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Özet 
1989’da Amerika’da kurulmuş olan FIRST(For Inspiration and Recognition of Science and Technology), 
6-18 yaş aralığındaki gençler için yeni bir akım başlattı. FIRST, gençleri bilim ve teknoloji alanında motive 
etmek amacıyla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği First Robotics Competitions (FRC)’de bir 
araya getirmektedir. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de FRC’ye yoğun bir katılım vardır. 
2019’da Türkiye, dünyadaki en çok FRC takımına sahip üçüncü ülke konumuna yükselmiştir. Bu projedeki 
amaç, Türk FRC katılımcılarının FRC konseptine olan bakış açılarını metaforlar yoluyla incelemek ve 
özgün bir kavram haritası ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın, Türkiye’den yerel bilgiler ve veriler sunarak 
FRC araştırma geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda araştırmacıların, 
bulguları FRC’nin çekirdek değerleriyle karşılaştırmalarına olanak verecektir. Verileri toplamak için, 2018 
sonbaharında, 282 Türk FRC katılımcısı üzerinde bir örnek olay incelemesi yürütülmüştür. Veriler, iki soru 
içeren bir anket yardımıyla toplanmıştır: (i) birinci soru katılımcılara FRC ile alakalı bir metafor 
kurmalarını, (ii) ikinci soru da FRC denildiğinde akıllarına gelen ilk on kelimeyi sıralamalarını istemiştir. 
Verileri incelemek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular; katılımcıların FRC’yi en çok aile, 
hayat okulu ve bağımlılık yaratan madde olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, 
katılımcıların çoğu FRC dendiğinde akıllarına gelen ilk kelimeler arasında robot ve takım çalışması olduğu 
görülmüştür. Sonuç olarak, araştırma, Türk katılımcılarının FRC’ye ilişkin bakış açılarını FRC’nin çekirdek 
değerleri ve felsefesiyle bağdaştırdıklarını ve Türkiye katılımcıların FRC’ye karşı olumlu heyecanlarını 
açığa çıkarmıştır. 
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FIRST ve FRC’ye Bir Bakış 
 

Son zamanlarda, bilgisayar, fen, teknoloji ve mühendisliği okul ortamı dışında birleştiren 
disiplinler arası çalışmalar, bu branşlardaki yetenekli genç bireylere olan ihtiyacın giderek 
artmasıyla, üniversite öncesi eğitim seviyesinde artmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde FIRST 
(For Inspiration and Recognition of Science and Technology) genç öğrenciler için yepyeni bir 
akım başlatmıştır. FIRST, 1989’da Amerika’da Manchester, NH merkezli olarak, genç bireylerin 
fen ve teknoloji alanlarındaki ilgi ve katılımlarını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur (FIRST, 
2019a). Şimdi FIRST, dünyanın dört bir yanından, büyük ölçüde Amerika Birleşik 
Devletleri’nden, takımların katılımını içeren uluslararası bir programdır (Johnson & Londt, 2010). 
FIRST’ün amacı, gençleri fen ve teknoloji liderleri olmaları konusunda motive etmektir. Bunu, 
gençleri heyecan verici mentör bazlı fen, mühendislik ve teknoloji becerilerini geliştiren, yenilik 
için ilham veren ve özgüven, iletişim ve liderlik gibi çok yönlü hayat yeteneklerini besleyen 
programlara entegre ederek yapmaktadır (Jackson, 2013). 

Yukarıda bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için duyarlı profesyonellik ve ortaklaşa 
çalışmayı içeren FIRST felsefeleri, FIRST çekirdek değerler yoluyla aktarılmıştır (FIRST, 
2019a):  

− Keşif: Yeni beceri ve fikirleri keşfederiz. 
− İnovasyon: Problemleri çözmek için yaratıcılık ve kararlılık kullanırız. 
− Etki: Öğrendiklerimizi, dünyamızı geliştirmek için uygularız. 
− Dahil etme: Birbirimize saygı duyar ve farklılıklarımızı sahipleniriz. 
− Takım çalışması: Birlikte çalıştığımızda daha güçlüyüz. 
− Eğlence: Yaptıklarımızdan zevk alır ve kutlarız. 

FIRST, 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için 4 farklı robotik programı sunmaktadır. Bu 
yarışmalar, sporun heyecanını bilim ve teknolojiyle birleştirmektedir. FRC (FIRST Robotics 



Competition) bu 4 yarışmanın sonuncusudur. FIRST, FRC’ye “zihin için en büyük spor” adını 
vermektedir (FIRST, 2019b). FRC, öğrenci ve mentörlerin ortak bir problemi 6 haftalık zaman 
periyodunda, standart parça kiti ve ortak kurallar kullanarak çözümlemelerini beklemektedir 
(Melchior, Cohen, Cutter and Leavitt, 2005). On iki ile yirmi öğrenciden oluşan takımlar, lise 
öğretmenleri, yerel üniversitelerinden mentörler, profesyonel organizasyonlar ve/veya ticari 
kuruluşlar ile beraber çalışarak Amerika’daki diğer takımlarla rekabet edecekleri bir robot inşa 
ederler (Welch, 2010). 
 
Türkiye’de FRC Çalışmaları 
 

FIRST’ün raporları, 2018-2019’da dünyanın dört bir yanından 3790 takımdan 94750’den 
fazla katılımcının FRC’ye katıldığını göstermektedir (FIRST, 2019c). Türkiye’deki durum 
değerlendirildiğinde, ilk kurulan FRC takımının 2008-2009’da kurulan Sultans of Türkiye #2905 
olduğu görülmektedir. Bu durumun ardından takip eden senelerde gittikçe artan takım sayılarına 
sebep olmuştur (FYF, 2019). 2015 Aralık’ta Fikret Yüksel Foundation ilk FRC sezon-dışı 
etkinliğini Türkiye’ye getirmiştir ve günümüze (2018-2019 sezonuna) dek her sene Türkiye’deki 
FRC etkinlikleri için başlıca mekan olan İstanbul’da gerçekleştirmeye devam etmiştir. Yine 
İstanbul 2017-2018 sezonunda, ilk resmi FRC Avrupa ve Türkiye bölgesel turnuvasına ev 
sahipliği yapmıştır ve 2018-2019’da iki resmi turnuvaya daha ev sahipliği yapacaktır. Fikret 
Yüksel Foundation 2008’den beri her Türk FRC takımına destek olmaktadır. Bu destekler 
sayesinde, Türkiye 80 takımıyla Amerika ve Kanada’dan sonra en çok takıma sahip olan ülke 
haline gelmiştir (FIRST, 2018). Bu verilerden yola çıkarak, FRC'nin Türkiye'de nispeten yeni bir 
kavram olduğu ancak genişleme potansiyelinin çok yüksek olduğu sonucuna varılabilir.  
 
