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SUNUŞ 
 

 Çağımızda her alanda yaşanan değişime ayak uydurmada eğitim büyük bir önem 

taşımaktadır. Yaşanan değişim ve gelişmeler iş hayatına da yansıdığından sadece hizmet 

öncesinde alınan eğitim ile meslek hayatında başarılı olmak imkânsız bir hâle gelmiştir. Bu 

nedenle her alanda çalışan personelin çalışma hayatı boyunca meydana gelen değişim ve 

gelişmeler doğrultusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi kaçınılmazdır.  

 
Günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi eğitim alanında da birçok yenilik 

olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de geleneksel 

öğretim yaklaşımları yerini çağdaş öğretim yaklaşımlarına bırakmış, öğretim programları 

çağdaş yaklaşıma göre yeniden düzenlenmiştir. İlköğretim ders programlarının da 

içeriklerinde, konu işlenişlerinde, ölçme ve değerlendirme ölçütlerinde bir takım değişiklikler 

yapılmıştır. Öğretmenlerimizin sınıf içerisinde bu yenilikleri sadece hizmet öncesinde almış 

oldukları eğitimle verimli bir şekilde uygulamalarını bekleyemeyiz. Yenilikleri sınıf 

ortamında başarılı bir şekilde uygulayabilmeleri için öğretmenlerimizin yeni bilgi ve beceriler 

edinmeleri, yeni yeterlikler kazanmaları gerekmektedir. Bu nedenle eğitim alanında yapılan 

değişiklikler ve yenilikler doğrultusunda öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının 

tespit edilerek ihtiyaçları yönünde zaman zaman eğitimden geçirilmeleri sınıf içerisinde 

verilen eğitimin verimliliği açısından son derece önemlidir. 

 
Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığının isteği üzerine ilköğretim okullarında görev 

yapan matematik öğretmenlerinin hangi konularda, ne düzeyde hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduklarını belirlemek amacıyla EARGED tarafından “İlköğretim Okullarında Görev Yapan 

Matematik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları” araştırması yapılmıştır.  

 
Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine 

inanıyor, araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı Bakanlığın ilgili 

birimlerine, anketlerin uygulanmasında gerekli titizliği gösteren örneklem kapsamındaki İl 

Millî Eğitim Müdürlüklerine, anketleri doldurarak araştırmamıza katkı sağlayan ilköğretim 

okulu matematik öğretmenlerine, araştırmayı gerçekleştiren Araştırma Şubesi personelinden 

Çiğdem KAYA’ya, redakte için Mustafa KARAŞAHİN’e, grafik-düzenleme ve kapak 

çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

                 İbrahim DEMİRER 
            Daire Başkanı  



 

 v

ÖZET 

 

İlköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarını saptamayı amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 

Türkiye’nin 81 ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan toplam 18.977 matematik 

öğretmeni oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemi, çalışma evreni olarak seçilen 14 ilin 

ilköğretim okullarında görev yapan toplam 3.134 matematik öğretmeninden seçilen 400 

öğretmenden meydana gelmektedir. Örneklemi oluşturan öğretmenlere EARGED Araştırma 

Şubesi tarafından geliştirilen ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler 

SPSS programında çözümlenmiştir. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları hem genel 

olarak hem de hizmet sürelerine göre analiz edilmiştir. Elde edilen veriler frekans ve yüzdeler 

şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir.  

 

Araştırmanın bazı temel bulguları şunlardır: 

 
1. Ankete katılan öğretmenlerin yarıdan fazlası (% 60,9) alanlarına yönelik hizmet içi 

eğitim almamıştır. 

2. Öğretmenlerin en yüksek katılım oranı ile ihtiyaç duydukları ilk dört hizmet içi 

eğitim konusu öncelik sırası ile, proje hazırlama ve yürütme süreç ve teknikleri, matematik 

öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan 

uygulamalar, matematik yeni öğretim programının uygulanışı, örüntü, süsleme ve dönüşüm 

geometrisi arasındaki ilişkileri vurgulayan etkinlikler düzenleyebilmedir. 

3. Öğretmenlerin en düşük katılım oranı ile ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim 

konusu ise; kümelerle işlemler, sayı kümeleri ve sayı kümelerinde işlemlerin özelliklerini 

uygulayabilme öğretimidir. 

4. Genel olarak, hizmet içi eğitim ihtiyaçları belli bir kıdemde yoğunlaşmamakla 

beraber hizmet süresi arttıkça hizmet içi eğitim ihtiyacında azalma söz konusudur.  

5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ankette verilen konular dışında en fazla hizmet 

içi eğitim almak istedikleri ilk 3 konu ise “Yeni programda etkili zaman yönetimi, programın 

kalabalık sınıflarda uygulanışı”, “Etkili sınıf yönetimi” ve “Bilgisayar programlarının 

kullanımı”dır. 
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BÖLÜM 1 
 

GİRİŞ 

 
Bu bölümde; araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılık ve sayıltıları açıklanmıştır. 

1.1. PROBLEM 

 

Toplumların kalkınmasında gerekli olan insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli araç 

eğitimdir. Burada sözü edilen sadece örgün eğitim ya da yaygın eğitim değil; hizmete 

başladıktan sonra alınan hizmet içi eğitim de buna dâhildir.  

 

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik değişmeler hızla artmakta ve bu artışın 

etkileri iş hayatında da görülmektedir. Hızlı gelişmelerin yaşanması insanları, kurumları ve 

ülkeleri değişmeye ayak uydurmaya zorlamaktadır. Günümüzde artık “yeni” diye 

öğrendiğimiz birçok bilgi bu hızlı gelişmeyle kısa süre içerisinde yerini yeni bilgilere 

bırakmakta ve bu durum devamlılık göstermektedir. İşte toplumların, kurumların ve ülkelerin 

sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile 

olabilecektir. Bu hızlı gelişmelere ayak uydurmanın en etkin ve temel yolu da kuşkusuz 

“eğitim”dir. Ülkeler, kurumlar ve insanların; bu gelişmeleri yakından takip etmeleri ve 

yeniliklerden haberdar olmaları için sistemli eğitim çalışmalarına önem vermeleri 

gerekmektedir (Gül, 2000). 

 

Eğitimin özellikle de bilimsel eğitimin bu denli önem kazandığı günümüzde ister özel 

kesim, ister kamu kesimi olsun personelini yetiştirmek durumunda kalmaktadır. Bunu 

sağlamanın yolu da sistematik olarak personeline, yenilikleri eğitim yoluyla vermekten geçer. 

Kişilere bu bilgi ve becerileri kazandırmanın yolu da “Hizmet- içi eğitim”dir (Gül, 2000). 

 

Hizmet içi eğitim, kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten 

ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için 

gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir (Can vd. 1995).  

 

Günümüzde her alanda yaşanmakta olan değişim eğitim kurumlarını ve öğretmenlik 

mesleğini de etkilemektedir. Bu değişim eğitimin içeriğine ve öğrenme süreçlerine de 

yansımakta, dolayısıyla, öğretmenlik rolünün yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır.  
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Öğretmenler, bir toplumun geleceği olan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak 

bireyleri yetiştirme görevini üstlenen, eğitim sürecinin önemli üyeleridir. Öğretmene 

toplumun şekillenmesinde, geleceğin oluşturulmasında önemli görevler düşmektedir. Bu 

önemli görev öğretmenin daha yeterli ve birçok niteliğe sahip olmasını gerekli kılmaktadır. 

Çağdaş öğretmen günümüz eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 21. yüzyılın bilgi 

teknolojisi toplumunda öğrencileri geleceğe hazırlayabilecek yeterlikte olmalıdır. Bu amaçla, 

birçok niteliği bünyesinde bulundurabilmelidir (EARGED, 1999). Çağdaş toplumun 

öğretmeni, sürekli öğrenmeyi bir ilke olarak benimseyen, çok yönlü,  demokratik, sorunların 

üstesinden gelmeyi başaran, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerisine sahip sınıfını aktif 

öğrenme ortamına dönüştürebilen özelliklere sahip olmalıdır (Kuran, 2002). Öğretmenlerin 

devamlı olarak kendilerini yenilemeleri, yetiştirmeleri kısacası profesyonel bir öğretmen 

kimliği kazanmaları gerekir (Erdem vd. 2002; Azar ve Çepni, 1999). Profesyonel bir 

öğretmen kimliğine sahip olmanın niteliklerini şöylece özetlemek mümkündür (Saban, 2000): 

(1) Güçlü bir alan bilgisine sahip olmak, 

(2) Zengin bir öğretim yöntemleri repertuarına sahip olmak ve böylece hangi öğretim 

metodunun hangi konuların işlenmesinde daha etkili olacağına karar vermek, 

(3) Çocuk gelişimi ve öğrenme teorileri hakkında bilgi ve anlayış sahibi olmak; 

dolayısıyla sınıftaki öğrencilerin öğrenme tipleri konusunda duyarlı davranmak,  

(4) Kendisinin zayıf ve kuvvetli olduğu noktalar, normlar ve değer yargıları konusunda 

iyi bir anlayışa sahip olmak,  

(5) Okuldaki meslektaşları ile sağlıklı bir iletişim ve etkileşimde bulunmak.  
 

Açıkça görüleceği üzere, öğretmenlerin niteliklerinin gelişmesi ve profesyonel bir 

kimlik kazanmaları sadece hizmet öncesi  eğitim ile değil hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

süreçlerinin bütünleşmesi ile mümkün olabilir (Saban, 2000).  
 

Ülkelerin gereksinimi olan nicelikte ve nitelikte insan gücünü eğitme ve yetiştirme 

sorumluluğunu yüklenen öğretmenlerin eğitim kurumlarında daha verimli çalışmaları, çağın 

gerektirdiği teknolojik gelişmelere uygun öğretme ve eğitme süreçlerini sürdürebilmeleri için 

kısa veya uzun süreli eğitim görmeleri ve mesleklerinde yetkinleşmeleri gerekmektedir 

(Üstüner vd. 2000). 
 

Eğitimde istenilen sonuçlara ulaşmak için eğitimin temel öğesi olan öğretmenlere 

sürekli olarak yenileşme imkânının verilmesi, bu amaçla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

düzenlenmesi ve düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının bilimsel olarak ele alınıp 

yürütülmesi gerekir (Erişen, 1998).  
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Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim; eğitimde amaçlanan niteliklerin öğrencilere 

kazandırılması için gerekli bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar ile bilimsel ve sosyo-ekonomik 

gerçekler ışığında eksikliği kanıtlanan mesleki bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların 

öğretmenlere kazandırılmasını hedefleyen süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Budak, 

1998).  

 
Hizmet içi eğitim, öğretmenlerin niteliklerini yükseltme ve kendi potansiyellerini tam 

olarak kullanma becerisi kazanmaları açısından önemli bir süreçtir (Seferoğlu, 2004). Ancak 

bu sürecin amacına ulaşması için çok iyi planlanması ve uygulanması gerekir. Öğretmen 

ancak bu sayede sürekli olarak kendini yenileyebilir ve çağın gerektirdiği eğitimsel 

etkinlikleri gerçekleştirebilir (Cerit, 2004 ). 

 
Hizmet içi eğitimin gerekliliği aşağıdaki gibi özetlenebilir (Bağcı, Şimşek, 2000) : 

 
1. Okul eğitimi bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkartıp, yönlendirmeye yeterli değildir. 

Bu nedenle birçok insanın işe başladıktan sonra gizli kalan yeteneklerini hizmet içi eğitimle 

geliştirdikleri görülür.  

2. Her meslek alanında yalnız okulda kazandırılan bilgiler ile çözümlenmeyecek 

sorunlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda kurumdaki işine uyum sağlayabilmesi için 

çalışan insan eğitime gereksinim duyar.  

3. Toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik yapısı sürekli olarak değişmekte ve 

gelişmektedir. Öğretmenin bu yeniliklere uyumu eğitimle sağlanabilir.  

4. Bilim ve teknolojik gelişmeler her meslek alanına olduğu gibi eğitim-öğretim alanına 

da yeni bilgi, teknik ve araçlar sokmakta,bu durum çalışanları öğrenmeye, yetişmeye 

zorlamaktadır.  

5. Bilgiyi ve kuramsal düşünceleri kullanmayı bilen eğitimci, daha etkili olarak 

verimliliği arttırır.  

 

1.1.1. Ülkemizde Hizmet İçi Eğitimin Mevcut Durumu 

 

Ülkemizde öğretmenlerin hizmet içi eğitiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

Bakanlık adına bu faaliyetleri yapma görevi 28.02.1982 gün ve 17619 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız birimlerinden olan “Hizmet İçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı”na verilmiştir.  
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“Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı”; merkez ve taşra teşkilatında görevli 700.000’e 

yaklaşan öğretmen ve diğer personelin yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere 

intibak etmelerinin sağlanması, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere 

hazırlanmalarının sağlanması amacıyla planlanan hizmetleri yürütmektedir 

(http://hedb.meb.gov.tr/tanitim.html). 

 

  Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, hangi alanda kaç kişinin eğitileceğini ilgili 

birimlerle işbirliği halinde belirlemektedir.  

 

 Hizmet İçi Eğitim Dairesi, dairelerden gelen hazırlıkları değerlendirerek ve ödenek 

imkânlarını dikkate alarak yıllık plânlarını yapmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri; merkez 

ve taşra örgütü birimleri ile bağlı kurum ve kuruluşları YÖK, üniversiteler, TODAİE, MPM, 

TÜSSİDE, TÜBİTAK ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi ilgili kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapılarak yedi hizmet içi eğitim enstitüsü (Ankara, Aksaray, Erzurum, 

Mersin, Rize, Yalova, Van), öğretmen evleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri ve pansiyonlu 

okullarda gerçekleştirilmektedir (METARGEM, 2002). 

 

Hizmet içi eğitimin hedefleri eğitim yapılacak kurumun politika ve amaçlarına uygun 

olarak tespit edilir. 24 / 10 / 1994 tarih ve-2417 sayılı hizmet içi eğitim yönetmeliğine göre 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan hizmet içi eğitim uygulamalarının hedefleri 

aşağıdadır (http://hedb.meb.gov.tr/yonetmelik.html) : 

 

a. Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını sağlamak, 

b. Personele Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde  kavrama ve 

yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak, 

c. Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi  eğitimin eksikliklerini  tamamlamak,  

d. Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları 

kazandırmak, 

e. Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek, 

f. İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini sağlamak, 

g. Farklı eğitim görenler için, yan geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimi yapmak, 

h. Türk Millî Eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak , 

ı. Eğitime ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak, 

i. Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmak. 
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1.1.2. Diğer Ülkelerde Hizmet İçi Eğitim 

 

1.1.2.1. Finlandiya 

Finlandiya’da, farklı kurs tipleri sağlayan değişik organizasyonlar aracılığı ile hizmet içi 

eğitim iyi bir şekilde düzenlenmektedir. Örneğin, matematik öğretiminde farklı hizmet içi 

eğitim tipleri sağlayan Ulusal Eğitim Kurulu; ilkokul ve ortaokul öğretmenleri için hizmet içi 

eğitim kursları veren yerel eğitim otoriteleri gibi. Aynı zamanda Öğretmenler Birliği de 

matematik öğretiminde hem yerel düzeyde hem ulusal düzeyde hizmet içi eğitim sağlar. Bu 

konuda faaliyet gösteren başlıca birlikler, Matematik Öğretmenleri Birliği, Sınıf Öğretmenleri 

Birliği, ilkokul 1. ve 2. Sınıf Öğretmenleri Birliği, Branş Öğretmenleri Birliğidir. 

