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ÖĞRETİM YÜKÜNÜN ANALİZİ  

 

BÖLÜM I  
 

GİRİŞ 
 
Yirmi birinci yüzyıla girerken, Türkiye, bir yandan politik, toplumsal, ekonomik ve 

teknolojik değişme süreci içinde gittikçe küreselleşen dünyada demokratikleşme ve 
kalkınma deneyimi yaşamaktadır; öte yandan, eğitim sistemini, yetişmekte olan 
gençlerine, çağa uyum sağlayıcı davranışları kazandıracak biçimde geliştirmeye 
çalışmaktadır. 

 
Gerçekte, Türk toplumunda eğitim alanında devletin liderliği ve sorumluluğu 

geleneği,  ilk kuruluş yıllarından beri gelişmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde de 
eğitim, ulusal idealleri gerçekleştirmek, çağdaş ve dinamik bir toplum yaratmak için bir 
araç olarak görülmüştür. Bu amaçla, çeşitli girişimler yapılmış, eğitim alanına olukça 
büyük paralar yatırılmış, yeni eğitim kurumları açılarak yaygınlaştırılmış  ve karşılaşılan 
sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır. 

 
Ancak, çeşitli kaynaklarda da belirtildiği gibi eğitimde sağlanan sayısal gelişmelere; 

okul, öğretmen ve öğrenci sayılarındaki artışlara karşın,eğitim alanında amaçlanan verim 
sağlanamamış; bölgelere, yerleşme birimlerine ve cinsiyete göre olan dengesizlikler 
önlenememiştir. Bu durumun, her düzeyde, eğitimin niteliğini ciddî olarak zedelediği 
görülmektedir (Kaya, 1993, s.173). 

 
Bilindiği gibi eğitim, genelde okullar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Okul eğitiminin 

temel  ögelerini; öğrenci, öğretmen, yönetici ve eğitim programları ile bina, araç-gereç 
gibi fizikî koşullar  oluşturur. Bu ögeler içerisinde en önemlisi, öğrencilere, toplumca 
istenen davranışların kazandırılması için en uygun ve etkili eğitim ortamlarını 
hazırlayacak olan öğretmenlerdir. Bu bakımdan öğretmen, eğitimin niteliğini doğrudan 
etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Denilebilir ki her toplum okulları; okullar da 
öğretmenleri kadar güçlüdür. Bu nedenle, öğretmenlerin yetiştirilmesi, istihdamı ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sistemin en önemli konularından biri olmaktadır. 
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İstihdam Politikası ve Uygulaması: 

 
Türkiye'de öğretmen istihdam politikasının temellerini, yasalar, yönetmelikler, 

hükûmet programları, Millî Eğitim Şûraları, Kalkınma Plânları, bilimsel raporlar ile yetkili 
kişilerin görüşleri oluşturmaktadır. 

 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 46. maddesinde, "Öğretmenlerin bölge 

hizmeti" başlığı altında, "Öğretmenlikte, yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak  
esastır" hükmü bulunmaktadır. 

 
XII. Millî Eğitim Şûrasında, bölgeler  ve iller arasında öğretmen dağılımındaki 

dengesizliklerin giderilmesi gereğine işaret edilmiştir (MEB, 1988, s.32). XIV. Millî 
Eğitim Şûrası hazırlık dokümanında da, kentlerde öğretmenlerin yüzde onundan 
fazlasının hiç ders okutmadığı, başka bir deyişle öğretmen dağılımında bölgeler ve 
yerleşim birimlerine göre denge sağlanamadığı vurgulanmıştır (MEB, 1993, s.13). 

 
Kalkınma plânlarındaki görüşler, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi; 

gerek duyulan sayı ve nitelikte öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen açığını kapatmak için 
ivedi önlemlerin alınması, öğretmen dağılımının dengelenmesi ve onlardan azamî 
derecede yararlanılması şeklinde özetlenebilir. 

 
V. Beş Yıllık Kalkınma Plânında, nitelikli ve deneyimli elemanların ihtiyaç duyulan 

bölgelerde istihdamının, ücret politikası ve çalışma şartlarında yapılacak iyileştirmeler 
yoluyla sağlanacağı görüşü yer almaktadır (DPT, 1985, ss.140-141). VI.Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında da öğretmen sayısındaki artışlara karşın, kurumlar ve bölgeler 
arasındaki dengesizliklerin giderilemediği belirtilmiştir (DPT, 1989, s.342). 