Eğitimde Metaforların Kullanımı  
 

Eğitimsel çalışmalarda, araştırmaların belirli bir kısmı öğrencilerin çeşitli kavramlarla ilgili 
algılarını ele alır. Metaforlar, öğrencilerin algılarını araştırmak için kullanılan araçlardan biridir. 
Bezuidenhout (2001), ortak görüş olarak metaforların konuşmacının tam anlamıyla başka bir 
şey söylerken bunun yerine bir diğerini kast ettiği durumlar olduğunu açıklar. Metaforlar bir konu 
veya duruma yönelik kişisel inançları, tavırları ya da duyguları yansıtır (Koç, 2013). Örneğin, 
birçok araştırma, öğretmen veya öğretmen adaylarının teknolojiye olan algılarını metaforlar 
üzerinden ele alır (Gök & Erdoğan, 2010; Karadeniz, 2012; Kurt & Özer, 2013). Sonrasında, 
toplanan metaforların analizine dayanarak, teknolojinin gelişen ve değişen bir varlık olduğu için 
çocuk ve moda olarak algılandığını tespit etmiştir (Karadeniz, 2012). Öğretmen ve öğretmen 
adaylarının metaforlarına ek olarak, Yunanistan’da bilim ve teknolojinin basındaki ve popüler 
dergilerdeki metaforik ifadeleri araştırılmış ve bilimsel ve teknolojik alanlarla ilgili yazılan bütün 
makalelerde bir dizi aktif ve yaratıcı metaforlar saptanmış (Christidou, Dimopoulos & Koulaidis, 
2004). 
 
Kavram Haritaları ve Fen Eğitimi   
 

Belirli bir kavramla ilgili algıların belirlenmesine ek olarak, toplanan bilginin anlamlı bir 
şekilde sunulması gerekir. Grafik düzenleyiciler bilginin çeşitli tekniklerle sunulmasına yardımcı 
olur. Kavram haritaları fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımlarda karşılaşılan o tekniklerden 
biridir (Dhindsa, Kasim & Anderson, 2011). Araştırmacılar ayrıca bilgiyi bir ağ olarak organize 
ederek veya sözel ve sembolik unsurları içeren diğer doğrusal olmayan diyagramlardan 
yararlanarak ifade ettiklerini belirtiyorlar. Budd (2004) bir kavram haritasını “ana kategorilerin 
merkezi bir görüntüden yayıldığı ve küçük kategorilerin daha büyük dalların dalları olarak 
gösterildiği bir taslak” olarak tanımlıyor. Genel olarak kavram haritaları, anahtar kelimelerden 
aynı boyuttaki şekillerle, örneğin daireler, anahtar kavrama eşit uzaklıkta söz ederek hazırlanır. 



Ne var ki, bu çalışmada bulguları kavram haritasında sunmak için özgün bir yaklaşım önerdik. 
Bu yaklaşımda öğrencilerin cevaplarını kavram haritası üzerinde ana kavrama olan uzaklığını 
cevabın önceliğine dayanarak (bu durumda on üzerinden verilen cevap) sergiledik. Anahtar 
kavrama yakın olmak, üst sıralarda daha fazla bahsedilmeyi belirtmektedir. Ek olarak, farklı 
büyüklüklerdeki daireleri yanıtın üstünlüğünü göstermek için kullandık. Daha büyük bir daire 
daha fazla katılımcının ilgili cevabı verdiği anlamına gelir. Bu sunum, Processing 3.3.7 yazılımı 
kullanarak yazılan özgün bir kod’un hesaplamalarana ve çizimlerine dayanmaktadır. Bu 
yaklaşımın klasik kavram haritalarına kıyasla öğrencilerin cevapları ve anahtar kavram 
arasındaki ilişkiyi daha etkili göstermesi beklenmektedir. Bu tarz bir yaklaşım, kelime 
ilişkilendirme testlerinden elde edilen çeşitli bilim kavramları ile ilgili sunumlarda da kullanılabilir. 

 
İlgili Literatür 
 
 FRC çalışmaları bilim ve teknoloji eğitimi alanında oldukça spesifik ve son derece yeni. 
Dolayısıyla, böylesi çalışmalar literatürde kısıtlı bir durumdadır. 

Oppliger (2001), çalışmasında lise öğrencilerinin Michigan Technical University’nin 
mühendislik öğrencileriyle etkileşiminden bahsetmektedir. Çalışma, FRC’den ve FRC’nin 
üniversitemin “Engineering Enterprise Program”ın müfredatına dahil edilmesi hakkında bilgiler 
sunmaktadır. Benzer şekilde, Wilczynski ve Flowers (2006) da makalelerinde 2005’e kadar olan 
FRC’ye katılımla ilgili güncel durumu ele almaktadırlar. Araştırmacılar, aynı zamanda 
mühendislik öğrencilerinin enstitülerine FRC eğitimini dahil ederken takip edebilecekleri bir dört 
aşamalı model hakkında tartışmaktadırlar. Davis (2009) FRC’de ilk kez mentorlük yapan birinin 
deneyimlerini raporlamakadır. Araştırma, FRC’nin Oklahoma City Regional hakkında detaylar 
bildirerek FRC ve devam etmekte olan çalışma hakkında detaylı bir analiz sunmakta.  