 

Her üniversitede bir sürekli eğitim merkezi mevcuttur ve her vilayetin yaz üniversitesi 

vardır. Bunlar öğretmenlerin hizmet içi eğitimini kapsayan farklı eğitim tipleri sağlarlar. 

“Bağımsız Enstitüler” ve “Kamusal Enstitüler”de öğretmenlere hizmet içi eğitim sağlayabilir. 

Hizmet içi eğitim bazen ücretsiz sağlanır. Aksi taktirde, öğretmenler okullarından kaynak 

sağlamak zorundadırlar. Finlandiya’da öğretmenlerin kimi zaman katıldıkları hizmet içi 

eğitim kurslarının masraflarını kendilerinin karşılaması meslekleriyle ve mesleki gelişimle ne 

kadar ilgili olduklarının bir göstergesi olarak dikkate değerdir. Öğretmenlerin bu programlara 

katılım konusundaki giderek artan ilgisi hizmet içi eğitim kurslarının içeriği üzerinde bir etki 

yaratabilmektedir.   

(http://smf.emath.fr/viesociete/rencontres/france-finlande-2005/malaty2gb.pdf ). 

 

1.1.2.2. Fransa 

 Fransa’da öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine, kendilerini yenilemelerine yönelik 

olarak imkânlar sağlanmakta ve öğretmenler teşvik edilmektedirler. Özellikle eğitimle ilgili 

son teknolojileri bu eğitim faaliyetlerinde öğrenmektedirler. Teknolojik gelişmelerden biri 

olan bilgisayar destekli hizmet içi eğitim çalışmalarına da önem verilmektedir. Bu kapsamda 

1982-1984 yılları arasında 35.000 öğretmenin bilgisayar öğrenmesi sağlanmış ve bunun için 

toplam 20 milyon ABD Doları harcama yapılmıştır (METARGEM, 2002). 

 

1.1.2.3. Almanya  

 Tüm öğretmenlerin hizmet içi eğitim kursu almaları şarttır. Bu kursların amacı, 

öğretmenleri konuları hakkındaki gelişmelerden haberdar etmek ve onların ilâve niteliklere 

sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı, öğretmenler için hizmet içi 
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eğitim sağlanmasında uzmanlaşmış enstitüler kurmuştur. Bu enstitüler çok geniş alanlarda 

kurslar açmışlardır. Bu kurslarda belli tip veya seviyedeki okullarla ilgili problemler veya 

kurallar ve okul idaresi gibi daha geniş konular ele alınmaktadır. 

 Hizmet içi eğitim enstitüleri, öğretmenlerin ilgilerini çekebilecek bir çok çeşitli kursun 

yer aldığı kapsamlı programlar yayınlarlar. Bu kurslardan bazıları okullarda, okul çıkışlarında 

veya akşamları yapılmaktadır; bazı durumlarda direkt olarak sınıf içi faaliyetlerini de içerir. 

Bazı kurslar uzun sürelidir ve merkezî yerlerde yapılır. 
 

 Kurslar aynı zamanda yayın yolu ile de takip edilebilir. Bu tip çalışma programları, 

Tübingen Üniversitesi Yayınlar Enstitüsü tarafından geliştirilir ve sunulur. 
 

 Öğretmenler için hizmet içi eğitimi, yeni tekniklerin, metotların ve konuların 

tanıtılması bakımından çok önemlidir.  

 Kursun açılması ile ilgili öğretmen grupları, plânlanmış yenilikler ile tanışırlar ve 

düzenli bir geçiş sağlanabilir. Örneğin, çeşitli eyaletlerdeki Eğitim ve Kültürel İşler 

Bakanlıkları, bilgisayar bilimi, çevre eğitimi veya yabancı öğrenciler gibi bazı konularda 

öğretmenler için ilâve eğitim sağlamak amacı ile programlar geliştirmekte ve bu alanlarda 

vasıflı öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar (Bu alanlar eyaletten eyalete farklılık 

göstermektedir). Araştırma Geliştirme ve Eğitim Plânlaması Federe Devlet Komisyonu, bu tip 

programların geliştirilmesi alanında devlet ve federasyon olarak ortak pilot projeler 

yürütmektedirler. Son senelerde bu sistem, bilhassa genel ve meslekî okullardaki 

öğretmenlere bilgi teknolojisinin tanıtılması amacı ile kullanılmıştır. 

  

Modern yabancı diller öğretmenleri için ilâve eğitim imkânları sağlanmaktadır. Bu 

olanaklara yurt dışı üniversitelerdeki yaz kursları, misafir öğretmen programları ve öğretmen 

mübadele programları da dahil bulunmaktadır (Jeutte’den akt: METARGEM, 2002). 

 

 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri (“Lehrerfort und Weiterbildung”) için, bir çok 

eyalette özel kurumlar kurulmuştur. Meselâ Hamburg’da (Das Institut Für Lehrerfortbildung”, 

Bremen’de “Die Padagogische Arbeitsstelle”, Berlin’de “Das Padagogische Zentrum”, 

Bayern’de “Die Akademie Für Lehrerfortbildung”, Reininland, Pfalz’da “Das Staatliche 

Institut Für Lehrerfort-und Weiterbildung”, Hessen’de “Das Hessische Lehrerfortbildung”, 

Schleswig-Holstein’de “Die Landeszentralstelle Für Oie Fortbildung Der Lehrkrafte” ve 

Ordrhein-Westfalen’de “Das Landesinstitut für Schulpadagogische Bildung”  v.b. 
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Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimin amacı, branş bilgisi ile meslek bilgilerini 

geliştirmektir. Hizmet içi eğitim programlarına devam etmek serbesttir. Bunlar, öğretmenlere 

ek haklar ve yetkiler sağlamaz. Söz konusu bu programlar, ders dışı saatlerde yapılır. Meselâ 

öğle saatlerinde ya da akşam saatlerinde olur (Aytaç’tan akt: METARGEM, 2002). 

 

1.1.2.4. Japonya 

 Japonya’da öğretmenlerin niteliğini yükseltmek amacıyla, Eğitim Bilim ve Kültür 

Bakanlığı (monbusho) ile yerel eğitim kurulları  ve eyalet eğitim merkezleri sistematik bir 

biçimde hizmet içi eğitim programları sağlar. Bazı büyük belediyeler ve araştırma (study) 

grupları da hizmet içi eğitim için seminerler (workshop) ve araştırma toplantıları yapar. 

 Eyalet eğitim kurulları da hizmet içi eğitim programları hazırlar ve uygular. Son 

zamanlarda Bakanlık ve eyalet eğitim kurulları, yeni öğretmenler ile beş yıllık öğretmenlik 

deneyimine sahip öğretmenlere hizmet içi eğitim sağlama konusuyla ilgilenmektedir. 
 

 Üniversiteler ile araştırma enstitüleri, öğretmenler için seminerler ve toplantılar yapan 

gönüllü kurumlardır. 
 

 Japonya’daki hizmet içi eğitim programları yılın her döneminde; birinci, ikinci ve 

üçüncü sömestrlerde, yaz, kış ve bahar tatillerinde açılmakta ve kurs süreleri iki gün ile iki yıl 

arasında değişmektedir. 
 

       Japonya’da hizmet içi eğitim 5 değişik şekilde yapılmaktadır : 

 1. Okul içi eğitim  

2. Uzak bölgelerde, öğretmenlerin çalışma grupları oluşturarak kendi kendilerine 

gerçekleştirdikleri informal hizmet içi eğitim 

 3. Eğitim merkezlerinde ( bölge ve yerel ) verilen eğitim 

 4. Bakanlık tarafından devlet eğitim merkezlerinde okul müdürleri , müdür 

yardımcıları ve program danışmanlarına verilen eğitim  

 5. 1978’den itibaren kurulmaya başlanan ve devlet tarafından finanse edilen 3 eğitim 

kurumunda, yılda bir olmak üzere lisansüstü eğitim amacıyla , birkaç yüz kişilik çalışan 

öğretmen grubuna verilen 2 yıllık eğitim (bu öğretmenler ülkenin her tarafından 

seçilmektedir). 

 

Yukarda belirtilen lisansüstü eğitim kurumları Bakanlık tarafından kurulan Hyogu, 

Joetsu ve Tokushima eğitim üniversiteleridir. 
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Japonya’da yeni öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarını  karşılama amacıyla verilen 20 

günlük hizmet içi eğitim faaliyetleri genellikle okullarda Shido Shuji’lerin idaresi altında 

tamamlanmaktadır. Shido Shujiler Amerikan eğitiminde usta öğretmen , program danışmanı 

ya da müfettiş olarak bilinen deneyimli uzman öğretmenlerdir. Genellikle öğretmenlerin 

hizmet içi eğitiminde  sık kullanılan bir yöntem meslektaşları ve Shido Shujilerin önünde 

gösteri gruplarının oluşturulması ve uygulamalarının dönüt yoluyla değerlendirilmesi 

şeklindedir (METARGEM, 2002). 
 
1.1.2.5. Avusturya 

 Avusturya’da öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine çok önem verilmektedir. Çünkü 

yeni göreve başlamış öğretmenlerin asaletleri ancak enstitüler tarafından düzenlenen hizmet 

içi eğitim kurslarına katılmaları ile onaylanmaktadır. Böylece hizmet içi eğitim kursları, 

öğretmenlerin yetiştirilmesinde bir zorunluluk hâline getirilmiştir (MEB’den akt: 

METARGEM, 2002). 
 
1.1.2.6. İngiltere 

 İngiltere’de öğretmenler bulundukları her kariyer basamağında hizmet içi eğitim 

alabilmektedir. Ayrıca her öğretmen kendini, bu eğitimi alma zorunluluğu olduğuna 

inandırmıştır. Bu öğretmenin profesyonel oluşunda zorunlu bir görev olarak kabul edilir 

(EURYDICE’den akt: METARGEM, 2002). 
 

  INSET (Hizmet içi eğitim ve öğretim), öğretmenlerin kazanmış oldukları meslekî 

yeteneklerini muhafaza etmelerine yardımcı olurken yeni durumlara uyum sağlamak için de 

yeni yetenekler elde etmelerini mümkün kılar(MEB’den Akt: METARGEM, 2002). 
 

 İngiltere’de eğitimin süresi bir yılda 195 gün olarak belirlenmiş ancak bunun 5 günü 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ayrılmıştır (METARGEM, 2002). 

 
1.1.2.7. Amerika 

 ABD’de her eyalet ve okul bölgesi, öğretmenlerin meslekî gelişme sağlamalarına 

teşvik ve yardım eder. Bu amaçla eyalet ve okul bölgeleri, öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

alabilmesine olanak sağlar. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak, öğretmenlerin 

kontratının yenilenmesinde önemli bir ölçüttür. 

Öğretmenlere yönelik olarak açılan kurs ve seminerler yüksek öğretim kuruluşlarında 

veya bölgenin kendisinin kurduğu hizmet içi eğitim merkezlerinde yürütülmektedir 

(METARGEM, 2002). 
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Tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi ilköğretim öğretmenlerinin de dünyada ve 

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin eğitime olan yansımalarını, hizmet öncesi almış oldukları 

eğitim ile karşılamaları olanaksızdır (Bilir, 2004). İlköğretim çağı, öğrencilerin ilköğretim 

sonrası akademik başarılarının, dolayısıyla geleceklerinin şekillendiği bir çağdır. İlköğretim 

döneminde tanıştığı öğretmenlerin sınıf içi performansı, ders anlatımı, öğrencilerine yaklaşımı 

öğrencinin derse karşı olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmesini sağlayarak başarısını 

doğrudan etkileyecek, dolayısıyla daha sonraki akademik başarısının temelini oluşturacaktır. 

Bu nedenle ilköğretim okulu öğretmenlerinin sorumluluğu diğer kademedeki öğretmenlerden 

daha büyüktür. İlköğretim okulu öğrencilerinin ilköğretimden sonraki akademik başarılarında 

etkili olan kritik derslerden biri de matematiktir. Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme 

ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, 

matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe 

sahip olmaktadır (TTKB, 2005). 

 

Matematik; örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, 

uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda sembol ve 

şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz 

etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak 

problem çözmeyi içerir (TTKB, 2005). 

 

Matematik eğitimi, bireylere, fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya 

yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Matematik eğitimi bireylere, çeşitli 

deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem 

çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve 

estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar 

oluşturarak bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır (TTKB, 2005). 

 

Hayatımızda büyük öneme sahip olan matematiğe ve matematik eğitimine bakış 

açılarında önemli değişiklikler olmuştur. Eğitim artık sadece bilen değil, sürekli öğrenen, 

eleştirel düşünen, sorgulayan, yenilik getiren ve yeniliklere ayak uyduran örneğin hem 

teknoloji üreten hem de teknolojiyi kullanan insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir Benzer 

şekilde matematik eğitimi de salt matematik bilen değil, bildiklerini uygulayan, matematik 

yapan, problem çözen, iletişim kuran ve bunları yapmaktan haz duyan insanlar yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. Böyle bir hedef ister istemez hem içerikte hem de işlenişte bir takım 
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değişikleri de zorunlu hâle getirmiştir. Örneğin içerikte kâğıt-kalem hesap becerileri yerine 

daha çok veri toplama, veri düzenleme, veriyi yorumlama, akıl yürütme ve bunlara dayalı 

karar verme becerileri ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan işleniş açısından ise; anlatan 

öğretmen yerine öğrencinin aktif olarak birtakım fiziksel ve zihinsel eylemleri ile öğrenme 

işinin içinde olduğu bir yaklaşımı gerektirmektedir (Oklun, Toluk, 2003). Matematik 

eğitiminde bu sonuçları elde edebilmek etkili bir matematik öğretimi ile mümkündür. Ancak 

etkili öğretimi sağlamada en önemli rol öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenin sahip olduğu 

bilgi ve beceri öğretimi doğrudan etkilemektedir (Çakmak, 2004). 
 

Son yıllarda ilköğretim sonrası matematik ve fen derslerinde öğrenci başarısı 

konusunda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

ulusal düzeyde Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi (ÖBBS) çalışması, uluslar arası düzeyde 

ise PISA ve TIMSS gibi çalışmalardır. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki bu çalışmalar 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından yapılmaktadır. 

Ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde yapılan bu çalışmaların sonuçları düzenli olarak 

yayınlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  
 

VIII. Kalkınma Planı döneminde okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 

yaygınlaştırılmış ve müfredat geliştirme çalışmalarına hız verilmiş, ilköğretim matematik 

öğretim programında öğrenme öğretme süreçleri, öğretim yöntemleri, teknoloji, araç gereç ve 

materyal kullanımı ile ölçme değerlendirme yöntemleri çağdaş yaklaşıma göre yeniden 

düzenlenmiş, bir takım öğretim araç-gereci geliştirilmiştir. Eğitimde kalitenin artırılabilmesi 

için yenilenen müfredat programları ve öğretim yöntemlerine uyumlu olarak fiziki altyapı, 

donanım ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin 

kullanımı çalışmalarına ise devam edilmektedir. 
 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın IX Kalkınma Planında devletin 2013 yılına kadarki 

eğitim hedeflerinde de ‘müfredat programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler 

dikkate alınarak öğretmen yeterliklerinin sürekli olarak geliştirileceğinin, gereken 

yeterliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler 

kullanılacağının altı çizilmiştir.(DPT, 2006)      

 

Ayrıca; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü üniversitelerle iş 

birliği yaparak branşlar itibariyle öğretmen yeterlikleri ile ilgili çalışmasında ilköğretim okulu 

matematik öğretmenliği yeterliklerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 
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a) Genel Yeterlikler: 

• Matematik öğretiminde öğrenme–öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini etkin 

olarak kullanabilme 

• Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilmesi için uygun öğrenme-

öğretme etkinlikleri düzenleyebilme 

• Matematik biliminin gelişim süreci ile güncel uygulamalar arasında bağlantılar 

kurabilme 

• Matematik öğretiminde çeşitli araç-gereçlerden ve teknolojiden yararlanabilme 

• Matematik öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan 

öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme 

• Matematiğin kendi içinde diğer dersler, ara disiplinler ve günlük hayatla ilişkisini 

kurabilme 

• Matematik programına uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini 

kullanabilme 

• Proje hazırlama ve yürütme süreç ve tekniklerini uygulayabilme 

 

b) Öğrenme Alanlarının Öğretimine Yönelik Yeterlikler: 

1. Sayılar 

• Sayıların öğretiminde öğrencilerin sayı kavramıyla ilgili gelişim aşamalarını dikkate 

alabilme 

• Aritmetik işlemlerin öğretiminde işlemlerin çeşitli anlamlarını dikkate alabilme 

• Aritmetik işlem içeren problem çözme ve kurma becerilerini geliştirebilme 

• Kesir, ondalık kesir, oran, orantı ve yüzde arasındaki ilişkileri işlemlerde 

uygulayabilme 

• Kümelerle işlemler, sayı kümeleri ve sayı kümelerinde işlemlerin özelliklerini 

uygulayabilme 

• Öğrencilerin sayısal durumlara ilişkin tahmin stratejilerini geliştirebilme 

 
2. Geometri 

• Geometri öğretiminde öğrencilerin geometrik kavramlarla ilgili gelişim aşamalarını 

dikkate alabilme 

• Geometrik şekiller, şekillerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik 

etkinlikler düzenleyebilme 
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• Geometrik cisimler, cisimlerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik 

etkinlikler düzenleyebilme 

• Örüntü, süsleme ve dönüşüm geometrisi arasındaki ilişkileri vurgulayan etkinlikler 

düzenleyebilme 

 
3. Ölçme 

• Ölçme konusunda öğrencilerin ölçme kavramıyla ilgili gelişim aşamalarını dikkate 

alabilme 

• Öğrencilerin standart olan ve olmayan ölçme birimlerini kullanmalarını 

sağlayabilme 

• Öğrencilerin ölçme, geometri ve cebir alanlarını ilişkilendirmelerini sağlayabilme 

• Öğrencilerin ölçme ile ilgili problem çözme becerilerini geliştirebilme 

 
4. Veri-Olasılık ve İstatistik 

• Öğrencilerde veri toplama ve yorumlama becerisi geliştirebilme 

• Etkinliklerde olasılık ve istatistik kavramlarının öğrencilerdeki gelişim aşamalarını 

dikkate alabilme 

• Olasılık ve istatistik problemlerinde öğrencilerin farklı stratejileri uygulamalarını ve 

geliştirmelerini sağlayabilme 

 
5. Cebir 

• Cebir konusunda öğrencilerin cebirsel gelişimleri ile ilgili aşamaları dikkate 

alabilme 

• Öğrencilerin, cebirsel ifadelerin çeşitli anlamlarını kavramalarını sağlayabilme 

• Öğrencilerin cebirsel ifadeleri kullanarak problem kurma ve çözmelerini 

sağlayabilme şeklindedir. 

 

Hem ulusal düzeyde yapılan hem de uluslar arası düzeyde yapılan ölçme ve 

değerlendirme sonuçlarından öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenip, bu 

ihtiyaçlara göre yeterliklerinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 
Bu gerekçelerden hareketle; ilköğretim okullarında görev yapan matematik 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 
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1.2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Tanyel  (1999) tarafından yapılan “İlköğretim Okullarında Görevli Sınıf 

Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı” adlı araştırmada, en yüksek ihtiyaç ölçme ve 

değerlendirme alanında bulunmuş, bunu sırasıyla özel öğretim yöntem ve teknikleri, eğitim 

teknolojisi, insan ilişkileri, genel öğretim yöntem ve teknikleri, bireysel ve toplu etkinlikler ile 

eğitim programı alanları izlemiştir. Öğretmenlerin bu konularda hizmet içi eğitime orta 

düzeyde ihtiyaç duydukları saptanmıştır. 

 

Demirkol (2004) tarafından yapılan “İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Yönelik 

Okul Temelli  Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi” konulu araştırmada, 

ilköğretim okullarında okul temelli hizmet içi eğitim etkinlikleri tür, sıklık ve süre 

bakımından düşük düzeyde, yoğunluk ve zaman bakımından ise çok kısıtlı olarak 

gerçekleştirilmesi, bunun yanı sıra eğitim gereksinimlerini belirleme, eğitimi planlama, 

program hazırlama, eğitimi yürütme ve eğitimi değerlendirmeye yönelik çalışmaların 

yüzeysel olarak yapılması nedeniyle okul temelli hizmet içi eğitim etkinliklerinin yeterli 

düzeyde yapılmadığı yargısına ulaşılmıştır. 

 

Kop (2003) tarafından yapılan “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim 

İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bazı İhtiyaçların Giderilmesine Yönelik Rehber Materyallerin 

Geliştirilmesi” başlıklı araştırmada, öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının 

deneyimlerine göre farklılık göstermediği ve alan bilgisi, temel laboratuar becerileri kazanma, 

öğrencilerde yaparak-yaşayarak öğrenme davranışı geliştirme gibi konular üzerinde 

yoğunlaştığı tespit edildi. 

 

Üstüner, Erdem ve Ersoy tarafından  yapılan “Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin 

Eğitimi-I Gereksinimler ve Etkinlikler” adlı çalışmada, öğretmenlerin mesleki bilgi/deneyim 

düzeyleri ile ilgili olarak; fen bilimlerinde ortak yanlışlar ve kavram yanılgıları, fen 

eğitiminde kavram geliştirme ve haritalama, fiziksel ölçme ve hata hesapları, işbirliği ile 

öğrenme süreci ve etkinlikleri hazırlama, çalışma yaprakları tasarlama ve geliştirme, etkin 

öğretim için etkinlik tasarlama ve geliştirme, proje bazlı fen öğretimi ve değerlendirme 

kriterleri, teknoloji destekli fen bilgisi/fizik öğretimi, tema tabanlı öğretim yaklaşımı ve 

etkinlikler, problem durumlu öğretim yaklaşımı ve etkinlikler konularında öğretmenlerin 

eksikliklerinin giderilmesi için seminer, sempozyum ve işlik çalışmaları yapılması gerektiği 

anlaşılmıştır. 
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Kaçan (2004) tarafından yapılan “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin 

İsteklilik Düzeyleri” başlıklı araştırmanın sonucunda; ilköğretim I.kademe sınıf 

öğretmenlerinin genelde mesleki gelişimin bilincinde oldukları, bunun için çaba harcadıkları 

ve bu çabanın da cinsiyet, medeni durum, mesleği seçme nedeni ve görev yeri değiştirme 

sıklığına göre değiştiği, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çabaları maddi sorunlar, ders 

yükü ve sınıf mevcutlarının çokluğu, siyasal ve politik baskılardan dolayı engellendiği, 

öğretmenlerin mesleki gelişimleri için gerekli olan hizmet içi eğitimi okullarında 

görevlendirilecek eğitim danışmanlarınca verilmesini istedikleri bu eğitimleri sırasında 

öncelikli olarak sınıf yönetimi, bireysel farklılıklara göre öğretim yapma, öğrenciyi güdüleme, 

disiplin, öğrenciyi tanıma, iletişim, güzel ve etkili konuşma, zamanı etkin kullanma gibi 

öğretmenlerin kişilik özelliklerini geliştirici ve uygun tutum ve davranış kazandırıcı 

programlar ile öğretmenlerin bireysel yeteneklerini geliştirici konularda hizmet içi eğitim 

almak istedikleri ortaya çıkmıştır.  

 
Azar ve Karaali (2004) tarafından yapılan “Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim 

İhtiyaçları” konulu araştırmasında, fizik öğretmenlerinin “eğitim teknolojisinde kuram ve 

uygulamalar”, “eğitim yönetimi ve planlama”, “öğrenci merkezli eğitim”, “kişisel 

yeterliliklerin geliştirilmesi”, “sınıf iklimi ve yönetiminin sağlanması” konularında hizmet içi 

eğitim gereksinimleri olduğu, ortaya çıkmaktadır. 

 
 Tekin ve Ayas’ın (2005) “Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim 

Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği” adlı çalışması kursa katılan öğretmenlerin 

öğrendikleri yöntemleri derslerinde çoğunlukla kullandığını göstermiştir. Örneğin HİE 

sonunda izlenen bir öğretmenin derslerinde kavram haritalarını etkili bir şekilde kullandığı ve 

öğrencilerin anlamlı öğrenme ve ilgi düzeylerinde önemli artış olduğu gözlenmiştir. Araştırma 

bulguları böyle kısa süreli hizmet içi eğitim kurslarının Kimya öğretmenlerinin öğretimsel 

bilgi ve becerilerini geliştirebileceğini ortaya koymuştur.  

 

Uçar ve İpek (2006) tarafından “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve 

Öğretmenlerin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri” adlı çalışmada 

ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gerekli 

gördükleri ancak eğitim sistemimizdeki hizmet içi eğitim uygulamalarını yeterince etkili 

bulmadıkları ortaya çıkmıştır. 
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1.3. AMAÇ 

 

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin 

hangi konularda, hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirlemektir.  

 

Araştırmada; bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 

1. İlköğretim okulu matematik öğretmenlerinin meslekteki kıdem yılına göre daha 

önce herhangi bir hizmet içi eğitim programına katılıp, katılmama durumları nasıldır? 

 

2. Matematik öğretmenleri matematik yeni öğretim programı ile ilgili hangi konularda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır?  

 

3. Matematik öğretmenleri öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda hangi konularda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır?  

 

4. Matematik öğretmenleri matematik öğretimi boyutunda hangi konularda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymaktadır?  

 

5. Matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları, mesleki kıdemlerine göre 

hangi konularda yoğunlaşmaktadır? 

 

1.4. ÖNEM 

  

İçinde bulunduğumuz bilişim çağında, eğitim kurumlarında ve öğretim programlarında 

bazı yenilikler olmaktadır. Öğretim programları geleneksel yaklaşımdan sıyrılmış, çağdaş 

öğretim yaklaşımlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 

tarafından “İlköğretim Matematik (6, 7 ve 8. sınıflar) Dersi Öğretim Programı”nın içeriğinde, 

konu işlenişinde, ölçme ve değerlendirme ölçütlerinde bir dizi değişiklikler yapılarak kurulun 

30.06.2005 tarih ve 187 sayılı kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren kademeli olarak 

uygulanması kabul edilmiştir. Profesyonel olarak öğretmenlik mesleğini yürüten 

öğretmenlerin hizmet öncesinde edindikleri bazı bilgi ve becerileri zaman içinde geçerliliğini 

yitirmektedir. İlköğretim okulu matematik öğretmenlerinin yeni bilgi ve beceriler edinmeleri, 

yeni yeterlikler ve bazı beceriler kazanmaları kaçınılmazdır. Bu bağlamda, öğretmenlerin 
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mesleklerinde gündemi yakalayıp daha verimli olabilmeleri, mesleki bilgi ve becerilerinin 

çağın gereklerine göre sürekli geliştirilmesi için hizmet içi eğitim etkinliklerinin planlanması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu araştırma ilköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin 

günümüzdeki hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından, önemlidir. Araştırma 

sonucunda elde edilen verilerin Hizmet İçi Eğitim Dairesinin ilköğretim okulu matematik 

öğretmenlerine yönelik etkinlik planlamalarına ışık tutması beklenmektedir. 

 

1.5. SINIRLILIKLAR 

 

Bu araştırma;  

 

1. 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim okullarında görev yapan matematik 

öğretmenleri ile, 

 

2. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi temel alınarak istatistiki olarak Türkiye’deki 

yedi coğrafi bölgeden seçilen toplam 14 ildeki ilköğretim okullarında görev yapan toplam 400 

matematik öğretmeni ile, 

 

3. İlköğretim matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek için 

hazırlanmış toplam 31 soru ile sınırlıdır. 

 

1.6. SAYILTILAR 

 

Araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir: 

 

l. Problem çözümünde seçilen araştırma yöntemi araştırma amaç ve alt amaçlarına 

uygundur. 

 

2. Matematik öğretmenleri ankette yer alan soruları kendi gerçek durumlarına ve 

düşüncelerine uygun olarak yanıtlamışlardır. 
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BÖLÜM 2 
 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

 Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin nasıl 

elde edildiği, verilerin işlenmesi ve araştırmada kullanılan istatistik teknikleri 

açıklanmaktadır. 

 

2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

 
İlköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarını saptamayı amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli, 

geçmişte ve halen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma 

yaklaşımıdır.(Karasar, 1995) 

 

2.2. EVREN ve ÖRNEKLEM 

 

2.2.1. Evren  

 
 Araştırmanın evrenini Türkiye’nin 81 ilindeki, ilköğretim okullarında görev yapan 

toplam 18.977 matematik öğretmeni oluşturmaktadır.  Araştırmanın çalışma evrenini, illerin 

sosyo ekonomik bölgesel gelişmişlik sıralamasına göre yedi bölgeden az gelişmiş ve çok 

gelişmiş iki il olmak üzere toplam 14 ilin ilköğretim okullarında görev yapan 3.134 

matematik öğretmeni oluşturmaktadır. 

