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ÖZET 

 

Çelik, B.S.. (2021). Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Algılama Düzeylerinin 

İncelenmesi.  

Bora Serhat ÇELİK 

Araştırmada lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine ne ölçüde sahip oldukları algısı ve 

bu becerilerin algılanma düzeyindeki farklılıklara; sınıf seviyesi, cinsiyet, üniversiteye 

girişte hazırlandıkları puan türü değişkenlerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Bu inceleme nicel bir araştırmadır ve tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın 

evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilindeki lise öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise özel Anadolu Liselerinden öğrenim 

görmekte olan öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki bireylerin 21. Yüzyıl 

becerilerini yoklayan Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği (Çevik ve Şentürk, 

2019) kullanılmıştır.  Elde edilen bulgular istatistiksel veri analiz programı SPSS ile 

incelenmiş; aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistikler, T testi, 

ANOVA analizleri kullanılarak işlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre ortaöğretim öğrencileri genel olarak 21. yüzyıl becerilerini 

ortalamanın üzerinde olduğunu algılamaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme ve 

problem çözme becerileri algıları ortalamanın altında seviyededir. Kız öğrencilerin 

girişimcilik ve yenilikçilik becerileri konularında algıları ile kariyer farkındalıkları genel 

ortalamanın üstündedir. Bu becerilere sahip olma algıları, erkek öğrencilere kıyasla daha 

alt düzeydedir. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini algılama düzeylerini,  üniversite giriş 

sınavına hazırlıkları puan görüne incelendiğinde de Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 

yükseköğretime hazırlanan öğrencilerin, Sayısal (SAY) puan türündeki öğrenim gören 

öğrencilere göre eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinde kendilerini daha 

olumlu algıladıkları sonucuna varılmıştır. 
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Bu araştırmada elde edilen sonuçlar lise öğrencilerinin, kendilerinde 21. yüzyıl 

becerilerini hangi düzeyde algıladıklarını; sınıf seviyesi, cinsiyet ve ders seçimi/puan 

türü (EA-SAY) değişkenlerine göre ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar 

öğrencilerin 21. yüzyılın yeni nesil becerileri algılaması konusunda, ortaöğretimde 

sınıf seviyesi ve üniversiteye girişte puan türü ölçütlerine göre diğer çalışmalara 

kaynaklık edebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl, beceri, lise öğrencileri  

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki ILGAR, Biruni Üniversitesi, Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 
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ABSTRACT 

 

Celik, B.S. (2021). Investigation of High School Students' 21st Century Skills 

Perception Levels. 

Bora Serhat ÇELIK 

 

In the research, the perception of high school students to what extent they have 21st 

century skills and the differences in the level of perception of this skill; It is aimed to 

examine the effects of the variables of grade level, gender, and the type of score they 

are prepared for at university entrance. 

This study is a quantitative research and scanning model was applied. The universe 

of the research consists of high school students in Istanbul in the 2020-2021 

academic year. The sample of the research consists of students studying at private 

Anadolu High Schools. 

The Multidimensional 21st Century Skills Scale (Çevik & Şentürk, 2019), which 

examines the 21st century skills of individuals in secondary and higher education 

age, was used as a data collection tool. The findings were analyzed with the 

statistical data analysis program SPSS; descriptive statistics such as arithmetic mean, 

standard deviation, T test, ANOVA analysis were used. 

According to the results of the research, secondary school students generally 

perceive their 21st century skills to be above the average. Students' perceptions of 

critical thinking and problem solving skills are below average. Perceptions and 

career awareness of female students on entrepreneurship and innovation skills are 

above the general average. Perceptions of having these skills are lower than male 

students. When the students' level of perception of 21st century skills and their 

preparation for the university entrance exam are examined in terms of points, it is 

concluded that the students preparing for higher education in the Equal Weight (EA) 

score type perceive themselves more positively in critical thinking and problem 

solving skills than the students in the Numerical (SAY) score type. 
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The results obtained in this study, at what level high school students perceive 21st 

century skills in themselves; grade level, gender and course selection/score type (EA-

SAY) variables. The results obtained will be a source for other studies on students' 

perception of the new generation skills of the 21st century, according to the grade 

level in secondary education and the type of score at university entrance. 

 

Keywords: 21st century, skills, high school students 

Advisor: Dr. Mehmet Zeki ILGAR, Biruni University, Department of Guidance and 

Psychological Counseling.



 
 

1 
 

 

1. BÖLÜM: GİRİŞ 

 

İnsanlık avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna, sanayi toplumundan 

21.yüzyılın bilgi toplumuna dek her alanda pek çok değişim ve gelişim göstererek 

yaşam mücadelesi vermiş, doğanın güçlüklerini aşmaya çalışmıştır (Özçelik ve 

Tuğluk, 2109). İnsan ve doğa arasındaki ilişki uygarlığı geliştirirken, bireyin hem 

doğayla hem de toplumla ilişkileri karmaşıklaşmıştır. Bu mücadelede insanların 

ekonomik ve sosyal süreçlerde sahip olmaya gerek duydukları yeteneklerde de 

değişimler olmuştur (Özçelik ve Eke, 2019). 19. ve 20. yüzyıllarda bireylerin okuma 

yazması olan, ticari becerisi olan, talimatları izleyen, iyi ilişkiler kuran, bedenen çok 

çalışabilen, çabuk hareket eden, hızlı davranan, sözüne sadık, adil kişiler olması 

yeterliydi. Bu beceri ve donanımlarından farklı olarak 21. yüzyılda bireyde olması 

beklenen nitelikler; öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı problem çözme becerisine sahip, 

analitik, eleştirel, yenilikçi ve tasarım odaklı düşünebilen, bilgi, ekran, internet ve 

teknoloji okuryazarı olan, organizasyon yönetimi ve proje liderliği yapabilen, 

duygusal zekâya sahip olmasıdır (Hamarat, 2019).  

Tarih bilimi, toplumların yaşamında büyük dönüşümlere neden olan ve 

ülkelerin ekonomik performansını artırıp gelişimlerini sağlayan iki önemli değişimi 

‘devrim’ sözcüğü ile ifade etmektedir: Birincisi tarım, ikinci değişimse sanayi 

devrimidir (Özsoylu, 2017). 18. Yüzyılda buharlı makinelerle başlayan sanayi çağı, 

endüstri devrimleri serisinin ilki olmuştur. İkinci endüstri devrimi elektriğin mümkün 

kıldığı seri üretimdir. Üçüncüsü endüstri devrimi bilgisayar, robotlaşma, otomasyon 

sistemleriyle yaşanmıştır. Dördüncü endüstri devrimi ise elektronikle, yazılımla 

gelişen, üretimde ve hizmette kol gücünün önemini daha da azaltan akıllı 

teknolojilerle yaşanmaktadır. 21. yüzyılda nesnelerin birbiri ile iletişim kurduğu 

dönemdeyiz (Demir, 2018).  

21. Yüzyıl, endüstri sonrası çağı, bilgi çağı, enformasyon çağı, internet çağı, 

dijital çağ, post-modern, çağ, yeniçağ isimleriyle anılmaktadır. Temelde bu çağ, 

bilgiye dayalı bir ekonomin ve küresel ilişkilerin zamanıdır. Toplumlar ve şirketler, 

aralarındaki ekonomik rekabette üstün gelebilmek ve kalıcı olabilmek için çağın 

gerektirdiği yeni becerilere sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. 21. yüzyılda fark 

yaratanın nicelik olmadığı anlaşılmıştır. İnsanların sayısı değil insan kaynağının 
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niteliği önemlidir. Fark yaratıp, değer katacak bu nitelikler; işbirliği yapmak, etkili 

iletişim kurmak, teknolojiyi etkin kullanmak, mevcut imkânları geliştirmek, kritik 

düşünebilmek ve yaratıcı sorun çözme becerilerine sahip olmak diye sıralanabilir. Bu 

bağlamda, ekonomi ve eğitim kuruluşları 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri 

tanımlayıp, bu becerileri bireyi şekillendiren eğitim kurumlarının programlarına 

entegre edilmesi için çerçeveler oluşturmuştur (Göktepe, 2020). 

Rekabetin yoğunluğunun arttığı, yenilikçiliğin ayakta kalmak için şart olduğu 

iş dünyasında, potansiyeli yüksek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üreten bireylere 

ihtiyaç duyulmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2014). İnsan potansiyelinin teknolojinin 

hızına, toplumsal ve iktisadi hayattaki değişimlerine ayak uyduracak şekilde 

işlenmesi, bireylerin 21. yüzyılın gereklerine göre yetiştirilmesi önemlidir. Çünkü 

ülkelerin yarına kalması buna bağlıdır (Yılmaz, 2016).  

Çağdaş bilime göre eğitim, bireyin fiziki, duygusal, toplumsal ve düşünsel 

yeteneklerinin hem kendi hem de toplumu için en uygun şekilde geliştirilmesi 

sürecidir (Yeşilyaprak, 2019). Bugün eğitimde paradigma değişimi yaşanmıştır. 20. 

yüzyılda olduğu gibi okullarda öğrencilere bilgi aktarmak yeterli değildir. Bilginin 

metalaştığı çağımızda eğitim kurumları; yaratıcı sorun çözme, kritik düşünme, ekip 

çalışması içinde olma ve iletişim gibi becerilerle donanmış, sağlam karaktere sahip 

bireyler yetiştirilmesini hedeflenmelidir (Aydemir ve Karalı, 2020). 

İnsanlık 21. yüzyılda, bilgi üretiminde tarihi boyunca hiç olmadığı kadar 

doruktadır. Salgın hastalıklara çareler bulmuş, büyük savaşları bitirmiş, bilim 

alanlarında önemli aşamalar kaydetmiştir. İnsanlık için bu son yüz elli yıl, bütün 

tarih boyunca bilimdeki ve teknolojideki gelişmelerin neredeyse tamamının 

yaşandığı bir dönem olmuştur. İnsan, avlanarak yaşayan kabile hayatından toprağı 

işleyen bir topluma, sonrasında endüstri toplumuna ve bilgiyi üreten toplum biçimine 

geçiş yaptı. Binlerce yılda gerçekleşen bu gelişim, 21. yüzyılda yapay zekâ, makine 

öğrenmesi, nesnelerin interneti çalışmalarına varmıştır.  Bilimde ve teknolojide 

yaşanan bu hızlı gelişim insan yaşamının tüm yönlerini etkilemiştir. Otomobiller, 

demiryolları, köprüler, havalimanları, uçaklar, bilgisayarlar, iletişim teknolojileri, 

sağlık bilimdeki teknikler, ilaç teknolojisi gibi icatlar insan hayatını büyük 

değişimlere neden olmuştur (Hotaman, 2019). İnternet teknolojileriyle her türlü bilgi 

kayıt altına alınmış, işlenecek veri haline gelmiştir.  Bilgi hızla paylaşılabilen, 

sınırsız erişilebilen nitelik kazanmıştır. 21. yüzyılda sosyal yaşamda insanın yerini 
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alan, ekonomide insanın rolünü azaltan yapay zekânın etkisi tartışma konularından 

olmuştur (Özdemir, 2007). 

21. yüzyılda bilgi temelli ve yoğun teknolojiye dayanan küresel ekonominin 

talep ettiği insan kaynağı üst düzey niteliktedir. Değişimlere hızlı uyum 

sağlanabilmesi için esnek iş gücü politikaları oluşmuştur. Tam zamanlı ve uzun 

süreli çalışan yerine proje bazlı, tasarım yeteneği olan, fikri projeye dönüştürüp 

hayata geçirme motivasyonuna sahip, fikirleri ticarileştirme konusunda becerikli, 

piyasa fırsatlarını gören ve kendi sorumluluğunu alıp işini kurabilen çalışan formu ön 

plana çıkmıştır (Dereli, 2021). 2011’de Dünya’nın en önemli endüstriyel 

girişimlerinin bir araya geldiği Hannover Messe (Almanya) Fuarında yepyeni bir 

kavram duyuldu: Endüstri 4.0. İnternet teknolojisinin, üretimde kullanılan 

robotların/makinelerin etkileşimine imkân vermesini ifade eden ‘endüstri 4.0’; sanal 

ile fiziki olanı bir araya getiren bu üretim modeli olarak yeni bir devrim olarak kabul 

edildi. 4.0 ile akıllı üretim, akıllı hizmet, akıllı yaşam kavramları da gündelik 

yaşantıda yerini almıştır. Kendi aralarında internet aracılığıyla konuşan makine 

teknolojisi de ‘nesnelerin interneti’ (Internet of Things - IoT) kavramıyla ifade 

edilmektedir. Machine to Machine (M2M -makineden makineye), bigdata (büyük 

veri) ve cloud (bulut) teknolojileri 21. Yüzyılın ve sonrasının ekonomisine yön 

vermektedir. Makine – insan etkileşimine dayanan üretim bandı anlayışını temsil 

eden imalat modelinin yaygınlığı azalırken, bilgi işlem yapıları ve dijital üretim 

teknolojisi ekonomide yoğunlaşmaktadır (Uçak ve Erdem, 2020). 

21. yüzyılda piyasa ihtiyaçlarını okuyan ve buna göre üretimi yönlendiren 

yapay zekâ söz konusudur. İnternet ortamında çeşitli kaynaklardan bilgilere erişip, 

bunları veri haline getiren sonra da bu verileri işleyen algoritmalara dayanan bu 

dijital zekâ; üretimde esnek planlama yapıp pazarlama sürecini de yapılandırarak 

işletme süreçlerini yönlendirmektedir. Sanayide bu nitelikteki teknoloji kullanımı, 

hammaddenin tedarikinden ürünün ambalajlanmasına, lojistikten müşteri 

memnuniyetine kadar insanın kas ve zihin gücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır (Torun 

ve Cengiz, 2018). 

Sanayinin bu dördüncü aşamasında imalatta rutin meslek becerilerine 

gereksinim azalırken, yetenekli insan kaynağına duyulan ihtiyaç çoğalmaktadır. 

‘Kazanılan ve Kaybedilen Meslekler Raporuna’ göre akıllı makinelerin, üretim ve 
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hizmet sektörlerinde el ile iş yapmaya dayanan, 21. yüzyılda ilk akla gelen meslek 

gruplarına duyulan ihtiyacı azalttığı ifade edilmiştir. Raporda bir süre sonra bu 

mesleklerin ortadan kalkacağı öngörülüyor. 2030 yılına kadar, 100 milyondan fazla 

insanın işsiz kalmasının nedeni bu teknolojik gelişimler olacaktır. Çünkü bu 

mesleklerin yaptığı işlerin %60’ını robotlar yapacaktır. Bu dönüşümler nedeniyle 

eğitim kurumlarının bireylere ekonominin gerektirdiği becerileri kazandırması 

beklenmektedir (Öcal ve Altıntaş, 2018). Değişimler eğitim sisteminin yeniden 

düzenlemesi gerektirmektedir. 20. yüzyılın ihtiyaçlarına göre tasarlanmış eğitim 

uygulamaları,  21. yüzyılın talep ettiği becerileri kazandırmakta yeterli değildir. 21. 

yüzyılda kurumların aradığı çalışanların iş ortamına devamlı katkı sağlayabilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle 21. yüzyılda meslek sahibi olmak için öncelikle nitelikli 

eğitim alınmış olmalıdır. Eğitim kurumlarından başka şirketler de özel eğitimlerle 

çalışanların yetkinliklerini üst düzeye çıkarabilmelidir. İş dünyasının aranan çalışan 

profilini tarif ederken; öğrenmeye, değişime, gelişime açık, yeni koşullara uyum 

sağlayabilen, esnek, etkili iletişim kuran, belirsizlikle baş edebilen, sorunun değil 

çözümün parçası olan, karar verebilen, ekip çalışması içinde yer alabilen, zamanı 

verimli kullanan, iç motivasyonu yüksek, farklılıklara duyarlı, gerçekçi ifadeleri 

kullanılıyor   (Özgüzel, 2018). 

 

İnsan-makine etkileşimine dayalı geleneksel ekonomi değişime uğramıştır. 

2000 yılı öncesinde ekonomik yaşamda ortaöğretim düzeyinde eğitim alıp,  

çalışkanlık gösterip ve fiziksel açıdan da yeterli olmak önemliydi. 21. Yüzyılda 

bunlardan başka bireyin hayat boyu öğrenme ve bireysel gelişim motivasyonuna 

sahip olan, yaratıcılık başta olmak üzere farklı becerilerle donanmış da olması da 

isteniliyor. Çünkü fiziksel güçle yapılan işlerin çoğu, yeni teknolojiyle insan gücüne 

gerek kalmadan yapılıyor. İnsan gücüyle yapılan işler, nüfusu kalabalık olan, gelir 

düzeyi düşük ülkeler tarafından uygun maliyetlerde yapılıyor. 21. yüzyılda bilimde 

ve ekonomide önde olan gelişmiş toplumlarda beyin gücü, fiziki güçten çok daha 

fazla destek görmektedir. 

Uluslararası bir danışmanlık şirketi olan Manpower Group’un 2019 ‘Yetenek 

Açığı’ başlıklı raporunda, kurumların aradığı yetenekli çalışanlara duyulan ihtiyaç 

bütün dünyada artmakta olduğu; 2019’da Dünya ortalamasında her 100 şirketten 
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54’ünün yetenekli çalışan bulmakta zorlandığı belirtilmiştir (Manpower Group, 

2021). 

21. yüzyılda küresel ölçekte yaşanan değişimler, özellikle teknolojideki 

gelişmeler toplumsal yapıyı etkilemektedir. Araştırmada kullandığımız Çok Boyutlu 

21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğini geliştiren Çevik ve Şentürk (2019) dünyadaki bu 

değişim ve dönüşümler için bireylerin şu niteliklere sahip olması gerektiğini 

belirtmektedirler: Öğrenme ve yenilenme, eleştirel düşünme ve yaratıcı sorun çözme, 

iletişim ve işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı, sosyal sorumluluk, 

kültürlerarası farkındalık,  etkili karar verme, özyönetim, girişimcilik ve değişim-

dönüşüm liderliği becerileri ve kariyer bilinci (Çevik ve Şentürk, 2019). 