 
8-9 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da toplanan "Öğretmen Yetiştirme Danışma 

Kurulu" toplantısında istihdam politikası ve sorunları tartışılmıştır. Hazırlanan  raporda, 
aşağıdaki önerilere yer verilmiştir: 

 
  "Millî eğitimimizde temel per sonel politika ve uygulamalar ı saptanmalı, buna 

uygun düzenlemeler le uygulama  ilkeler i belir lenmelidir . Millî eğitimde 
belir lenecek personel politika  ve uygulamalar ı, genel istihdam politikalar ı ve 

öğretmen yetiştirme sistemiyle tutar lı olmalıdır ." 
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  "Dengeli bir  öğretmen dağılımını sağlayabilmek için yer leşim bir imler inin (il, 

ilçe) ve  o yer leşim bir imler inde bulunan okullar ın ihtiyacı sağlıklı bir  şekilde 

ayr ı ayr ı saptanmalı ve istihdam politika ve uygulama lar ına göre düzenlenip 
yürütülmelidir ." 

 

  "Okullarda öğretmen yığılma lar ını önlemek ve dengeli dağılımı sağlamak için 
okul  kadrolar ı rasyonel biçimde belir lenmelidir  (MEB. 1992, ss 201-204 ). 

 
Bunun yanında, Millî Eğitim eski bakanlarından Akyol, 1989 yılında göreve 

başlarken, öğretmenlerin yetiştirilmesinde ve istihdamında ciddî zorluklar olduğunu; 
atama ve yer değiştirmelerin eğitim hizmetlerinde denge sağlayacak adil bir personel 
politikasına bağlanacağını söylemiştir (MEB, 1989, ss.7-14). 

 
Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt ölçüsünde verimli ve dengeli bir biçimde 

yürütülmesini sağlamak üzere, öğretmen ihtiyacını belirleyerek istihdamı düzenlemek; 
atama ve nakil işlemlerini objektif ölçütlere göre yapmak; öğretmenlere yurdun çeşitli  
yerlerinde görev yapma hak ve yükümlülüğünü getirmek amacıyla, 1949 yılından 
itibaren çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır. 

 
İlkokul öğretmenlerinin atanmalarıyla ilgili olan 1949  yönetmeliğini, 1960, 1962, 

1976, 1979, 1981, 1984 ve 1990 yıllarında çıkarılan yönetmelikler izlemiştir. 
 
9.ll.l979 tarih ve l6804 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atama 

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Türkiye 4 hizmet bölgesine ayrılarak,l5.l0.l978 
tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere her bölgede 3 yıl çalışma (rotasyon) 
esası getirilmiştir. l984 yılında çıkarılan yönetmenlik ile de, öğretmenlere 5 hizmet 
bölgesinde, belirli sürelerde toplam 25 yıl çalışma hükmü konmuştur. 3.8.l990 tarih ve 
20590 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle de bu kez Türkiye 2 hizmet 
bölgesine ayrılmış, l978 yılından sonra göreve başlayanlara, zorunlu hizmet bölgesi 
olarak saptanan illerde 4 yıl çalışma zorunluluğu konmuştur.Daha sonra öğretmen 
sağlamada zorluk çekilen hizmet bölgelerinin belirli illerinde zorunlu çalışma süresi 2 yıla 
kadar indirilerek, bu illerde 2 yıl görev yapanlara bölge, 3 yıl görev yapanlara il 
isteyebilme hakkı verilmiştir (Çakıroğlu,1994, s.28). 

 
1990 Atama ve Yer Değiştrme Yönetmeliği ile standart kadro  uygulanmasına da 

başlanmıştır. İlgili yönetmeliğin 6. Maddesi öğretmen atamalarının; öğrenci ve derslik 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
8

sayısı, öğretim şekli, branşlar, ders yükü  gibi  ögeler dikkate alınarak, okul ve kurumlar 
bazında saptanan standart  kadro sayısına göre gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

Ayrıca, 13.4.1990 gün ve 20491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan KHK ile, illere, 
öğretmenlerin il içindeki görev yerlerinin belirlenmesi ve yerlerinin değiştirilmesi yetkisi 
verilerek, yine  adil ve dengeli bir dağılımın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

 
Tüm bu gelişim ve girişimler incelendiğinde Türkiye'de öğretmen istihdam politika 

ve stratejilerinin dayandığı temeller şöyle özetlenebilir: 
 
Öğretmen açıs ından: 
 
1. Yurdun her yerinde görev yapma sorumluluğu 
 
2. Atama ve yer değiştirmelerde yasalardan eşit olarak yararlanma hakkı 
 

Devlet açısından: 
 
1.Dengeli bir dağılım sağlayarak, eğitim hizmetlerini; her bölgeye, her yerleşim 

birimine, her öğretim düzeyine ve her tür okula eşit oranda götürebilme. 
 