  

2.2.2. Örneklem 

 
Araştırmanın örneklemi, çalışma evreni olarak seçilen 14 ilin ilköğretim okullarında 

görev yapan toplam 3.134 matematik öğretmeni  dikkate alınarak Anderson’un kuramsal 

örneklem büyüklükleri tablosu yardımıyla oluşturulmuştur (Balcı, 2004). Bu tabloya göre,    

% 5 toleransla  400 öğretmenden oluşan bir örneklem, evreni temsil etme açısından yeterlidir. 

Belirlenen örneklemin illere göre dağılımı ise; ildeki öğretmen sayısının çalışma evreni 

toplamına oranının örnekleme alınacak toplam öğretmen sayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan illerin evren ve örneklem dağılımları Tablo 2.1’de yer 

almaktadır.        
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Tablo 2.1. Araştırma Kapsamına Alınan İlköğretim Okulu Matematik Öğretmenlerinin 
İllere Göre Evren ve Örneklem Dağılımı 

Bölgeler İller Evren Örneklem 
Marmara Kocaeli 344 44

Çanakkale 119 15
Akdeniz Antalya 411 52

Kahramanmaraş 341 44
Ege Denizli 251 32

Afyon 225 29
İç Anadolu Eskişehir 177 23

Yozgat 191 24
Karadeniz Zonguldak 172 20

Gümüşhane 64 10
Doğu Anadolu Elazığ 202 26

Muş 152 19
Güneydoğu Anadolu Gaziantep 358 46

Şırnak 127 16
Genel Toplam 3.134 400

 

2.3. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin 

hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik hazırlanmış anketten yararlanılmıştır. 

İki bölümden oluşan ankette toplam 34 soru yer almaktadır. Birinci bölümde, kişisel bilgilere 

ilişkin 3 soru, ikinci bölümde ise; öğretmenlerin  hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları 

konuları belirlemeye yönelik likert tipi üçlü ölçekli (Hiç, Kısmen. Çok) 31 soru yer almıştır. 

Anketin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda konu alanı uzmanlarının (üniversite 

öğretim üyelerinin) görüş ve önerileri de alınmış; bu görüşler doğrultusunda anket 

geliştirilmiştir.  

 

2.4. VERİLERİN ANALİZİ ve YORUMLANMASI  

Verilerin istatistiksel analizi WİNDOWS SPSS (The Statistical Package for The Social 

Sciences) paket programı ile yapılmıştır. Anket formuna ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı 

hazırlanmış ve araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp sonraki bölümlerde 

yorumlanarak araştırma raporu hazırlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan anket sonucu elde 

edilen veriler frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir. Anketin 

ikinci bölümünde yer alan sorular üç ile bir arasında değişen üçlü likert ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek eşit aralık ölçeği olarak kabul edilmiştir. Anketlerde boş ve geçersiz olan cevaplar 

dikkate alınmamıştır. 
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BÖLÜM 3 

 
BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 Bu bölümde ilköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik yapılan anket sorularına katılımcıların verdikleri 

cevaplara ilişkin verilerin analiz ve yorumları yer almaktadır. 

 

 3.1. Öğretmenlerin Kişisel Bilgileri 

  

Tablo 3.1. Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 

Hizmet Süresi 
Öğretmen 

f % 
0-5 yıl 179 44,8
6-10 yıl 103 25,8
11-15 yıl 30 7,5
16-20 yıl 19 4,8
21 yıl ve üstü 69 17,3
Toplam 400 100

  

 Tablo 3.1’de, ankete katılan ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin % 44,8’inin   

0-5 yıl, % 4,8’inin ise 16-20 yıl hizmet süresine sahip olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.2. Öğretmenlerin Matematik Öğretimi İle İlgili Konularda Hizmet İçi Eğitime 
Katılımlarının Dağılımı 

Hizmet İçi Eğitime Katılma Durumu Öğretmen 
f % 

Evet 156 39,1
 Hayır 244 60,9
Toplam 400 100

 

 Tablo 3.2’de, “Daha önce matematik öğretimi ile ilgili konularda hizmet içi eğitime 

katıldınız mı?” sorusuna öğretmenlerin % 60,9’unun “Hayır” cevabını verdiği görülmektedir.  

 

Sonuç olarak, öğretmenlerin yarıdan fazlasının alanlarına yönelik hizmet içi eğitim 

almadıkları söylenebilir. 
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Tablo 3.3. Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Matematik Öğretimi İle İlgili 
Konularda Hizmet İçi Eğitime Katılımlarının Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime Katılma 
Durumu 

Toplam Evet Hayır 
0-5 yıl f 43 136 179

% 24 76 100
6-10 yıl f 54 49 103

% 52,4 47,6 100
11-15 yıl f 13 16 29

% 44,8 55,2 100
16-20 yıl f 10 9 19

% 52,6 47,4 100
21 yıl ve üstü f 36 33 69

% 52,2 47,8 100
 

 Tablo 3.3’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  hizmet sürelerine göre 

matematik öğretimi ile ilgili konularda hizmet içi eğitime katılımlarına ilişkin olarak hizmet 

süresi 16-20 yıl olanların % 52,6’sının, 6-10 yıl olanların % 52,4’ünün ile 21 yıl ve üstü 

olanların % 52,2’sinin 0-5 yıl ve 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlere göre daha önce 

matematik öğretimi ile ilgili konularda hizmet içi eğitime daha fazla katıldıkları 

anlaşılmaktadır.  

 

En kıdemli olan 16-20 yıl ile 21 yıl ve üstü hizmet süresine sahip öğretmenlerin en az 

kıdeme sahip olan 0-5 yıllık öğretmenlere göre hizmet içi eğitim kurslarına daha çok katılmış 

olmalarının doğal olduğu düşünülebilir. 
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3.2. Matematik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

 

3.2.1.  Genel Konular 

Tablo 3.4. Matematik Yeni Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaç Dağılımı  

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 95 56 28 179

% 53,1 31,3 15,6 100
6-10 yıl f 45 41 17 103

% 43,7 39,8 16,5 100
11-15 yıl f 12 14 4 30

% 40,0 46,7 13,3 100
16-20 yıl f 5 10 4 19

% 26,3 52,6 21,1 100
21 yıl ve üstü f 26 20 23 69

% 37,7 29,0 33,3 100

Genel Toplam 
f 183 141 76 400
% 45,8 35,3 19,0 100

 

Tablo 3.4’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Matematik yeni 

öğretim programının uygulanışı”na ilişkin olarak % 45,8’i hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken, % 35,3’ü hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenlerin sadece 

% 19’u hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamaktadır.  

 

 Öğretmenlerden hizmeti 0-5 yıl olanların % 53,1’i,  6-10 yıl olanların % 43,7’si, 21 yıl 

ve belirtmiştir. Hizmet süresi 11-15 yıl olanların % 46,7’si, 16-20 yıl olanların % 52,6’sı ise 

hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymaktadır. 

 

Yeni öğretim programının uygulanışı ile ilgili olarak hizmet içi eğitim ihtiyacının      

% 53,1 oranla 0-5 yıl hizmeti olan öğretmenlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunu % 43,7 

ile hizmeti 6-10 yıl olanlar ve % 40 ile 11-15 yıl olanlar izlemektedir. Kıdem arttıkça 

öğretmenlerin eğitim ihtiyacı azalmaktadır.  
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Tablo 3.5. Matematik Yeni Öğretim Programında Yer Alan Becerilere İlişkin Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaç Dağılımı  

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 42 93 44 179

% 23,5 52,0 24,6 100
6-10 yıl f 38 40 24 102

% 37,3 39,2 23,5 100
11-15 yıl f 10 11 9 30

% 33,3 36,7 30,0 100
16-20 yıl f 4 10 5 19

% 21,1 52,6 26,3 100
21 yıl ve üstü f 15 33 21 69

% 21,7 47,8 30,4 100

Genel Toplam 
f 109 187 103 399
% 27,3 46,9 25,8 100

 

Tablo 3.5’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin % 46,9’u “Matematik 

yeni öğretim programında yer alan beceriler”e ilişkin olarak hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duymakta; % 27,3’ü hizmet içi eğitime ihtiyaç duymakta; % 25,8’i ise hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymamaktadır. Hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyan öğretmenlerin de 

hizmet içi eğitim ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. 

 

 Hizmeti 0-5 yıl olanların % 52’si, 6-10 yıl olanların % 39,2’si, 11-15 yıl olanların          

% 36,7’si, 16-20 yıl olanların % 52,6’sı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 47,8’i hizmet içi 

eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir..Eğitim ihtiyacının % 37,3’le 6-10 yıl ve    

% 33,3’le 11-15 yıl hizmete sahip öğretmenlerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

  

 Mesleğin başlangıcında olanlar ile 21 yıl ve üstü hizmete sahip öğretmenlerin 

programdaki becerilerle ilgili olarak daha az hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaları ilgi çekici 

bulunmuştur. 
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Tablo 3.6. Problem Çözme Stratejilerine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 38 65 75 178

% 21,3 36,5 42,1 100
6-10 yıl f 20 42 40 102

% 19,6 41,2 39,2 100
11-15 yıl f 9 9 12 30

% 30,0 30,0 40,0 100
16-20 yıl f 3 7 9 19

% 15,8 36,8 47,4 100
21 yıl ve üstü f 14 18 37 69

% 20,3 26,1 53,6 100

Genel Toplam 
f 84 141 173 398
% 21,1 35,4 43,5 100

  

Tablo 3.6’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Problem çözme 

stratejileri”ne ilişkin olarak % 43,5’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığını, % 35,4’ü hizmet 

içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 21,1’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu 

belirtmiştir. 

  

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 42,1’i, 11-15 yıl olanların % 40’ı, 16-20 yıl olanların           

% 47,4’ü, ile 21 yıl ve üstü olanların % 53,6’sı hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığını 

belirtmiştir. 6-10 yıl hizmeti olanların % 41,2’si bu konuda hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duymaktadır. 



 

 24

 

Tablo 3.7. Matematik Öğretiminde Öğrenme–Öğretme Strateji, Yöntem ve Tekniklerine 
İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 40 64 74 178

% 22,5 36,0 41,6 100
6-10 yıl f 30 43 30 103

% 29,1 41,7 29,1 100
11-15 yıl f 11 10 9 30

% 36,7 33,3 30,0 100
16-20 yıl f 2 9 7 18

% 11,1 50,0 38,9 100
21 yıl ve üstü f 15 25 28 68

% 22,1 36,8 41,2 100

Genel Toplam 
f 98 151 148 397
% 24,7 38,0 37,3 100

 

Tablo 3.7’de, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Matematik öğretiminde 

öğrenme–öğretme strateji, yöntem ve teknikleri”ne ilişkin olarak % 38’i hizmet içi eğitime 

“Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 37,3’ü hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığını,  % 24,7’si ise 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

 Öğretmenlerden hizmeti 0-5 yıl olanların % 41,6’sı ile  21 yıl ve üstü olanların 41,2’si 

hizmet içi eğitim ihtiyacı duymadığını belirtmiştir. Hizmet süresi 6-10 yıl olanların % 41,7’si 

ile 16-20 yıl olanların % 50’si hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymaktadır. Hizmeti   

11-15 yıl olan öğretmenlerin % 36,7’si ile 6-10 yıl olanların % 29,1’i bu konuda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymaktadır. Hizmet gruplarında “evet” cevabının daha az olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 3.8. Öğrencilerin Matematiğe Karşı Olumlu Tutum Geliştirebilmesi İçin Uygun 
Öğrenme-Öğretme Etkinliklerine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 54 66 58 178

% 30,3 37,1 32,6 100
6-10 yıl f 32 43 27 102

% 31,4 42,2 26,5 100
11-15 yıl f 7 12 11 30

% 23,3 40,0 36,7 100
16-20 yıl f 5 8 6 19

% 26,3 42,1 31,6 100
21 yıl ve üstü f 22 25 22 69

% 31,9 36,2 31,9 100

Genel Toplam 
f 120 154 124 398
% 30,2 38,7 31,2 100

 

  Tablo 3.8’e bakıldığında, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin 

matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilmesi için uygun öğrenme-öğretme etkinlikleri”ne 

ilişkin olarak % 38,7’sinin hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğu, % 31,2’sinin hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duymadığı, % 30,2’sinin ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

görülmektedir. “Evet” ve “hayır” seçeneklerini işaretleyenlerin oranları arasında bir fark 

görülmemektedir.  

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 37,1’inin, 6-10 yıl olanların % 42,2’sinin, 11-15 yıl 

olanların % 40’ının, 16-20 yıl olanların % 42,1’inin, 21 yıl ve üstü olanların ise % 36,2’sinin 

bu konuda hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duydukları görülmektedir. Tabloda, hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğunu belirten öğretmenlerin belli bir kıdemde yoğunlaşmadığı 

görülmüştür. 
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Tablo 3.9. Matematik Biliminin Gelişim Süreci İle Güncel Uygulamalar Arasında 
Bağlantılar Kurmaya Yönelik Etkinlikler Düzenlemeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç 
Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 49 81 49 179

% 27,4 45,3 27,4 100
6-10 yıl f 28 53 22 103

% 27,2 51,5 21,4 100
11-15 yıl f 10 11 9 30

% 33,3 36,7 30,0 100
16-20 yıl f 3 10 6 19

% 15,8 52,6 31,6 100
21 yıl ve üstü f 17 29 22 68

% 25,0 42,6 32,4 100

Genel Toplam 
f 107 184 108 399
% 26,8 46,1 27,1 100

 

Tablo 3.9’da görüldüğü gibi, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Matematik 

biliminin gelişim süreci ile güncel uygulamalar arasında bağlantılar kurmaya yönelik 

etkinlikler düzenleme”ye ilişkin olarak % 46,1’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç 

duymakta; % 27,1’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamakta; % 26,8’i ise hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymaktadır. “Evet” ve “hayır” seçeneklerini işaretleyenlerin oranları arasında bir fark 

görülmemektedir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 45,3’ünün, 6-10 yıl olanların % 51,5’inin, 11-15 yıl 

olanların % 36,7’sinin, 16-20 yıl olanların % 52,6’sının, 21 yıl ve üstü olanların ise               

% 42,6’sının hizmet içi eğitime. ”Kısmen” ihtiyaç duydukları görülmektedir. Tabloda, hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirten öğretmenlerin belli bir kıdemde yoğunlaşmadığı 

görülmekle birlikte, 16 yılın üstünde hizmeti olan öğretmenlerde eğitim ihtiyacının azalması 

bu öğretmenlerin mesleki tecrübelerine güvenmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 
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Tablo 3.10. Matematik Öğretiminde Çeşitli Araç-Gereçlerden ve Teknolojiden 
Yararlanmaya İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 49 69 61 179

% 27,4 38,5 34,1 100
6-10 yıl f 28 38 37 103

% 27,2 36,9 35,9 100
11-15 yıl f 9 13 8 30

% 30,0 43,3 26,7 100
16-20 yıl f 7 8 4 19

% 36,8 42,1 21,1 100
21 yıl ve üstü f 22 25 22 69

% 31,9 36,2 31,9 100

Genel Toplam 
f 115 153 132 400
% 28,8 38,3 33,0 100

 

Tablo 3.10’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Matematik öğretiminde 

çeşitli araç-gereçlerden ve teknolojiden yararlanma” ya ilişkin olarak % 38,3’ünün hizmet içi 

eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğu, % 33’ünün hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığı,            

% 28,8’inin ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Öğretmenlerin görüşleri 

belli bir seçenekte yoğunlaşmamakla beraber hizmet içi eğitime ihtiyaç duyanların ve 

duymayanların oranları birbirine çok yakındır. 