Anlaşılabileceği üzere, bahsedilmiş olan çalışmalar FRC’yi öğrencilerin, üniversitelerin 
ve mentörlerin bakış açısından teorik bir yöntemle ele almaktadırlar. Başka bir çalışmada, 
Melchior, Cohen, Cutter ve Leavitt (2005) FİRST ve Brandeis Üniversitesi arasında yapılan bir 
anlaşma sebebiyle bir değerlendirme yaparlar. Bu çalışma, FİRST’ün katılımcıların akademik ve 
kariyer yolları, FİRST’ün okullarda işlenişi ve katılımcıların okullarına ve ortaklık yapan 
organizasyonlara etkileri hakkında geçmişe yönelik bir bakış açısıyla yapılmış detaylı bir 
değerlendirme sağlamaktadır. Sonuçlar, FRC’nin katılımcıları üzerinde pozitif bir etki bıraktığını 
göstermektedir.  

Literatüre bakıldığında, FRC ile ilgili yapılmış çalışmaların, teorik çalışmalara kıyasla 
daha az yapıldığı görülmekte. Griffith (2005) ön-test son-test anketler vasıtasıyla, lise 
öğrencilerinin bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarına olan ilgileri ile FRC’ye 
katılımları arasındaki olası ilişkilerini irdelemektedir. Çalışma sonuçlarına göre, FİRST robotik 
programlarına katılan öğrencilerin önceki ve sonraki davranışları arasında kayda değer 
farklılıklar gözlenmiştir. Welch ve Huffman (2011) FRC’nin ABD’deki lise öğrencilerinin bilime 
karşı duruşlarına olan etkilerini incelemektedirler. Bu amaçla, FRC’ye katılan ve katılmayan lise 
öğrencilerinin tutumlarını karşılaştırırlar. Çalışmalarında, bilimsel tutumu yedi farklı kategoride 
incelerler. Sonuç olarak, FRC’ye katılan öğrencilerinin Bilimin Sosyal Hayata Karışımı, Bilim 
İnsanının Normalliği, Bilimsel Soruşturmaya Karşı Tutum ve Bilimsel Tutumların Benimsenmesi 
çerçevesinde FRC’ye katılmayan öğrencilere göre daha olumlu tutumlara sahip oldukları 
gözlemlenmiştir. Öte yandan, Fen Bilimleri Dersinden Zevk Alma, Bilimi Serbest Vakit Uğraşı 
Olarak Edinme ve Bilimde Kariyer Yapma İlgisi kategorilerinde hiçbir istatiksel anlamlı fark 
bulunmamıştır.   
 Literatür incelendiğinde, FRC’ye ilişkin olan araştırmaların yanında robotikle ilgili 
araştırmalar da bulunmaktadır. Barker ve Ansorge (2007) bir okul-sonrası programın, 4-H 
Robotik’in, ABD’deki 9-11 yaşlarındaki çocukların bilim, mühendislik ve teknoloji alanındaki 
başarılarına olan etkisini araştırmaktadırlar. Barak ve Zadok (2009), ortaokul öğrencilerine 
sunulan bir robotik kursu çerçevesinde LEGO robotik projelerinin İsrail’deki 7. ve 8. sınıf 



öğrencilerinin öğrenme ve sorun çözme süreçlerine olan etkisine bakmaktadırlar. Nugent, 
Barker, Grandgenett ve Adamchuk (2010) robotik (LEGO Mindstorms NXT Robotics) ve jeo-
uzumsal teknolojiler yaz kampının ABD’deki ortaokul öğrencilerinin bilim, teknoloji, mühendislik, 
matematik öğrenimiyle beraber bu alanlara karşı tlautumlarını da araştırmaktadır. Whitehead 
(2011) robotiğin (Lego NXT Mindstorm Educational Robotic Kit) ABD’deki lise öğrencilerinin 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına karşı olan düşüncelerini, ilgilerini ve 
sınıftaki sorgulama seviyelerini araştırmaktadırlar. Başka bir çalışmada, Jaipal-Jamani ve 
Charoula Angeli (2007) robotik eğitiminin, Kanada’daki öğretmen adaylarının bakış açısından 
bakarak, bu öğretmenleri öz-yeterlilik, bilimsel konseptleri anlama, sayısal düşünce becerilerini 
inceler.   
 

Yukarıda belirtilen FRC ile ilgili literatür incelendiğinde, yürütülen çalışmaların ABD'deki 
katılımcılarla ilgilendikleri görülmektedir. Diğer katılımcı ülkelerdeki FRC'nin yerel durumu göz 
önünde bulundurulduğunda literatürde bir boşluk olduğu ortadadır. Bu araştırmanın yazarları, 
yurtdışındaki ve Türkiye'deki FİRST ile ilgili faaliyetlerdeki deneyimlerine dayanarak, Türk FRC 
toplumunun FRC değerlerini gerçekten benimsemesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu 
düşünüyor. Bu nedenle, Türkiye'deki mevcut durumun, katılımcıların FRC'yi algılama biçimlerine 
göre belirlenmesi istenmektedir. Ayrıca, ABD dışında FRC ile ilgili araştırma temelli çalışmaların 
bulunmaması bu araştırmanın FRC’nin evrensel değerleri açısından önemini açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu arştırma makalesi ile, Türkiye'deki mevcut durumu, katılımcıların FRC'ye 
yönelik algıları açısından incelenmesi ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.   
 
Araştırmanın Amacı 
 
 Bu araştırmada, Türk FRC katılımcılarının FRC’ye metaforlar aracılı ile algılarını 
araştırmayı amaçlanmıştır. Bu amaçla birçok kavramsal kategori FRC katılımcılarından toplanan 
metaforlara dayanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca, araştırmanın sonuçlarını FRC değerleriyle 
karşılaştırmak, Türk FRC katılımcılarının bu değerlere olan algısını analiz etmek ve gerekli 
olduğu takdirde mevcut durumu geliştirmek için neler yapabileceğini önermeyi amaçlanmıştır. 
Çalışmada araştırılan bir başka nokta ise Türk FRC katılımcılarının, FRC’ye ilişkin zihinlerinde 
oluşturdukları kavramsallaştırmalarına ilişkin verilerin kullanılması ile özgün bir FRC kavram 
haritası oluşturması ve yorumlamasıdır.   
 