2. Her öğretmenden maksimum oranda yararlanabilme. 
 
Ancak, tüm bu girişimlere ve çabalara karşın, dengeli bir  öğretmen dağılımı 

sağlanamamış, rotasyon çeşitli nedenlerle amacına ulaşamamış; standart kadro 
uygulamasından da beklenen sonuç alınamamıştır. Araştırma ekinde verilen grafiklerde 
de açıkça görülebileceği gibi, coğrafî bölgelere göre, standart kadro ile öğretmen 
sayısındaki açık ve fazlalıklar arasında farklılık bulunmaktadır (Ek B). 

 
Öğretmen İstihdamı ve Sorunları: 

 
Türkiye'de öğretmen istihdamını etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. 
 
Cumhuriyetin başlangıç yıllarında en önemli sorun, yeterli sayı ve nitelikte 

öğretmenin bulunmayışı olmuştur. Zaman içinde öğretmen açığının büyük boyutlara 
ulaşması, çeşitli kaynaklardan öğretmen sağlanarak istihdamını gerektirmiştir. Bu sorunu 
ortadan kaldırmak için öğretmen yetiştiren kurumlar 1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile 
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üniversitelere bağlanmıştır. Ancak, öğretmen yetiştirmede hem nicelik hem de nitelik 
tartışması ile istihdam sorunu sürmektedir. 

 
Öğretmen istihdamını olumsuz yönde etkileyen diğer bir etmen, ekonomik ve 

sosyal sorunlardır. Öğretmenin sosyal statüsü yanında ekonomik koşullar, kimi 
branşlardaki nitelikli ve deneyimli öğretmenlerin özel okul, dersane ve kurumlara 
kaymalarına yol açmaktadır. 

 
Politik baskı ve müdahaleler, öğretmen istihdamında adalet ve eşitlik ilkesini 

zedeleyen ve öğretmenleri huzursuz eden diğer bir etmendir. 
 
Öte yandan, kalkınmada öncelikli birçok ili içine alan Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin durumları, onların bu bölgelerden kaçmalarına 
neden olmaktadır.  

 
Öğretmen istihdamını etkileyen başka bir etmen, öğretmenlerin atanma ve yer 

değiştirmeleridir. Özellikle hastalık, eş durumu ve çocuk okutmaya dayalı olarak yapılan 
atama ve nakiller istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. 

 
Son zamanlarda kimilerince, ülkemizde ihtiyaçtan fazla öğretmen yetiştirildiğinin 

iddia edilmesine karşın, V. Beş Yıllık Kalkınma Plânında branşlara göre öğretmen açığı 
bulunduğu belirtilmektedir.  

 
Yapılan incelemeler; coğrafî bölgeler, iller (bazı büyük illerin kendi içlerinde de 

dengesiz dağılım vardır), yerleşim birimleri, okul türleri, branşlar ve öğretmen-öğrenci 
oranlarında dengesizlikler olduğunu göstermektedir. I., II., ve III., hizmet bölgelerinde 
fazla öğretmen sayısının açık öğretmen sayısından çok olmasına karşın, IV. ve V. hizmet 
bölgelerinde açık öğretmen sayısının fazla öğretmen sayısından çok olduğu 
söylenmektedir (DPT, 1984, s.169). 

 
Nitekim, Millî Eğitim eski bakanlarından Akyol, 1990-1991 öğretim yılı mesajında; 

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve batı bölgelerindeki kırsal 
kesimlerde okulların öğretmensizlik nedeni ile kapalı olup derslerin boş geçtiğini; 
kalkınmış yörelerde ise öğretmen fazlalığı bulunduğu için bir öğretmene 3-5 saat ders 
düştüğünü belirtmiştir (Akyol, 1990, s.10). 
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Aynı şekilde, yine Millî Eğitim eski bakanlarından Toptan, öğretmen dağılımında 
dengesizlikler bulunduğunu; çeşitli branşlardaki 39109 öğretmen ihtiyacına karşın, 
28369 öğretmen fazlası olduğunu söylemiştir. Toptan; öğretmen ihtiyacının fazla olduğu 
İngilizce, beden eğitimi, müzik, resim-iş, teknik resim, elektrik ve elektronik gibi branşlar 
yanında; matematik, fen bilgisi, biyoloji, tarih, coğrafya ve Fransızca alanlarında 
öğretmen fazlası olduğunu vurgulamıştır (Toptan, 1992, s.36). Bu açıklamalar, günlük 
gazeteler yoluyla kamuoyuna da yansıtılmıştır (Hürriyet, 1990, s.1). 

