRAMMAR  (15 points) 

 

Circle the correct answer. Only one answer is correct. 

 

1) If you…………me about the problem, I would have helped you. 

 

a) told  b) would tell  c) had told          d) should tell         e) have told 

 

2) This is the first time I………………………..pineapples. 

 

a) eat     b)  ate    c) have eaten      d) had eaten      e) had ate 
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3) He drives ………………….when he is in a hurry. 

 

a)  fastly      b) most fast    c) fast         d)  more fast    e) most fastly 

 

4)   There was a terrible accident on a busy downtown street yesterday. Dozens of 

people saw it, including my friend, who ………………….by the police. 

 

a) interviewed  b) was interviewed  c) are interviewed  d)  were interviewed   

e) interview. 

 

5) My uncle hasn’t been here………………………..the end of March. 

 

a) for       b) during     c) while      d) when    e) since 

 

6) My boss ordered…………………….late because there was so much to do. 

a) that I work   b)  that I worked   c) I worked    d) to working  e) me to work     

 

7) A: Is the noise from the record player in the next apartment bothering you? 

   B: Yes, I am trying to study. I wish he………it down. 

 

a) turn   b) turned    c) were turned    c)  would have turned    d) turns   e) will 

turn 

 

8) Take some money with you………………………you need to spend during the 

holiday. 

 

a) unless   b)  whether      c) if only      d) while    e) in case 

 

9) By the time I complete my studies next month, I…………………………..in 

Paris for 4 years. 
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a) will have been living   b) will live  c) have lived   d) have been living  e) would    

live 

 

10) Unlike most Europeans, many Americans………….bacon and eggs for breakfast 

everyday. 

a) are using to eat   b) are used to eating  c) are used to eat d) used  to eating  e) 

use  to eat 

 

11)  I costs about thirty dollars to have a tooth…………………………. 

a) filling              b) fill               c) filing           d) filled             e) to be filling 

 

12) It is difficult for parents to…………………children in our days. 

 

 a) call off   b) come across c) take after    d) bring up    e)  come into 

 

13) People in a country begin suffering considerably if their leaders…………their 

powers. 

 

a) abuse   b) grant   c) define    d) relate   e) reveal 

 

14) According to the resolutions by the government, the villagers will be made 

to…………..the area and migrate to East. 

a)   deny                  b) evacuate          c) fulfill                d) declare   e) discern 

 

15) Travel agents will………………..your reservations for you free. 

 

a) purchase             b) confirm             c) exchange      d) obtain         e) confuse 

 

READING COMPREHENSION  (15 points) 

 

Read the passage carefully and answer the questions: 
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                              POPULATION GROWTH 

 

In many African and Latin American countries the rate of population growth 

appears to be constant or even rising but in Asia there are signs that the growth rate 

has peaked and is now going down. The different experiences may reflect differences 

in government policies: in 1980 a quarter of less developed countries had no official 

family planning program. The success stories include India, where in 1982, 24 

percent of married women used contraceptives and the birth rate fell from 4.4 to 3.6 

percent per annum between 1962 and 1982. The successful cases show what can be 

done, but private incentives and attitudes still favor big families in many poor 

societies; so, simply providing facilities for family planning may not be enough. 

 

1. It is pointed out in the passage that, as regards population 

growth……………… 

 

a) most of the less developed countries have adopted policies against 

family planning 

b) family planning has not yet received satisfactory attention in the 

industrialized countries 

c) India has not taken serious measures to check it 

d) the case of Africa and Latin America is unlike that of Asia 

 

2.  According to the passage, one reason why family planning in many less    

developed  countries has failed is that………………………….. 

 

a)  contraceptives have only been provided for married woman 

b)  married women have not been taught how to use contraceptives 

c)  governments have been unable to sponsor birth control policies 

d)  people prefer to have large families 

 

 

 



 
80 

 

3.   It is implied in the passage that the success of a family planning policy….. 

 

a)  has already been demonstrated in many American countries 

b)  is always undermined by poverty and unemployment 

c)  depend, to a large extent, on the attitudes of the people themselves 

d)  was first observed in Asia and Latin America 

 

TRANSLATION    (10 points) 

 

Translate the following passage into Turkish. 

 

Computers can store large amount of information in a very small space and 

are used by the banks to keep the accounts, and control trade. They are also used by 

the police to keep personal records, fingerprints and other details. In the developing 

field of robotics, computers are now being used to control manual operations done by 

the machines. These two are taking over work, previously done by humans, in the 

manufacture of cars, in textile and other industries. Computers play an important role 

in controlling artificial satellites, decoding information and communications 

generally. They are used to predict the weather with increasing accuracy. 

 

WRITING  (10 points) 

 

Write a paragraph using at least 100 words about the topic given below. 