 Yöntem 
 

Çalışma Modeli 
 
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan bir durum çalışması modeli 

kullanılmıştır. Örnek durum çalışmaları, bir konuyu, olayı veya özel bir durumu ayrıntılı bir 
şekilde toplanan veriler yardımıyla inceler. Bu modelde bahsedilen durum, tek bir kişi, etkinlik, 
grup veya kurum olabilir (Bogdan ve Biklen, 1992; Jupp, 2006). Durum çalışmaları, 
araştırmacıların içerik açısından zengin bilgiler edinmelerine ve detaylı analizler yapmalarına 
olanak sağlar. Durum çalışmaları ile üst üste binen durumları öğrenmek ve daha önce 
gerçekleşmemiş durumları da anlamak mümkündür. Bu yaklaşım söz konusu durumla ilgili 
verilerin kaydedilmesini, toplanmasını ve analiz edilmesini içerir.     

 
Çalışma Grubu 
 
Çalışmaya toplam 282 Türk FRC katılımcısı gönüllü olarak dahil olmuştur. Çalışmaya 

dahil olan ekipte, 23 FRC Mentoru, 25 FRC mezunu, 17 FRC gönüllüsü ve 217 aktif FRC 
katılımcısından oluşmaktadır.   



 
Veri Toplama Aracı 
 
Veriler, Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında iki sorudan oluşan bir anket yardımıyla 

toplandı. İlk soru ile FRC katılımcılarından FRC üzerine metaforlar kurmaları istendi. Bu soruda, 
katılımcıların metaforlarını oluşturmaları için boş bir alan ayrıldı. Örneğin, ifadeyi aşağıdaki gibi 
tamamlamaları istendi: “Bence FRC ........... gibidir, çünkü ..........”.  

“Gibi” kelimesini kullanarak, metaforun kaynağı ile hedefi arasında bir ilişki kurulması 
amaçlanmıştır. “Çünkü” kelimesi kullanılarak ise, metaforları için bir sebep (veya mantıksal bir 
destek) sağlamaları istenmiştir (Saban, 2009).   

İkinci soru ile katılımcılardan, FRC kelimesini duyduklarında akıllarına gelen ilk on 
kelimeyi yazmaları istedi. İkinci soru için, katılımcıların cevaplarını yazmaları için on adet boş 
sütun içeren bir tablo oluşturuldu.  

Veri toplama aracını mümkün olduğunca çok sayıda Türk FRC katılımcısına ulaştırmak 
için internet üzerinden Google Formlar yoluyla paylaşıldı. Ayrıca, İstanbul'daki 2018 Türk Off-
Season FRC etkinliğinde anketin katılımcılar tarafından doldurulması istendi. Türk FRC 
katılımcıları tarafından verilen cevaplar çalışmanın veri kaynağının temelini oluşturmuştur.    
 

Veri Analizi 
İlk Sorunun Analizi (Metaforlar)  
 
Türk FRC katılımcılarının anketin ilk sorusuna verdikleri cevaplar, içerik analizi yardımı 

ile incelenmiştir. İçerik analizi yapmanın temel amacı, toplanan verileri açıklayan kavram ve 
ilişkileri belirlemektir. İçerik analizinde yürütülen temel süreç, kesin kavram ve temalar açısından 
benzer verileri toplamak ve okurların anlayabileceği şekilde düzenleyerek yorumlamaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Katılımcılar tarafından oluşturulan metaforların analizleri, Saban 
tarafından belirlenen aşağıdaki beş adım dikkate alınarak yapılmıştır (2008): 

1. İsimlendirme: Bu adım, Türk FRC katılımcıları tarafından FRC'ye atfedilen 
metaforları belirlemek amacıyla anketlerin incelenmesini içermektedir. Üretilen metaforlar iki ayrı 
geçici listede alfabetik olarak düzenlenmiştir. Anket yardımıyla toplanan metaforların katılımcılar 
tarafından açıkça ifade edilip edilmediği kontrol edilmiştir. 

2. Eleme ve Açıklığa Kavuşturma: Bu adımda, katılımcılar tarafından oluşturulan 
metaforlar, her biri gözden geçirilerek netleştirildi ve diğer metaforlarla benzer ve ortak özellikleri 
göz önünde bulundurularak geçici gruplara ayrıldı. Metaforun kaynağı ile hedefi arasındaki ilişki, 
gruplara ayırırken göz önünde bulunduruldu. Analiz sonucunda, bazı katılımcıların FRC kavramı 
ile ilgili geçerli metaforlar oluşturmadığı görülmüştür. Bu bağlamda, listelenen metaforların, 
literatürde “kötü yapılandırılmış metafor” olduğu belirtilmektedir (Saban et al., 2006): (i) Yalnızca 
tanım veren cevaplar, (ii) metaforun kaynağını içermeyen cevaplar ( iii) sebep (mantıksal 
destek) belirtmeden kesin bir metafordan bahseden cevaplar (iv) çeşitli kategorilerle ilgili 
özellikleri içeren cevaplar (v)Mantıksız metaforlar veya  FRC kavramının daha iyi anlaşılmasına 
katkısı olmayan metaforlar. Bu kötü yapılandırılmış metafor yanıtları (27 katılımcının yanıtları) 
çalışma veri setinden çıkarıldı. Bu nedenle metaforlara ilişkin çalışma verileri 255 katılımcının 
yanıtlarından oluşmuştur. 

3. Derleme ve Kategorilere Ayırma: Bu adımda, katılımcılar tarafından oluşturulan 
geçerli metaforlar yine alfabetik olarak düzenlenmiş, böylece bir metafor listesi üretilmiştir. Türk 
FRC katılımcıları tarafından FRC'yle alakalı 59 geçerli metafor inşa edildiği belirlenmiştir. Daha 
sonra, bu metaforlar, hedef ile metaforun kaynağı arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak 
kategorilere ayrılmıştır. Buna göre, FRC için toplam 9 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur.   

4. Geçerlilik ve Güvenilirliğin Sağlanması: Bu süreçte, Türk FRC katılımcılarının ilk 
soruya verdiği yanıtlardan alıntılar yapıldı. Çalışmada uygulanan adımların doğruluğunu 
kanıtlamak ve belirlenen metaforların doğruluğunu tespit etmenin yanı sıra bu metaforlarla ilgili 



kategorilerin tutarlılığını saptamak amacıyla alanında uzman iki üniversite öğretim elemanı ile 
metaforlar ve kategori listeleri tartışılmıştır. Öğretim elemanlarından verilen metaforları 
kategorilerle eşleştirmeleri istenmiştir. Bu alan uzmanlarının oluşturdukları eşleşmeler ile 
araştırmacıların oluşturdukları eşleşmelerin ortak olmayan metaforları (%10) üzerine son bir 
müzakere yapılıp metaforların ve kategorilerin son hali belirlenmiştir. 