Ekonomik ve toplumsal yaşantının ihtiyaçlarına yanıt verebildiği sürece 

işlevsel olacağını bilen pek çok eğitim kurumu, çağın becerilerini tanımlama 

çalışmaları yapmıştır. Tanımladıkları becerileri eğitim-öğretim yapılarıyla nasıl 

bütünleştirilebileceği konusunda yol haritaları oluşturmaya çalışmışlardır. Bunlardan 

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği’nin (ISTE) 2007 raporunda öğrencilerin 

sahip olması beklenen 21. yüzyıl becerilerini; yenilikçilik ve yaratıcılık, iletişim ve 

işbirliği, araştırma yapabilme, dijital vatandaşlık, problem çözme, kritik düşünebilme 

ve etkin karar verme, teknolojiyi kullanabilme olarak sıralanmaktadır (Göktepe, 

2020).  

21. yüzyılda rekabetçi küresel ekonomi koşullarında öğrenciler okuma, 

yazma, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat alanlarında temel becerilere 

sahip olmalıdır. Fakat bu geleneksel öğretim alanlarında bilgi vermek ve becerileri 

geliştirmek yeterli değildir. Eğitim alanında öğrencileri; ülkenin yurttaşı, ailenin 

üyesi gibi sosyal rollerinde ve iş yaşamında çalışan olarak karşılaşacakları 

sorumluluklara uygun olarak 21. yüzyıla hazırlamak gerekmektedir (Özçelik ve 

Tuğluk, 2109). Kişilerin, içinde bulundukları yüzyılın beklentilerini 

karşılayabilmeleri için gerekli olan temel yetenekler ‘21. yüzyıl becerileri’ olarak 

adlandırılmaktadır. Bugün başarılı olmak için kazanılması gereken üst düzey 

becerileri ve öğretim yönelimlerini ifade eden 21. yüzyıl becerileri; bilgi ve beceri 

kavramlarının harmanlanmasıyla oluşan becerilerdir (Boyacı ve Özer, 2019). 
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Pek çok çağdaş eğitimci öğrencilere akademik bilgilerden başka sosyal 

beceriler öğretmemiz gerektiğini savunuyor. Üzerinde en çok durulan sosyal 

beceriler: Eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılıktır. Diğer bir ifadeyle 

eğitimciler eğitim kurumlarının artık teknik bilgiden çok yaşam becerilerini 

kazandırmaya ağırlık vermesi gerektiği vurgusunu yapıyor. En temel yaşam 

becerisiyse değişimlere uyum sağlayabilme, öğrenmeye açık olma ve olağan dışı 

durumların üstesinden gelebilme becerisidir. Harari’nin “2050'de Başarılı Olmaları 

İçin Çocuklarımıza Ne Öğretelim?” başlıklı çalışmasında yarına kalabilmek için 

bireyin teknik becerilerini kullanıp yeni ürünler ya da fikirler üretmesinden çok 

bireyin kendisini yeniden ve yeniden üretebilmesinin hayati bir yetenek olduğunu 

ifade ediyor (Harari, 2018).  

Toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insanı yetiştirme amacı olan eğitim-

öğretim kurumlarından 21. yüzyıl dünyasının beklentisi, yüzyılın gereği becerilerinin 

bireylere kazandırılmasıdır. Bu konuda diğer çağdaş toplumlar gibi Türkiye’de 

öğretim politikasında rol alan kurumlar çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 

Küreselleşme, rekabet ve bilişim teknolojisinin hâkim olduğu 21. yüzyılda ülkelerin 

gelişimini ve kalkınmasında belirleyici temel faktör; sahip oldukları insan gücüdür. 

Nitelikli insan gücüne sahip olan ülkeler; yaptıkları bilimle, ekonomileriyle ve 

teknolojileriyle küresel dünya düzeninde diğerlerinden önde olacaklardır. Bu nedenle 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim sistemleri, nitelikli insanı yetiştirme 

üzerinde odaklanmıştır. Bilgi toplumuna nitelikli insan yetiştirme; geleneksel 

yöntemlerden ziyade insancıl ve çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleşmektedir 

(Akbaba ve Aktaş, 2005). 

Bireylerin toplumun bir parçası olabilmeleri, hayatlarını devam 

ettirebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmanın yolu eğitim ise, bu eğitimin 21. 

Yüzyılın bireyden beklentisini karşılayan ve güncel sorunlar ile başa çıkabilecek 

özelliklerde bireyler yetiştirilmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik oluştur (Tutkun, 

2010). Günümüzde bilgi artık ‘meta’ haline gelmiştir, her an erişilebilir olduğu için 

değersizdir. İş dünyasına ihtiyaç duydukları iş gücü sorulduğunda bilgili değil 

becerikli insanlar istedikleri öğreniliyor. Yetenekli bireylerin yetiştirilmesi gerekiyor. 

Ancak üniversitelerde de liselerde de yetkinlik geliştirmeye, beceri kazandıracak 

nitelikte eğitim programları bulunmuyor. Lise kazanılması gereken becerilerden 

yoksun üniversiteye gelen öğrencilerin bu eksik yanı yükseköğretim yılarında da 

kazandırılmıyor. Ortaöğretimde ve yükseköğretimde içeriğe hâkim, bilgiye sahip 
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ancak yetkinlikler konusunda donanımı olmayan gençler mezun olmaktadır (Erkut, 

2021). 21. Yüzyıl Türkiye ortaöğretim gençliğinin ne tür özelliklere sahip olduğu ve 

olması gerektiği hem bilimsel açıdan ve hem de Millî Eğitim Bakanlığı için oldukça 

önem arz etmektedir ( EARGED, 2011). 

Kentleşme, teknoloji, demografik değişimler, iklim değişiklikleri gibi 

değişime zorlayan olgulardan dolayı değişen yaşam biçimi oluştur. Bu devinime 

ayak uydurup, çağın gerisinde kalmamak için bilimsel ilerlemeyi devam ettirmek, 

teknoloji devrimini yakalamak gerekir. Bu da kritik düşünebilen, yaratıcı problem 

çözme becerilerine sahip, iletişime açık, takım çalışmasını bilen yetkin bireylerle 

mümkündür. Ayrıca insanlık hep ileriye doğru bakıp ilerlerken gerisinde de sorunlar 

bırakmaktadır. Bu sorunlara çözüm bulma ve önündeki hedefleri gerçekleştirmede 

bir takım yetkinliklere sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Yetkinlik, bireyin 

performansını açığa çıkarıp yaptığı işte başarılı bir sonuçlar almasına imkân sağlayan 

bilgisi, kişisel yeteneği, deneyimi ve becerilerinin toplamıdır. Bu kavram özünde iş 

hayatındaki bireylerin üstlendikleri sorumlulukları hakkıyla yerine getirebilmeleri 

için sahip olmaları gereken özellikleri barındırır. Çağımızda ihtiyaç duyulan insanın 

yetiştirilmesi yalnızca bilgiyle, pozitif bilimlerle gerçekleştirilemeyecektir. 

Düşünmeyi öğreten felsefeyle başlayan, sanatsal eğitimiyle,  bilim, teknoloji, ekran 

okuryazarlığıyla devam ettirilen, öğrencide düşünmeyi alışkanlık haline getiren 

eğitim gereklidir. Açık fikirli, özgün, kültürlü bireyler yetiştirip hayatın 

getirdiklerine eleştirel bakabilme yeterliliği kazandırmak amaçlanmalıdır. Yeni nesli 

yetiştirirken bireysel ve kültürel farklılıkların zenginlik olduğunu bilen, topluma 

katkı sağlayan, üretken yaşayan ve kendini gerçekleştirebilen doyumlu yaşayan 

bireyler olmaları hedeflenmelidir (Hotaman, 2019). 

Ortaöğretim öğrencilerinin yükseköğretime hazırlandıkları yıllarda 21. Yüzyıl 

becerilerini kazanmaları onların doğru bir kariyer planlaması yapması için ve 

toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren birey olarak yetişmeleri önemlidir. 2017 yılında 

Millî Eğitim Bakanlığı “İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğretim Programlarının 

Güncellenmesi” çalışmasında gerekçe bölümünde; küreselleşen dünyada ve bunun 

bir parçası olan ülkemizde siyasi, toplumsal, iktisadi, bilimsel ve teknolojik alanlarda 

yaşanan gelişmeler neticesinde, toplumun öğretim kurumlarından mezun ettiği 

gençlerden beklentileri farklılaştığı belirtilmiştir. Eğitim-öğretim kurumlarının 

öğrencilere temel bilgileri kazandırmaktan başka bilgi çağının gerektirdiği 

farkındalıklara sahip bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanması vurgulanmıştır. 

Öğrenciler, kendilerine kazandırılacak güncel bilgi ve becerileri bireysel, sosyal ve 
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ekonomik hayatın çeşitli alanlarında uygulayabilecek donanımda olacak nitelikte 

eğitim görmelidirler (TTKB, 2017). Ayrıca bu program güncellemesinde süreci 

şekillendiren maddeler arasında Avrupa ülkelerindeki ortak dersler için belirlenen 

yeterlilik ve beceriler ile ulusal eğitim programlarımızın yeterlilik ve becerileri 

karşılaştırılması yapılmıştır. Ardından; yapılması gereken iyileştirmelerin 

belirlenmesiyle her bir ders için yeterlilik ve beceriler gözden geçirilip öğretim 

programlarına eklenmesine dikkat çekilmiştir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) 

dikkate alınarak kazanımlar bu bağlamda güncellenmiştir. 21. Yüzyıl becerileri 

öğretim programlardaki kazanımlarla ilişkilendirilerek, hedeflenen kazanımların 

beceri seviyeleri artırılmıştır (TTKB, 2017). 

Ülkemizdeki öğretim kurumlarının ders programlarını oluşturan ve onaylayan 

MEB’e bağlı kurum olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın oluşturduğu 

haftalık ders çizelgeleri incelendiğinde görülecektir ki bu araştırmada 

odaklandığımız yükseköğretim programlarına yönelik öğrenim gören, her biri 

üniversite adayı olan Anadolu lisesi öğrencileridir. Ülkemizde öğrenciler 9. ve 10. 

sınıflarda öğrenciler Ortaöğretim Yönetmeliğinde belirtildiği üzere ortak dersleri 

görmektedir. Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar 

aldığı, asgarî ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun 

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü 

kazandırmayı amaçlayan ve yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir 

(TTKB, 2018). Ortaöğretim öğrencileri 11. ve 12. sınıfta ise 10. sınıfta seçtikleri 

derslerle üniversiteye hazırlık yaparlar. Bu seçilen dersler ortaöğretim öğrencilerinin 

ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak 

seçebilecekleri derslerdir. Seçilen dersler öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları 

Sınavında (YKS), öğrencisi olmayı hedeflediği yükseköğretim programına kaynak 

olan derslerin testine hazırlar. 

Ülkemizde yükseköğretim programlarına öğrenci seçilirken, Öğrenci Seçme 

ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) lisans programları için Eşit Ağırlık /EA), 

Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Yabancı Dil (DİL) puanları hesaplanır. Öğrencinin 

ortaöğretimde seçtiği dersler bu puan türlerinde başarısını yükseltmek içindir ve 

araştırmamız Eşit Ağırlık (EA) ve Sayısal (SAY)  puan türlerinden üniversite adayı 

olan öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerine sahip olma düzeylerinde bir farklılık olup 

olmadığını da ele almaktadır (ÖSYM, 2021). 
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1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından çerçevesi 

çizilen 21. yüzyıl becerileri ya da yetkinlikleri kavramıyla ifade edilen becerilere ne 

ölçüde sahip oldukları algısı incelenmektedir. Öğrencilerinin 21. Yüzyıl becerileri; 

bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, kritik düşünme, sorun çözme, girişimcilik, 

yenilikçilik, toplumsal sorumluluk, liderlik becerileri ve kariyer farkındalığı 

becerileri boyutlarında incelemiştir. Öğrencilerin bu beceri algıları; sınıf düzeyine, 

cinsiyetlerine göre farklılık bulunup bulunmadığı ve bunun yükseköğretimde tercih 

edecekleri programları için hazırlandıkları puan türüne göre değişiklik gösterip 

göstermeyeceğinin incelenmesi de araştırmanın amacıdır. 

1.2. Araştırmanın Önemi 

21. yüzyıl becerileri pek çok ekonomi ve eğitim organizasyonu tarafından 

tanımlanmıştır. 21. yüzyıl becerileri 2000’li yılların eğitim dünyasında sıkça ele 

alınan konu olmasına rağmen öğrencilerin bu becerilere ne düzeyde sahip oldukları 

ve eğitim kurumlarının bu yeni nesil becerileri kazandırmada ne kadar etkili 

olduklarına dair sonuçlar üretilmemiştir. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip 

olma düzeylerini inceleyen araştırmalarda da araştırma evreni ve örneklem 

gruplarının genellikle yükseköğretim kurumu öğrencilerinin oluşturduğu 

görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerle yapılan 

araştırmalarda ise çalışılan örneklem grubunun az sayıda öğrenciyle oluşturulduğu 

karşılaşılan durumdur. Yapılan araştırmalarda cinsiyet değişkeninin 21. yüzyıl 

becerilerine sahip olma durumuna etkisini inceleyenleri vardır fakat örneklem 

grubundaki kız-erkek öğrenci sayısı yeterli sonuçlar üretmeye yetecek dağılımda 

olmadığı görülmüştür. Gençlerin ortaöğretim çağı, onların hızlı bireysel-sosyal 

gelişimleri hızlı yaşadıkları ergenlik dönemindedir. Bu nedenle 21. yüzyıl 

becerilerini algılama düzeylerinin sınıf seviyelerine göre incelenmesi anlamlı 

olacaktır. Bunların dışında ortaöğretimde öğrenciler, 10. sınıfın sonunda akademik 

ilgi ve yatkınlıklarına göre ders seçimi yaparak, 11. ve 12. sınıflarda farklı öğretim 

programlarına dâhil olmaktadır. Bu araştırma 11. ve 12. sınıf fen-matematik (Sayısal) 

ve Türkçe-matematik (Eşit Ağırlık) ağırlıklı öğrenim gören öğrenci gruplarının 21. 

yüzyıl becerilerini algılama düzeylerinde bir farklılık olup olmadığını incelediği için 

de önem taşımaktadır. 
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Bu çalışmanın sonuçları; öğretmenlere, eğitim uzmanlarına ve konuya ilgi 

duyan araştırmacılara; ortaöğretim öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini algılama 

düzeyleri öğrenim gördükleri okul türüne, sınıf düzeyine, cinsiyete göre incelenmiş 

olacağından kaynaklık edebilir. Diğer araştırmacılara da kaynak olması umulan bu 

çalışma, alan yazında 21. Yüzyıl becerileri tanımlarının ve bu becerilere duyulan 

ihtiyacı oluşturan nedenlerinin bir arada bulunması açısından da işlevsel olacaktır. 

Öğrencilerin 21. Yüzyıl yaşam koşullarına uygun olarak yetiştirilmesi ve 

yükseköğretime bu becerilerin temeli atılarak geçiş yapabilmeleri açısından 

akademisyenlerin çalışmalarına, öğrencilerin gelişimlerini sürdürmeleri ve öğretim 

programlarıyla veya eğitimlerle desteklenmeleri için program geliştiren uzmanların 

ve politika yapıcıların çalışmalarına da katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

1.3. Problem Cümlesi 

Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini algılayışı hangi düzeydedir? Bu temel 

amacı test etmek için aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 

 

1.3.1. Alt Problemler  

 Genel olarak lise öğrencilerinin 21. Yüzyıl becerilerini algılayışı hangi 

düzeydedir? 

 Lise öğrencilerinin 21. Yüzyıl becerilerini algılma düzeyleri ile öğrenim 

gördükleri sınıf seviyesi arasında ilişki nasıldır? Öğrenim gördükleri sınıf 

seviyesine göre farklılaşmakta mıdır? 

 Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini algılayışı ile cinsiyetleri arasında ilişki 

var var mıdır? Cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

 Öğrencilerin 11. ve 12. sınıflarda yükseköğretime hazırlık yaptıkları puan 

türlerine göre 21. yüzyıl becerileri algısı farklılaşmakta mıdır? 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

1.4. Sayıltılar 

 Araştırmaya katılan öğrenciler, kendilerine uygulanan kişisel bilgi formuna ve 

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğine samimi yanıtlar vermişlerdir. 

 Veri toplama araçları araştırma için yeterlidir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırma İstanbul ili Özel Okyanus Anadolu Liselerinde 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır. Ülkemizdeki diğer lise türleri 

Anadolu İmam Hatip Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Mesleki ve 

Teknik Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleridir. Bu lise türlerini temsil edecek 

katılımcılar bu çalışmada yer almamaktadır. 

Öğrencilerin yükseköğretime hazırlık yaptıkları puan türlerinden Eşit Ağırlık 

(EA) ve Sayısal (SAY) puan türlerinde karşılaştırma yapılmıştır. Yabancı Dil (DİL),  

Sözel (SÖZ)ve Temel Yeterlilik Test (TYT) puan türlerinde üniversiteye hazırlanan 

öğrenciler dâhil edilememiştir. 

1.6. Tanımlar 

Bu araştırmada kullanılan, açıklanması anlaşılırlığını kolaylaştıracak terimlerin 

tanımları aşağıdaki gibidir. 