 

What do you think is the best age to be? Explain your opinion. 
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EK–3 
 

TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE SÖZCÜK VE DEYİMLER 
 

Görsel Sözcükler 
Görmek 

Hedef 

Karanlık Odaklanmak 

Parlak 

Işıltı 
Net 

Berrak 

Bulanık 

Vizyon 

Sisli 

Seyretmek İzlemek 

Görüşmek Görünmek 

Yansımak 

İmaj 

 
Görsel Deyimler     
Göze almak            

Renkli kişilik  

Geleceği parlak olmak 

Dört gözle beklemek 

Göze çarpmak  

Göz kamaştırmak  

Göz önünde bulundurmak 

Göz göze gelmek 
Açısından bakmak 

 
 

İşitsel Sözcükler  
İşitmek  

Duymak  

Tartışmak  

Konuşmak  

Övmek  

Bağırmak  

Söylemek 

Tım 

Tıkırtı Dinlemek 

Anlatmak 

Ton 

Ritim 

Çınlamak 

Ses 

 

İşitsel Deyimler 
Bas bas bağırmak 

Ses getirmek 

Kulağa hoş gelmek 

Karnı zil çalması 

Zil takıp oynamak 

Dili dolanmak 

Dilini tutamamak 

Kulakları çınlamak 

Hitap etmek 

Parazit yapmak 

Sesi sedası çıkmamak 

Dokunsal Sözcükler  
Temas 

Dokunmak 

Dalgalanmak 

Desteklemek  

Denemek 

Eğilmek 

Yumuşak 

Soğuk 

Düz 

Kavramak  

Yakalamak 

Yapışmak 

Ilık 

Hissetmek 
    

Dokunsal Deyimler  
Parmak asmak 

Ele almak 

İçi sızlamak 

Burunda tütmek 

Sıcakkanlı olmak 

Soğukkanlı olmak 

Derisi kalın olmak 

Tereyağından kıl 

çekmek İsabet etmek  

Yüreğinden vurulmak 
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EK-4 
 

TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ALT BİÇEMLER 
 

Görsel Alt Biçemler 
Obje Sayısı 

Konum  (sağ/sol/yukarı 

aşağı) Uzaklık 

Çerçeveli/Panaromik 

Renkli /Siyah-Beyaz 

Hareketli/ Hareketsiz 

Hızlı / Yavaş Boyut  

(büyük/küçük) 

Net Bulanık 

İçeriden/Dışarıdan  

(izleyici/katılımcı) 

Parlak/Solgun 

Aydınlık/Loş 
Fon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokunsal Alt Biçemler 

Hareketli Durgun 

Basınç  (yumuşak/sert)  

Tür  (katı/sıvı/gaz)  

Süre 

Konum  (bedendeki 

yeri) Yoğunluk  

(güçlü/zayıf) Isı 

Nem 

Doku (pürüzlü/kaygan)  

Koku/Tat 

 
                                                                           

İşitsel Alt Biçemler 
Ses sayısı 
Konum (ön/arka/yan) 
Uzaklık 

Müzik/Gürültü/Ses 

Stero/Mono Volüm 
 (alçak/yüksek) 

Ritmik/Düzensiz 

Sürekli/Kesik kesik İnce 
Kalın  

Kimin sesi/Ne sesi? 
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EK. 5 
 

TEMSİL SİSTEMLERİ BELİRLEME TESTİ 
 

Görsel, İşitsel ve Dokunsal biçimde düşünmenizi gerektiren bu egzersizi 

uygulayarak, kendi temsil sistemi oranlarınızı tespit edebilirsiniz. Cevapladığınız ya 

da hayal ettiğiniz her madde için kendinize 1 'den 5'e kadar puan verin. İstenilen 

şeyi kafanızda kolaylıkla canlandırıyorsanız, en yüksek puan olan 5'i verin. 

Kafanızdaki resim, ses, duygu çok netse en yüksek puanı verebilirsiniz. Herhangi 

bir şeyin temsilini kafanızda yaratmakta zorlanıyorsanız, en düşük puan olan 1'i 

verin. Puanların kalanını, o şeyi zihninizde canlandırmanın ne kadar zor  (düşük 

puan) veya ne kadar kolay  (yüksek puan) oluşuna göre derecelendirin. Eğer bir soru 

için çok fazla zaman harcamanız gerekiyorsa, bu o maddeye düşük puan vermeniz 

gerektiği anlamına gelir. Yanıtlarınız, her bölüm için ayrı ayrı toplandığında, 

kullandığınız temsil sistemlerinin birbirlerine göre oranını elde edeceksiniz. 
 