 
Öte yandan, 1988 UNESCO Raporlarında Türkiye genelinde ilk ve orta öğretim 

kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 32 olarak gösterilmiştir. Bu sayı, 
diğer ülkelerle karşılışıldığında yüksek çıkmaktadır. Türkiye, bu konuda, dünyada 124 
ülkeden sonra yer almaktadır (UNESCO, 1988, ss.3-84). Bu oran, eğitim kademeleri ve 
hizmet bölgelerine göre de farklılık göstermektedir. 

 
Kuşkusuz, dengeli bir öğretmen dağılımının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli 

önlemler gereklidir. Ancak, nakiller, ders programlarındaki değişmeler, öğrenci sayıları, 
sınıf geçme, ders geçme ve kredi sistemi gibi ögelerin etkili olduğu dinamik bir ortam 
içinde mevcut duruma dayalı olarak yapılacak bir ihtiyaç saptaması da yanıltıcı olabilir. 
Bu açıdan, öğretmen ihtiyacının gerçekçi olarak belirlenebilmesi için: 1) Öğretmenlerin 
okutmakla yükümlü oldukları ders saatleri, 2) Öğretmenlerin okutmaları gereken esas ve 
yardımcı dersler, 3) Okullardaki sınıf sayıları ve sınıflardaki öğrenci mevcutları gibi 
etmenlerin dikkate alınması gerekir. 

 
Ayrıca, Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtildiği gibi, standartların saptanması da 

son derece önemlidir (Baloğlu, 1990, s.80). 
 

İstihdam ve Öğretim Yükü 
 
Bilindiği gibi, öğretmen istihdamı ile öğretmenlerin "öğretim yükleri" arasında 

yakın bir ilişki vardır. 
 
Öğretim yükü, dar anlamda, öğretmenin ders yükü ile eş anlamda kullanılmakta ve 

çoğu kez "öğretmenin sınıfta öğrencilerle birlikte harcadığı sürenin miktarı" olarak 
tanımlanmaktadır. 
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Ancak kimi eğitimciler, öğretim yükünü daha geniş olarak tanımlamakta ve 
öğretmenin görevleri ile direkt ilişkili olan tüm etkinlikleri kavramın içine almaktadır. Bu 
anlamda öğretim yükü ; ders hazırlığı, ödev düzeltme, sınav hazırlama,sınav kâğıtlarını 
değerlendirme, danışma ve rehberlik, yönetim işlerinde çalışma gibi ders içi ve ders dışı 
tüm etkinlikleri kapsamaktadır (Dejnozka ve Kapel, 1990,s. 519). 

 
Böylece, geniş anlamda öğretim yükü , "bir öğretmenin ders vermek, ders hazırlığı 

yapmak, ödev düzeltmek ve okuldaki öteki eğitim çalışmalarına katılmak için bir haftada 
harcadığı zamanın saat olarak tutarı " olmaktadır (Oğuzkan, 1993, s.135). 

 
Nitekim, Kalkınma Plânlarında, Şûra dokümanlarında ve ilgili raporlarda ara ara  

"öğretim yükü" konusuna değinilmektedir. 
 
VII. Millî Eğitim Şûrası Raporunda; "Öğretmenlerin yalnız ders içi çalışmaları 

değil, ders dışı çalışmaları da değerlendirilmelidir" denilmektedir (MEB,1962, s.244).  
 
1982 yılında toplanan XI. Millî Eğitim Şûrası'na sunulan "Öğretmen ve Uzmanların 

Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporda, öğretmenlerin ve mevcut eğitim 
imkânlarının bölgeler, iller ve okullar arasında dengeli dağılımı sağlanmalı" önerisi 
yanında öğretim yükü açısından aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir: 

 
  "Öğr etmenler in ha ftalık ders ve çalışma yükler i, onlar ın görevler ini en 

ver imli düzeyde yürütebilecekler i ölçüde tutulmalı; ders yükler i hesaplanırken, 

ders hazır lama, araç-gereç hazır lama, nöbet, kurul, zümre toplantıla r ı, sınıf 
öğretmenliği, eğitsel kol başkanlığı, ders dışı sosya l, kültürel, spor tif 

faa liyetler , lâbora tuar , işlik hazır lığı, düzenlenmesi, kor unması işler i, sınav 

kâğıdı, ödev okuma, sınıf mevcutla r ı, çevr e ile ilişkilerde ha rcadığı zaman, 
okul-a ile bir liği, okul koruma der neği ça lışmalar ında ha rcadığı zaman gibi, 

öğretmenler in tüm gör evler i dikkate alınarak belir lenmelidir " (MEB, 1982, 

ss.153-154). 