21. Yüzyıl Becerileri: Bazı kurum ve kuruluşlar ile araştırmacılar tarafından farklı 

sınıflandırmalar yapılsa da 21. yüzyıl becerileri terimi genel bir uzlaşmayı 

yansıtmaktadır. 21. yüzyıl becerilerinden söz edildiğinde uzlaşılan genel konu, bireylere 

uygun olan, faydalı olan, talep edilen ve evrensel olarak uygulanabilir becerilere 

önceliğin verilerek bireylerin öğrendikleri becerilerin, bir bütün içinde, rekabetçi, bilgiye 

dayalı, bilgi çağına uygun, teknoloji odaklı ekonomi ve toplum çerçevesinde 

gerçekleştirilmesidir (Altınpulluk ve Yıldırım, 2020). 

Yükseköğretim Programları Puan Türleri: Ülkemizde yükseköğretim programında 

öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ortaöğretimini tamamlayıp lise mezunu olduktan 

sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yürüttüğü Yükseköğretim 

Kurumları Sınavına (YKS) katılabilir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan 

Yeterlilik Testi (AYT) aşamalarından oluşan bir sınavdır. Sınav sonrasında hesaplanan 

puan türleri; önlisans programları için Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT Puanı), lisans 

programları için ise; Sözel (SÖZ), Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA) ve Yabancı Dil 

(DİL) puan türleri hesaplanır (ÖSYM, 2021). 
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2. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu başlık altında araştırmanın konusunu oluşturan 21. Yüzyıl becerilerini oluşturan 

kavramların kaynaklarını ve konu ile ilgili yapılmış araştırmalar hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

2.1. 21. Yüzyıl Becerilerine Duyulan İhtiyaç ve Beceri Çerçeveleri 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna evirilen insanlığın üretim ilişkileri, 

kültürel ve sosyal etkileşimi çağımız insanında bazı yetkinliklerin yaşam becerisi 

olarak önemini arttırmıştır. Harvard Eğitim Enstitüsünden Dede (2009), 21. yüzyıl 

beceri çerçevelerini karşılaştırdığı makalesinde çok sayıda ekonomik kuruluşun ve 

eğitim kurumunun farklı sözcüklerle ifade etseler de 21. Yüzyıl becerilerini, 

tanımlanan becerileri içine alan şemsiye bir kavram olarak görebileceğimizi söyler 

(Dede, 2009). 

Çağdaş bilimsel anlayışa göre eğitim; bireyin dört boyutunda; fiziksel, 

duygusal, düşünsel ve sosyal becerilerinin hem kendisi hem de toplum için en uygun 

şekilde geliştirilmesidir (Yeşilyaprak, 2019). Bu anlamda öğrencilerin 21. yüzyıldaki 

yaşamın gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olarak yetiştirilmesi önemlidir. Aksi 

halde toplumun mutlu bir ferdi olması mümkün olmayacaktır. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığı, araştırmanın evreni olan öğrencilerin bulunduğu ortaöğretim okullarının 

amaçlarını ilgili yönetmelikte şöyle belirtilmiştir: “Öğrencilere çağımızın gerektirdiği 

bilgi ve becerileri kazandırarak onları yarınlara hazırlamak, onların meslek 

yaşamında kendilerine yer bulmalarını sağlayıp, onları hayata yenilikçi ve eleştirel 

bakabilen, hayat boyu öğrenmeyi değer olarak kazanmış, proje geliştirebilen, birlikte 

çalışabilen, yardımlaşabilen bireyler olarak yetiştirmek” (MEB, 2021). Bunun için 

öğrencileri potansiyelleri doğrultusunda hayata ve bir sonraki öğretim basamağına 

hazırlayan nitelikte olan bir ortaöğretim yapısına ihtiyaç vardır. Sosyal sorunlara 

çözümler bulan, ülkenin toplumsal, kültürel ve iktisadi refahına katkı sağlayan 

öğrenciler yetiştirilmelidir (Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2019). Eğitim bilimin ve 

kurumlarının bu temel amaçlarına göre, bugünün ve yarının gereksinimlerini 

karşılayacak donanımlara sahip bireyler yetiştirme konusunda değerlendirmeler 

yapılmalıdır.  
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Bireylerin sosyal yaşama adapte olması ve profesyonel iş hayatının 

taleplerine yanıt verebilmesi için 21. Yüzyıl becerileri olarak ifade edilen 

yetkinliklere gerek vardır. 21. Yüzyıl becerileri kavramı, öğreticiler, eğitim 

yöneticileri,  akademisyenler ve şirketler tarafından hedeflenen başarılara ulaşmak 

için büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda kapsamlı bir bilgi, davranış, profesyonel 

alışkanlıklara ve kişisel tutum özelliklerine dikkat çekiyor (Altınpulluk ve Yıldırım, 

2020). Bu noktada ’21. Yüzyılın ve yarının ihtiyaçları nelerdir?’ sorusuna yanıt 

vermelidir. Bu sorunun yanıtı aynı zamanda bu araştırmanın diğer dayanağını 

oluşturan 21. Yüzyıl yetkinlikleri / becerileri olacaktır. Bu beceriler özellikle son 

yirmi yılda uluslararası eğitim ve ekonomi kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan 

çerçeve programlarda, ortak veya benzer kavramlarla tanımlanmıştır. Bunlar; 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Beceriler Çerçevesi, Ölçme ve Öğretme 21.Yüzyıl 

Beceriler Çerçevesi, 21. Yüzyıl Öğrenme Ortaklığı Öğrenme Çerçevesi, Wagner’in 

Beceriler Çerçevesi, ABD Ulusal Araştırma Konseyi Beceriler Çerçevesi, ABD 

Kuzey Merkez Bölgesel Eğitim Laboratuvarı Beceriler Çerçevesi, Amerikan Kolejler 

ve Üniversiteler Birliği Beceriler Çerçevesi, Uluslararası Eğitim Teknolojileri 

Derneği Beceriler Çerçevesi, ABD Iowa Eyaleti Beceriler Çerçevesi, Türkiye 

Yeterlikler Çerçevesidir (Arslan, 2020). 

 

2.1.1. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Beceriler Çerçevesi 

OECD’in iş dünyasının geleceği konusunda yayınladığı raporda, şimdiki 

mesleklerin %14’ünün yazılım ve robotlarla yapılmaya başlandığını bu nedenle hızla 

bu mesleklerin büyük risk altında oldukları belirtiliyor. Bugün öğrenim hayatında 

olan bireyler, yıl 2030 olduğunda şimdikinden daha farklı bir iş hayatıyla 

karşılaşacaklardır. Çünkü henüz icra edilen mesleklerin kısa bir zaman sonra 

kaybolacağı ve yeni mesleklerin oluşacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir ekibin 

parçası olarak çalışmaya yatkın olmayanlar, yeni fikirleri yeni yaklaşımları anlamaya 

çalışmayanlar, farklı kültür farklı düşünce ve farklı geçmişe sahip insanlarla iletişim 

ve empati kurma yeteneği olmayanlar; dinamik, global ve yerli iş piyasalarında 

kendilerine bir yer bulamayacaklardır. Bulsalar bile bu iş hayatında kalıcı olmaları 

mümkün olmayacaktır (YÖK, 2019). 
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün Beceriler Çerçevesi öğrencilerin 

2030’lı yıllarda sahip olmaları gereken beceriler için Yetkinliklerin Tanımı ve 

Seçimi Projesi kapsamında, bireyleri ve toplumları dönüştürecek becerileri üç 

başlıkta tanımlamıştır. Bu becerilere sahip öğrencilerin yetiştirilmesiyle gelecekte 

toplumsal ve dijital alanlardaki değişimlere uyum kabiliyetlerini artırmak 

hedeflenmektedir. Dönüştürücü yeterliklere ait bu kategoriler; yeni değerler 

oluşturma, engellerle ve gerilimlerle başa çıkma ve sorumluluk almaktır. Yeni 

değerler oluşturma yaşamın her alanında yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymayı; 

engeller ve gerilimlerle başa çıkma bütüncül düşünmeyi öğrenmeyi ve davranışa 

geçirmeyi; sorumluluk alma ise öz disiplin, öz yeterlilik, problem çözme ve öz 

düzenlemeyi ifade etmektedir. Bu üç kategoriye ilişkin öğrenme çerçevesi bazı 

yeterliklerden oluşmaktadır. Bunlar öğrenenlerin belirli bilgi, beceri, tutum ve 

değerlere sahip olmalarıdır (Cansoy, 2018). 

 

 

Şekil 1 OECD Beceriler Çerçevesine Göre 21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde 

Kazandırılması 

 

2.1.2. Dünya Ekonomik Forumu Eğitim Vizyonu 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından, ‘Eğitim için Yeni Vizyon’ 

başlığı ile 2015 yılında yayınlanan raporda 4. sanayi devriminin gereksinimlerini 

karşılayabilecek ve yenilikçilik temelli küresel ekonomi koşullarında ülkelerin 

ilerlemesine katkı sağlayacak entelektüel sermayenin yaratılmasının eğitim 

sektöründen geçtiğine vurgu yapılmıştır. 91 ülkede yapılan araştırmalar neticesinde, 
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21. yüzyılda gerekli görülen beceriler 3 ana kapsamda 16 toplam beceri seti olarak 

tespit edilmiştir. Dünya Ekonomik Forumu, bu modelde öğrencilerde geliştirilmesi 

gereken üç önemli boyuta dikkat çeker. 

Bu boyutlar sırasıyla: 

 Günlük görevler için temel okuryazarlıklar; karmaşık zorluklar için 

yetkinlikler ve değişen çevreye adaptasyon için kişisel özelliklerdir. Temel 

okuryazarlıklar, okuma, anlama ve yazılı dili kullanma; rakamları ve 

sembolleri kullanma; bilimselliğin ilkelerini kavrama; teknoloji tabanlı içerik 

kullanma ve oluşturma. Finansın bileşenlerini anlama ve uygulama; insana 

özgü bilgiyi anlama becerileri olarak ifade edilmiştir. 

 Yetkinlikler başlığı altında eleştirel düşünce, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği 

gibi bilişsel yetkinlikler ele alınmıştır. 

 Karakter özellikleri başlığı altında merak, girişkenlik, cesaret, uyum, liderlik, 

sosyal ve kültürel farkındalık kavramlarına yer verilmiştir. 

Modelde, tüm bu becerilerin hayat boyu öğrenme çerçevesi içinde 

geliştirilmesi gereğine ifade edilmektedir (Özçelik ve Tuğluk, 2109). 

 

2.1.3. ATSC’21 Beceriler Çerçevesi 

ATSC’21 (Assessment and Teaching of 21st Century Skills Framework 

2021) Beceriler Çerçevesi, küresel ve etkili şirketler olan Cisco, Intel ve Microsoft'un 

destekleyici olduğu uluslararası bir organizasyon olan ‘21. Yüzyıl Becerileri 

Çerçevesinin Değerlendirilmesi ve Öğretilmesi’ organizasyonunun bir projesi olarak 

geliştirilmiştir. 21. Yüzyıl becerilerinin yeni nesillere kazandırılmasını amaçlayan bu 

proje, okullarda uygulanabilecek yenilikçi değerlendirmelerin tasarlanması için 21. 

yüzyıl yeterliklerinin tanımlarını vermektedir. Bu çerçevedeki beceriler 5 kategoriye 

ayrılmıştır: Düşünme yolları, çalışma yolları, çalışma araçları, Dünya’da yaşam, 

temel eğitim. Kategorilerin her biri Tablo 1’de sunulduğu gibi alt becerilerle 

detaylandırılmıştır (Binkley ve diğerleri, 2010).  
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Tablo 1: ATSC21 Perspektifinden 21. Yüzyıl Becerilerin Sınıflandırılması 

 

 

2.3.1. 21.Yüzyıl AACU Beceriler Çerçevesi 

Amerikan Kolejler ve Üniversiteler Birliği (Association of American 

Colleges & Universities - AACU) 2007 yılında, 21.yüzyılda üniversitelerden mezun 

olanların kazanmış olması gereken becerileri hedefleyen bir çerçeve geliştirmiştir. 

Amerikan Kolejler ve Üniversiteler Birliği diğer çerçevelerden farklı olarak 

yükseköğretimin temel öğrenme çıktılarında “İnsanın Kültürel Bilgisi” bölümüyle 

dikkat çekmektedir. Bu çerçeve, akademilerin öğrencilerine aşılamaya çalıştığı 

entelektüel bir kabiliyet olan “hem çağdaş hem de kalıcı büyük sorularla ilgilenmeyi” 

vurgulamaktadır. Ayrıca entellektüel ve pratik beceriler başlığı altında üst düzey 

bilişsel ve analitik düşünme becerileri vurgulanmaktadır (Arslan, 2020). Amerikan 

Kolejler ve Üniversiteler Birliği Çerçevesinin gerektirdiği beceriler dört başlık 

altında alt boyutlarıyla Tablo 2’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 2: Amerikan Kolejler ve Üniversiteler Birliğine Göre Temel Becerilerin 

Sınıflandırılması 
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2.3.2. NCREL 21. Yüzyıl Beceriler Sınıflandırması 

2003 yılında ABD Kuzey Merkez Bölgesel Eğitim Laboratuvarı (The North 

Central Regional Educational Laboratory-NCREL) iki yıl süren bir çalışma sonunda 

21.Yüzyıl becerilerini yakın tarihteki iz bırakan olayların, küreselleşmenin ve dijital 

çağın bilgileri ışığında yeni bir bakış açısıyla dört grupta inceleniyor. 

 Dijital Çağ Okuryazarlığı: Temel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik 

okuryazarlık, medya ve bilgi okuryazarlığı, çok kültürlü okuryazarlık ve 

küresel farkındalık. 

 Yaratıcı Düşünme: Uyum sağlama, karmaşıklıklarla başa çıkma ve öz 

yönetim, merak, yaratıcılık ve risk alma, üst düzey düşünme ve geçerli bir 

akıl yürütme. 

 Etkili İletişim: Ekip, işbirliği ve kişiler arası uyum becerileri, kişisel, sosyal 

ve toplumsal sorumluluk, etkili iletişim. 

 Yüksek Verimlilik: Sonuçlara öncelik verme, planlama ve bunlarla başa 

çıkma, gerçek dünya araçlarını etkili kullanımı, ilgili ve yüksek kaliteli 

ürünler meydana getirme yeteneği (Karakaş, 2015). 

Tablo 3 Kuzey Merkez Bölgesel Eğitim Laboratuvarı Çerçevesine Göre 21. Yüzyıl 

Becerilerinin Sınıflandırılması 

 

2.3.3. Wagner’ın 21. Yüzyıl İçin 7 Becerisi 

Harvard Üniversitesi İnovasyon Laboratuvarında okulların dönüşümü, eğitim 

liderliği, 21. Yüzyıl eğitimi, eğitimde ve öğretimde yenilikçilik alanlarında yaptığı 

araştırmalarla etki oluşturan Tony Wagner örgün eğitim sistemlerinin pek çoğunun 
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19. ve 20. yüzyıl eğitim değerlerini temel aldığını; eğitimcilere, ebeveynlere ve 

öğrenci topluluklarına 21. Yüzyılın dünyasına uygun yeni bir yaklaşıma ihtiyaç 

olduğunu vurguluyor. Kendi adıyla da anılan ve yedi başlık altında belirttiği ‘hayatta 

kalma becerileri’ (Survival Skills) makalesi oldukça yalındır (Wagner, 2021). 

Wagner’e göre 21. yüzyılda hayati önem taşıyan, öğrencilere kazandırılması gereken 

yeni beceriler, onların; öğrenim, iş yaşamı ve yurttaşlık süreçlerinde başarılı 

olabilmesi için gereklidir.  

Wagner’ın (2011) 21. Yüzyıl öğrencilerine kazandırılması gereken yedi beceri: 

 Eleştirel düşünme ve problem çözme, 

 Yapılar ve kişilerarası işbirliği ve liderlik edebilmek,  

 Esnek düşünebilme ve uyum yeteneği,  

 Girişimcilik, sorumluluk alma ve etkili karar verebilme,  

 Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilmek, 

 Bilgiye erişebilme ve bilgiyi analiz edebilme,  

 Merak, yaratıcılık ve hayal gücüdür. 

Wagner’ın ’21. Yüzyılda Hayatta Kalmak İçin 7 Beceri’ başlıklı makalesinde 

tanımladığı becerilerle 21. yüzyıl öğrencilerinin sahip olması gereken donanımları 

ifade etmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin kişisel becerilerine vurgu yapılıyor olsa da 

öğretim süreçlerine rehberlik eden, aktif rol oynayan öğretmendir. Bu nedenle 

öğretmenler de 21. Yüzyıl öğreneni olmalıdır. Bahsedilen beceriler hem öğrencilerde 

hem de öğretmenlerde aranan vasıflar haline gelmiştir (Dağhan, Akkoyunlu, Kibar, 

Telli ve Çetin, 2017). 

2.3.4. NRC’nin 21. Yüzyıl Becerileri 

2012 yılında ABD’de Ulusal Araştırma Konseyi (The National Research 

Council-NRC) tarafından hazırlanan "Yaşam ve Çalışma için Eğitim: 21. Yüzyılda 

Aktarılabilir Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesi" başlıklı raporda, birbiriyle ilintili 21. 

Yüzyıl becerileri gerekçeleriyle özetleniyor (Saçmalıoğlu , 2019). Ulusal Araştırma 

Konseyi, 21. Yüzyıl becerilerini tanımlamaya yönelik önce üç yetkinlik alanı 

belirlemiştir. 
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 Bilişsel beceriler: Üst düzey problem çözme becerisi, eleştirel düşünme, 

sistematik düşünme; 

 Kişilerarası beceriler: Güçlü iletişim, sosyal beceriler, takımla çalışma, 

kültürel duyarlılık ve çeşitlilikle ilgilenme; 

 Öze dönük, içsel beceriler: Öz yönetim, zaman yönetimi, kişisel gelişim, öz 

düzenleme, uyum ve çalışma (National Research Council, 2012). 