5. Verilerin Bilgisayara Aktarılması: Analizin son aşamasında, 59 metafor ve FRC ile 
ilgili 9 kategoriyi gösteren veriler bilgisayara aktarılmıştır. Verilen cevapların belirtildikleri frekans 
(f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, toplanan veriler, araştırmacılar 
tarafından açıklanacak ve yorumlanacak formda birleştirildi. 

 
İkinci Sorunun Analizi (Özgün Kavram Haritasının Oluşturulması)  
 

İkinci sorunun analizi sırasında aşağıdaki adımlar göz önünde bulundurulmuştur: 
● Katılımcıların cevapları (kavramlar) alfabetik sırayla listelenerek belirlendi. 
● FRC ile alakasız veya anlamsız olan cevaplar (f = 19) analizden çıkarıldı. 
● Benzer cevaplar gruplandı ve daha kapsamlı bir kavramla isimlendirildi. Gruplar 

oluşturulduktan sonra 17 temel anahtar kavram belirlendi. 
● Kavram haritasının geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için, bir temel anahtar 

kavramın, kavram haritasında yer alabilmesi bu temel anahtar kavramın toplam 
kavramların (1730) en az % 1’i (17) tarafından temsil edilmesi kuralı konulmuştur. 

● Öncelikle, kavramların toplam frekansı (herkes için f = 1730) belirlendi. Bu 
değer, kavram haritasındaki FRC TÜRKİYE dairesinin oluşturulmasında kullanıldı. 

●  17 temel anahtar kavramın her birinin içerdiği kavramların frekansı belirlendi ve 
tüm dairelerin alanı, diğer dairelerin oranına bağlı kalarak hesaplandı (örneğin, Robot 
temel anahtar kavramının frekansı: 333, Güvenlik temel anahtar kavramının frekansı: 
24). Bu hesaplama, temel anahtar kavramın sıklığı ve toplam sıklık göz önünde 
bulundurularak oranlara dayalı olarak yapıldı (f = 1730). Örnekten anlaşılacağı gibi, 
robot temel anahtar kavramının dairesi güvenlik temel anahtar kavramının dairesinden 
daha büyük oldu. Ayrıca, temel anahtar kavramların dairelerinin tüm alanlarının toplamı, 
FRC TÜRKİYE dairesinin alanına eşitti. 

● Ayrıca, Türk FRC katılımcıları tarafından ikinci soruya verilen cevapların sırası 
için 0'dan 9'a kadar bir puanlama yapıldı. Örneğin, cevaplar robot, emek, aile, takım 
çalışması... şeklinde sıralandıysa, Robot için “0”; Emek için “1”; Aile için “2”, takım 
çalışması için “3” puan verildi. 

● Her bir temel anahtar kavram için kullanılan kavramların puanları toplanıp, elde 
edilen sonuç, temel anahtar kavramın oluşturan kavramların frekansına bölündüğünde o 
temel anahtar kavramın, büyük dairenin ortasında bulunan FRC TÜRKİYE’ye olan 
uzaklığını bulmuş oluruz. 

● Dairelerin alanı ve dairelerin merkez daireye (FRC TÜRKİYE) olan uzaklığı 
birlikte değerlendirildiğinde FRC Türkiye özgün kavram haritası ortaya çıkmakta. Temel 
anahtar kavramları temsil eden daireler nekadar büyükler ise o kadar çok FRC TÜRK 
katılımcıların aklına geldiği anlaşılmakta. Temel anahtar kavramlari temsil eden daireler 
nekadar çok merkeze yakın olurlarsa ise o kadar ilk akla gelen temel anahtar kavramlar 
oldukları anlaşılır.  

● Processing 3.3.7 paket programında oluşturulan özel  kodla kategoriler ve 
sayısal veriler işlenmiş ve FRC TÜRKİYE’ye ilişkin yeni bir özgün kavram haritası 
oluşturulmuştur..  
 



Bulgular 
 

Çalışmadan elde edilen bulgular aşağıda iki bölümde sunulmaktadır. 
 

FRC Hakkındaki Metaforlara Dair Bulgular 
 
 Katılımcıların FRC kavramı hakkındaki metaforları ve bu metaforları oluşturma nedenleri 
Tablo 1'de verilmiştir. Analiz sonuçları 27 metaforun geçersiz olduğunu göstermiştir. Bu 
nedenle, bahsedilen metaforlar çalışmadan çıkarılıp aşağıdaki tabloya dahil edilmemiştir. 
 

Tablo 1. Katılımcıların FRC ile ilgili metaforları 
 
Metafor (FRC ..... gibidir) Gerekçe (çünkü …..)  f (%)  

KİTAP, ışık, okyanus, yaz, 
esinti 

Coşku tetikler, hayalleri aydınlatır, keşifler yapmanıza 
izin verir, mutluluk verir, sıcaktır 10 (%3.92) 

AİLE, bebek, bahçe, çocuk, 
dans, robot, zincir, elektrik 
tesisatı, kablo 

Dayanışma, işbirliği, koruma, anlaşma, güçlü bağ, bir 
ağacın kökü kadar güçlü, ilgili, bakımlı, destek ister, 
bitmeyen sorunlar 

71 (%27.84) 

GIDA, nar, kek, bal, 
skimmings 

Asla doymazsınız, zevk verir, lezzetlidir 27 (%10.59) 

HOBİ, oyun, ceylan, İkizler, 
limon, bilgisayar oyunu 

Sizi mutlu eder, tüm duyguları hissettirir, neşelidir, en 
sevdiğiniz işi yapma fırsatı verir. 22 (%8.63) 

BAĞIMSIZLIK, demokrasi, 
bulut, su 

Bağımsız, temiz, berrak ve adil bir şekilde yaşamanızı 
sağlar 6 (%2.35) 

YAŞAM TARZI, yaşam, evren, 
düşünme şekli, gelecek 

Yaşamı şekillendirir, gerçeklik, etkileşim, hayal, 
arzularını bilir 12 (%4.71) 