 
Öğretmenlerin öğretim yüklerini etkileyen etmenlerin başında hızlı nüfus artışı 

gelmektedir. Buna paralel olarak eğitime verilen değerin ve eğitim isteminin artması da 
okullardaki öğrenci sayılarını artırmaktadır. Ayrıca, değişme ve gelişmelere dayalı olarak 
eğitim programlarındaki ders çeşitleri ve bunların haftalık ders saati toplamları da 
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artmıştır. Bu durum okulların, hatta yerleşme birimlerinin belli bir dersin öğretmenine 
duyulan ihtiyacını, sayı olarak etkilemektedir. 

 
Derslerin süreleri, çeşitleri, öğretim yöntemleri, ders hazırlığının çeşidi, sınıf 

sayıları, sınıftaki öğrenci sayıları, sınıf ve ders geçme yöntemleri gibi etmenler 
öğretmenlerin öğretim yüklerinin eşitlenmesini olanaksız kılmaktadır. Bu durum; ayrıca, 
okul düzeyleri ve türleri arasında öğretim yükü açısından bir karşılaştırma yapmayı da 
zorlaştırmaktadır. 

 
Problem 

 
Yönetimde verim ve başarının temel öğeleriden biri insan öğesi olduğundan; 

özellikle insan gücünden en yüksek verim sağlanabilecek önlemlerin alınması gerekir.  
 
Türkiye'de kamu hizmetlerinin yürütülmesinde; insan gücü açısından mevcut 

sorunların başında yetişmiş insan gücünün yerinde kullanılmaması, yeterli nitelik ve 
sayıda eleman bulunamaması gelmektedir (DPT, 1983, s.86). İnsan gücü öğesinin bir 
boyutu olan öğretmenlerin bu konudaki durumları da pek farklı değildir. Kimi branşlarda 
ve öğretim düzeylerinde yeterince öğretmen bulunamazken mevcut öğretmenlerin 
ihtiyaç olan okullara dengeli bir biçimde yerleştirilemediği görülmektedir. Bu da sınıfların 
öğretmensiz kalıp, derslerin boş geçmesine yol açmaktadır. Bunun yanında, kimi 
branşlardaki öğretmenler de hatalı istihdam sonucunda belirli okullarda ya da bölgelerde 
yığılmakta ve insan gücü israfına neden olmaktadır (Adem, 1980, s.12). 

 
Oysaki son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde ortaya 

çıkan dar boğazlar hem kamu finansman kaynaklarının daha etkili ve rasyonel olarak 
dağıtılmasını, hem de kaynak kullanımında önceliklerin yeniden belirlenmesini 
gerektirmiştir. O halde, eğitime yeni kaynaklar bulma yanında mevcut kaynakların etkili 
kullanımı, sistemin başarısı için ön koşuldur (Bircan, 1994, ss.1-2). 

 
Türkiye'de, toplam  eğitim harcamalarının GSMH içindeki payı 1992'de yüzde 5,4'e 

yükselmiştir. Eğitime ayrılan payın en büyük bölümünü personel harcamaları 
oluşturmaktadır (Toptan, 1992, s.127). Bu harcamalarda öğretmen maaş ve ücretleri 
başta gelmekte; istihdamdaki dengesizlikler de bu konuda israfa yol açmaktadır. 
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Görülüyor ki, eğitim sistemimizde harcamaları azaltacak, öğretmenlerden daha 
etkili olarak yararlanacak bir istihdam politikası ve stratejisi geliştirebilmek için, diğer 
etmenler yanında, öğretmenlerin öğretim yüklerinin de analiz edilerek, eksikliklerin ve 
fazlalıkların saptanması araştırılması gereken bir problem olmaktadır. 

 

Problem Cümlesi 
 
Genel lise öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı öğretim yükleri ne kadardır? 
 
 

Amaç 
 
Bu araştırmanın genel amacı, Türk millî eğitim sisteminde öğretmenlerden daha 

etkili ve verimli şekilde yararlanacak bir istihdam politikası ve stratejisi geliştirebilmek 
için, bir alt sistem olan genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerinin saptanmasıdır. 

 
Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
 
1. Öğretmenlerin demografik nitelikleri nelerdir? 
 
2. Genel liselerde kültür, fen ve yabancı dil ders gruplarında öğretmen sayıları ne 

kadardır? 
 
3. Öğretmen öğrenci oranları nedir? 
 
4. Kültür, fen ve yabancı dil ders gruplarındaki öğretmenlerin haftalık ders içi 

öğretim yükleri ne kadardır?  
 