2.3.5. ISTE 21. Yüzyıl Becerileri Standartları 

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu’nun (International Society for 

Technology in Education - ISTE) 2007 yılında çizdiği 21. Yüzyıl Becerileri 

Çerçevesinde, eğitimin öğrenciyi merkeze alan ve onların iş hayatına kolayca dâhil 

olmalarını sağlayacak bir süreç olması gerektiği belirtilmiştir. ISTE 2016’da 

raporunu güncellemiş ve aşağıdaki standartların, eğitim kurumlarınca öğrencilere 

kazandırılmasını önermiştir (Aydın, 2019). 

 Güçlü Öğrenciler: Öğrencinin kendi öğrenim hedeflerini koyabilmesi, 

öğrenme amaçlarını belirlemesi ve bunlara nasıl ulaşacağını bilmesidir. 

Öğrencilerin bu yönde özgül öğrenimini yapılandırır ve teknolojiyi de 

etkin kullanması beklenir. 

 Dijital Yurttaşlık: Dijital ağla örülü dünyada güvenli, yasalara uygun, etik 

ilkelere bağlı şekilde yaşama sorumluluğunu almaktır. 

 Bilgi Yapılandırma: Dijital araçları kullanarak eleştirel düşünme 

becerilerini geliştirip; yenilikçi tutumla yeni eserler ortaya koymak. 

Ayrıca hem kendisi hem de diğerleri için anlamlı öğrenim deneyimleri 

sağlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 

 Yaratıcı Tasarım: Tasarım sürecinde yaratıcı problem çözme becerileriyle 

problemleri doğru tanımlayıp işlevsel çözümler bulmak, çözümü 

uygularken dijitali etkin kullanmak. 

 Verilerle Düşünen: Problemlerin çözümünde dijital verilerden 

yararlanarak sayısal düşünebilmek, stratejileri belirlerken teknolojinin 

imkânlarından yararlanabilmek. 

 Yaratıcı İletişimci: Bireyin farklı mecralarda dijital araçları etkin 

kullanarak kendini etkili biçimde ifade edebilmesidir. 

 Global İşbirliği: Yerel ve küresel ekiplerle işbirliği içinde dijital araçları 

kullanarak birlikte öğrenip birlikte çalışabilme becerisidir (ISTE, 2016).  
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2.3.6. Iowa Core 21. Yüzyıl Becerileri 

Giderek karmaşıklaşan Dünya’da yeni küresel gerçeklik tanımlanmaktadır ve 

21. yüzyıl becerilerine duyulan ihtiyaç ortadadır. Araştırmacılar insanlığı etkileyen 

büyük değişkenleri şu şekilde sıralamakta: Ekonominin küreselleşmesi; bilimsel ve 

teknolojik bilginin patlaması; karşılaştığımız uluslararası boyutlardaki iklim krizi, 

salgın hastalıklar ve değişen demografi sorunlarının giderek artması. Bu eğilimler 

gösteriyor ki tatmin edici bir yaşam sürmek için 21. yüzyıl temel becerilerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 21. yüzyılın temel becerilerini nelerin oluşturduğuna dair Iowa 

Yasama Meclisi, 2005’te CORE (Çekirdek) ismini verdikleri ülkenin eğitim 

sisteminde yenilenme ve gelişim ihtiyaçlarını değerlendirdikleri bir eğitim planlama 

oluşumu başlatıp 2010 yılında şimdiki halini alan standartlar belirlediler. 

CORE, öğrencilerin anaokulundan 12. sınıfa kadar matematik, fen, anadil ve 

dil sanatları, sosyal bilgiler alanlarında neleri bilmeleri ve yapabilmeleri gerektiğini 

tanımlıyor ve çağdaş okuryazarlık becerilerinde hedefler belirleyen Iowa 21. Yüzyıl 

Beceri Çerçevesini şu şekilde oluşturdu: 

 Siyaset Bilimi - Yurttaşlık okuryazarlığı 

 İstihdam edilebilirlik becerileri 

 Finansal okuryazarlık  

 Sağlık okuryazarlığı  

 Teknoloji okuryazarlığı (Iowa Core, 2021). 

 

2.8.1. P21 Yüzyıl Becerileri Çerçevesi 

Bir başka beceri çerçevesi sunan oluşum da ABD’de 2002 yılında 21. Yüzyıl 

Becerileri Ortaklığı (Partnership for 21st Century Skills - P21) adıyla bir araya gelen 

organizasyondur. Bugün 30’dan fazla ülke ile iş dünyasından yerel ve uluslararası 

şirketlerin desteklediği bu organizasyon 2018 yılından itibaren çalışmalarını 

Çocuklar İçin Mücadele (Battelle for Kids [BFK]) çatısı altında yürütmektedir. 

BFK’nin çatısı altında bir başka topluluk da 21. Yüzyıl Eğitim Liderleri 

(EdLeader21) organizasyondur. 21. Yüzyıl Eğitim Liderleri ülke çapında 21. Yüzyıl 

öğrenme sistemlerini oluşturmayı hedefleyen eğitim yöneticileri yer alıyor. BFK, 

ABD’de Ohio merkezli olmasına rağmen bu iki eğitim oluşumu Dünya çapında 

etkilidir (Battelle for Kids, 2021). 
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21. Yüzyıl Öğrenme Ortaklığı (P21) adlı proje 21. yüzyıl becerilerinin 

kazandırılması için değerli bir örnektir. Bu ortaklık amacını tüm Dünya’da 

sürdürülebilir öğrenci başarısın için uz görü sağlamaktır. Öğretmenlerden, eğitim 

uzmanlarından ve iş dünyasından gelen girdilerle geliştirilmiştir. Bu ortaklık 

öğrencilerin vatandaşlıkta ve iş yaşamında başarılı olmaları için ihtiyaç duyulan 

becerileri, bilgileri, uzmanlıkları ve destek sistemlerini tanımlamıştır. Kurumlar, 

öğrencilerin dijitalleşmiş ve küreselleşmiş dünyaya uyum sağlayabilmesi için 

bilgilerin ve becerilerin standartları belirlenmiş müfredatlar ve ölçme sistemleriyle 

vererek mezun edebilmelidir. 

Bu oluşumun amacı dünyada yaygın olarak uygulanan ve çeşitli ülkelerinde 

de örnek alınmaya ve eğitim sistemlerinde uygulanmaya başlayan bu gelişmelerin 

farkına varılmasını sağlamaktır (Gelen, 2017). 

 

Şekil 2 21. Yüzyıl Öğrenmesi İçin P21 Çerçevesi (Framework for 21st Century 

Learning, 2021) 

Şekil 2’de görselleştirilen P21 kuşağının ilk katmanında anahtar konular ile 

temalar temel konuları oluşturur. Anahtar öğelerde ve 21. Yüzyıl temalarında başarılı 

olmak amaçtır. Bu öğeler anadilde ustalaşma, dünya dilleri, sanat, matematik, 

ekonomi, bilim, coğrafya, tarih, kamu yönetimi ve yurttaşlık bilgisi yer almaktadır. 

Buna ek olarak okulların 21. Yüzyılın disiplinlerarası temalarını hedeflenen 

kazanımlara yerleştirmesi önerilir. Temalar; küresel bilinç, finansal okuryazarlık, 

ekonomi bilgisi ve girişimcilik okuryazarlığı, sivil okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı 

ve çevre okuryazarlığıdır (Nalbantoğlu, 2021). 
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Öğrenme ve yenilikçilik başlığı altında yer alan ‘4C’ olarak kısaltılan 

beceriler şunlardır: Eleştirel düşünme (critical thinking), iletişim (communication), 

işbirliği (collaboration), yaratıcılık (creativity). P21’in diğer başlığı olan ‘bilgi, 

medya ve teknoloji becerileri’ günümüzde tanımı değişmiş olan okuryazarlık 

türlerinde beceri ifade etmektedir. 21. yüzyılda teknoloji ve medya yoğunluklu 

ortamda yaşıyoruz ve teknoloji araçlarıyla, süreçlerde işbirliği yapma imkânı oldukça 

fazladır. Bu nedenle bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi, iletişim ve 

teknoloji okuryazarlığı becerileri ayrıca belirtiliyor. Farklı çalışmalarda farklı 

kavramlarla ifade edilse de yeni nesil okuryazarlık becerileri 21. yüzyılın dijital 

ekonomisinde başarılı olmak için gereken beceri, bilgi ve uzmanlıkları içermektedir 

(Hazar, 2018). P21’in üçüncü beceri seti ise yaşam ve kariyer becerileridir. Bunlar; 

esneklik ve uyum, karar verme ve öz yönlendirme, sosyal ve kültürlerarası beceriler, 

verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluktur (Mete, 2021). 

P21’in beceri setlerinin ve belirlediği temaların öğrencilere kazandırılması 

‘destek sistemi’ olarak ifade edilen beceri çerçevesinin dayanağı alt yapıyı oluşturan 

sistem bulunmaktadır. Bu destek sistemini oluşturan bileşenler: 21. yüzyıl öğrenimini 

standartlarının belirlenmesi ve bunların ölçülmesi, değerlendirilmesi, 21. yüzyıl 

öğretim programı, 21. yüzyıl kariyer gelişimi ve 21. yüzyıl öğretim ortamıdır. 

Tablo 4 : P21 Çerçevesine Göre 21. Yüzyıl Becerilerinin Sınıflandırılması 
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2.9.1. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Alan yazında referans olarak pek sunulmasa da Türkiye Cumhuriyeti Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan 2006 yılından bu yana hizmet 

üreten Türkiye Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun (MYK) Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYÇ) bu araştırmanın bilimsel dayanaklarındandır. TYÇ; Avrupa 

Birliğine üye ve aday ülkelerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu 

olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil; meslekî, genel ve 

akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm 

yeterlilik esaslarını gösteren Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini ifade etmektedir 

(Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015). 

MYK’nin 2015 yılında yayınladığı TYÇ’sinde Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) toplumun insan kaynağında oluşturduğu etkiyle en önemli 

paydaştır. Ulusal çapta yürütülen TYÇ çalışmalarında MEB, 21. Yüzyıl Öğrenci 

Profili çalışmasını gerçekleştirmiştir. 21. Yüzyıl Öğrenci Profili çalışmasını MEB’in 

araştırma ve geliştirme birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı (EARGED) , ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin bir profilini 

çıkarmayı amaçlamış; ‘21. yüzyılda ortaöğretimdeki mevcut öğrenci profili nedir ve 

ne olması beklenmektedir?’ sorularının yanıtını eğitim-öğretim içindeki değişkenler 

olan yöneticilerle, öğretmenlerle ve öğrencilerle yürütülen çalışmalarla 

raporlaştırmıştır (EARGED, 2011). Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası 

düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceri 

seti olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ 

sekiz anahtar yetkinlik belirlemektedir: Anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, 

matematiksel yetkinlik ve bilimde/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, 

öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, karar verme ve 

girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade etme (Mesleki Yeterlilikler Kurumu, 2018) 
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2.2. 21. Yüzyıl Becerileri Konusunda Türkiye’de ve Yurt Dışında Yapılan 

Çalışmalar 

21. yüzyıl becerileri konusu ekonomi ve eğitim kuruluşları tarafından farklı 

sıfatlarla tarif edilse de milenyum sonrası Dünya’nın gereksinimlerine yanıt verecek 

birey profili benzer şekilde tarif ediliyor, benzer çerçevelere yerleştiriliyor. Altınpulluk 

ve Yıldırım (2020) 2010 ile 2019 yılları arasında, 21. yüzyıl becerileri konusunda 

yapılan çalışmaları Web of Science Sosyal Bilimler Atıf Dizininde araştırmış ve her yıl 

artarak gelişen ve yükselen bir ilginin olduğunu tespit etmişlerdir. 21. yüzyıl becerileri 

alanında yapılan akademik çalışmalarda kullanılan anahtar sözcükler incelendiğinde en 

sık ‘21. Yüzyıl becerileri’ ifadesinin kavram olarak kullanıldığı tespit edilmiştir 

(Altınpulluk ve Yıldırım, 2020). 

 

Ekici ve arkadaşları (2017) “21. Yüzyıl Becerilerine Ait Veri Kaynaklarının 

Analizi” çalışmalarında araştırmacıların ve kurumların 21. yüzyıl insanında donanım 

olarak istenen özelliklerin nasıl tanımladığını incelemiştir. Bu araştırma ekibinin analiz 

ettiği 19 kaynak, 60’tan fazla beceriyi tespit etmiştir. İncelemelerinde en sık tekrar eden 

beceriler ise; problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık, yenilikçilik ve eleştirel 

düşünme becerileridir (Ekici, Abide, Canbolat ve Öztürk, 2017). Yalçın (2018) 21. 

Yüzyıl Becerilerinin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve Yaklaşımlar başlıklı 

araştırmasında, alan yazını incelemiş ve bu becerilerin ölçümünde; derecelendirme, 

durumsal yargı ölçekleri, performans değerlemeler ve simülasyonlar, portfolyolar ve web 

tabanlı, bilgisayarlı, çoktan seçmeli, açık uçlu araçların kullanıldığı belirtmiştir (Yalçın, 

2018).   

 

Ananioadou ve Claro’nun 2009 yılında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

üyesi 29 ülkenin 17’sinin katıldığı 21. yüzyıl becerinin ve yeterliliklerinin öğretimi ve 

değerlendirilmesi konusundaki araştırmalarını ‘OECD Ülkelerindeki Yeni Milenyum 

Öğrenenleri İçin 21. Yüzyıl Becerileri ve Yeterlilikleri’ başlıklı araştırmalarını anketler 

ile sağladıkları verilerin işlenmesiyle yapmışlardır. Elde ettikleri bulgulara göre, çoğu 

ülkenin resmi öğretim programlarında 21. yüzyıl becerilerine ve yeterliliklerine yer 

verdiği görülmüştür. Ancak, bu beceri ve yeterliliklerin tanımları belirgin değildir ve 

özellikle ölçülüp, değerlendirilmemektedir. Makalede, özellikle bu becerilerin ve 

yeterliliklerin geliştirilmesinde bilişim teknolojilerinden yararlanılması ve öğretmen 

eğitiminin geliştirilmesi konularına vurgu yapılmıştır (Ananiadou ve Claro, 2009). 
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Harvard Eğitim Enstitüsünde, eğitim bilimlerinde teknoloji ve yenilikçilik 

alanında yaptığı araştırmalarına sıkça atıfta bulunulan Dede, ‘21. Yüzyıl İçin Eğitimi 

Dönüştürmek’ başlıklı makalesinde eğitim programlarında; 21. Yüzyıl pedagojileri 

ve 21. Yüzyıl öğrenme teknolojileri kullanılarak üçte bir oranında yapılacak 

iyileştirme ile öğrencilerin performansının artacağını ve 21. yüzyılın karmaşasıyla 

baş edebilecek yetkinlikleri kazanabileceklerini ifade ediyor. 20. yüzyılın 

ihtiyaçlarına göre tasarlanmış eğitim programlarının ise bireylerin yeteneğini heba 

olmasına neden olduğunu belirtiyor (Dede, 2007). Dede, ‘21. Yüzyıl Becerileri için 

Çerçeveleri Karşılaştırılması’ çalışmasında bireylere kazandırılması gereken 

becerilere ek olarak ‘Yeni Binyıl Öğrenme Stilleri’ adını verdiği etkileşimli internet 

tabanlı (Web 2.0) araçlarla; paylaşım, düşünme ve birlikte üretme yetkinliklerinin 

önemi vurgulanmıştır (Dede, 2009). 

 

Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin düzeylerini tespit etmek için ölçekler 

geliştirilmiştir. Öğrenciler Tarafından Algılanan 21. Yüzyıl Beceri Ölçeğinde üç alt 

boyutta bu becerileri yoklanmıştır: Öğrenme ve yenilikçilik becerileri, bilgi, medya 

ve teknoloji becerileri, yaşam ve kariyer becerileri (Ongardwanich, Kanjanawasee, 

ve Tuipae , 2015). 

Öğretmenlerin öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini öğretmede yeterliklerini 

değerlendiren ölçekler de karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri öz değerlendirme 

ölçeği olarak geliştirilmiş olan Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin 21. Yüzyıl 

Becerileri Ölçeğidir. Bu ölçek altı boyutta; bilgi okuryazarlığı, işbirliği, iletişim, 

yenilik ve yaratıcılık, problem çözme ve sorumlu vatandaşlık öz değerlendirme 

yapılmasına imkân vermektedir (Jia, Oh, Sibuma, LaBanca, ve Lorentson, 2016). Bu 

ölçeğin 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği ismiyle Türk kültürüne uyarlanma 

çalışmasını Özyurt (2020) yapmıştır.  

21. yüzyıl becerilerini öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanımının 

arasındaki ilişkiyi araştıran Göksün ve Kurt (2017) yaptıkları çalışma için iki ölçek 

geliştirmişlerdir. Bu ölçeklerden biri 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri, diğer ise 21. 

Yüzyıl Öğreten Becerileri ölçekleridir.  Öğrencilere uyarlanan öğrenci ölçeğinde 

bilişsel, otonom, işbirliği ve esneklik, yenilikçilik yetkinlikleri alt boyutlar 

incelenmiş, öğretmen ölçeğinde ise yönetsel, teknopedagojik, onamacı, esnek 
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öğretme, üretimsel beceriler incelenmiştir. Araştırmalarının sonucunda öğrencilerin 

de öğretmenlerinde orta düzeyin üzerinde bu becerilere sahip oldukları sonucuna 

ulaşmışlardır (Göksün ve Kurt, 2017). 