 

 Hizmeti 0-5 yıl olanların % 38,5’inin, 6-10 yıl olanların % 36,9’unun, 11-15 yıl 

olanların % 43,3’ünün, 16-20 yıl olanların % 42,1’inin, 21 yıl ve üstü olanların ise                 

% 36,2’sinin bu konuda hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu ifade ettikleri 

görülmüştür. Tabloya bakıldığında matematik öğretiminde çeşitli araç-gereçlerden ve 

teknolojiden yararlanmaya ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyacının belli bir kıdemde 

yoğunlaşmadığı görülmüştür. 
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Tablo 3.11. Matematik Öğretiminde Özel Gereksinimli ve Özel Eğitime Gereksinim 
Duyan Öğrencileri Dikkate Alan Uygulamalara İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç 
Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 94 65 20 179

% 52,5 36,3 11,2 100
6-10 yıl f 43 36 24 103

% 41,7 35,0 23,3 100
11-15 yıl f 13 7 10 30

% 43,3 23,3 33,3 100
16-20 yıl f 13 5 1 19

% 68,4 26,3 5,3 100
21 yıl ve üstü f 24 22 23 69

% 34,8 31,9 33,3 100

Genel Toplam 
f 187 135 78 400
% 46,8 33,8 19,5 100

 

Tablo 3.11’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Matematik 

öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan 

uygulamalar” a ilişkin olarak % 46,8’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymakta; % 33,8’i hizmet 

içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymakta; % 19,5’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymamaktadır. Bu konuda öğretmenlerin çoğunluğunun hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 52,5’inin, 6-10 yıl olanların % 41,7’sinin, 11-15 yıl 

olanların % 43,3’ünün, 16-20 yıl olanların % 68,4’ünün, 21 yıl ve üstü olanların ise               

% 34,8’inin bu konuda hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır. Hizmet süresi 

21 yıl ve üstü olan öğretmenlerden hizmet içi eğitime ihtiyaç duyanların oranının hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyan diğer hizmet sürelerine sahip öğretmenlerin oranlarında daha düşük 

olması bu öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerine olan güvenleri ile ilgili olabilir. 

 

 

 

 



 

 29

 

Tablo 3.12. Matematiğin Kendi İçinde Diğer Dersler, Ara Disiplinler ve Günlük Hayatla 
İlişkisini Kurabilecek Etkinlikler Düzenlemeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç 
Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 28 89 62 179

% 15,6 49,7 34,6 100
6-10 yıl f 30 43 30 103

% 29,1 41,7 29,1 100
11-15 yıl f 9 12 9 30

% 30,0 40,0 30,0 100
16-20 yıl f 5 7 7 19

% 26,3 36,8 36,8 100
21 yıl ve üstü f 12 26 31 69

% 17,4 37,7 44,9 100

Genel Toplam 
f 84 177 139 400
% 21,0 44,3 34,8 100

 

Tablo 3.12’de görüldüğü üzere, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  

“Matematiğin kendi içinde diğer dersler, ara disiplinler ve günlük hayatla ilişkisini 

kurabilecek etkinlikler düzenleme”ye ilişkin olarak % 44,3’ü hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duymakta, % 34,8’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamakta, % 21’i ise hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymaktadır. 
 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 49,7’si, 6-10 yıl olanların % 41,7’sinin, 11-15 yıl olanların  

% 40’ının, 16-20 yıl olanların ise % 36,8’inin bu konuda  hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç 

duyduğu,  hizmet süresi 16-20 yıl olanların % 36,8’i ile 21 yıl ve üstü olanların % 44,9’unun 

ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadıkları görülmektedir.  
 

 Tabloda, bu konuda hizmet içi eğitime % 30,0 oranla en çok ihtiyaç duyan 

öğretmenlerin 11-15 yıl hizmete sahip oldukları görülmektedir. Bunu % 29,1 oranla 6-10 yıl 

hizmete sahip öğretmenler takip etmektedir. En az eğitime ihtiyaç duyan öğretmenler ise 

mesleğin başlangıcında olan 0-5 yıl hizmete sahip öğretmenler ile 21 yıl ve üstü hizmete sahip 

olan tecrübeli öğretmenlerdir. Bu durumun, göreve yeni başlayan öğretmenlerin bilgilerinin 

taze oluşundan, 21 yıl ve üstü hizmete sahip öğretmenlerin de tecrübelerine güvenmekten 

kaynaklandığı düşünülebilir. 
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Tablo 3.13. Matematik Programına Uygun Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve 
Tekniklerine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 56 55 68 179

% 31,3 30,7 38,0 100
6-10 yıl f 23 41 39 103

% 22,3 39,8 37,9 100
11-15 yıl f 8 11 11 30

% 26,7 36,7 36,7 100
16-20 yıl f 3 5 11 19

% 15,8 26,3 57,9 100
21 yıl ve üstü f 14 22 33 69

% 20,3 31,9 47,8 100

Genel Toplam 
f 104 134 162 400
% 26,0 33,5 40,5 100

 

Tablo 3.13’te görüldüğü gibi, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  

“Matematik programına uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri”ne ilişkin olarak 

% 40,5’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamakta; % 33,5’i hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duymakta; % 26’sı ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 38’i, 11-15 yıl olanların % 36,7’si, 6-10 yıl olanların           

% 19,6’sı, 16-20 yıl olanların % 57,9’u, 21 yıl ve üstü olanların ise % 47,8’i hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymamaktadır. 

 

Tabloda, bu konuda hizmet içi eğitime % 31,3 oranla en çok ihtiyaç duyan 

öğretmenlerin mesleğin başlangıcında olan 0-5 yıl hizmete sahip öğretmenler olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 3.14. Proje Hazırlama ve Yürütme Süreç ve Tekniklerine İlişkin Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 87 59 32 178

% 48,9 33,1 18,0 100
6-10 yıl f 58 27 16 101

% 57,4 26,7 15,8 100
11-15 yıl f 17 8 5 30

% 56,7 26,7 16,7 100
16-20 yıl f 6 13 0 19

% 31,6 68,4 ,0 100
21 yıl ve üstü f 30 24 15 69

% 43,5 34,8 21,7 100

Genel Toplam 
f 198 131 68 397
% 49,9 33,0 17,1 100

 

Tablo 3.14’te, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin % 49,9’u “Proje hazırlama 

ve yürütme süreç ve teknikleri”ne ilişkin olarak hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu, % 33’ü 

hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 17,1’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymadığını belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 48,9’u, 6-10 yıl olanların % 57,4’ü, 11-15 yıl olanların        

% 56,7’si, 16-20 yıl olanların % 31,6’sı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 43,5’i hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duymaktadır. 

 

 Tabloda, bu konuda hizmet içi eğitime en fazla ihtiyaç duyan öğretmenlerin % 57,4 ile 

6-10 yıl, % 56,7 ile 11-15 yıl hizmete sahip oldukları görülmektedir. Bunu % 48,9 ile 0-5 yıl 

hizmete sahip öğretmenler izlemektedir. Hizmet içi eğitime en az ihtiyaç duyan öğretmenler 

16-20 yıl hizmete sahip olanlardır. Ancak bu kıdem grubundaki öğretmenler içinde hizmet içi 

eğitime hiç ihtiyaç duymayan yoktur. 
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3.2.2. Sayılar Öğrenme Alanı 

  

Tablo 3.15. Sayıların Öğretiminde Öğrencilerin Sayı Kavramıyla İlgili Gelişim 
Aşamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 22 62 95 179

% 12,3 34,6 53,1 100
6-10 yıl f 14 24 65 103

% 13,6 23,3 63,1 100
11-15 yıl f 3 2 25 30

% 10,0 6,7 83,3 100
16-20 yıl f 1 4 14 19

% 5,3 21,1 73,7 100
21 yıl ve üstü f 7 7 55 69

% 10,1 10,1 79,7 100

Genel Toplam 
f 47 99 254 400
% 11,8 24,8 63,5 100

 

Tablo 3.15’te, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Sayıların öğretiminde 

öğrencilerin sayı kavramıyla ilgili gelişim aşamaları”na ilişkin olarak % 63,5’i hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymadığını, % 24,8’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu,         

% 11,8’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 53,1’i, 6-10 yıl olanların % 63,1’i, 11-15 yıl olanların          

% 83,3’ü, 16-20 yıl olanların % 73,7’si, 21 yıl ve üstü olanların ise % 79,7’si hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymamaktadır. 
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Tablo 3.16. Aritmetik İşlemlerin Öğretiminde İşlemlerin Çeşitli Anlamlarını Dikkate 
Alabilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 20 53 106 179

% 11,2 29,6 59,2 100
6-10 yıl f 14 22 67 103

% 13,6 21,4 65,0 100
11-15 yıl f 2 7 21 30

% 6,7 23,3 70,0 100
16-20 yıl f 2 4 13 19

% 10,5 21,1 68,4 100
21 yıl ve üstü f 7 12 50 69

% 10,1 17,4 72,5 100

Genel Toplam 
f 45 98 257 400
% 11,3 24,5 64,3 100

 

Tablo 3.16’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin % 64,3’ü “Aritmetik 

işlemlerin öğretiminde işlemlerin çeşitli anlamlarını dikkate alabilme”ye ilişkin olarak  hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duymadığını, % 24,5’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu,    

% 11,3’ü ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 59,2’si, 6-10 yıl olanların % 65’i, 11-15 yıl olanların       

% 70’i, 16-20 yıl olanların % 68,4’ü, 21 yıl ve üstü olanların ise % 72,5’i hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34

 

Tablo 3.17. Öğrencilerin, Aritmetik İşlem İçeren Problem Çözme ve Kurma Becerilerini 
Geliştirebilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 38 75 66 179

% 21,2 41,9 36,9 100
6-10 yıl f 29 29 45 103

% 28,2 28,2 43,7 100
11-15 yıl f 5 14 11 30

% 16,7 46,7 36,7 100
16-20 yıl f 4 4 11 19

% 21,1 21,1 57,9 100
21 yıl ve üstü f 12 23 34 69

% 17,4 33,3 49,3 100

Genel Toplam 
f 88 145 167 400
% 22,0 36,3 41,8 100

 

Tablo 3.17’de, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin, aritmetik 

işlem içeren problem çözme ve kurma becerilerini geliştirebilmeye ilişkin olarak % 41,8’inin 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığı, % 36,3’ünün hizmet içi eğitime “Kısmen”  ihtiyaç 

duyduğu, % 22’sinin ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 41,9’u ile 11-15 yıl olanların % 46,7’si bu konuda  

“Kısmen” hizmet içi eğitim ihtiyacı duymaktadır.6-10 yıl olanların % 43,7’si, 16-20 yıl 

olanların % 57,9’u, 21 yıl ve üstü olanların ise % 49,3’ü hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duymamaktadır.  
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Tablo 3.18. Kesir, Ondalık Kesir, Oran, Orantı ve Yüzde Arasındaki İlişkileri 
İşlemlerde Uygulayabilme Öğretimine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 25 53 101 179

% 14,0 29,6 56,4 100
6-10 yıl f 14 22 67 103

% 13,6 21,4 65,0 100
11-15 yıl f 2 9 19 30

% 6,7 30,0 63,3 100
16-20 yıl f 1 4 14 19

% 5,3 21,1 73,7 100
21 yıl ve üstü f 7 13 49 69

% 10,1 18,8 71,0 100

Genel Toplam 
f 49 101 250 400
% 12,3 25,3 62,5 100

 

Tablo 3.18’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Kesir, ondalık kesir, 

oran, orantı ve yüzde arasındaki ilişkileri işlemlerde uygulayabilme öğretimi”ne ilişkin olarak 

% 62,5’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamakta; % 25,3’ü hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duymakta; % 12,3’ü ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

 

 Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları kıdem durumlarına göre incelendiğinde görüldüğü 

üzere, hizmeti 0-5 yıl olanların % 56,4’ü, 6-10 yıl olanların % 65’i, 11-15 yıl olanların          

% 63,3’ü, 16-20 yıl olanların % 73,7’si, 21 yıl ve üstü olanların ise % 71’i hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duymamaktadır. 
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Tablo 3.19. Kümelerle İşlemler, Sayı Kümeleri ve Sayı Kümelerinde İşlemlerin Özelliklerini 
Uygulayabilme Öğretimine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 24 49 106 179

% 13,4 27,4 59,2 100
6-10 yıl f 14 17 72 103

% 13,6 16,5 69,9 100
11-15 yıl f 1 6 23 30

% 3,3 20,0 76,7 100
16-20 yıl f 1 2 16 19

% 5,3 10,5 84,2 100
21 yıl ve üstü f 6 10 53 69

% 8,7 14,5 76,8 100

Genel Toplam 
f 46 84 270 400
% 11,5 21,0 67,5 100

 

Tablo 3.19’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Kümelerle işlemler, sayı 

kümeleri ve sayı kümelerinde işlemlerin özelliklerini uygulayabilme öğretimi”ne ilişkin 

olarak  % 67,5’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığını, % 21’i hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duyduğunu, % 11,5’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 59,2’si, 6-10 yıl olanların % 69,9’u, 11-15 yıl olanların        

% 76,7’s,, 16-20 yıl olanların % 84,2’si, 21 yıl ve üstü olanların ise % 76,8’i hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duymamaktadır. 
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Tablo 3.20. Öğrencilerin Sayısal Durumlara İlişkin Tahmin Stratejilerini 
Geliştirebilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 42 74 61 177

% 23,7 41,8 34,5 100
6-10 yıl f 26 36 41 103

% 25,2 35,0 39,8 100
11-15 yıl f 6 12 12 30

% 20,0 40,0 40,0 100
16-20 yıl f 3 6 10 19

% 15,8 31,6 52,6 100
21 yıl ve üstü f 10 17 42 69

% 14,5 24,6 60,9 100

Genel Toplam 
f 87 145 166 398
% 21,9 36,4 41,7 100

 

Tablo 3.20’de, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin sayısal 

durumlara ilişkin tahmin stratejilerini geliştirebilmeye ilişkin olarak % 41,7’si hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymadığını, % 36,4’ü hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu,        

% 21,9’u ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 41,8’i bu konuda hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç 

duyarken, 6-10 yıl olanların % 39,8’i, 11-15 yıl olanların % 40’ı, 16-20 yıl olanların              

% 52,6’sı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 60,9’u hizmet içi eğitim ihtiyacı duymamaktadır. Bu 

konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacı belli bir kıdemde yoğunlaşmamakla beraber, hizmet süresi 

arttıkça eğitim ihtiyacının azaldığı görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin deneyimlerine 

olan güvenden kaynaklanıyor olabilir. 
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3.2.3. Geometri Öğrenme Alanı 

 

Tablo 3.21. Geometri Öğretiminde Öğrencilerin Geometrik Kavramlarla İlgili Gelişim 
Aşamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 53 51 75 179

% 29,6 28,5 41,9 100
6-10 yıl f 24 26 53 103

% 23,3 25,2 51,5 100
11-15 yıl f 7 8 15 30

% 23,3 26,7 50,0 100
16-20 yıl f 2 6 11 19

% 10,5 31,6 57,9 100
21 yıl ve üstü f 12 23 34 69

% 17,4 33,3 49,3 100

Genel Toplam 
f 98 114 188 400
% 24,5 28,5 47,0 100

 

Tablo 3.21’de, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Geometri öğretiminde 

öğrencilerin geometrik kavramlarla ilgili gelişim aşamaları”na ilişkin olarak % 47’sinin  

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığı, % 28,5’inin hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç 

duyduğu, % 24,5’inin ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 

 

 Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları kıdem durumlarına göre incelendiğinde görüldüğü 

üzere,  hizmeti 0-5 yıl olanların % 41,9’u, 6-10 yıl olanların % 51,5’i, 11-15 yıl olanların      

% 50’si, 16-20 yıl olanların % 57,9’u, 21 yıl ve üstü olanların ise % 49,3’ü hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duymamaktadır. Bu konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacı belli bir kıdemde 

yoğunlaşmamakla beraber, hizmet süresi arttıkça eğitim ihtiyacının azaldığı görülmektedir. 