5. Öğretmenlerin bir  haftalık ve bir dönemlik ders dışı öğretim yükleri ne kadardır? 
 
6. Bir haftalık ve bir dönemlik ders dışı öğretim yüklerinin çeşitli etkinliklere 

dağılımı nasıldır? 
 
7. Ders içi ve ders dışı öğretim yükleri bakımından: 
 
   a) Coğrafî bölgeler 
   b) Yerleşim birimleri 
   c) Okul türleri 
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   d) Ders grupları 
arasında manidar bir fark var mıdır? 

 
8. Öğretmenlere göre fazla öğretim yükünün olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 
 

Önem 
 
Son yıllarda devletin ortak ihtiyaçların karşılanmasında üstlendiği rollerin 

değişmesi, kaynak kullanımında önceliklerin belirlenmesini ve sektörlerin giderek artan 
harcamalarının gözden geçirilmesini gündeme getirmiştir. Devlet bütçesinden en yüksek 
payı alan sektörlerden biri olan eğitim sektörü, özellikle personel harcamalarından en 
etkin ve verimli sonuçları alabilecek yeni politika ve stratejiler geliştirmek zorundadır. 

 
Bu araştırma, genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerini belirleme yoluyla 

onlardan daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmek  için, coğrafî bölgelere, 
yerleşim birimlerine, okul türlerine ve ders gruplarına göre fazlalık ve eksiklikler olup 
olmadığını saptayarak, istihdam sorununun çözümüne   sınırlı  bir açıdan da olsa katkı 
getirebilecektir. Araştırmadan elde edilecek bulgular, öğretmen atama ve nakillerine 
ilişkin personel politika ve stratejilerinin geliştirilmesine de yardımcı olabilecektir. 

 
Bu araştırmanın önemi, Türkiye'de öğretim yüklerinin analizine ilişkin  olarak 

yapılan ilk çalışma olmasıdır. Bu nedenle araştırma, bu konuda yapabilecek başka 
araştırmalara da yol açabilecektir. 

 

Sayıltılar  
 

1. Bilgi toplama araçlarının geçerliğini saptamak amacıyla kendilerine başvurulan 
uzman ve uygulayıcıların görüşleri, bu konuda yeterli ölçüt sayılabilir.  

 
2. Yönetici ve öğretmenlerin anketlere  verdikleri cevaplar gerçeği yansıtmaktadır. 
 

Sınır lamalar  
 
Bu araştırma, genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerinin analizi konusu ile 

sınırlıdır. Genel liseler de Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Lise, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, 
Anadolu Öğretmen Lisesini kapsamaktadır. Bu grupta yer alan Anadolu Güzel Sanatlar 
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Lisesi ve Akşam Lisesi ile Meslekî ve Teknik Liseler araştırma kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

 
Araştırmada öğretim yükü, öğretmenlerin yasalarla belirlenen ders yükleri ile sözü 

geçen liselerin yönetmeliklerinde yer alan ders dışı çalışmaları içermektedir. 
Öğretmenlerin öğretim yüklerinin analizinde 1992-1993 öğretim yılındaki mevcut durum 
esas alınmıştır. 

 
Araştırmada kullanılan anketler, ilgililere, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma 

ve Geliştirme Dairesi Araştırma ve Plânlama Şubesinin resmî yazısı ile postayla 
gönderilmiş olup cevapları da aynı yolla alınmıştır. Bu anketlerdeki bilgilerin güvenirliği 
anket yoluyla bilgi toplama yöntemi ile de sınırlıdır. 

 
Tanımlar  

 
Bu araştırmaya özgü birkaç terim, ilk geçtikleri yerlerde tanımlanmıştır. Ancak, bu 

araştırma ve raporda, anlamının bilinmesi gerekli görülen bazı genel terimler ayrıca 
tanımlanmıştır. 

 
Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve 

seminerlerde eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerini yürütenler. 
 
Lise: Orta okul üzerine en az üç yıllık öğrenim veren ve 15-17  yaş grubunun 

eğitimini kapsayan okul. 
 
Genel lise: Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğremen 

Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,  Çok Programlı Lise, Akşam Lisesi, Özel Lise. 
 
Öğretim yükü: Bir öğretmenin yasalarla belirlenen eğitim-öğretim ve yönetim 

görevleri için ders içi ve ders dışında bir haftada harcadığı zamanın saat olarak tutarı. 
 
Zorunlu ücretli ek ders görevi: Bir öğretmenin aylık karşılığı okutmak zorunda 

olduğu ders görevi dışında, haftada okutmak zorunda olduğu ücretli ek ders görevi 
saatleri. 