Görsel 
 

a. Arkadaşlarımız ve yakınlarınız arasında en uzun saçlı olanı 
gözünüzün önüne getirin. 

b. Okuldaki öğretmenlerinizden birinin gözlerini hatırlayın. 

c. Yaşadığımız ya da çalıştığınız yerin giriş kapısının rengine bakın. 

d. Televizyonda seyretmekten çok zevk aldığınız kişiyi, başında bir 

şapkayla düşünün. 

e. Bir kaplanın üzerindeki çizgileri hatırlayın. 

f. Evinizdeki en kalın kitabı gözünüzün önüne getirin. 
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İşitsel 
 

1. Sevdiğiniz bir melodiyi dinleyin. 

2. Uzaklarda çalan bir çana kulak verin. 

3. En kısık sesli arkadaşımızın sesini hatırlayın. 

4. Soğuk bir kış sabahında çalıştırılmak istenen arabanın sesini 

duyun. 

5. Bir çocukluk arkadaşınızın sesini hayal edin. 

6. Kendi sesinizin su altındaki yankısını dinleyin. 
 

Dokunsal 
 

1. Sol elinizin çok soğuk bir suda olduğunu hissedin. 

2. İki elinizle bir toplu iğne tuttuğunuzu varsayın. 

3. Bir kedi ya da köpeği okşadığınızda elinizdeki duyguyu hayal edin. 

4. Elinize bir çift ıslak eldiven geçirdiğinizi düşünün. 

5. Bir buçuk metre yüksekliğinde bir duvarın üstünden atladığınızı 

hayal edin. 

6. Yokuş aşağı bir tekerlek yuvarladığınızı düşünün. 

 

Her bölüm için aldığınız puanlardan en yüksek olanı, kullandığınız ağırlıklı 

temsil sisteminizi göstermektedir. İki ya da üç temsil sisteminin puanı aynı olabilir. 
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ÖZET 

 
Bu çalışma, Nöro Linguistik Programlama’nın  (NLP) şirketimiz  (Ereğli 

Demir ve Çelik Fabrikaları) Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlerde  (İngilizce) 

kullanımı hakkında yapılan bir araştırmadan oluşmaktadır.  Geçtiğimiz asrın son 

çeyreğinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde gelişen NLP, insanoğlunun potansiyelini 

ortaya çıkarmaya çalışmakta, başarısızlığın olmadığını sadece sonucun olduğunu 

varsaymakta, kendi içinde tutarlı bir şekilde, düşünce sistemimizin dayandığı 

temelleri sistematik hale getirerek kullanımımıza sunmayı amaçlamaktadır.  

 

NLP, zihnimizi etkin bir şekilde kullanma yöntemlerini sağlamakta ve 

yapmak istediklerimizi daha önce yapmış olanların başarılı yönlerini modellemek 

suretiyle başarıyı yakalayabileceğimizi öğretmektedir.   Bu çalışmada NLP’nin yakın 

tarihteki gelişimi ele alınarak içeriğindeki yaklaşımlar, varsayımlar ve tanımlamalar 

irdelenmektedir.  Ayrıca NLP’nin Türkiye ve dünyadaki kullanım alanlarının 

gelişiminden bahsedilmektedir. 

 
Daha sonra NLP’nin eğitimdeki kullanılma şekli yeniden tanımlanmakta ve 

eğitimlerde  (İngilizce) beceri kazandırmada kullanıldığı taktirde öğrenmenin daha 

hızlı ve kalıcı olacağı uygulamalarla ortaya konulmaktadır. 

 

Kısaca, yetişkin eğitimlerinde NLP sistematiğinin kullanılması durumunda, 

kazandırılmak istenen beceri ve davranış değişikliğine daha kolay ve daha kısa 

zamanda ulaşılabileceği ve etkilerinin katılımcıların üzerinde gözlemlenebileceği 

vurgulanmaktadır.  
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ABSTRACT 

 
This study is a research about the use of Neuro Linguistic Programming  

(NLP) in English courses given in Erdemir Training Center.   Having developed in 

the last quarter of 20th century, NLP tries to uncover human potential, assumes that 

there are no failures but only results, and aims to present the fundamentals of our 

mental system to our use in a consistent way.  

 

NLP provides us methods to use our mental capacities more effectively, and 

teaches that we can realize what we want, by modelling the best aspects of the 

successful people who realized the same thing before us.   I investigate the 

approaches to, assumptions about, and definitions of NLP in this study, giving a 

concise information about its development in the past.    Additionally, I mention the 

development of fields of use for NLP in Turkey and the other countries in the world. 

 
Then, I redefine the style of use of NLP in training, and using the 

experimental data, try to show that when NLP is used in English courses, learning 

will be more rapid and more efficient. 

 

In short, when NLP is used in adult education, intended skills and 

behavioural changes will be realized more rapidly and in a shorter time span, and its 

effects on the students will be observed.  
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