Bu durum, öğretmenlerin deneyimlerine olan güvenden kaynaklanıyor olabilir. 
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Tablo 3.22. Geometrik Şekiller, Şekillerin Özellikleri ve Birbirleriyle Olan İlişkilerine 
Yönelik Etkinlikler Düzenleyebilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 44 59 76 179

% 24,6 33,0 42,5 100
6-10 yıl f 29 31 43 103

% 28,2 30,1 41,7 100
11-15 yıl f 8 12 10 30

% 26,7 40,0 33,3 100
16-20 yıl f 2 6 11 19

% 10,5 31,6 57,9 100
21 yıl ve üstü f 4 30 35 69

% 5,8 43,5 50,7 100

Genel Toplam 
f 87 138 175 400
% 21,8 34,5 43,8 100

 

Tablo 3.22.’de görüldüğü gibi, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  

“Geometrik şekiller, şekillerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik etkinlikler 

düzenleyebilmeye ilişkin olarak % 43,8’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamakta; % 34,5’i 

hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymakta; % 21,8’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 42,5’i, 6-10 yıl olanların % 41,7’si, 16-20 yıl olanların        

% 57,9’u, 21 yıl ve üstü olanların ise % 50,7’si bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duymamaktadır. 11-15 yıl olanların % 40’ı ise hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç 

duymaktadır. Hizmet içi eğitime en az ihtiyaç duyan öğretmenlerin 21 yıl ve üstü hizmete 

sahip öğretmenler (% 5,8) olması doğaldır.  
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Tablo 3.23. Geometrik Cisimler, Cisimlerin Özellikleri ve Birbirleriyle Olan İlişkilerine 
Yönelik Etkinlikler Düzenleyebilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 46 64 69 179

% 25,7 35,8 38,5 100
6-10 yıl f 34 30 39 103

% 33,0 29,1 37,9 100
11-15 yıl f 12 8 10 30

% 40,0 26,7 33,3 100
16-20 yıl f 2 8 9 19

% 10,5 42,1 47,4 100
21 yıl ve üstü f 9 20 40 69

% 13,0 29,0 58,0 100

Genel Toplam 
f 103 130 167 400
% 25,8 32,5 41,8 100

 

Tablo 3.23’te görüldüğü üzere, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin 

“Geometrik cisimler, cisimlerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik etkinlikler 

düzenleyebilmeye ilişkin olarak % 41,8’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamakta; % 32,5’i 

hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymakta; % 25,8’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 38,5’i, 6-10 yıl olanların % 37,9’u, 16-20 yıl olanların         

% 47,4’ü, 21 yıl ve üstü olanların ise % 58’i hizmet içi eğitim ihtiyacı duymadığını 

belirtirken, hizmeti 11-15 yıl olanların % 40’ı bu konuda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu belirtmiştir. 

 

 Tabloda, bu konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacının en fazla % 40,0 ile 11-15 yıl 

hizmete sahip öğretmenlerde olduğu görülmektedir. Bunu, % 33,0 ile 6-10 yıl, % 25,7 ile      

0-5 yıl hizmeti olan öğretmenler izlemektedir. 16 yıl ve daha fazla hizmete sahip 

öğretmenlerin hizmet içi eğitime daha az ihtiyaç duymaları, birikimlerinin fazla olmasından 

kaynaklanıyor olabilir.  
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Tablo 3.24. Örüntü, Süsleme ve Dönüşüm Geometrisi Arasındaki İlişkileri Vurgulayan 
Etkinlikler Düzenleyebilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 67 70 42 179

% 37,4 39,1 23,5 100
6-10 yıl f 33 38 32 103

% 32,0 36,9 31,1 100
11-15 yıl f 13 12 5 30

% 43,3 40,0 16,7 100
16-20 yıl f 6 8 5 19

% 31,6 42,1 26,3 100
21 yıl ve üstü f 23 26 20 69

% 33,3 37,7 29,0 100

Genel Toplam 
f 142 154 104 400
% 35,5 38,5 26,0 100

 

Tablo 3.24’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Örüntü, süsleme ve 

dönüşüm geometrisi arasındaki ilişkileri vurgulayan etkinlikler düzenleyebilmeye ilişkin 

olarak % 38,5’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymakta; % 35,5’i hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymakta; % 26’sı ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 39,1’i, 6-10 yıl olanların % 36,9’u, 11-15 yıl olanların         

% 40’ı, 16-20 yıl olanların % 42,1’i, 21 yıl ve üstü olanların ise % 37,7’si bu konuda hizmet 

içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymaktadır. 

 

 Tabloda, bu konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacının en fazla % 43,3 ile 11-15 yıl 

hizmete sahip öğretmenlerde olduğu görülmektedir. Bunu, % 37,4 ile 0-5 yıl hizmete sahip 

öğretmenler izlemektedir. Bu konuda, hizmet içi eğitime ihtiyaç duyan, diğer hizmet 

sürelerine sahip öğretmenlerin oranları birbirine yakındır. 
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3.2.4. Ölçme Öğrenme Alanı 

 

Tablo 3.25. Ölçme Konusunda Öğrencilerin Ölçme Kavramıyla İlgili Gelişim 
Aşamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 39 68 72 179

% 21,8 38,0 40,2 100
6-10 yıl f 16 30 57 103

% 15,5 29,1 55,3 100
11-15 yıl f 3 9 18 30

% 10,0 30,0 60,0 100
16-20 yıl f 4 5 10 19

% 21,1 26,3 52,6 100
21 yıl ve üstü f 6 28 35 69

% 8,7 40,6 50,7 100

Genel Toplam 
f 68 140 192 400
% 17,0 35,0 48,0 100

 

Tablo 3.25’te, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Ölçme konusunda 

öğrencilerin ölçme kavramıyla ilgili gelişim aşamaları”na ilişkin olarak % 48’i hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymadığını, % 35’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 17’si 

ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 40,2’si, 6-10 yıl olanların % 55,3’ü, 11-15 yıl olanların        

% 60’ı, 16-20 yıl olanların % 52,6’sı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 50,7’si hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duymamaktadır. 
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Tablo 3.26. Öğrencilerin Standart Olan ve Olmayan Ölçme Birimlerini Kullanmalarını 
Sağlayacak Etkinlikler Düzenlemeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 42 63 74 179

% 23,5 35,2 41,3 100
6-10 yıl f 15 32 56 103

% 14,6 31,1 54,4 100
11-15 yıl f 4 8 18 30

% 13,3 26,7 60,0 100
16-20 yıl f 4 5 10 19

% 21,1 26,3 52,6 100
21 yıl ve üstü f 9 24 36 69

% 13,0 34,8 52,2 100

Genel Toplam 
f 74 132 194 400
% 18,5 33,0 48,5 100

 

Tablo 3.26’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  “Öğrencilerin standart 

olan ve olmayan ölçme birimlerini kullanmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleme”ye ilişkin 

olarak % 48,5’inin hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığı, % 33’ünün hizmet içi eğitime 

“Kısmen” ihtiyaç duyduğu, % 18,5’inin ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 41,3’ü, 6-10 yıl olanların % 54,4’ü, 11-15 yıl olanların        

% 60’ı, 16-20 yıl olanların % 52,6’sı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 52,2’si bu konuda hizmet 

içi eğitim ihtiyacı duymamaktadır. 
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Tablo 3.27. Öğrencilerin Ölçme, Geometri ve Cebir Alanlarını İlişkilendirmelerini 
Sağlayacak Etkinlikler Düzenlemeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 54 71 54 179

% 30,2 39,7 30,2 100
6-10 yıl f 31 31 41 103

% 30,1 30,1 39,8 100
11-15 yıl f 6 14 10 30

% 20,0 46,7 33,3 100
16-20 yıl f 4 6 8 18

% 22,2 33,3 44,4 100
21 yıl ve üstü f 14 25 30 69

% 20,3 36,2 43,5 100

Genel Toplam 
f 109 147 143 399
% 27,3 36,8 35,8 100

 

Tablo 3.27’ye göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin ölçme, 

geometri ve cebir alanlarını ilişkilendirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleme”ye ilişkin 

olarak % 36,8’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymakta; % 35,8’i hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymamakta; % 27,3’ü ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 39,7’si ile, 11-15 yıl olanların % 46,7’si bu konuda hizmet 

içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duymaktadır. Hizmeti 6-10 yıl olanların % 39,8’i, 16-20 yıl 

olanların % 44,4’ü ile, 21 yıl ve üstü olanların ise % 43,5’i hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymamaktadır. 

 

 Tabloda, bu konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacının belli bir kıdemde yoğunlaşmadığı 

görülmekle beraber eğitim ihtiyacının en fazla 0-5 yıl (% 30,2) ve 6-10 yıl (% 30,1) hizmete 

sahip öğretmenlerde olduğu görülmektedir.  



 

 45

 

Tablo 3.28. Öğrencilerin Ölçme İle İlgili Problem Çözme Becerilerini Geliştirebilmeye 
İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 44 65 70 179

% 24,6 36,3 39,1 100
6-10 yıl f 22 26 55 103

% 21,4 25,2 53,4 100
11-15 yıl f 6 8 16 30

% 20,0 26,7 53,3 100
16-20 yıl f 4 6 9 19

% 21,1 31,6 47,4 100
21 yıl ve üstü f 10 19 40 69

% 14,5 27,5 58,0 100

Genel Toplam 
f 86 124 190 400
% 21,5 31,0 47,5 100

 

Tablo 3.28’de, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  “Öğrencilerin ölçme ile 

ilgili problem çözme becerilerini geliştirebilmeye ilişkin olarak % 47,5’i hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymadığını, % 31’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 21,5’i ise 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 39,1’i, 6-10 yıl olanların % 53,4’ü, 11-15 yıl olanların         

% 53,3’ü, 16-20 yıl olanların % 47,4’ü, 21 yıl ve üstü olanların ise % 58’i bu konuda hizmet 

içi eğitim ihtiyacı duymamaktadır. 

 

 Tabloda, hizmet içi eğitime ihtiyaç duyan öğretmenlerin oranlarının, hizmet sürelerine 

göre farklılık göstermediği, oranların birbirine yakın olduğu görülmektedir.  
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3.2.5. Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı 
 

Tablo 3.29. Öğrencilerde Veri Toplama ve Yorumlama Becerisi Geliştirebilmeye İlişkin 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 51 64 64 179

% 28,5 35,8 35,8 100
6-10 yıl f 25 23 55 103

% 24,3 22,3 53,4 100
11-15 yıl f 5 7 18 30

% 16,7 23,3 60,0 100
16-20 yıl f 3 9 6 18

% 16,7 50,0 33,3 100
21 yıl ve üstü f 16 23 30 69

% 23,2 33,3 43,5 100

Genel Toplam 
f 100 126 173 399
% 25,1 31,6 43,4 100

 

Tablo 3.29’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  “Öğrencilerde veri 

toplama ve yorumlama becerisi geliştirebilmeye ilişkin olarak % 43,4’ünün hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymadığı, % 31,6’sının hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğu, % 25,1’inin 

ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 35,8’i, 6-10 yıl olanların % 53,4’ü, 11-15 yıl olanların         

% 60’ı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 43,5’i bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duymamaktadır. Hizmet süresi 16-20 yıl olanların % 15,8’i ise hizmet içi eğitime “Kısmen” 

ihtiyaç duymaktadır. 

 

  Tabloda, bu konuda, hizmet içi eğitim ihtiyacının belli bir kıdemde yoğunlaşmadığı 

görülmekle beraber % 28,5 ile 0-5 yıl hizmete sahip olan, mesleğin başlangıcındaki 

öğretmenlerde daha fazla görülmektedir. 
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Tablo 3.30. Etkinliklerde Olasılık ve İstatistik Kavramlarının Öğrencilerdeki Gelişim 
Aşamalarını Dikkate Alabilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 46 64 69 179
 % 25,7 35,8 38,5 100
6-10 yıl f 20 30 53 103
 % 19,4 29,1 51,5 100
11-15 yıl f 6 9 15 30
 % 20,0 30,0 50,0 100
16-20 yıl f 3 9 7 19
 % 15,8 47,4 36,8 100
21 yıl ve üstü f 14 19 36 69
 % 20,3 27,5 52,2 100

Genel Toplam 
f 89 131 180 400
% 22,3 32,8 45,0 100

 

Tablo 3.30’da, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin  “Etkinliklerde olasılık ve 

istatistik kavramlarının öğrencilerdeki gelişim aşamalarını dikkate alabilmeye ilişkin olarak     

% 45’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymadığını, % 32,8’i hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç 

duyduğunu, % 22,3’ü ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 38,5’i, 6-10 yıl olanların % 51,5’i, 11-15 yıl olanların          

% 50’si, 21 yıl ve üstü olanların ise % 52,2’si bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duymamaktadır. Hizmet süresi 16-20 yıl olanların % 47,4’ü bu konuda hizmet içi eğitime 

“Kısmen” ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.  