Türkiye’de 21. yüzyıl becerilerinin veya yetkinliklerinin eğitim 

programlarına yerleştirilmesi veya bu becerilerin ölçülmesi konusunda çalışan, 

neredeyse her araştırmacının kaynakları arasında yer alan bir diğer çalışma ise 

Kore’de Kang ve arkadaşlarının (2010), Yeni Binyılın Öğrencileri İçin Eğitim 

Performans Göstergesi Geliştirme araştırmasıdır. Bu araştırmada kullanılmak üzere 

geliştirilen öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği, bu becerileri bilişsel, algısal ve 

sosyokültürel beceriler boyutlarında ele alır. Bunlar da birey için iç ve dış 

yetkinlikler olarak alt boyutta ayrılır. Ölçülen beceriler ise; bilgi yönetim, eleştirel 

düşünme, akıl yürütme, analitik düşünme, problem çözme, yaratıcı, kendini algılama, 

öz saygı, farkındalık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hedef belirleme, yükümlülük, öz 

yönelim, girişimcilik, yılmazlık, sorumluluk, kültürel vatandaşlık, sosyal uyum, 

kültürlerarası farkındalık, iletişim becerileri ve liderliktir (Kang, Heo, Jo ve Shin, 

2010). Bu ölçeğin Türkçe’ye Karakaş (2015) tarafından 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği 

olarak uyarlanmış ve araştırmacının ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen 

bilimlerine yönelik 21. Yüzyıl Beceri Düzeylerinin Ölçülmesi başlıklı yüksek lisans 

tezinde kullanılmıştır (Karakaş, 2015). Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında eğitim 

bilim, çalışma psikolojisi, işletme yönetimi, insan kaynakları, alanlarında 2. Yüzyılın 

ihtiyaçlarına dair bir çalışmalar yapan her araştırmacının STEAM ve PISA 

kavramlarını da incelemesi gerekir.  

Bilgi çağındaki iletişim teknolojilerinin vardığı nokta düşünüldüğünde bilgiye 

erişim çok kolaylaşmıştır ve bu nedenle bilgiye sahip olmaktan çok bilginin, hangi 

becerilerle ve ne düzeyde kullanıldığı önem kazanmıştır. 21. Yüzyılda ve gelecekte 

ekonomide ve sosyal yaşamda dijitalleşme, nesnelerin interneti, yapay zekâ, 

artırılmış gerçeklik, robotik, kodlama gibi unsurların kullanımı yoğunlaşmaktadır. 

Yalnızca bilgi odaklı yetişen bireylerin gelecekte kendine yer bulması 

güçleşmektedir. Bu nedenle 21. Yüzyıl becerileri gündemdedir. Bu becerilerin 

özellikle eğitim kurumlarında öğrencilere kazandırılmasını hedefleyen 

yaklaşımlardan biri de İngilizce’deki bilim (science), teknoloji (technology), 

mühendislik (engineering), matematik (mathmematics) sözcüklerinin baş 



 
 

27 
 

harflerinden oluşan STEM yaklaşımıdır (Acar, Tertemiz ve Taşdemir, 2020). 

Kavramın Türkçe uyarlaması “Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 

(FeTeMM)” şeklindedir. Alan yazında genellikle STEM olarak kullanılmaktadır. 

“STEM eğitim yaklaşımı dünyada iş gücünün niteliğinin artırılması için temel 

stratejilerden olan deneyerek, yaparak öğrenme, sorgulama, araştırma yapma ve 

buluş yapma gibi davranışların geliştirilmesine imkân verir.” STEM, ekonomide 

üretim yapan, araştıran-geliştiren, yenilikçi tutumu benimseyen, teknik kabiliyeti 

olan, süreci planlayıp yürüten nitelikli emek ihtiyacının kapatılmasını sağlayacaktır 

(TUSİAD, 2014). STEM yaklaşımıyla eğitim alan bireyler meseleleri disiplinler arası 

bir tutumla ele almayı öğrenir, bütünsel bir eğitimle bilgi ve beceri kazanır (Şahin, 

Ayar ve Adıgüzel, 2014). STEM eğitimi, K20 (okul öncesinden yükseköğretim kadar 

eğitim süreç) boyunca eğitimi süreçlerini kapsayan disiplinler arası yaklaşımdır 

(Gonzalez ve Kuenzi, 2012).  STEM ile öğrencilerin bilişsel, sosyal, entelektüel ve 

kültürel dünyaları gelişmekte ve eleştirel düşünüp yaratıcı problem çözme gibi 

yeterlilikleri yükselmektedir. Kariyer yaşantılarında da bu üst düzey yetkinlikleriyle 

profesyonel iş dünyasının talep ettiği nitelikleri kazanmaktadırlar. STEM eğitimi, bu 

ihtiyaçları karşılayabildiği ve bütüncül bir bakış açısıyla sorunlara yaklaştığı için 

ortaya çıkmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2016). STEM’e ‘sanat’ (İngilizce ‘de art) 

alanını eklenerek STEAM veya STEM+A şeklinde zenginleştirilmiştir (Gülhan ve 

Şahin, 2020). 

PISA, 21. Yüzyıl becerilerini tanımlayan Dünya genelinde etkili, uluslararası 

bir ekonomi örgütü olan OECD’nin yürüttüğü, ülkelerin eğitim sistemlerini 

değerlendiren bir uygulama açısı olmasından önemlidir. 2000 yılından bu yana 

OECD’nin kısa adı PISA olarak bilinen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı (İngilizce: Programme for International Student Assessment), üç yılda bir 

uygulanan 15 yaşındaki öğrencilerin öğrenim yaşantısında edindikleri bilgileri ve 

becerileri gündelik hayata yansıtabilme becerilerini değerlendiren uygulamadır. 15 

yaşındaki öğrenci grubunun seçilmesinin nedeni ise pek çok ülkede zorunlu eğitimin 

bu yaşta tamamlanıyor olmasıdır. Bu öğrenciler rastgelece seçilmektedir. 2003 

yılında Türkiye de bu uygulamaya katılmaktadır. PISA sınavı olarak bilinen test 

uygulamaları öğrencilerin bilgi ve becerileri üç boyutta değerlendirmektedir. 

Matematik okuryazarlığı ve problem çözme becerisi, fen bilgisi okuryazarlığı ve ana 
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dilde okuduğunu anlama becerileri alanlarındaki bilgi düzeyleri ölçülmektedir (Döş 

ve Atalmış, 2016), (Kaya, 2017), (MEB, 2021).  

Ülke öğrencilerinin PISA uygulamasındaki performans, o ülkelerin yakın ve 

uzun vadedeki sosyoekonomik refah potansiyeli konusunda öngörülerde 

bulunulmasına imkân verir. Bu da o ülkenin karar vericileri, politika üreticileri 

açısından önemlidir (Kutlu, 2020). PISA’nın her uygulama periyodunda 

güncellemelerle değişiklikler yapılmaktadır.  2015'teki yinelemede, sorular işbirliği 

becerisiyle yaratıcı problem çözme yetkinliğini, kişilerarası sosyal becerileri ve hatta 

psikolojik esenliği kapsıyordu. PISA güncellemeleri, 2012 sınavından önce 

OECD’nin, klasik akademik konulardaki geleneksel çoktan seçmeli ölçümlerin 

öğrencileri 21. yüzyıl ekonomisinde başarılı olmaya hazırlamak için artık yeterli 

olmadığını fark etmesinden sonra başladı (Gomes, 2021).  

 

Bilimde ve teknolojide Dünya’yı dönüştüren yeniliklerin yoğun yaşandığı 21. 

Yüzyılda, bilgi üretme ve özellikli birey yetiştirme tüm ülkelerin önceliği olmuştur. 

Ülkeler bunu gerçekleştirebilmek için bilgiye ulaşmayı bilen, edindiği bilgiyi analiz 

edip yorumlayan, gündelik yaşamda kullanabilen ve bilgiyi ürüne-hizmete 

dönüştürebilen insanlardan oluşan bilgi toplumu olmaya ihtiyaç duymaktadır (Aktan 

ve Vural, 2016). PISA ‘öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin ölçülmesidir’ denilemez 

ancak onu projelendiren ihtiyaçları, projenin amaçları ve çıktıları düşünüldüğünde; 

21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumlarının 

ve öğretim programlarının yeterliği konusunda hem ülkelerarası hem de o ülkenin 

dünden bugüne gelişimini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye imkân vermektedir. 

PISA testleri incelendiğinde; matematik, fen bilimleri, bilgi, finansal okuryazarlık 

becerileri ile problem çözme, analitik düşünme gibi kritik düşünme becerilerinin 

ülkeler çapında ölçülmesini sağlayan kapsamlı bir proje olduğu görülebilir (Yılmaz, 

2020).  

21. yüzyıl becerileri ekonomik ve toplumsal yaşamı hızla dönüştüren 

değişimlerin bireyde olması beklenen yetkinlikleri ifade etmek için iş ve eğitim 

dünyasının üzerinde uzlaştığı bir kavramdır. 
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3. BÖLÜM: GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Araştırmada, Anadolu Liselerinde öğrenim gören ve üniversite adayı olan 

öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini algılama düzeyleri incelenmiştir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

9., 10., 11. ve 12. sınıf seviyelerine, cinsiyetlerine ve farklı puan türlerinde 

üniversite giriş sınavına hazırlanan 11. ve 12. sınıflardaki öğrencilerinin, 21. yüzyıl 

becerileri düzeylerinin incelendiği bu çalışma nicel bir araştırmadır. Araştırmada 

nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çünkü 

çalışmamızda farklı puan türlerinde eğitim-öğrenim gören ve üniversite hazırlık 

sürecinde olan öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olma durumunu anlamak 

için; araştırma sonucunda doğru verilere ulaşmak için nicel araştırma yöntemleri 

arasında en uygun modelin ilişkisel tarama modeli olduğuna karar verilmiştir. 

“İlişkisel tarama modelleri iki ya da ikiden fazla değişkenin olduğu araştırma ve 

çalışmalarda elde edilen bulgularla ilgili değişim varlığını ve derecelerini belirleme 

sürecinden oluşmaktadır” (Karasar, 2014). Nicel araştırmalarda, durumlar arasında 

ilişkiyi göstermek için sayılar veriler kullanılır ve objektif istatistiki bir 

değerlendirme yapılabilmesi için yeterli miktarda sayılarla gösterilen standartları 

oluşmuş bilgi toplanması gerekmektedir. Nicel araştırmalar, ölçütleri belirlenmiş bir 

boyutta çeşitli grupların ortak noktalarını, bunların oranlarını veya farklılıklarının 

tespitini sağlamaktadır. Aranan cevaplar ‘ne kadar, ne miktarda, ne kadar sık, ne 

kadar yaygın’ gibi sorulara yanıt içindir. Nicel çalışmalarda gerçeklik nesnel olduğu 

için genelleme yapmaya imkân verir, elde edilen bulgular için tahmin yapılabilir ve 

kıyaslama için de elverişlidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2018). 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde 

eğitim-öğretim görmekte olan lise kademesindeki öğrenciler oluşturmaktadır.  

Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilindeki ortaöğretim 

öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar lise düzeyinde eğitim gören ve 

olasılıklı olmayan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi yöntemiyle seçilmiştir. Kolay ulaşılabilir örnekleme seçkisiz örnekleme 

yöntemlerinden olup zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle 

örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. 

Seçkisiz örnekleme yöntemi, bir evrenden evreni temsil edebilecek büyüklükte 

rastgele örneklem seçilmesidir ve bu yöntemde örnekleme birimlerinin örnekleme 

seçilme olasılıkları eşit ve bağımsızdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2018). Erkuç’un (2005) ifadesiyle, kolay ulaşılabilir örnekleme 

yaklaşımında, araştırmacı genel olarak ulaşılması kolay, elde mevcut ve araştırmaya 

gönüllü olarak katılmak isteyen bireyleri çalışma grubuna dâhil etmeyi tercih 

etmektedir. 

Araştırmanın örneklemini Özel Okyanus Anadolu Liselerinde 9., 10., 11. ve 

12. sınıflarda öğrenim gören 3600 öğrenci oluşturmaktadır. 9. sınıf öğrencisi sayısı 

966, 10. sınıf öğrencisi sayısı 909, 11. sınıf öğrencisi sayısı 797 ve 12. sınıf öğrencisi 

sayısı 928’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tümünün yanıtlarından elde edilen 

veriler, genel olarak lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini algılayışının hangi 

düzeyde olduğunun incelenmesinde kullanılmıştır. Öğrencilerinin 21. yüzyıl 

becerileri düzeyleri ile öğrenim gördükleri sınıf seviyesine göre farklılaşma 

incelenirken katılımcıların verileri sınıf seviyelerine göre ayrı ayrı incelenmiştir. 

Öğrencilerin sahip oldukları 21. yüzyıl becerilerinin algılayışında cinsiyete göre 

farklılaşmanın olup olmadığı örneklem grubunun tamamını oluşturan 1835’i erkek, 

1765’i ise kız öğrencinin yanıtlarından elde edilen verilerin analiziyle 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin algılanışında üniversiteye 

hazırlık yaptıkları puan türünde farklılaşmakta olup olmadığı ise 11.sınıfta öğrenim 

gören 797 ve 12. sınıf öğrenim gören 928 öğrencinin verdiği yanıtlarla incelenmiştir. 
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3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmacı, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin öğrenim gördüğü Özel 

Okyanus Liselerinin, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin 

yürütülmesiyle görevli öğretmendir. Araştırma öncesinde Okyanus Anadolu 

Liselerinin idarecileriyle ve okulların psikolojik danışma ve rehberlik zümresi 

öğretmenleri ile görüşülmüş ve onlara araştırmanın konusu hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. sınıf rehber öğretmenlerine de yapılan araştırma ve uygulanacak 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme çalışmaları sonrasında araştırma 

süreci planlanmıştır.  

 

Araştırmanın veri toplama aracı Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Yeterlilikleri 

Ölçeğidir (Çevik ve Şentürk, 2019) . Ölçeği geliştiren öğretim üyeleri ile e-posta ile 

iletişim kurulup gerekli izin alınmıştır. Ardından Gönüllü Olur Formu, Öğrenci 

Kişisel Bilgi Formu ve Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği, nicel 

araştırmalarda oldukça yaygın kullanılan Google Form ile internet ortamına 

aktarılmıştır. Ölçek formu öğrencilere internet ortamında önce velilere ulaştırılmıştır. 

Velilerin onayı ile ölçeğin öğrenciler tarafından yanıtlanması sağlanmıştır. 

 

Öğrencilere araştırma hakkında bilgi verirken, araştırmanın amacı, anket 

formuna verilecek cevapların bu araştırmanın bilimselliği açısından önemli olduğu, 

yanıtların okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeni ve araştırmacı dışında 

kimseyle paylaşılmayacağı bilgisi verilmiştir. Gönüllülük esasına dayanan anket 

4501 öğrenciye ulaştırılmış ve bu sayının 3600’ü ölçeği yanıtlamıştır. 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Kişisel Bilgi Formu ile Çok 

Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğidir (Çevik ve Şentürk, 2019). 

3.4.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu 4 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerden ad/soyad bilgisi 

alınmamıştır. Ancak araştırmada kullanılmak üzere öğrencilere cinsiyetleri, 

okullarının adı, sınıfları ve eğer 11. ve 12. sınıfta öğrenim görmektelerse üniversite 

giriş sınavına hangi puan türünde hazırlandıkları bilgisi talep edilmiştir. 
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3.4.2. Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği 

Araştırmada kullanılan Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği, 5 alt 

boyutu olan toplamda 41 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçekte yanıtlar ‘tamamen 

katılıyorum’ ve ‘kesinlikle katılmıyorum’ yanıtları arasında 5’li likert tipte 

alınmaktadır. Ölçeği oluşturan 41 maddenin 34’ü olumlu 7’si ise olumsuz ifaden 

oluşmaktadır. Ölçeğin beş alt boyutu: Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı, Eleştirel 

Düşünme ve Problem Çözme, Girişimcilik ve Yenilikçilik Becerileri, Sosyal 

Sorumluluk ve Liderlik becerileri ile Kariyer Bilincidir. 

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği, Çevik ve Şentürk (2019) 

tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki bireylere yönelik geliştirilmiştir. 

Ölçek yanıtlarının puanlamasında en düşük 41 ile en yüksek 205 arasında puan 

oluşmaktadır. Ölçeğin genel ortalama değeri 123 puandır. Puan yükseldikçe 

öğrencilerin ölçülen 21. yüzyıl becerilerine sahip olma düzeyleri artmakta, puan 

düştükçe de azalmaktadır. 

Alt boyutlardan ilki bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerini ölçer ve 15 

madde bulunmaktadır. Tümü olumlu olan ifadelerden oluşur. Bu alt boyutta 15 ile 75 

puan arasında değer oluşabilir ve bu değerlere bağlı olarak ortalama değeri 45 

puandır. Puanın 75’e doğru artması öğrencilerin bilgi ve teknoloji okuryazarlığı 

beceri düzeylerinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Ölçekte 6 maddeyle ölçülen 

eleştirel düşünme ve problem çözme becerileridir. Bu maddeler olumsuz ifadelerdir 

ve likertte verilen değer diğer maddelerin hepsi ters kodlanmıştır. Ölçeğin bu alt 

boyutunda alınabilecek puanlar 6 ile 30 arasındadır ve ortalama değeri 18 puandır. 

Puanın artması öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme beceri düzeylerinin 

artması anlamına gelmektedir. 