BAĞIMLILIK YAPAN BİR 
MADDE GİBİ. Sakız, sigara, 
uyuşturucu, seks, hap, rakı 
 

Bağımlılık yapar, çeker, çekerken daha fazlasını 
istersiniz, pes edemezsiniz, zevkli, tutkulu 33 (%12.94) 

AŞK, rollercoaster, coşku, 
tutku 

Karşılıksız duygular, beklentilerin dışında olma, 
dengesiz olma, vazgeçememe, bir araya getirme, 
duyarlılık kazanmanızı sağlar 

16 (%6.27) 

HAYAT KOKULU, hayat, fuar, 
borsa, iş hayatı, sürpriz, parti, 
sahne, gösteri, fuar alanı, 
yarışma 

Çok boyutlu, yaşam için hazırlar, takım ruhu, 
sürprizlerle dolu, yaratıcılık gerektirir, eğlenceli, fırsatı 
temsil eder, öğretir, yeni bilgiler öğretir, eğlendirirken 
öğretir, renkli, rekabet dolu, strateji geliştirir, çeşitli 
deneyimler içerir 

58 (%22.75) 

 Total 255 (%100) 

 
Tablo 1'e göre, katılımcıların FRC hakkında 9 ana metafor inşa ettiği tespit edildi. Tablo 

1'de ana metaforlar sol sütunda büyük harflerle gösterilmiştir. Bu metaforların yanına yazılan 
diğer kelimeler, ana temayla ilgili diğer metaforlardır. Tabloda, ikinci sütun öğrencilerin karşılık 
gelen metafor için verdikleri nedeni gösterir. Katılımcıların yanıtlarından birkaç örnek, sol 



sütunda belirtilen metaforu desteklemek için sunulmuştur. Son olarak, üçüncü sütun ana veya 
ilgili metaforları veren katılımcıların yüzdesiyle birlikte metaforun sıklığını belirtmektedir. 
Örneğin, ankete katılanların %10,59'una karşılık gelen 27 katılımcı “FRC yemek gibidir çünkü 
zevk verir ya da lezzetlidir” dedi. Diğer metaforlar Tablo 1'de sunulmuştur.    
 
Önde gelen FRC Kavramsallaştırmaları ile alakalı Bulgular 
 İkinci sorunun analizi Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2'de katılımcıların sıklığı ve yüzdeleri 
ile birlikte sağladıkları kelime sayıları da verilmiştir. Katılımcıların FRC kelimesini duyduklarında 
toplamda 1730 kelime ile karşılık verdikleri görülmüştür. Çalışma sonuçlarından anlamsız veya 
ilgili olmayan yanıtlar (f = 19) çıkarılmıştır. Ayrıca, kullanım azlığı (%1 den az) nedeniyle beş 
farklı temel anahtar kavram çalışmadan çıkarılmıştır.  
 
 

Tablo 2. Katılımcıların önde gelen FRC kavramsallaştırmalarının tanımlayıcı istatistikleri 
 

Katılımcılar f, (%) Kullanılan 
Kelimeler (f) 

52 (18.44%) 10 

48 (17.02%) 9 

30 (10.64%) 8 

32 (11.35%) 7 

9 (3.19%) 6 

14 (4.96%) 5 

16 (5.67%) 4 

23 (8.16%) 3 

18 (6.38%) 2 

21 (7.45 %) 1 

19 (6.74%) 0 

282 (100.0%) 1730 

 
Tablo 2'de görülebileceği gibi, ikinci soruyu cevaplayan, 52 (% 18.44) katılımcı, FRC 

sözcüğünü duyduklarında akıllarına gelen ilk 10 kelimeyi not etmişlerdir. Örneklemi 
oluşturanların üçte birinden fazlası (% 35,46) bu soruyu cevaplarken 10 veya 9 kelime 
belirtmiştir. Öte yandan, 19 katılımcı çalışma için veri sağlamamıştır. 

 
Katılımcıların önde gelen FRC kavramsallaştırmaları analiz edildikten sonra katılımcıların 

cevapları Tablo 3'te verilen 17 temel anahtar kavramda özetlenmiştir. Tablo 3, katılımcıların 
kavramsallaştırmalarının sıklığını ve ana kavram olan FRC TÜRKİYE'ye olan mesafelerini de 
göstermektedir. 

 
 
 



 
Tablo 3. Katılımcıların Önde Gelen FRC Kavramsallaştırmaları 

 
Temel Anahtar Kavramlar Kullanım 

Sıklığı 
(Dairenin 

Alanı) 

Sıralama Puanı 
(Uzaklık) 

1. Ödül, Başarı 44 4.06 

2. Yarışma 93 3.40 

3. Toplum Hizmeti 18 2.60 

4. Çaba 78 2.58 

5. Deneyim 31 5.14 

6. Aile 57 2.21 

7. Arkadaşlık 147 3.43 

8. Gelecek 47 4.28 

9. Eğlence 202 3.18 

10. Merhametli Profesyonellik 195 3.12 

11. İnovasyon 78 4.35 

12. Programlama 69 2.86 

13. Robot 333 2.56 

14. Güvenlik 24 4.38 

15. Sponsorluk 27 4.40 

16. STEM 117 3.32 

17. Takım Çalışması 170 2.78 

 
Tablo 3, Temel Anahtar kavramların sıklığı göz önüne alındığında, katılımcıların 

çoğunun FRC'yi zihinlerinde robot, eğlence, merhametli profesyonellik, takım çalışması ve 
arkadaşlıkla ilişkilendirdiğini göstermektedir. Öte yandan, katılımcıların FRC'yi aile, çaba, 
topluma hizmet, robot ve ekip çalışması ile daha üst sıralarda ilişkilendirdiği bulunmuştur. Bu 
cevaplar arasında, takım çalışması ve robotun, diğer temel anahtar kavramlarla kıyasla 
katılımcıların çoğu tarafından listede daha yüksekte sıralandığı görülmektedir. Öte yandan, 
topluma hizmet, güvenlik, sponsorluk ve tecrübe daha az katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 
Ayrıca, tecrübe, sponsorluk, güvenlik ve inovasyonun alt sıralarda yer aldığı da görülmüştür. 
Sponsorluk, güvenlik ve tecrübe katılımcılar arasında en az katılımcı tarafından en düşük 
sıralamada verilen üç anahtar kelimedir. Tablo 3'te göreceli sıklığı ve mesafe hesaplamaları ile 
özetlenen cevaplar, Şekil 1'de gösterildiği gibi yeni bir kavram haritasının oluşturulmasını 
sağlamıştır. 