  

 Tabloda, bu konudaki eğitim ihtiyacının % 25,7 ile göreve yeni başlamış, 0-5 yıl 

hizmeti olan öğretmenlerde olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3.31. Olasılık ve İstatistik Problemlerinde Öğrencilerin Farklı Stratejileri 
Uygulamalarını ve Geliştirmelerini Sağlayacak Etkinlikler Düzenlemeye İlişkin Hizmet 
İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 61 65 52 178
 % 34,3 36,5 29,2 100
6-10 yıl f 28 32 43 103
 % 27,2 31,1 41,7 100
11-15 yıl f 8 7 15 30
 % 26,7 23,3 50,0 100
16-20 yıl f 3 10 6 19
 % 15,8 52,6 31,6 100
21 yıl ve üstü f 14 24 31 69
 % 20,3 34,8 44,9 100

Genel Toplam 
f 114 138 147 399
% 28,6 34,6 36,8 100

 

Tablo 3.31’e bakıldığında, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Olasılık ve 

istatistik problemlerinde öğrencilerin farklı stratejileri uygulamalarını ve geliştirmelerini 

sağlayacak etkinlikler düzenleme”ye ilişkin olarak % 36,8’inin  hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymadığı, % 34,6’sının hizmet içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğu, % 28,6’sının ise 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 36,5’i ile 16-20 yıl olanların % 52,6’sı bu konuda hizmet 

içi eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyarken, hizmet süresi 6-10 yıl olanların % 41,7’si, 11-15 yıl 

olanların % 50’si, 21 yıl ve üstü olanların ise % 44,9’u bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duymamaktadır. 

 

 Bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı belli bir kıdemde yoğunlaşmamakla beraber 

hizmet süresi arttıkça eğitim ihtiyacında bir azalma olduğu görülmektedir. 
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3.2.6. Cebir Öğrenme Alanı 

 

Tablo 3.32. Cebir Konusunda Öğrencilerin Cebirsel Gelişimleri İle İlgili Aşamalara 
İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 42 60 77 179
 % 23,5 33,5 43,0 100
6-10 yıl f 19 33 51 103
 % 18,4 32,0 49,5 100
11-15 yıl f 4 8 18 30
 % 13,3 26,7 60,0 100
16-20 yıl f 3 4 12 19
 % 15,8 21,1 63,2 100
21 yıl ve üstü f 10 20 39 69
 % 14,5 29,0 56,5 100

Genel Toplam 
f 78 125 197 400
% 19,5 31,3 49,3 100

 

Tablo 3.32’de, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Cebir konusunda 

öğrencilerin cebirsel gelişimleri ile ilgili aşamaları”na ilişkin olarak % 49,3’ünün hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymadığı görülmektedir. Öğretmenlerin % 31,3’ü hizmet içi eğitime 

“Kısmen” ihtiyaç duymakta; % 19,5’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 43’ü, 6-10 yıl olanların % 49,5’i, 11-15 yıl olanların        

% 60’ı, 16-20 yıl olanların % 63,2’si, 21 yıl ve üstü olanların ise % 56,5’i bu konuda hizmet 

içi eğitim ihtiyacı duymamaktadır. 

 

 Tabloda, bu konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacının belli bir kıdemde yoğunlaşmadığı, 

ancak hizmet süresi arttıkça öğretmenlerin hizmet içi eğirim ihtiyaçlarının azaldığı 

görülmektedir. Bu durum son derece doğaldır.  
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Tablo 3.33. Öğrencilerin, Cebirsel İfadelerin Çeşitli Anlamlarını Kavramalarına 
Yönelik Etkinlikler Düzenlemeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 46 64 69 179

% 25,7 35,8 38,5 100
6-10 yıl f 19 41 43 103

% 18,4 39,8 41,7 100
11-15 yıl f 6 11 13 30

% 20,0 36,7 43,3 100
16-20 yıl f 3 6 10 19

% 15,8 31,6 52,6 100
21 yıl ve üstü f 13 24 32 69

% 18,8 34,8 46,4 100

Genel Toplam 
f 87 146 167 400
% 21,8 36,5 41,8 100

 

Tablo 3.33’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin, cebirsel 

ifadelerin çeşitli anlamlarını kavramalarına yönelik etkinlikler düzenleme”ye ilişkin olarak        

% 41,8’i hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamaktadır. Öğretmenlerin % 36,5’i hizmet içi 

eğitime “Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 21,8’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu 

belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 38,5’i, 6-10 yıl olanların % 41,7’si, 11-15 yıl olanların        

% 43,3’ü, 16-20 yıl olanların % 52,6’sı, 21 yıl ve üstü olanların ise % 46,4’ü bu konuda 

hizmet içi eğitim ihtiyacı duymamaktadır. 

 

 Tabloda, bu konudaki hizmet içi eğitim ihtiyacının belli bir kıdemde yoğunlaşmadığı 

görülmüştür. 
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Tablo 3.34. Öğrencilerin Cebirsel İfadeleri Kullanarak Problem Kurma ve Çözmelerini 
Sağlayabilmeye İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

 
Hizmet Süresi 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma 
Durumu 

Toplam Evet Kısmen Hayır 
0-5 yıl f 50 58 71 179

% 27,9 32,4 39,7 100
6-10 yıl f 25 33 45 103

% 24,3 32,0 43,7 100
11-15 yıl f 7 10 13 30

% 23,3 33,3 43,3 100
16-20 yıl f 4 4 11 19

% 21,1 21,1 57,9 100
21 yıl ve üstü f 14 14 41 69

% 20,3 20,3 59,4 100

Genel Toplam 
f 100 119 181 400
% 25,0 29,8 45,3 100

 

Tablo 3.34’e göre, ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Öğrencilerin cebirsel 

ifadeleri kullanarak problem kurma ve çözmelerini sağlayabilme” ye ilişkin olarak % 45,3’ü 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamaktadır. Öğretmenlerin % 29,8’i hizmet içi eğitime 

“Kısmen” ihtiyaç duyduğunu, % 25’i ise hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. 

 

Hizmeti 0-5 yıl olanların % 39,7’si, 6-10 yıl olanların % 43,7’si, 11-15 yıl olanların       

% 43,3’ü, 16-20 yıl olanların % 57,9’u, 21 yıl ve üstü olanların ise % 59,4’ü bu hizmet içi 

eğitim ihtiyacı duymamaktadır. 

 

 Tabloda, kıdem durumlarına göre hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirten 

öğretmenlerin oranları birbirine yakın olsa da öğretmenlerin hizmet yılı arttıkça bu konudaki 

hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının azaldığı görülmektedir. Bu durumun, öğretmenlerin 

deneyimlerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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3.2.7. Ankette Verilen Konular Dışında Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Almak 
İstedikleri Diğer Konular 

 

 Araştırmaya katılan öğretmenlere ankette verilen konular dışında hizmet içi eğitim 

almak istedikleri diğer konular açık uçlu olarak sorulmuştur. Öğretmenler tarafından verilen 

cevaplar frekanslarıyla yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

 

No Cevaplar Frekans 
1 Yeni programda etkili zaman yönetimi, programın kalabalık sınıflarda 

uygulanışı 
42 

2 Etkili sınıf yönetimi 35 
3 Bilgisayar programlarının kullanımı 30 
5 Bilgisayar destekli matematik öğretimi 10 
6 Ülkemiz dışında uygulanan matematik programlarının, tanıtımı, 

uygulamaları, anlatımı, Uluslararası içerikli matematik seminer ve 
kursları 

5 

7 Mesleki yabancı dil konusunda  3 
8 Matematik sınıfı düzenleme 3 
9 Matematik dersiyle ilgili bilgisayar programlarının derste uygulanışı, bu 

programların tanıtımı ve kullanımı 
3 

10 Bilişim teknolojileri sınıfından matematik dersinde faydalanma 2 
11 İlköğretim birinci kademesindeki matematik öğretiminde kullanılan 

yöntem ve teknikler 
2 

12 Matematikte geri olan öğrencilerin bireysel eğitimi 2 
13 Özgüven ve ergenlik sorunları 1 
14 Sınav sistemi ve değişiklikler 1 
15 Matematik dersi konularını somutlaştırmaya yönelik materyal geliştirme 1 
16 Matematik dersinin anlatımında öğrenci dikkatlerinin toplanması için 

davranış teknikleri 
1 

 

Öğretmenlerin ankette verilen konular dışında katılmak istedikleri konuların başında  

“Yeni programda etkili zaman yönetimi, programın kalabalık sınıflarda uygulanışı”, ikinci 

sırada “Etkili sınıf yönetimi”, üçüncü sırada ise “Bilgisayar programlarının kullanımı” yer 

almaktadır. Bu sonuçlara göre öğretmenler yeni programa ilişkin konuları işlerken zamanla 

ilgili sıkıntı yaşamaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecinde daha verimli 

olmak istedikleri ve teknolojideki yeniliklerle ilgili kendilerini yetiştirmek istedikleri 

anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM 4 
 

ÖZET, SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 Araştırmanın bu bölümünde yapılan çalışmaların anlatıldığı özet kısmı, araştırma 

tamamlandığında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı 

olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

 

4.1. ÖZET 

 

Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim okullarında görev yapan matematik 

öğretmenlerinin hangi konularda, hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirlemektir.  

 

Araştırmada; bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 
 

1. İlköğretim okulu matematik öğretmenlerinin meslekteki kıdem yılına göre daha 

önce herhangi bir hizmet içi eğitim programına katılıp, katılmama durumları nasıldır? 

 

2. Matematik öğretmenleri matematik yeni öğretim programı ile ilgili hangi konularda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır?  

 

3. Matematik öğretmenleri öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda hangi konularda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır?  

 

4. Matematik öğretmenleri matematik öğretimi boyutunda hangi konularda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymaktadır?  

 

5. Matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları, mesleki kıdemlerine göre 

hangi konularda yoğunlaşmaktadır? 

 

Tarama modelinde olan bu araştırmanın genel evrenini Türkiye genelinde 81 ilde, 

ilköğretim okullarında görev yapan toplam 18.977 matematik öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmanın çalışma evrenini, illerin sosyo ekonomik bölgesel gelişmişlik sıralamasına göre 

yedi bilgeden az gelişmiş ve çok gelişmiş iki il olmak üzere toplam 14 ilin ilköğretim 
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okullarında görev yapan 3.134 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi, çalışma evreni olarak seçilen 14 ilin ilköğretim okullarında görev yapan toplam 

3.134 matematik öğretmeni  dikkate alınarak Anderson’un kuramsal örneklem büyüklükleri 

tablosu yardımıyla oluşturulmuştur (Balcı, 2004). Bu tabloya göre, % 5 toleransla  400 

öğretmenden oluşan bir örneklem, evreni temsil etme açısından yeterlidir. Belirlenen 

örneklemin illere göre dağılımı ise; ildeki öğretmen sayısının çalışma evreni toplamına 

oranının örnekleme alınacak toplam öğretmen sayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. 

 

İlköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duydukları konuları belirlemeye yönelik anket hazırlanmış ve belirlenen 14 ilde görev 

yapan ilköğretim okulu matematik öğretmenlerine uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 

betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada tespit edilen amaçlara yönelik 

toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli istatistiksel çözümlemeler için 

SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programından yararlanılmıştır. 

Belirtilen paket programdan yararlanılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuş, 
 

4.2. SONUÇ 

 
 Bu bölümde araştırma kapsamına alınan İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

ilköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinden anketlerle sağlanan bilgiler 

ve ulaşılan sonuçlar özet olarak verilmektedir. 
 

4.2.1. Matematik Öğretmenlerinin Kişisel Bilgilerine İlişkin Sonuçlar  
 

Araştırmaya katılan ilköğretim okulu matematik öğretmenlerden 0-5 yıl hizmeti 

olanlar % 44,8 oranla en fazla, 16-20 yıl hizmeti olanlar % 4,8 oranla en az sayıdadır   

 
Ankete katılan öğretmenlerin yarıdan fazlası (% 60,9) alanlarına yönelik hizmet içi 

eğitim almamıştır. 

 

4.2.2. Matematik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin 
Sonuçlar 

 

Ankete katılan ilköğretim okulu matematik öğretmenlerinin “Evet” ve “Kısmen” 

düzeyinde ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim konuları öncelik sırasına göre aşağıda 

sıralanmıştır: 
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Proje hazırlama ve yürütme süreç ve teknikleri (% 82,9), 

Matematik yeni öğretim programının uygulanışı (% 81,1), 

Matematik öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri 

dikkate alan uygulamalar (% 80,6), 

Matematik Yeni öğretim programında yer alan beceriler (% 74,2), 

Örüntü, süsleme ve dönüşüm geometrisi arasındaki ilişkileri vurgulayan etkinlikler 

düzenleyebilme (% 74) 

Matematik biliminin gelişim süreci ile güncel uygulamalar arasında bağlantılar 

kurmaya yönelik etkinlikler düzenleme (% 72,9), 

Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilmesi için uygun öğrenme-

öğretme etkinlikleri (% 68,9), 

Matematik öğretiminde çeşitli araç-gereçlerden ve teknolojiden yararlanma (% 67,1);  

Matematiğin kendi içinde diğer dersler, ara disiplinler ve günlük hayatla ilişkisini 

kurabilecek etkinlikler düzenleme (% 65,3), 

Öğrencilerin ölçme, geometri ve cebir alanlarını ilişkilendirmelerini sağlayacak 

etkinlikler düzenleme (% 64,1), 

Olasılık ve istatistik problemlerinde öğrencilerin farklı stratejileri uygulamalarını ve 

geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleme (% 63,2), 

Matematik öğretiminde öğrenme–öğretme strateji, yöntem ve teknikleri (% 62,7), 

Matematik programına uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri (% 59,5), 

Öğrencilerin sayısal durumlara ilişkin tahmin stratejilerini geliştirebilme (% 58,3), 

Geometrik cisimler, cisimlerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik 

etkinlikler düzenleyebilme (% 58,3), 

Öğrencilerin, aritmetik işlem içeren problem çözme ve kurma becerilerini 

geliştirebilme (% 58,3), 

Öğrencilerin, cebirsel ifadelerin çeşitli anlamlarını kavramalarına yönelik etkinlikler 

düzenleme (% 58,3), 

Öğrencilerde veri toplama ve yorumlama becerisi geliştirebilme (% 56,7), 

 Problem çözme stratejileri (% 56,5), 

Geometrik şekiller, şekillerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik 

etkinlikler düzenleyebilme (% 56,3), 

Etkinliklerde olasılık ve istatistik kavramlarının öğrencilerdeki gelişim aşamalarını 

dikkate alabilme (% 55,1), 
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Öğrencilerin cebirsel ifadeleri kullanarak problem kurma ve çözmelerini sağlayabilme   

(% 54,8), 

Geometri öğretiminde öğrencilerin geometrik kavramlarla ilgili gelişim aşamaları (% 

53), 

Öğrencilerin ölçme ile ilgili problem çözme becerilerini geliştirebilme (% 52,5), 

Ölçme konusunda öğrencilerin ölçme kavramıyla ilgili gelişim aşamaları  (% 52), 

Öğrencilerin standart olan ve olmayan ölçme birimlerini kullanmalarını sağlayacak 

etkinlikler düzenleme (% 51,5), 

Cebir konusunda öğrencilerin cebirsel gelişimleri ile ilgili aşamaları (% 50,8), 

Kesir, ondalık kesir, oran, orantı ve yüzde arasındaki ilişkileri işlemlerde 

uygulayabilme öğretimi (% 37,6), 

Sayıların öğretiminde öğrencilerin sayı kavramıyla ilgili gelişim aşamaları (% 36,6), 

Aritmetik işlemlerin öğretiminde işlemlerin çeşitli anlamlarını dikkate alabilme (% 

35,8), 

Kümelerle işlemler, sayı kümeleri ve sayı kümelerinde işlemlerin özelliklerini 

uygulayabilme öğretimi (% 32,5). 