Ölçeğin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini yoklayan 10 madde 

bulunmaktadır. Bu boyutta öğrencilerin 10 ile 50 puan arasında bir değerle, 

girişimcilik ve yenilikçilik becerisine ne derecede sahip oldukları ölçülür ve bu alt 

boyutta ortalama puan 30’dur. Puan ile beceriye sahip olma arasında doğru orantılı 

artış vardır. Ölçeğin alt boyutlarından dördüncüsü sosyal sorumluluk ve liderlik 

becerileridir ve bu beceriler 4 madde ile ölçülür. Minimim 4 maksimum 20 puan ile 

değerlendirilir, ortalaması 12 puandır. Puan 4’de yaklaştıkça bu becerinin düşük 

seviyede olduğu 20’ye doğru yaklaştıkça da bu becerinin yüksek olduğu yorumlanır.  
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Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğinin beşinci boyutu kariyer 

bilincinin 6 madde ile yoklandığı kısımdır. Bu boyutta 6 ile 30 puan arasında bir 

değer alınabilir ve ortalama puanı 18’dir. Puan ve kariyer bilincinde olma durumu 

arasında doğrusal bir değerlendirme yapılır. Ölçeği geliştiren araştırmacılar 

tarafından Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için 0.86; birinci, 

ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler için sırasıyla 0.84, 0.79, 0.76, 0.73 ve 

0.75 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma için Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri 

Ölçeğine ait güvenirlik katsayısı 0.97 olarak hesaplanmıştır (Göktepe, 2020). Elde 

edilen sonuçların güvenirlik katsayılarının değerleri 0.70’den yüksek olduğu için 

ölçek yeterli derecede güvenilirdir (Büyüköztürk, 2010). 

 

3.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi nicel olarak her bir alt boyut için ve ölçeğin tümünü 

değerlendirecek şekilde yapılmıştır. Verilerin analizi için öncelikle verilerin 

parametrik test varsayımlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek amacıyla 

normalliği incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı (N=3600), tüm 

sınıf düzeylerinde yer alan öğrenci sayıları (9. sınıf: 966, 10. sınıf: 909, 11. sınıf: 797 

ve 12. sınıf: 928 öğrenci), öğrenci sayıları 50’den fazla olduğundan normal dağılımı 

incelemek için Kolmogrov - Smirnov testinden yararlanılmıştır. Aynı zamanda 

skewness ve kurtosis değerleri incelenmiştir. Tüm gruplar için veriler normal 

dağıldığından (p> .05), skewness ve kurtosis değerleri +2,-2 değerleri arasında 

dağıldığından bağımsız grup t-testi ve tek yönlü ANOVA ile test istatistikleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca diğer betimsel istatistiklere (aritmetik ortalama ve 

standart sapma) yer verilmiştir. Betimsel istatistik değerlerinin karşılaştırılmasında 

ölçekten ve alt boyutlarından alınabilecek ortalama puan değerleri kullanılarak 

değerlendirme yapılmıştır. Ters olarak kodlanan maddeler veri analizinde yeniden 

kodlanarak analizler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 0.05 anlamlılık 

düzeyinde değerlendirme yapılmıştır.  
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4. BÖLÜM: BULGULAR 

Araştırma lise öğrencilerinin Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğine ait 

toplam puanı; ölçek bütününde, sınıf düzeyinde ve cinsiyete göre ve ölçeğin alt 

boyutlarında farklılığı incelenmiştir. Ölçek ile üniversite hazırlık puan türlerine göre 

ayrışan 11. ve 12. sınıf öğrencilerin bu becerilere sahiplik algı durumlarında anlamlı 

farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular 21. yüzyıl 

becerilerinin; bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve problem çözme, 

girişimcilik ve yenilikçilik becerileri, sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri ile 

kariyer bilinci başlıklarında değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

 

4.1. Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Algılama Düzeyinin İncelenmesi 

Tablo 5’te yer alan bulgular doğrultusunda, 3600 öğrencinin Çok Boyutlu 21. 

Yüzyıl Becerileri Ölçeğin genelinden aldıkları ortalama puan istatistikleri aritmetik 

ortalaması 148,48, standart sapması 16,16 (X̅=148,48, SS=16,16) şeklindedir. 

Ölçeğin tamamı için ortalama puanın 123 olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya 

katılan öğrencilerin 21. yüzyıl beceri düzeylerini algılayışı ortalamanın üzerindedir.  

 

Ölçeğin alt boyutlarına göre incelendiğinde ise değerler bilgi ve teknoloji 

okuryazarlığı becerilerini algılayışı için (X̅=61,18, SS=7,19) şeklindedir. Ölçeğin bu 

alt boyutu için ortalama puanın 45 puandır. Bu durum değerlendirildiğinde 

araştırmaya katılan öğrencilerin bilgi ve teknoloji okuryazarlığı beceri düzeyleri 

algılayışı ortalamanın üzerindedir. 

 

Öğrencilerin ölçeğin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri boyutu 

için yanıtlarının aldığı değer (X̅=13,00, SS=4,35) şeklindedir. Ölçeğin bu alt boyutu 

için ortalama puanın 18 olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrenciler 

bu beceriye düşük seviyede sahip olduğu görülmektedir. 

 

Öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerileri alt boyutundaki değerleri 

(X̅=34,76, SS=6,67) olmuştur. Girişimcilik ve yenilikçilik becerileri için ölçek 

ortalama puanın 30’dur. Öğrencilerin ortalamanın üzerinde bu becerilere sahip 

oldukları tespit edilmiştir. 
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Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri alt ölçeği için (X̅=13,51, 

SS=2,33) olarak elde edilmiştir. Ölçeğin bu alt boyutu için ortalama puanın 12 

olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk ve 

liderlik becerini algılayış düzeyleri ortalamanın üzerindedir.  

 

Ölçekteki kariyer bilinci becerisi için öğrencilerin elde ettiği ortalama 

değerler (X̅=26,01, SS=3,33)’dir. Ölçeğin bu alt boyutu için ortalama puanın 18 

olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer bilinci beceri 

için algılayış düzeyleri ortalamanın üzerindedir. 

 

Tablo 5 Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri Genel Değerlendirilmesi 

Ölçeğin Alt Boyutları N  SS 

Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı 

Becerileri 

3600 61,18 7,19 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 

Becerileri 

3600 13,00 4,35 

Girişimcilik ve İnovasyon Becerileri 3600 34,76 6,67 

Sosyal Sorumluluk ve Liderlik 

Becerileri 

3600 13,51 2,33 

Kariyer Bilinci 3600 26,01 3,33 

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl 

Becerileri (ölçeğin tamamı) 

3600 148,48 16,16 

 

 

4.2. Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Algılama Düzeyleri İle Öğrenim 

Gördükleri Sınıf Seviyesi Arasında İlişki Nasıldır? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 966’sı 9.sınıf, 909’u 10.sınıf, 797’si 11.sınıf, 

928’i ise 12. sınıfta öğrenim görmektedir. Tablo 6’da görüldüğü üzere 9. sınıflar 

147,62, 10. sınıflar 147,34, 11. sınıflar 149,55, 12. sınıflar 149,59 puan almıştır. Çok 

Boyutlu 21. Yüzyıl Ölçeğinde öğrenciler ölçeğin genel ortalaması olan 123 puanın 

üzerinde puan almışlardır. Ölçeğin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri alt 

boyutunda her sınıf seviyesi öğrencilerinin, bu beceriye ölçek ortalamasının (18> ) 

altında bir değer almışlardır.  
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Tablo 6 Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Beceri Ölçeği Uygulanan Lise Öğrencilerin Sınıf 

Düzeyine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçeğin Alt 

Boyutları 

Sınıf 

düzeyleri 

N Ölçek 

Ortalaması  
SS 

Bilgi ve Teknoloji 

Okuryazarlığı 

Becerileri 

9.sınıf 966 

45 

60,56 7,13 

10.sınıf 909 60,62 7,12 

11.sınıf 797 61,79 7,34 

12.sınıf 928 61,86 7,08 

TOPLAM 3600 61,18 7,19 

Eleştirel Düşünme 

ve Problem Çözme 

Becerileri 

9.sınıf 966 

18 

13,03 4,34 

10.sınıf 909 13,06 4,35 

11.sınıf 797 13,10 4,53 

12.sınıf 928 12,84 4,20 

TOPLAM 3600 13,00 4,35 

Girişimcilik ve 

İnovasyon Becerileri 

9.sınıf 966 

30 

34,85 6,50 

10.sınıf 909 34,43 6,56 

11.sınıf 797 34,85 6,66 

12.sınıf 928 34,91 6,95 

TOPLAM 3600 34,76 6,67 

Sosyal Sorumluluk 

ve Liderlik 

Becerileri 

9.sınıf 966 

12 

13,32 2,25 

10.sınıf 909 13,35 2,23 

11.sınıf 797 13,68 2,42 

12.sınıf 928 13,74 2,39 

TOPLAM 3600 13,51 2,33 

Kariyer Bilinci 

 

 

 

9.sınıf 966 

18 

25,85 3,29 

10.sınıf 909 25,86 3,29 

11.sınıf 797 26,12 3,50 

12.sınıf 928 26,22 3,23 

TOPLAM 3600 26,01 3,33 

Çok Boyutlu 21. 

Yüzyıl 

Becerileri (ölçeğin 

tamamı) 

9.sınıf 966 

123 

147,62 15,99 

10.sınıf 909 147,34 15,47 

11.sınıf 797 149,55 16,55 

12.sınıf 928 149,59 16,56 

TOPLAM 3600 148,48 16,16 

 

 

Öğrencilerin Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği puan ortalamaları 

arasında sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için tek 

yönlü ANOVA ile analiz yapılmıştır. Sonuçlar aşağıda Tablo 7’da sunulmuştur. 
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Tablo 7 Öğrencilerin Çok Boyutlu 21.Yüzyıl Becerileri Ölçeği Sonuçlarının Sınıf 

Düzeylerine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Ölçeğin Alt 

Boyutları 

 Kareler 

toplamı 

Sd Kareler 

ortalaması 

F p 

Bilgi ve 

Teknoloji 

Okuryazarlığı 

Becerileri 

Gruplar 

arası 

1374,66 3 458,22 8,91 ,00 

Gruplar 

içi 

184814,27 3596 51,39   

Toplam 186188,93 3599    

Eleştirel 

Düşünme ve 

Problem 

Çözme 

Becerileri 

Gruplar 

arası 

34,71 3 11,57 ,61 ,60 

Gruplar 

içi 

68203,12 3596 18,96   

Toplam 68237,84 3599    

Girişimcilik ve 

İnovasyon 

Becerileri 

Gruplar 

arası 

133,02 3 44,34 ,99 ,39 

Gruplar 

içi 

160127,78 3596 44,52   

Toplam 160260,77 3599    

Sosyal 

Sorumluluk ve 

Liderlik 

Becerileri 

Gruplar 

arası 

128,94 3 42,98 7,93 ,00 

Gruplar 

içi 

19475,73 3596 5,41   

Toplam 19604,67 3599    

Kariyer Bilinci Gruplar 

arası 

97,56 3 32,52 2,93 ,032 

Gruplar 

içi 

39847,015 3596 11,08   

Toplam 39944,578 3599    

 

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği puanlarının sınıf düzeyine göre tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında bilgi ve teknoloji okuryazarlığı 

becerileri [F=8,91; p<.05] , sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri  [F=7,93; p<.05] 

ve kariyer bilinci [F=2,93; p<.05] alt boyutlarında anlamlı farklılık görülmektedir.  

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri [F=0,61; p>.05] ve girişimcilik ve 

inovasyon becerileri [F=0,99; p>.05] alt boyutlarında ise öğrencilerin sınıf 

düzeylerine göre anlamlı farklılık yoktur. Anlamlı farklılıkların olduğu alt boyutlarda 

farkların hangi gruplardan kaynaklandığı ile ilgili değerlendirme için Tukey testine 

başvurulmuştur. Sonuçlar aşağıda Tablo 8’de sunulmuştur. 
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Tablo 8 Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri 

Ölçeği Puanlarının Tukey Testi Sonuçları 

Ölçeğin Alt Boyutları (I) Sınıf (J) Sınıf Ortalama 

Farkı (I-J) 

Sh p 

Bilgi ve Teknoloji 

Okuryazarlığı 

Becerileri 

9.sınıf 10.sınıf -,0587 ,3313 ,998 

11.sınıf -1,2221 ,3431 ,002 

12.sınıf -1,2991 ,3295 ,000 

10.sınıf 9.sınıf 0587 ,3313 ,998 

11.sınıf -1,1634 ,3479 ,005 

12.sınıf -1,2404 ,3345 ,001 

11.sınıf 9.sınıf 1,2221 ,3431 ,002 

10.sınıf 1,1634 ,3479 ,005 

12.sınıf -,0770 ,3462 ,996 

12.sınıf 9.sınıf 1,2991 ,3295 ,000 

10.sınıf 1,2404 ,3345 ,001 

11.sınıf ,0770 ,3462 ,996 

Sosyal Sorumluluk ve 

Liderlik Becerileri 

9.sınıf 10.sınıf -,0377 ,1075 ,985 

11.sınıf -,3616* ,1114 ,006 

12.sınıf -,4215* ,1070 ,000 

10.sınıf 9.sınıf ,0377 ,1075 ,985 

11.sınıf -,3239* ,1129 ,022 

12.sınıf -,3838* ,1086 ,002 

11.sınıf 9.sınıf ,3616* ,1114 ,006 

10.sınıf ,3239* ,1129 ,022 

12.sınıf -,0599 ,1124 ,951 

12.sınıf 9.sınıf ,4215* ,1070 ,000 

10.sınıf ,3838* ,1086 ,002 

11.sınıf ,0599 ,1124 ,951 

Kariyer Bilinci 

9.sınıf 10.sınıf -,0073 ,1538 1,000 

11.sınıf -,2712 ,1593 ,322 

12.sınıf -,3722 ,1530 ,071 

10.sınıf 9.sınıf ,0073 ,1538 1,000 

11.sınıf -,2639 ,1615 ,360 

12.sınıf -,3649 ,1553 ,087 

11.sınıf 9.sınıf ,2712 ,1593 ,322 

10.sınıf ,2639 ,1615 ,360 

12.sınıf -,1010 ,1608 ,923 

12.sınıf 9.sınıf ,3722 ,1530 ,071 

10.sınıf ,3649 ,1553 ,087 

11.sınıf ,1010 ,1608 ,923 
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Tablo 8’de elde edilen sonuçlara göre, lise öğrencilerinin ölçeğin geneli için 

elde edilen 21. Yüzyıl becerilerini algılayışı sınıf düzeylerine göre anlamlı 

farklılaşma görülmektedir. Boyut bazında incelendiğinde: Bilgi teknoloji okur-yazar 

boyutunda 9. sınıf düzeyindeki (X̄=60,56) öğrenciler ile 12. sınıf (X̄=61,86)  ve 

11.sınıf (X̄=61,79) düzeyindeki öğrenciler arasında; 10. sınıf düzeyindeki (X ̅=60,62) 

öğrenciler ile 12. sınıf (X̄=61,86) ve 11.sınıf (X̄=61,79) düzeyindeki öğrenciler 

arasında; 11. sınıf düzeyindeki (X̄=61,79) öğrenciler ile 9. sınıf (X̄=60,56)  ve 10. 

sınıf (X̄=60,62) düzeyindeki öğrenciler arasında; 12. sınıf düzeyindeki (X̄=61,86) 

öğrenciler ile 9. sınıf (X̄=60,56)  ve 10. sınıf (X̄=60,62) düzeyindeki öğrenciler 

arasında anlamlı farklılık vardır. Genel olarak Tukey Testi sonuçları incelendiğinde, 

sınıf düzeyi arttıkça ölçeğin alt boyutu olan bilgi ve teknoloji okuryazarlığı 

becerilerinde puan ortalamalarının yükseldiği görülmektedir. 

 

Sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri 9. sınıf düzeyindeki (X̄=13,32) 

öğrenciler ile 12. sınıf (X̄=13,74)  ve 11.sınıf(X̄=13,68) düzeyindeki öğrenciler 

arasında; 10. sınıf düzeyindeki (x ̅=13,35) öğrenciler ile 12. sınıf (X̄=13,74)  ve 

11.sınıf(X̄=13,68)  düzeyindeki öğrenciler arasında; 11. sınıf düzeyindeki (X̄=13,68) 

öğrenciler ile 9. sınıf (X̄=13,32)  ve 10. sınıf (X̄=13,35) düzeyindeki öğrenciler 

arasında; 12. sınıf düzeyindeki (X̄=13,35) öğrenciler ile 9. sınıf (X̄=13,32)  ve 10. 

sınıf (X̄=13,35)) düzeyindeki öğrenciler arasında çok boyutlu 21. Yüzyıl becerileri 

bakımından anlamlı farklılık vardır. Genel olarak Tukey Testi sonuçları 

incelendiğinde, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin Sosyal Sorumluluk ve Liderlik 

Becerileri puan ortalamalarının yükseldiği görülmektedir. 

 

Kariyer bilinci 9. sınıf düzeyindeki (X̄=25,85) öğrenciler ile 12. sınıf 

(X̄=26,22)  ve 11.sınıf (X̄=26,12) düzeyindeki öğrenciler arasında; 10. sınıf 

düzeyindeki (X̄=25,86) öğrenciler ile 12. sınıf (X̄=26,22)  Ve 11.sınıf (X̄=26,12)   

düzeyindeki öğrenciler arasında; 11. sınıf düzeyindeki (X ̅=26,12) öğrenciler ile 9. 

sınıf (X̄=25,85)  ve 10. sınıf (X̄=25,86) düzeyindeki öğrenciler arasında; 12. sınıf 

düzeyindeki (X̄=13,35) öğrenciler ile 9. sınıf (X̄=25,85)  ve 10. sınıf (X̄=25,86) 

düzeyindeki öğrenciler arasında çok boyutlu 21. Yüzyıl becerileri bakımından 

anlamlı farklılık vardır. Genel olarak Tukey Testi sonuçları incelendiğinde, sınıf 

düzeyi arttıkça Kariyer Bilinci puan ortalamalarının yükseldiği görülmektedir. Genel 

olarak Tukey Testi sonuçları incelendiğinde, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin Çok 

Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğinden elde edilen puan ortalamalarının 

yükseldiği görülmektedir. 
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4.3. Öğrencilerin Algıladıkları 21. Yüzyıl Becerileri Düzeyi İle Cinsiyetleri 

Arasında İlişki Var Var mıdır? 