 
İsteğe bağlı ek ders görevi: Öğretmenin aylık ve zorunlu ek ders görevi dışında 

isteği ile okutacağı haftalık ücretli ek ders görevi saatleri. 
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Ders niteliğinde egzersiz görevi: Her derece ve türdeki örgün (ilkokullar ve 

azınlık okulları hariç) ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim-öğretim ve yönetim 
faaliyetlerini yürütenlere, kurumun ders araç ve gerecinin, makina ve teçhizatının temini, 
korunması, bakımı, öğretime hazır halde bulundurulması veya sosyal hizmetleri karşılığı 
olarak verilen haftalık ücretli ek ders saatleri. 

 
Ücretli  ders görevi: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, bu kurumlarda görev alacaklara verilecek 
ücretli haftalık ders saatleri. 

 

Kısaltmalar  
 

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı 
EARGED : Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
GSMH : Gayri safi millî hasıla 
KHK : Kanun hükmünde kararname 
Öğretmen : Genel liselerde görevli öğretmenler 
Yönetici : Genel lise müdürü, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı 
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BÖLÜM II 
 

 
İLGİLİ YASA, YÖNETMELİK VE ESASLAR 

 
 
1739 Milliî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenen Türk millî eğitim sisteminin genel 

yapısı, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden kurulmuştur. 
 
Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim 

kurumlarını kapsar (Madde 18). 
 
Adı geçen yasada yer alan şekli ile öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla 

ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler, bu 
görevlerini Türk millî eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle 
yükümlüdürler (Madde 43). 

 
Öğretmenler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı olup, devlet 

memurluğuna alınma, hizmet şartları ve şekilleri, malî hükümler, sosyal hak ve yardımlar 
bakımından bu kanun hükümlerine göre işlem görürler. 

 
657 Sayılı Kanun'a göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfını oluşturan öğretmenler, 

bu hizmetler sınıfına özgü haklardan yararlanırlar ve kimi konularda özel kanunlara ya 
da bu kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere bağlı olurlar 
(Başbakanlık, 1987, ss, 28-56). Bu nedenle, öğretmenlerin adaylık, atanma ve yer 
değiştirmeleri, günlük çalışma saatleri, izinleri, ücretleri kendi özel yönetmeliklerinde yer 
alan hükümlere göre uygulanır. 

 
3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 

33. Maddesine göre; "Bakanlığın personel istihdamı ve politikası ile ilgili çalışmaları 
yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak; teşkilât ve kadro 
hizmetlerini yürütmek; personelin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili 
işleri düzenlemek ve yürütmek; yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle 
koordinasyon ve iş birliği yapmak" görevleri, Personel Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. 

 
Orta okul ve liselerde çalışan öğretmenlerin görevleri "Lise ve Ortaokullar 

Yönetmeliği" ile belirlenmiştir. Bu okullarda görevli olan öğretmenler kendilerine verilen 
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dersleri okutmak, bunlarla ilgili bütün uygulamaları ve deneyleri yapmak, serbest 
çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek, okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine 
canlı bir şekilde katılmak, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla 
yükümlüdürler. Aynı şekilde, öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek konusunda her 
olanaktan yararlanmak ve öğrencilerine öğretim işlerinde iyi bir yardımcı ve örnek olmak 
zorundadırlar. 

 
Adı geçen yönetmeliğin 56. maddesine göre öğretmenlerin öğretim işlerindeki 

ödevleri şunlardır: 
 
a. Her ders yılı başında müfredat programlarının, ders uygulamalarının ve 

deneylerin aylara dağılımını gösterir bir plân hazırlamak. 
 
b. Derslere hazırlıklı girmek, okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında 

bulunan kitaplardan öğrencileri yararlandırmak. 
 
c. Öğrencileri kişisel çalışmalara yöneltmek için önlemler almak. 
 
d. Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenlerle 

sık sık toplanarak iş birliği yapmak. 
 
e. Öğrencilere "Yazılı Öğrenci Ödevleri Yönetmeliği" hükümlerine göre ödev 

vermek ve bunları düzelterek öğrencilere geri vermek. 
 
f. Sınav Yönetmeliği ile kendilerine verilen ödevleri yapmak, ayırtman seçildikleri 

okulların imtihanlarında bulunmak. 
 
g. Derste, lâboratuarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları deney ve 

uygulamayı her hafta sonunda okul müdürüne bir raporla bildirmek. 
 