 

Genel olarak, hizmet içi eğitim ihtiyaçları belli bir kıdemde yoğunlaşmamakla beraber 

hizmet süresi arttıkça hizmet içi eğitim ihtiyacında azalma söz konusudur.  

 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin ankette verilen konular dışında en fazla hizmet içi 

eğitim almak istedikleri ilk 3 konu “Yeni programda etkili zaman yönetimi, programın 

kalabalık sınıflarda uygulanışı”, “Etkili sınıf yönetimi” ve “Bilgisayar programlarının 

kullanımı”dır. 

 

4.3. ÖNERİLER 

 

Araştırma bulguları ve sonuçları doğrultusunda geliştirilen bazı öneriler ise şunlardır: 

1. İlköğretim okulu matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitime en çok ihtiyaç 

duydukları proje hazırlama ve  yürütme süreç ve  teknikleri, matematik öğretiminde özel 

gereksinimli ve  özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar, 

matematik yeni öğretim programının uygulanışı, örüntü, süsleme ve dönüşüm geometrisi 

arasındaki ilişkileri vurgulayan etkinlikler düzenleyebilme, öğrencilerin matematiğe karşı 

olumlu tutum geliştirebilmesi için uygun öğrenme-öğretme etkinlikleri, matematik yeni 
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öğretim programında yer alan beceriler konularında hizmet içi eğitim etkinlikleri öncelikli 

olarak planlanmalıdır. 

 

2. Ankette yer alan konular dışında “Yeni programda etkili zaman yönetimi programın 

kalabalık sınıflarda uygulanışı”, “Etkili sınıf yönetimi” ve “Bilgisayar programlarının 

kullanımı” konularında da öğretmenler hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle bu 

konularda da hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. 

 

3.Mesleğe yeni başlayan matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları göz 

ardı edilmeyecek oranlardadır. Bu verilerden yola çıkılarak matematik öğretmeni yetiştiren 

eğitim fakültelerinin programları gözden geçirilerek değerlendirilmelidir.  

 

4.Hizmet içi eğitim programının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde 

Hizmet İçi Eğitim Dairesi üniversitelerle işbirliği yapmalı, İlköğretim okullarında görevli tüm 

matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimden geçirilmesi hedeflenmelidir. 

 

5.Hizmet içi eğitim etkinlikleri içerik ve uygulama bakımından öğretmenlerin 

ihtiyaçlarına, isteklerine ve beklentilerine cevap verecek nitelikte olmalı ve bu faaliyetler 

öğretmenler açısından uygun zamanlarda yapılmalıdır. 

 

 6.Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler yönetici ve öğretmenlerin bütün 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olmalı ve programın amaçladığı bilgi ve beceriler, 

katılımcıların öğrenmelerini kolaylaştırıcı yöntem-teknik ve araç-gereç kullanılarak, 

alanlarında uzman, donanımlı kişilerce verilmelidir.  

 

7. Hizmet içi eğitim etkinlikleri iş basında eğitimin uygulanabilirliği ve öğretmenlerin 

mesleki gelişimlerinin daha yakından izlenebilmesi açısından yerel olarak düzenlenmeli, 

öğretmenlerin çalışma programlarını aksatmayacak şekilde planlanmalıdır. 

 

8 İlköğretim okulu matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları 

konularda bilgi iletişim teknolojisi alt yapısından yararlanarak uzaktan eğitim modeli 

geliştirilmelidir. 
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 9. Öğretmenler hizmet içi eğitim programlarına katılım yönünde teşvik edilip 

desteklenmelidir. 

 10. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları her yıl düzenli olarak bu tür 

araştırmalarla tespit edilmeli, ihtiyaca uygun kurslar açılmalıdır. 

 

11. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim yoluyla profesyonel gelişimlerinin sağlanması için 

okul yöneticileri teşvik edici olmalıdır. 

 

 12. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılabilmek için yapılan öğretmen müracaatları 

objektif değerlendirilmelidir. 

 

 13. Hizmet içi eğitim uygulamalarının sonunda objektif kriterlere göre değerlendirme 

yapılmalı, katılan öğretmenlerin öğrendiklerini okullarında uygulayabilmeleri için gerekli 

ortamlar sağlanmalı ve uygulamanın yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir. 

 

14. Her öğretmenin yılda en az bir kere hizmet içi eğitim faaliyetine katılması 

sağlanmalıdır. 

 

15. Hizmet içi eğitim faaliyetine katılmayı isteğe bağlı olmaktan çıkaracak yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

16. Hizmet içi eğitim faaliyetleri süreklilik taşımalıdır. 

 

17. Bu tür ihtiyaç belirleme araştırmaları diğer  branştaki öğretmenler için de 

yapılmalıdır.  
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Ek-1 

ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

1.Anketin uygulanacağı ilköğretim okulunun seçiminde, okulun bulunduğu yerleşim 
birimindeki eğitim başarı sıralaması esas alınacaktır. Ayrıca, seçilen bu okullara anketlerin 
dağıtımı başarı sıralamasındaki iyi, orta ve düşük düzeyler göz önüne alınıp eşit olarak 
yapılacaktır. 

 
2.Anket uygulamak üzere okul belirlenirken il merkezinde ve ilçelerde olan okulların 

seçiminde dengeli bir dağılım izlenecektir. 
 
3.Anket sorularına verilecek cevapların doğruluğu araştırmanın geçerlilik ve 

güvenirliğini belirleyeceği için anket sorularının okunup cevaplanmasında gerekli titizliğin 
gösterilerek süresi içerisinde uygulanması ve 05.10.2007 tarihine kadar Bakanlığımıza 
gönderilmesi gerekmektedir. 

 
4.Her il, aşağıdaki tabloda gösterilen sayıdaki anketi illerinde bulunan ilgili okullarda 

uygulanmasını sağlayarak verilen süre içinde doldurulup gönderilmesi için gerekli önlemleri 
alacaktır. 
 

İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz. 
 
  MEB 
   EARGED BAŞKANLIĞI 
   earged@meb.gov.tr 

İrtibat Tel: (312) 230 36 44 / 4155  (Çiğdem KAYA) 
   2304722 / 4155   

 
İlköğretim Okulu Matematik Öğretmenlerine Uygulanacak Anketlerin İllere Göre 

Dağılımı 
BÖLGE İL Uygulanacak Anket Sayısı 
Marmara Kocaeli 44 

Çanakkale 15 
Akdeniz Antalya 52 

Kahramanmaraş 44 
Ege Denizli 32 

Afyon 29 
İç Anadolu Eskişehir 23 

Yozgat 24 
Karadeniz Zonguldak 20 

Gümüşhane 10 
Doğu Anadolu Elazığ 26 

Muş 19 
Güneydoğu Anadolu Gaziantep 46 

Şırnak 16 
Genel Toplam 400 
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EK-2: 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ANKETİ 

 
 

Sayın Matematik Öğretmeni, 
 

Bu anket, ilköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin mesleklerini 
yaparken ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim konularını iki ana başlık altında (matematik alan bilgisi, 
öğretmenlik meslek bilgisi) belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 
 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm anketi dolduran öğretmenlere ait kişisel 
bilgileri içermektedir. İkinci bölüm ise matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

 

Ankete vereceğiniz cevapların doğruluk ve içtenliği araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği 
açısından önemlidir. Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Anket 
sorularını cevaplandırırken uygun gördüğünüz seçeneklerden yalnızca bir tanesine (x) işareti 
koymanız yeterlidir. Lütfen hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

İlgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
 
 

Sorumlu Kişi : Çiğdem KAYA  
 
MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme  
Dairesi Başkanlığı 
Adres:GMK Bulvarı No:109/5 
                             Maltepe/ANKARA  
 

Tel:0312   2303644 /4156 
                 2304722 /4156 

 
 
 
 
 
 

ANKET SORULARI 
 
 
 
 

I. BÖLÜM 
 

Kişisel Bilgiler 
 

1.  Görev yaptığınız il: ………………………………                                         
 

2. Öğretmenlik mesleğindeki toplam hizmet süreniz. 
 

1. (   )  0-5 yıl 
2. (   )  6-10 yıl 
3. (   )  11-15yıl 
4. (   )  16-20yıl 
5. (   )  21yıl ve üstü 
 

3. Daha önce matematik öğretimi ile ilgili konularda hizmet içi eğitime katıldınız mı? 
  

1. (   ) Evet                  2. (   ) Hayır 
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II. BÖLÜM 
 
 
 
 

            B) Öğretmenlik Meslek Bilgisine İlişkin Konular 
 

 

Anketin bu bölümünde yer alan konular ile ilgili hizmet içi eğitime ihtiyaç duyma düzeyinizi 
yalnızca bir seçeneği (x) ile işaretleyerek belirtiniz. 

 
 

HİZMET İÇİ EĞİTİME İHTİYAÇ 
DUYULABİLECEK KONULAR 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç 
Duyuyor musunuz?  

Evet  Kısmen Hayır 
Genel 

1 Matematik yeni öğretim programının uygulanışı     (  )        (  )         (  ) 
2 Matematik yeni öğretim programında yer alan beceriler     (  )        (  )         (  ) 
3 Problem çözme stratejileri     (  )        (  )         (  ) 
4 Matematik öğretiminde öğrenme–öğretme strateji, yöntem ve 

teknikleri 
    (  )        (  )         (  ) 

5 Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilmesi için 
uygun öğrenme-öğretme etkinlikleri  

    (  )        (  )         (  ) 

6 Matematik biliminin gelişim süreci ile güncel uygulamalar 
arasında bağlantılar kurmaya yönelik etkinlikler düzenleme  

    (  )        (  )         (  ) 

7 Matematik öğretiminde çeşitli araç-gereçlerden ve teknolojiden 
yararlanma 

    (  )        (  )         (  ) 

8 Matematik öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime 
gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar  

    (  )        (  )         (  ) 

9 Matematiğin kendi içinde diğer dersler, ara disiplinler ve günlük 
hayatla ilişkisini kurabilecek etkinlikler düzenleme 

    (  )        (  )         (  ) 

10 Matematik programına uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve 
teknikleri 

    (  )        (  )         (  ) 

11 Proje hazırlama ve yürütme süreç ve teknikleri     (  )        (  )         (  ) 
Sayılar  

12 Sayıların öğretiminde öğrencilerin sayı kavramıyla ilgili gelişim 
aşamaları  

    (  )        (  )         (  ) 

13 Aritmetik işlemlerin öğretiminde işlemlerin çeşitli anlamlarını 
dikkate alabilme 

    (  )        (  )         (  ) 

14 Öğrencilerin, aritmetik işlem içeren problem çözme ve kurma 
becerilerini geliştirebilme 

    (  )        (  )         (  ) 

15 Kesir, ondalık kesir, oran, orantı ve yüzde arasındaki ilişkileri 
işlemlerde uygulayabilme öğretimi 

    (  )        (  )         (  ) 

16 Kümelerle işlemler, sayı kümeleri ve sayı kümelerinde işlemlerin 
özelliklerini uygulayabilme öğretimi 

    (  )        (  )         (  ) 

17 Öğrencilerin sayısal durumlara ilişkin tahmin stratejilerini 
geliştirebilme 

    (  )        (  )         (  ) 

Geometri  
18 Geometri öğretiminde öğrencilerin geometrik kavramlarla ilgili 

gelişim aşamaları 
    (  )        (  )         (  ) 

19 Geometrik şekiller, şekillerin özellikleri ve birbirleriyle olan 
ilişkilerine yönelik etkinlikler düzenleyebilme 

    (  )        (  )         (  ) 

20 Geometrik cisimler, cisimlerin özellikleri ve birbirleriyle olan 
ilişkilerine yönelik etkinlikler düzenleyebilme  

    (  )        (  )         (  ) 

21 Örüntü, süsleme ve dönüşüm geometrisi arasındaki ilişkileri 
vurgulayan etkinlikler düzenleyebilme 

    (  )        (  )         (  ) 
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HİZMET İÇİ EĞİTİME İHTİYAÇ 
DUYULABİLECEK KONULAR 

Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç 
Duyuyor musunuz? 

Evet  Kısmen Hayır 
Ölçme  

22 Ölçme konusunda öğrencilerin ölçme kavramıyla ilgili gelişim 
aşamaları 

    (  )        (  )         (  ) 

23 Öğrencilerin standart olan ve olmayan ölçme birimlerini 
kullanmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleme 

    (  )        (  )         (  ) 

24 Öğrencilerin ölçme, geometri ve cebir alanlarını 
ilişkilendirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleme 

    (  )        (  )         (  ) 

25 Öğrencilerin ölçme ile ilgili problem çözme becerilerini 
geliştirebilme  

    (  )        (  )         (  ) 

Olasılık ve İstatistik  
26 Öğrencilerde veri toplama ve yorumlama becerisi geliştirebilme      (  )        (  )         (  ) 
27 Etkinliklerde olasılık ve istatistik kavramlarının öğrencilerdeki 

gelişim aşamalarını dikkate alabilme 
    (  )        (  )         (  ) 

28 Olasılık ve istatistik problemlerinde öğrencilerin farklı stratejileri 
uygulamalarını ve geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler 
düzenleme 

    (  )        (  )         (  ) 

Cebir  
29 Cebir konusunda öğrencilerin cebirsel gelişimleri ile ilgili 

aşamaları  
    (  )        (  )         (  ) 

30 Öğrencilerin, cebirsel ifadelerin çeşitli anlamlarını kavramalarına
yönelik etkinlikler düzenleme 

    (  )        (  )         (  ) 

31 Öğrencilerin cebirsel ifadeleri kullanarak problem kurma ve 
çözmelerini sağlayabilme 

    (  )        (  )         (  ) 

 
 

            c) Ankette verilen konular dışında hizmet içi eğitim almak istediğiniz diğer konuları 
belirtiniz. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………... Anketimiz Bitmiştir. Teşekkür ederiz 
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