Tablo 9’da elde edilen sonuçlara göre, 3600 öğrencinin Çok Boyutlu 21. Yy 

Becerileri Ölçeğin genelinden aldıkları ortalama puan 148,48’dir. Kız ve erkek 

öğrencilerin 21. Yüzyıl beceri düzeyleri yakın değerlerdir. Ölçeğin tamamı için 

ortalama puanın 123 olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 21. 

Yüzyıl beceri düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Ölçeğin alt boyutlarına göre 

değerlendirme yapıldığında aşağıdaki betimsel istatistik sonuçları elde edilmiştir.  

 

Tablo 9 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği 

Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Grup T-Testi Sonuçları 

Ölçeğin Alt 

Boyutları  
Cinsiyet N X̄ 

 
SS Sd t p 

Bilgi ve Teknoloji 

Okuryazarlığı 

Becerileri 

E 1835 61,332 7,3634 

3598 1,222 0,026 
K 1765 61,039 7,0094 

Toplam 3600 61,18 7,19 

Eleştirel Düşünme 

ve Problem Çözme 

Becerileri 

E 1835 13,247 4,8566 

3598 3,38 0 
K 1765 12,757 3,7461 

Toplam 3600 13 4,35 

Girişimcilik ve 

İnovasyon 

Becerileri 

E 1835 35,712 6,6124 

3598 8,79 0,828 
K 1765 33,777 6,5941 

Toplam 3600 34,76 6,67 

Kariyer Bilinci 

E 1835 25,749 3,5904 

3598 4,827 0 
K 1765 26,283 3,0156 

Toplam 3600 26,01 3,33 

Sosyal Sorumluluk 

ve Liderlik 

Becerileri 

E 1835 13,641 2,422 

3598 3,201 0,01 K 1765 13,39 2,2322 

Toplam 3600 13,51 2,33 

Ölçeğin Geneli 

E 1835 149,68 17,18 

3598 4,52 0 K 1765 147,24 14,93 

Toplam 3600 148,48 16,16 
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Bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerileri için öğrencilerin puan ortalaması 

61,18’dir. Kız ve erkek öğrencilerin Bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerini 

algılama düzeyleri çok yakın değerlerdir. Ölçeğin bu alt boyutu için ortalama puanın 

45 olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin bilgi ve teknoloji 

okuryazarlığı beceri düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Eleştirel düşünme ve 

problem çözme becerileri için öğrencilerin puan ortalaması 13,00’dır. Kız 

öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ortalama puanları erkek 

öğrencilerden düşüktür. Ölçeğin bu alt boyutu için ortalama puanın 18 olduğu 

değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem 

çözme beceri düzeyleri ortalamanın altındadır. Girişimcilik ve yenilikçilik becerileri 

için öğrencilerin puan ortalaması 34,76’dir. Erkek öğrencilerin girişimcilik ve 

yenilikçilik becerileri ortalama puanları kız öğrencilerden yüksektir. Ölçeğin bu alt 

boyutu için ortalama puanın 30 olduğu değerlendirildiğinde araştırmaya katılan 

öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik beceri düzeyleri ortalamanın üzerindedir. 

 

Sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri için öğrencilerin puan ortalaması 

13,51’dir. Kız ve erkek öğrencilerin sosyal sorumluluk ve liderlik beceri düzeyleri 

çok yakın değerlerdir. Ölçeğin bu alt boyutu için ortalama puanın 12 olduğu 

değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk ve liderlik 

beceri düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Kariyer bilinci becerisi için öğrencilerin 

puan ortalaması 26,01’dir. Kız öğrencilerin kariyer bilinci becerisi ortalama puanları 

erkek öğrencilerden yüksektir. Ölçeğin bu alt boyutu için ortalama puanın 18 olduğu 

değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer bilinci beceri düzeyleri 

ortalamanın üzerindedir. 

 

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğine ve alt boyutlarına ait puan 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde; 

Tablo 9’daki sonuçlara göre, çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ile ilgili bilgi ve 

teknoloji okuryazarlığı becerileri [t(3598)=1,22; p<.05], eleştirel düşünme ve 

problem çözme becerileri [t(3598)=3,38; p<.05], sosyal sorumluluk ve liderlik 

becerileri [t(3598)=3,20; p<.05] ve kariyer bilinci [t(3598)=-4,82; p<.05] cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Girişimcilik ve yenilikçilik becerileri 

[t(3598)=8,79; p>.05]  alt boyutundan elde edilen puan ortalamaları cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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4.4. Öğrencilerin 11. ve 12. Sınıflarda Yükseköğretime Hazırlık Yaptıkları Puan 

Türlerine Göre 21. Yüzyıl Becerileri Arasında Anlamlı Bir Farklılaşma Var 

Mıdır? 

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği uygulanan 3600 öğrencinin 1866’sı 

üniversite hazırlık sürecinde olan 11. ve 12. sınıf öğrencileridir. Bu öğrencilerin 

1073’ü Sayısal (SAY) puan türünde, 793’ü ise Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 

yükseköğretim programlarına yönelmiştir. Bu iki öğrenci grubunun 21. Yüzyıl 

becerilerini algılama düzeyleri incelendiğinde; her iki grubunda ölçeğin genel 

ortalaması üzerinde bu becerilere sahip olduğu görülmüştür. Ölçek ortalaması 123 

iken, SAY grubu ortalama 149,361, EA grubu 149,535 puan almışlardır. SAY ve EA 

grubu arasında sadece eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri alt boyutunda 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  Ayrıca her iki grup da bu alt boyutta 

ortalamanın altında bu beceriye sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 10 Öğrencilerin Çok Boyutlu 21.Yüzyıl Becerilerinin Eşit Ağırlık (EA) Ve 

Sayısal (SAY) Puan Türlerine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Grup T-

Testi Sonuçları 

Ölçeğin Alt 

Boyutları 

Grup N Ölçek 

Ortalaması 
Ortalama 

X̄ 

Std. 

Sapma 

T p 

Bilgi ve 

Teknoloji 

Okuryazarlığı 

Becerileri 

SAY 
1073 

45 

62,033 7,0445 

1,56 ,11 
EA 

793 61,513 7,1772 

Eleştirel 

Düşünme ve 

Problem Çözme 

Becerileri 

SAY 
1073 

18 

12,481 3,9787 

-4,19 ,00 
EA 

793 13,322 4,6581 

Girişimcilik ve 

İnovasyon 

Becerileri 

SAY 
1073 

30 

35,075 6,8222 

,91 ,35 
EA 

793 34,784 6,7152 

Sosyal 

Sorumluluk ve 

Liderlik 

Becerileri 

SAY 
1073 

12 

13,619 2,4244 

-,68 ,49 
EA 

793 13,695 2,3307 

Kariyer Bilinci 

SAY 
1073 

18 

26,153 3,3492 

-,43 ,66 
EA 

793 26,221 3,2876 

Çok Boyutlu 21. 

Yüzyıl Becerileri 

(ölçeğin tamamı 

SAY 
1073 

123 

149,361 4,7238 -

0,566

  

0,322 
EA 

793 149,535 4,83376 
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Farklı puan türleri arası (SAY-EA) yapılan T testi sonucunda sınıflar arası 

bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerileri boyutu bazında (p: 0,11>0,05) anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür. Farklı puan türleri arası (SAY-EA) yapılan T testi 

sonucunda sınıflar arası eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri boyutu 

bazında (p: 0,0<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Ve bu boyut için EA 

öğrenci puan ortalamasının (13,32) daha yüksek olduğu görülmektedir. Farklı puan 

türleri arası (SAY-EA) yapılan T testi sonucunda sınıflar arası Girişimcilik ve 

İnovasyon Becerileri boyutu bazında (p: 0,35>0,05) anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. Farklı puan türleri arası (SAY-EA) yapılan T testi sonucunda sınıflar 

arası sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri boyutu bazında (p: 0,49>0,05) anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür. Farklı puan türleri arası (SAY-EA) yapılan T testi 

sonucunda sınıflar arası kariyer bilinci boyutu bazında (p: 0,66>0,05) anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür.  
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5. BÖLÜM: SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

 

5.1. Sonuçlar 

Araştırmamızda lise öğrencilerinin 21. yüzyıl ekonomisinin ihtiyaç duyduğu, 

eğitim kurumlarının yetiştirmeyi hedeflediği bireyin, 21. yüzyıl becerileri olarak 

tanımlanan yeterliklerini ne ölçüde algıladığının tespit edilmesi amaçlandı. Elde 

edilen bulgular aşağıda, daha önce belirttiğimiz problemlere göre sunuluyor. 

 

5.1.1. Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Algılaması Hangi Düzeydedir? 

Araştırmada Çevik ve Şentürk’ün (2019) 15 ile 25 yaş grubundaki ergen ve 

erken yetişkinlik dönemi öğrencileri için geliştirdikleri 41 maddeden oluşan Çok 

Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeğiyle, lise öğrencilerinin genel ve ölçeğin 5 alt 

boyutunda (bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerileri, eleştirel düşünme ve problem 

çözme becerileri, girişimcilik ve yenilikçilik becerileri, sosyal sorumluluk ve liderlik 

becerileri, kariyer bilinci) lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine ne düzeyde sahip 

oldukları algısı araştırıldı. Elde edilen bulgular incelediğinde lise öğrencilerinin 21. 

yüzyıl becerilerine  ortalamanın üzerinde  bir düzeyde sahip oldukları algısı 

sonucuna ulaşıldı. Ancak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinde 

ortalamanın altında bir beceri düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Elbette bu genel 

ortalamayı da düşüren bir etkiye de sahiptir. 

 

5.1.2. Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri Düzeyleri Algısı İle Öğrenim 

Gördükleri Sınıf Seviyesi Arasında Farklılaşma Var mıdır? 

Ölçeğin geneli için sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin Çok Boyutlu 21. Yüzyıl 

Becerileri düzeylerini algılayışının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu artışın 9.sınıf 

ile 11. ve 12. sınıflar, 10.sınıf ile 11 ve 12. sınıflar, 11.sınıf ile 9 ve 10. sınıflar, 

12.sınıf ile 9 ve 10. sınıflar arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Lise öğrencilerinin 3 beceri alanında; bilgi ve teknoloji okuryazarlığı 

becerileri, sosyal sorumluluk ve liderlik becerileri ve kariyer bilinci becerileri sınıf 
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düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin 

bu üç boyuttaki beceri algı düzeylerinin de arttığı görülmektedir. Benzer şekilde bu 

artış 9.sınıf ile 11. ve 12. sınıflar, 10.sınıf ile 11 ve 12. sınıflar, 11.sınıf ile 9 ve 10. 

sınıflar, 12.sınıf ile 9 ve 10. sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak 

bulgular incelendiğinde öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri 

ile girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinde ise öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

anlamlı farklılık yoktur. 

5.1.3. Öğrencilerin Sahip Oldukları 21. Yüzyıl Becerileri İle Cinsiyetleri Arasında 

Farklılaşma Var mıdır? 

Öğrencilerinin cinsiyetlerine göre 21. yüzyıl becerilerini algılama düzeyleri 

incelendiğinde genel olarak kız öğrencilerin de erkek öğrencilerinde ölçek 

ortalamasının üzerinde puanlar aldığı görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarından eleştirel 

düşünme ve problem çözme becerilerinde hem kız hem de erkek öğrenciler bu 

boyutun ortalaması altında puan almıştır. Bu boyutta kız öğrenciler, erkek 

öğrencilere göre daha düşük puan elde etmiştir. Kız öğrenciler ölçeğin girişimcilik ve 

yenilikçilik becerileri ile kariyer bilinci boyutlarında ise genel ortalamanın üstünde 

olsalar da erkek öğrencilere kıyasla daha düşük puan almışlardır. Kız ve erkek 

öğrencilerin ölçeğin bilgi ve teknoloji okuryazarlığı ile sosyal sorumluluk ve liderlik 

becerileri boyutlarında ise aldıkları puanlarda anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

5.1.4. Öğrencilerin 11. Ve 12. sınıflarda Yükseköğretime Hazırlık Yaptıkları Puan 

Türlerine Göre 21. Yüzyıl Becerileri Algısında Farklılaşma Var mıdır? 

11. ve 12. sınıflarda öğrencilerin yükseköğretime giriş için hazırlandıkları 

Eşit Ağırlık (EA) ve Sayısal (SAY) puan türlerine göre de genel olarak bu becerileri 

algıları ortalamanın üzerinde sahiplerdir. Beş alt boyuttan dördünde beceriler 

arasında anlamlı farlılık görülmemişken eleştirel düşünme ve problem çözme 

becerileri boyutu bazında EA puan türünde yükseköğretime hazırlanan öğrencilerin, 

SAY puan türündeki öğrencilerine göre bu becerilere daha çok sahip olduğu algısı 

görülmektedir. 
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5.2. Tartışma 

Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre sonuçları yorumlarken alan aynı 

veya benzer problem alanlarında yapılan diğer araştırmaları da göz önünde 

bulundurarak değerlendirmek yararlı olacaktır.  

5.2.1. Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Diğer Araştırmalarla 

Değerlendirilmesi 

21. yüzyıl becerileri konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda bu araştırmada değerlendirilen beş alt boyuttaki beceriler genelde ayrı 

ayrı ölçmektedir. Ancak hem araştırmada kullanılan ölçekle hem de araştırma evreni 

lise öğrencileri olan Göktepe’nin (2020) incelemesi bulunmaktadır. Göktepe’nin 

‘Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler 

Açısından İncelenmesi’ araştırmasında öğrencilerin, genel ortalaması 123 olan 

ölçekte aldığı puan 151,71 iken bu araştırmada 148 puandır. Her iki araştırmanın da 

ortalama puanların yakınlığı, çalışmaların birbirinin sağlamasını yaptığı söylenebilir. 

Kaya (2017) araştırmasında lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini, araştırması 

için geliştirdiği 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği (Kaya S. , 2017) ile değerlendimiştir. 

Elde ettiği bulugular incelendiğinde lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip 

olma düzeylerine dair algılarının yüksek olduğunu belirtmiştir.   

Bu araştırma ile Göktepe (2020)’nin araştırmasında kullandığı aynı ölçeğin 

alt boyutlarında yapılan değerlendirmelerde; bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, 

girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal sorumluluk ve liderlik, kariyer bilinci beceri 

düzeyleri aynı şekilde ortalamanın üzerindeyken; eleştirel düşünme ve problem 

çözme beceri düzeyleri ortalamanın altındadır. Bu bulgular, Kölemen ve Erişen’nin 

(2017) yaptığı lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve problem çözme 

becerileri konusunda inceleme ile karşılaştırılmıştır. Kölemen ve Erişen’nin (2017) 

araştırmasına katılan öğrencilerin bu becerilere daha fazla sahip olduğunu düşündüğü 

görülmüştür. Ölçülen beceriler aynı olsa da ölçeklerin aynı olmayışı ve katılımcıların 

mesleki öğretim veren lise türlerinde öğrenim görüyor olması da bu farklığa neden 

olmuş olabilir. Ancak Kölemen ve Erişen’nin (2017) incelemesinde veri toplama 

aracı olarak Problem Çözme Becerisi Envanteri ve Eleştirel Düşünme Becerisi Envanteri 

kullanılmış, bu araçlar hem öğrenci hem de öğretmenlere uygulanmıştır. Kölemen ve 

Erişen’nin (2017) araştırmasında öğretmenlerin, öğrencilerinde gözlemlediği bu 
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beceriler için verdiği yanıtlar incelendiğinde, öğrencilerin ölçeklerde aldığı puandan 

daha düşük düzeyde puanlar verdiği görülmüştür. Daha yalın bir ifadeyle öğretmenleri, 

öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri konusunda kendilerini 

olduklarından daha iyi değerlendirdiğini belirtmiştir. Bu anlamda öğretmenlerin, 

öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri için yaptığı değerlendirme, 

bu araştırmamız ile örtüşmektedir. 

Korkmaz ve Yeşil (2009) araştırmasında belirtilen; ortaöğretim seviyesinde 

verilen öğretimin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini olumsuz etkilediği sonucu ile 

örtüşmektedir. Demir ve Aybek (2014) tarafından yapılan Lise Öğrencilerinin Eleştirel 

Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi araştırmasında da 

öğrencilerin genel eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir (Demir 

ve Aybek, 2014).  

Araştıma bulgusunu Eğitimi Araştırma Geliştirme Başkanlığının (EARGED, 

2011) 21. Yüzyıl Öğrenci Profili araştırmasında elde edilen bulgulara göre öğrenciler, 

öğrenim gördükleri kurumların onlara 21. yüzyıl becerilerini kazandırdığını 

düşünmekteler. Ancak aynı araştımaya katılan öğretmenler ve yöneticiler Türk eğitim 

sisteminin bu becerileri öğrencilere kazandırabilmek için gerekli niteliklere sahip 

olmadığını belirtmektedir. Karakaş’ın (2015) 8. sınıf öğrencileriyle yaptığı araştırmada, 

Kang ve Arkadaşları’nın (2010) geliştirdiği, kendisinin Türkçe uyarlamasını yaptığı 21. 

Yüzyıl Becerileri Ölçeğini kullanmıştır. Elde ettiği bulgular incelendiğinde öğrencilerin 

bu becerilere yüksek düzeyde sahip olduklarını algıladıkları görülmüştür. 

5.2.2. Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri Düzeyleri İle Öğrenim Gördükleri 

Sınıf Seviyesi Arasında İlişkinin Diğer Araştırmalarla Değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen bulgularda öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri, sınıf 

seviyesiyle doğru orantılı bir artış olduğu görülmüştür. Bu sonuç Kaya’nın (2017) 

araştırması sonuçlarıyla uyumlu değildir çünkü Kaya (2017) yaş değişkeninin 21. yüzyıl 

becerilerinde etkili olmadığı sonucuna varmıştır.  Bunun nedeni uygulanan ölçeklerin 

farklılığı olabilir. Çünkü lise öğrencileriyle yapılan bir diğer araştırmada bu araştırmada 

da kullanılan Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Ölçeğini Göktepe (2020) kullanmış sınıf düzeyi 

arttıkça öğrencilerin becerileri düzeylerinin de arttığı sonucu elde etmiştir. 