 
Şekil 1, katılımcıların FRC hakkındaki zihinsel temsillerini özgün bir kavram haritası şeklinde 
özetlemektedir. 

Şekil 1. Katılımcıların önde gelen FRC kavramsallaştırmalarını gösteren yeni kavram haritası 

 
 

Görülebileceği gibi, FRC TÜRKİYE dairesinin çevresinde farklı alanlara ve farklı 
uzaklıklara sahip daireler bulunmaktadır. FRC TURKEY dairesinin alanı, diğer tüm daire 
alanlarının toplamıdır. Bu şekilde, her bir anahtar kelimenin ağırlığının diğerleri arasında görsel 
bir temsili elde edilir. Daire alanları, belirli bir anahtar kelimenin belirtilen sıklığı ile doğru 
orantılıdır. Ek olarak, FRC TÜRKİYE dairesinin merkezi ile her bir temel anahtar kavram 
dairesinin merkezi arasındaki mesafe, ilgili temel anahtar kavramın katılımcıların yanıtları 
arasında belirtilen önceliğini vurgulamaktadır. Örneğin, deneyim nispeten daha az sayıda 
katılımcı tarafından daha düşük sıralarda kullanılırken (alanı ana çemberin alanının %1,792'sini 
oluşturmakta; uzaklığı 5.140 olarak hesaplanmıştır), robot ise daha fazla katılımcı tarafından 
daha sık kullanılmıştır (alanı ana çemberin alanının %19.249'si, uzaklığı ise 2.560 olarak 
hesaplandı).   
 
 
Sonuç ve Tartışma  
 
 Bu çalışma Türk FRC katılımcılarının FRC kavramıyla ilgili algılarını metaforlar ve özgün 
bir kavram haritası oluşturularak ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışma literatürde yer alan 
FRC çalışmalarının değerlendirilmesiyle ilgili farklı bir yaklaşım sunmaktadır (Melchior, Cohen, 



Cutter & Leavitt, 2005). Ayrıca, bu tür bir yaklaşım diğer kavramların araştırılması veya aynı 
kavramın farklı örneklemler arasında karşılaştırılması için kullanılabilir. Ayrıca, çalışmanın 
FIRST’ün ABD dışındaki yerel bir perspektif açısından değerlendirilmesine katkıda bulunması 
beklenmektedir (Griffith, 2005; Welch ve Huffman, 2011).  
 

 Katılımcılar tarafından oluşturulan metaforlar incelendiğinde, araştırmada en sık 
kullanılan metafor, katılımcıların FRC'yi aile olarak gördüklerini göstermektedir. Aile metaforu, 
Melchior, Cohen, Cutter ve Leavitt (2005) tarafından elde edilen bulgularla paralellik 
göstermektedir, bu da katılımcıların çoğunun kendi takımlarına ve FRC Türkiye ailesine ait olma 
duygusunda oldukları sonucunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma aynı zamanda katılımcıların 
FRC'yi hayat okulu olarak adlandırdıklarını göstermektedir. Bu metafor, öğrencilerin Lego 
Mindstorm ortamı (Barak ve Zadok, 2009) ve 4-H robotik (Barker ve Ansorge, gibi) proje tabanlı 
programlarla alınan bilim ve teknolojideki kavramlarla ilgili gayrı resmi talimatlardan 
yararlanabileceklerini belirten bulguları desteklemektedir. 2007). Diğer metaforlar (bağımlılık 
yaratan madde, hobi, aşk, yemek, kitap) FRC'yi sevdiklerini ve çok memnun kaldıklarını 
göstermektedir. Bu sonuç, katılımcıların FRC dışındaki robotik çalışmalara duydukları heyecan 
ve ilgiyi gösteren literatürle de tutarlıdır (Jaipal-Jamani ve Charoula Angeli, 2017; Nugent, 
Barker, Grandgenett ve Adamchuki, 2010; Whitehead, 2011). Yaşam tarzı metaforu, 
katılımcıların FRC'yi yaşamlarına uyarlamaları ve buna saygı duymaları anlamına gelmektedir. 
Son metafor, bağımsızlık, FRC'nin, Maslow'un (1943) belirttiği gibi, katılımcıların normal okul 
ortamlarında gerçekleştiremeyecekleri kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşıladığını 
gösterebilir. 
 
 Metaforlara benzer şekilde, katılımcıların önde gelen FRC kavramsallaştırmaları, 
araştırmacıların, katılımcıların FRC'ye olan bakış açısını anlamalarını sağlar. Bu bağlamda, bu 
çalışma, Türkiye'deki mevcut FRC algısı ve Türkiye'deki gelecekteki FRC çalışmaları için iki tür 
bilgi sunmaktadır: (i) en sık belirtilen kavramlar (kavramların üstünlüğü) (ii) önde gelen 
kavramsallaştırmalar (kavramların öncelikleri).   
 

En sık ifade edilen kavramsallaştırmalar sırasıyla şöyledir: robot, eğlence, merhametli 
profesyonellik, takım çalışması, arkadaşlık, STEM, rekabet, yenilikçilik, çaba, programlama, aile, 
gelecek, ödül / başarı, deneyim, sponsorluk, güvenlik ve topluma hizmet dir. En önde gelen 
kavramsallaştırmalar; aile, robot, çaba, topluma hizmet, takım çalışması, programlama, 
merhametli profesyonellik, eğlence, STEM, rekabet, arkadaşlık, ödül / başarı, gelecek, 
yenilikçilik, güvenlik, sponsorluk ve tecrübedir. Katılımcıların önde gelen kavramsallaştırmaları 
arasında, aile metaforlarına da rastlanır. Bu nedenle, katılımcıların FRC faaliyetleri sırasında bir 
aidiyet hissi duydukları için güvende hissettikleri söylenebilir. Ayrıca, katılımcıların arkadaşlık, 
takım çalışması, aile ve eğlence gibi kavramsallaştırmaları, FRC'ye katılan öğrencilerin bilimin 
sosyal sonuçları açısından tutumlarında önemli bir fark olduğunu ortaya çıkaran Welch ve 
Huffman’ın (2011) çalışmasının bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Bu bulgu aynı zamanda 
Melchior, Cohen, Cutter ve Leavitt’in (2005) raporunun olumlu sosyal sonuçlarıyla benzerlik 
göstermektedir.  