Uygulanan ölçeğin alt boyutlarından bilgi ve teknoloji okuryazarlığı 

becerileri hem Göktepe (2017)’nin hem de bu araştırmanın bulgularında, sınıf 

düzeyine göre anlamlı farklılaşma görülmektedir. Ayrıca araştırma, Yıldız, 

Kahyaoğlu ve Kaya (2012) tarafından ortaöğretim öğrencilerinin araştırmasında 
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kullandıkları Sayı Okuryazarlığı Belirleme Ölçeğinin, teknoloji okuryazarlığı ve bilgi 

okuryazarlığı alt boyutlarında elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Kaya (2017)’ın 

araştırmasında ise lise öğrencilerinin sınıf seviyesinin artmasıyla bilgiyi sorgulama 

ve kullanma becerisi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

Araştırmada eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri boyutunda 

öğrencilerin 9. sınıftan 11. sınıfa kadar manidar olmasa da doğrusal bir artış vardır. 

12. sınıf öğrencilerinden elde edilen buğular ise en düşük seviyededir. Ayrıca tüm 

sınıf düzeyleri bu beceriler alanında ölçek ortalamasının altındadır. Bu durum 

Kaya’nın (2020) araştırmasıyla uyuşmamaktadır. Çünkü Kaya (2020) lise 

öğrencilerinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri sınıf düzeylerine göre 

anlamlı farklılaşma tespit etmiştir. Ancak 12. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

ve problem çözme becerileri düzeylerinin düştüğü sonucu örtüşmektedir. Erdem ve 

Genç’in  (2015) araştırmasında öğrencilerin sınıf seviyesinin öğrencilerinin eleştirel 

düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı sonucuna varmışlardır.  

Korkmaz ve Yeşil (2009) ’in öğretim kademeleri değişkenine göre öğrencelerin 

eleştirel düşünme düzeylerini inceledikleri araştırmalarında kullandıkları Kökdemir 

(2003)’in uyarladığı California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğiyle elde ettikleri 

bulguya göre lise son sınıf öğrencilerinin (12. sınıf) eleştirel düşünme eğilim ve 

düzeyleri düşüktür (Korkmaz ve Yeşil, 2009). Yine bu ölçeğin kullanıldığı Demir ve 

Aybek (2014)’in lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin incelendiği 

araştırmada öğrencilerin genel eleştirel düşünme eğilimleri puanının düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Korkut (2002)’un lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli 

değişkenlerle ilişkisini incelediği araştırmasında öğrencilerin yaşı ile bu beceri 

arasında, yaşı küçük olanların lehine bir sonuç belirlenmiştir (Korkut, 2002). Bu 

araştırmnın 12. sınıf öğrencilerin diğer sınıf seviyelerine göre düşük seviyedeki 

becerilerini gösteren bulgularla örtüşmektedir.  Ay ve Akgöl (2008) ise bu çalışmada 

ulaşılan sonuçtan farklı olarak ortaöğretimde yaş ilerledikçe dolayısıyla sınıf düzeyi 

arttıkça öğrencilerin eleştirel düşünme güçlerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır (Ay ve 

Akgöl, 2008). 

Araştırmanın girişimcilik ve yenilikçilik becerileri boyutunda sınıf 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Göktepe (2020)’nin 

araştırmasında ise bu farklılık yordayıcı bulunmamıştır. Örneklem grubunu lise 

öğrencilerinin oluşturduğu ve aynı ölçeğin uygulandığı bu iki araştırmada, 
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girişimcilik ve yenilikçilik becerisi boyutunda farklı sonuçlara ulaşılmasının nedeni 

öğrenci velilerinin sosyoekonomik açıdan sahip oldukları imkânlar olabilir. Çünkü 

araştırmaya katılan öğrenciler özel okulda öğrenim görmekte ve Göktepe (2020)’in 

araştırmasını yaptığı örneklem grubu devlet okulu öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Öğrenci ailelerinin sahip olduğu refah, girişimcilik olgusunun çocuklarının 

yaşantısına etkisi olabilir. Elbette bu konuda ayrıca veri toplanması, özel ve kamu 

okullarında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik boyutunda 

karşılaştırmalı bir araştırmayla elde edilecek bulgulara göre yorumlanması doğrusu 

olacaktır. Alan yazın taramasında ülkemizde girişimcilik ve yenilikçilik konusunda, 

lise öğrencilerinin tutum ve becerisinin araştırılması bir ihtiyaç olarak görülmektedir.   

Araştırma bulguları incelendiğinde, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin sosyal 

sorumluluk ve liderlik becerileri puan ortalamalarının güçlü bir farklılık göstermese 

de yükseldiği görülmektedir. Bu sonuç Kaya ve Kırbaç (2019)’ın yaptığı lise 

öğrencilerinin liderlik becerilerini inceledikleri araştırmada da benzer bir sonuca; 

sınıf seviyesi arttıkça öğrencilerin liderlik becerilerinin de yükseldiği sonucuna 

ulaşmışlardır. Cansoy, Türkoğlu ve Parlar (2016)’ın öğrencilerin liderlik becerilerini 

değerlendirecek bir ölçek geliştirme çalışmalarında elde etikleri bulgulara göre, 

öğrencilerin liderlik becerilerinin yaşı büyük olanlarda daha yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür. Bu araştırma da sınıf seviyesi ile liderlik becerileri yükseldiği 

sonucumuzla örtüşmektedir. Bir başka araştırma da 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin 

liderlik becerisin çeşitli değişkenlere göre incelendiği Çiriş (2018)’in araştırmasıdır 

ve 12. sınıfların bu becerisinin 11. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmada lise öğrencilerinin kariyer bilincinin sınıf düzeyi arttıkça 

yükseldiği görülmektedir. Göktepe (2020)’in aynı ölçeği uyguladığı lise 

öğrencileriyle yaptığı çalışmada ise bu iki değişken arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucu elde edilmiştir. Aydın ve Ültanır (2014)’ın sınıf düzeyine göre 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini de inceledikleri araştırmalarında 

öğrencilerinin mesleki olgunluk puan ortalamaları sınıf düzeylerine göre anlamlı bir 

biçimde farklılaşmamaktadır. Kutlu (2012) ise lise öğrencilerinin mesleki karar 

verme ve kariyer olgunluğu konusunda yaptığı araştırmanın bulgularına göre sınıf 

düzeyleri ile mesleki olgunluk düzeyi doğru orantılıdır ve öğrencinin yaşı arttıkça 

kariyer farkındalığı da artmaktadır. Eldeki bulgulara ve incelenen araştırmalara 
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bakınca sınıf düzeyi ve kariyer bilincinin her araştırmada anlamlı bir farklılık ortaya 

koymadığı görülmektedir. Ancak öğrencilerin bireysel, sosyal gelişimi ve mesleki 

gelişim ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda ergenlik çağındaki lise 

öğrencilerinin yaş ile mesleki olgunluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

beklenebilir. Çünkü yaş mesleki olgunluğa etki eden değişkendir, zihinsel bir 

hazırlıklı oluşa, deneyimlere, öğrenmelere ve zamana bağlıdır (Kulaksızoğlu, 2018). 

 

5.2.3. Öğrencilerin Sahip Oldukları 21. Yüzyıl Becerileri Algılayışı İle Cinsiyetleri 

Arasında Farklılaşma Var mıdır? 

Araştırmaya katılan 3600 öğrencinin 1835’i erkek, 1765’i ise kız öğrencidir. 

Elde edilen bulgulara göre lise öğrencilerinin cinsiyet ile 21. yüzyıl becerilerini 

algılama durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kaya (2017)’nin 

araştırmasında cinsiyet değişkeni ile 21. yüzyıl becerilerine ilişkin görüşleri arasında 

anlamlı bir fark vardır ve bu kız öğrenciler lehinedir.  Göktepe (2020) ise 

araştırmasında uygulanan ölçek genelinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuyla 

araştırmamızın bulgularını desteleyen sonuca ulaşmıştır.  

 

Ölçeğin alt boyutlarından girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinde erkek 

öğrencilerin lehine olan anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Göktepe (2020)’nin 

araştırmasında da öğrencilerin bu boyutta, verilere anlamlı bir farklılık olarak 

yansımasa da erkek öğrenciler, kız öğrencilerden yüksek puan almışlardır. Bakır 

(2020)’ın lise öğrencilerinin girişimcilik eğilimini cinsiyete göre incelediği 

araştırmasında cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

 

Yıldız, Kahyaoğlu ve Kaya (2012)’nın lise öğrencilerinin sayısal okuryazarlık 

araştırmalarının alt boyutları olan teknoloji okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığı 

boyutlarındaki bulgular incelendiğinde, gerek Göktepe (2020)’nin gerekse bu 

araştırma bulgularının birbirlerini desteklediği görülmektedir. Erkek öğrencilerin 

ölçeklerde elde ettiği ortalama puan, kız öğrencilerin puanında yüksektir. 

 

Araştırmanın öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin 

cinsiyete göre ele alındığı boyutunda anlamlı bir farklılaşma bulunmuyor olsa da 

erkek öğrencilerin lehine bir ortalama puan elde edilmiştir. Bu Göktepe (2020) 

araştırmasındakinin tersi bir durumdur. Ancak bu Göktepe’nin ölçeği uyguladığı kız 
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öğrenci (228) ile erkek (95) sayılarının arasındaki farktan kaynaklanıyor olabilir. Ay 

ve Akgöl  (2008) lise öğrencileri ile yaptıkları araştırmalarında kız öğrencilerin 

eleştirel düşünme gücünün erkek öğrencilere göre daha güçlü olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Güven ve Kürüm (2006) tarafından yapılan araştırmada ise öğrencilerin 

eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet açısından farklılık gösterdiği ve bunun kız 

öğrenciler lehine bir sonuç olduğu görülmektedir. Demir ve Aybek (2014) tarafından 

yapılan araştırmanda da lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre eleştirel düşünme 

eğilimlerinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir.  

Korkut’un 1993 yılında lise öğrencilerinin problem çözme beceri düzeylerini 

incelemek için gerçekleştiği çalışmasında kız öğrencilerin problem çözme 

becerilerinin erkek öğrencilere kıyaslandığında kızların bu beceriye daha az sahip 

olduğu sonucuna ulaşmıştır (Korkut, 2002). Aradan geçen zamana karşın yoklanan 

becerinin benzer olması göz önünde bulundurulduğunda Korkut’un eriştiği sonuç ile 

bizim bu araştırmamızın sonucu örtüşmektedir. Bizim de elde ettiğimiz sonuçlarda 

kız öğrencilerin, ölçeğin alt boyutu olan eleştirel düşünme ve problem çözmede 

erkek öğrencilerin gerisinde kalmışlardır. 

Araştırmada elde edilen sonuca göre kariyer bilinci becerisi ve cinsiyet 

değişkeni açısından erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Göktepe (2020) tarafından yapılan benzer araştırmanın bulguları da 

bu yöndedir. Erkek ve kız öğrenciler her iki araştırmada da ortalamanın üzerinde bu 

beceriye sahiptir. Turan (2013) lise öğrencilerinin kariyer ve yetenek gelişimi öz 

yeterliğini incelediği araştırmasında ise cinsiyetin önemli bir biçimde kız öğrenciler 

lehine farklılık gösterdiğini bulmuştur. 

 
 

Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve liderlik becerilerinde anlamlı bir farklılık 

bulunmamakla birlikte erkek öğrencilerin ölçeğin bu alt boyutunda aldıkları puana 

kız öğrencilerinin ortalama puanından bir miktar fazladır. Küçükşen ve Budak (2017) 

araştırmasında cinsiyet ve sosyal sorumluluk değişkenleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır ancak erkek öğrencilerin sorumluluk düzeyi ortalama puanı yine kız 

öğrencilere göre daha yüksektir. Göktepe (2020) tarafından yapılan araştırmanın 

bulguları da sosyal sorumluluk ve liderlik boyutunda anlamlı bir farklılığın 

olmadığını ortaya koymaktadır. Cansoy ve arkadaşlarının (2016) öğrencilerin liderlik 

görüldüğü üzere öğrencilerin liderlik özelliklerine dair yaptıkları araştırmada yine 
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cinsiyet değişkenin anlamlı bir fark olarak görülmediği belirtilmiştir. Çelik ve Sünbül  

(2008) liderlik algısı ve cinsiyet değişkenini inceledikleri araştırmalarında ise kız 

öğrencilerin liderlik algılamalarının daha yüksek olduğu bulgusuna erişilmiştir. 

 

5.2.4. Öğrencilerin Yükseköğretime Hazırlık Yaptıkları Puan Türlerine Göre 21. 

Yüzyıl Becerilerinin Değerlendirilmesi 

Araştırmada kullanılan ölçeğin tamamı değerlendirildiğinde üniversite 

hazırlık puan türüne göre Eşit Ağırlık (EA)  ve Sayısal (SAY) puan öğrenci grupları 

arasında, 21. yüzyıl becerilerine sahip olma düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Ancak eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri boyutu 

bazında EA puan türünde yükseköğretime hazırlanan öğrencilerin, SAY puan 

türündeki öğrencilerine göre bu becerilere daha çok sahip olduğu görülmektedir. 

Sayısal puan türünde öğrencilerin, matematik ve fen bilimleri ağırlıklı öğrenim gören 

fen liseleri öğrencileriyle benzer öğretim programı işlediği göz önünde 

bulundurulursa Erdem ve Genç (2015)’in araştırmasındaki bulgulardan; lise türünün 

öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı 

sonucuyla örtüşmemektedir (Erdem ve Genç, 2015).  

 

5.3. Öneriler 

Bireylerin nitelikli insanlar olarak yetişmeleri, rekabetçi ekonomide başarılı 

kariyer edinmeleri ve kariyerlerinin sürdürülebilir olması için 21. yüzyıl becerileri 

olarak tanımlanan donanıma sahip olması gereklidir. Çeşitli ulusal ve uluslararası 

kuruluşların tanımladığı bu becerileri bireye kazandırma konusunda; ebeveynlerden 

politika üretenlere kadar çok sayıda paydaş vardır. Ancak bu konuya öncelik verecek 

olan eğitim – öğretim kurumlarıdır. Bireylerin uzun yıllar süren öğrenim yaşantısı 

boyunca katıldığı dersler, etkinlikler, rehberlik ve proje çalışmaları ile bu becerileri 

kazanma imkânları olmalıdır. Büyük ölçüde sanayi devriminin ihtiyaçlarına göre 

şekillenen geleneksel eğitim yaklaşımının bireye kazandırdığı bilgi ve teknik, 

değişimin; rekabetin hızla yaşandığı günümüz dünyasında yeterli olmamaktadır. 

Bilgi toplumu, eğitim sürecinin odağında bulunan öğrenciden; yaratıcı, yeteneklerini 

en iyi şekilde kullanabilen, öğrenmeyi öğrenebilen, karşılaştığı problemlere alternatif 
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çözümler üretebilen, sorumluluklarını bilen bireyler olmalarını beklenmektedir 

(Akbaba ve Aktaş, 2005). 

Eğitim; küresel bilinç, finans, ekonomi, işletme ve girişimcilik, yurttaşlık, 

sağlık, çevre, bilgi, medya, teknoloji, ekran okuryazarlığı, yenilikçilik, eleştirel 

düşünme, problem çözme, iletişim, ekip çalışması, esneklik, uyum, öz yönlendirme, 

karar verme, kültürlerarası beceriler, mesuliyet, üretkenlik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik, liderlik becerileri bireye kazandırılmasını amaçlamalıdır. Bu araştırmada 

ve kaynaklık eden diğer çalışmalarda ele alındığı gibi bireylerin bu becerilere ne 

ölçüde sahip olduğu, öğrenim sürecinde ne düzeyde kazandırıldığı 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmelerde elde edilen bulgular eğitim sürecinin 

geliştirilmesi için kullanılmalıdır. 

Bu noktada çok daha fazla beceri boyutunda öğrencilerin yaş, sınıf düzeyi, 

öğretim programı gibi değişkenleri göz önünde bulunduran ölçekler ile incelemeler 

yapılabilir. Bu araştırmalarda bireyin yaşantısında öğreniminde etkili olan aile, 

öğretmen, eğitim programı tasarlayanların da becerileri belirlenerek elde edilen 

veriler birlikte ele alınabilir. Araştırmada kullanılan Çok Boyutlu 21. Yüzyıl 

Becerileri Ölçeği gibi araçlar öğrencilerin yanıt verdiği maddelerden oluşmaktadır. 

Güvenilirliği ve geçerliliği olan bu araçlar, bireyin yoklanan becerilere ne düzeyde 

sahip olduğu konusunda düşüncelerini, becerileri algılama düzeylerini öğrenmeye 

yardımcıdır. Ancak bireyin becerilerinin önemli bir kısmı davranış olarak 

gözlemlenebileceği de ortadadır. Bu nedenle öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini 

inceleyecek diğer araştırmacılara öneri olarak bireyin eğitim ve öğretiminde etkili 

olan yakın çevresinin de çeşitli ölçeklerle araştırmalara dâhil edilmesi sunulabilir.  

Ayrıca 21. yüzyıl becerilerinin; esneklik, uyum, öz yönlendirme, karar verme, 

kültürlerarası beceriler, mesuliyet, üretkenlik, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi diğer 

boyutları ayrıca tanımlanıp, özellikle araştırma konusu yapılabilir. Eğitim öğretim 

süreçlerinde 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine etki eden sosyal medya, internet 

araçları gibi farklı faktörlerin de araştırılması öneri olarak verilebilir. 
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