 
 
 Türk FRC katılımcılarının önde gelen kavramsallaştırmaları; inovasyon, eğlence ve 

takım çalışması, aynı zamanda FIRST'in temel değerlerini oluşturmaktadır (FIRST, 2019a). Bu 
bulgu, öğrencilerin fikirlerinin birebir temel değerlerle eşleşmesi dolayısıyla önemlidir. Ayrıca, bu 
bulgu FRC çalışmalarının etkin bir şekilde yapıldığını da göstermektedir. Diğer kavramlarla ilgili 
olarak; sponsorluk, arkadaşlık ve toplum hizmeti; takım çalışması temel değeri ile ilişkili olabilir. 
FRC sosyal etkileşimler gerektirir; kişiselleştirilmiş bir faaliyet değildir. Bu nedenle, katılımcılar 
ekip çalışmasıyla ilişkilendirilebilecek bu sosyal yönlerin farkında olmalıdır. Ödül / başarı ve 



arkadaşlık; eğlence temel değerine bağlı olabilir, çünkü katılımcılar beraber vakit geçirir ve bir 
ödül veya başarı getirebilecek bir amaç doğrultusunda birlikte eğlenirler. Çaba, deneyim, 
programlama, robot ve STEM; inovasyon temel değeriyle ilişkili olabilir. İnovasyonla ilgili bu 
kavramlar mühendislik eğitimi alanındaki son trendler olarak kabul edilebilir. Ayrıca, 
programlama, robot ve STEM kavramları, temel değer olan keşifle ilgili olabilir. Genç öğrenciler, 
bir bilim insanının çalışmasına benzer etkinliklerde bulunarak bilim ve teknolojiden duydukları 
tatmini arttırırlar. Bununla beraber, rekabet ve Duyarlı Profesyonellik kavramları, öğrencilerin 
FIRST felsefesini kazandıklarını göstermektedir. Bu, katılımcıların FRC'nin gerçek anlamını 
kavradıklarını gösteren önemli bir bulgudur. Dahası, gelecek konsepti, teknolojik icatlar gelecek 
için daha iyi bir yaşam anlamına geldiğinden etki temel değeri ile ilgili olabilir. Güvenlik konsepti 
ise ekip çalışması barışçıl ve arkadaş canlısı bir ortamda ortaklaşa çalışmayı gerektirdiğinden 
dahil edilme temel değeri ile ilgili olabilir.  

 
Oluşturulan özgün kavram haritasında, bazı kavramların FRC TÜRKİYE ana 

konseptinden oldukça küçük ve uzakta olduğu görülmektedir. Bu kavramlar gelecek, deneyim, 
sponsorluk, güvenlik ve inovasyon olarak sıralanabilir. Katılımcıların, bu kavramları, FRC 
Türkiye'de nispeten yeni olmasından dolayı, cevapları arasında daha az kullandığı tespit edildi. 
Öncelikli olarak, inovasyon, Türk toplumu için nispeten yeni bir kavramdır. Ayrıca, Türkiye'deki 
araştırma ve geliştirme çalışmalarında yetersizlikler bulunmaktadır. Ek olarak, deneyim 
konseptinden daha az söz edilmesi, katılımcıların FRC'yi sıradan bir deneyim yerine 
yaşamlarında önemli bir adım olarak gördüklerini gösterebilir. Sponsorluk anlayışı için, 
Türkiye'de teknolojik çalışmalara, kültürel geçmişle bağlantılı olan futbol maçlarına kıyasla 
yeterli değer verilmediği ileri sürülebilir. Diğer bir kavram olan güvenlik maalesef Türk 
toplumunda göz ardı edilmektedir (Öçal ve Çiçek, 2017). Gelecek anlayışının ciddiyeti, FIRST’in 
farkında olan insan sayısının daha az sayıda olması ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte, raporların 
Türkiye'nin dünyadaki yerini vurgulaması göz önüne alındığında, genç öğrencilerin FRC 
çalışmalarına artan ilgi ve katılım göstermeleri etkileyicidir (FIRST, 2018).     

 
Özetle, Türkiye'deki FRC katılımcılarının FRC'ye karşı olumlu algılarının olduğu 

söylenebilir. Bu sonucun, FRC'ye katılan öğrencilerin bilimsel tutumlarını benimsemelerinde 
önemli bir fark olduğunu bildiren Welch’in (2011) ve Griffith’in (2005) çalışmalarına paralel 
olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu çalışma katılımcıların fikirlerinin FIRST'in temel değerleri ve 
felsefesi ile eşleştiğini göstermektedir (FIRST, 2019a). Dolayısıyla, FRC'nin Türk katılımcılar 
üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılabilir. Öte yandan, FIRST değerlerinin FRC 
yoluyla gerçek öğrenimine yönelik istikrarlı bir iyileştirme sağlamak için çeşitli kavramların 
(gelecek, deneyim, sponsorluk, güvenlik ve inovasyon kavramları) daha fazla desteklenmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'deki genç öğrencilerin FRC ile ilgili faaliyetler 
konusunda dünya tarafından desteklenmeye devam etmeleri gerektiği, çünkü Oppliger (2001) 
tarafından bahsedildiği gibi, FRC'deki başarının önündeki birçok engelin bulunduğu sonucuna 
varılabilir. Ayrıca, üniversitelerle işbirliğinin kurulmasının önemli bir rolü olduğu ve Türkiye'deki 
gelecekteki çalışmalar için faydalı olabileceği düşünülmektedir (Wilczynski ve Flowers, 2006). 
Gelecekte, FRC ile ilgili faaliyetlerin Türk katılımcıların akademik başarıları ve bilimsel tutumları 
üzerindeki etkisine ilişkin araştırma yapılması önerilmektedir. 
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