Öğretmenlerin eğitim işlerindeki ödevleri de şunlardır : 
 
a. Haftada bir gün nöbet tutmak. 
 
b. Yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen 

öğrenci kurullarını yönetmek ve her türlü eğitim çalışmalarına katılmak. 
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c. Öğretmenler kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini yürütmek. 
 
d. Tebliğler Dergisi'ni okumak. 
 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul öğretmenlerinin atama ve 

yer değiştirmeleri Bakanlıkça yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 
 
Öte yandan öğretmenlerin atanmalarına esas olan branşlar ve mezun oldukları 

okul, aylık karşılığı okutacakları dersler Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu'nca belirlenmektedir. Bu konudaki en son karar, 17.01.1994 gün ve 2399 Sayılı 
Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmıştır. 

 
Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki öğretmenlerin haftalık ders saatleri ile ek 

ders ücretleri çeşitli kanunlar ve kanun hükmündeki kararnameler ile belirlenmiştir. 
 
1962-1963 yıllarında 1702 Sayılı Kanun'un 3. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tekliflerinde aşağıdaki gerekçeler yer almıştır. 
 
  "Or ta ve yüksek dereceli genel ve meslekî öğretim kurumlar ının sayısı günden 
güne çoğa lmakta, okul sayısı ile bir likte öğretmen ihtiyacı da şiddetle 

ar tmaktadır . Bir  taraftan bu ihtiyacı karşılamak, diğer  taraftan da  maddî 

sebepler  yüzünden mevcut öğretmenler in görevler inden ayr ılmalar ını önlemek 

üzere yeni tedbir lere gerek görülmektedir . 
 

  Yalnız or ta öğretim okullar ında 1962-1963 öğretim yılında  haftada 12 868 

ders saati boş geçmiş; 77 190 saat der s de meslekten olmayan ücretli 
öğretmenler  tar afından okutulmuştur . Bu sebeple; 

    1- Meslekten olmayan öğretmen sayısını aza ltmak, 

    2- Yüksek ve or ta  dereceli okulla r  öğr etmenler inin ger çek emekler ini 

kar şılayarak   maddî durumlar ını bir  dereceye kadar  düzeltmek, 
    3- Asil öğretmenler le kapa tılamayan dersler  için daha kaliteli ücretli 

öğretmenler  bulmak, 

    4- Çeşitli okullar ımızda bugüne kadar  fa rklı olarak uygulanan ders ücretler i 
sistemini günün gerekler ine uygun bir  şekilde bir leştir mek ger ekmektedir ." 
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Mehmet Ali Demir ve üç arkadaşı tarafından verilen kanun teklifinin gerekçesinde 
de şu ifadeler bulunmaktadır: 

 
  "Türkiye Cumhuriyetinin kur uluşundan bu yana Atatür k'ün  "Muallimler , genç 

nesil sizin eser iniz olacaktır " sözünün ger çek değer ini verebilmek için büyük 

bir  özver i ile çalışan Türk öğretmenler inin görevler ine daha büyük bir  azim, 
iman ve şevkle sar ılabilmeler i, yaşayışlar ının günün koşullar ına  uygun hale 

getir ilebilmesi ile mümkündür . Milletçe kalkınmamızın fikr i yönünü hazır layan, 

Cumhur iyetimizin korucuyusu gençliğin yetişmesini, yükselmesini sağlayan, 
yurdumuzun çağdaş medeniyet düzeyine en kısa zamanda  ulaştır ılmasında en 

büyük ödev ve sorumluluğu yüklenen Türk öğretmenler inin çalışma zevkini 

teşvik, geçim endişeler ini tatmin zamanı gelip geçmektedir . 

 
  Öğretmenlik mesleğinin gün geçtikçe çekiciliğini kaybetmesi kar şısında eğitim 

davamızı çözecek, başaracak tek öğe olan öğr etmenin ihtiyaçlar ının 

gider ilmesi, endişesiz, huzur  içinde ya şaması, okuması, okutması 
gerekmektedir . Tür k istikba linin en kıymetli var lığı ve teminatı genç 

nesiller imizi eğitecek, yetiştirecek öğr etmenin bilgili, yetkili, ahlâklı olabilmesi 

de ya r ın endişesinin gider ilmesi ve mesleğin cazip hale getir ilmesi ile 

mümkündür . Or ta der eceli okullar da bugün için bir çok der sler  boş geçmekte, 
öğretmenler  ar asında  yöneticiliği kabul etmemek yaygın hale gelmektedir . 

Sayılar ı gün be gün kabarmış olan or ta  der eceli okullar dan özellikle maddî 

nedenler le ayr ılan ve başka  alanlarda cazip koşullar ı bulabilen öğretmenler i 

meslekler inde tutabilmek için 1702 Sayılı Kanun'un 3. Maddesinin 
değiştir ilmesi ger ekmektedir  (MMTD, 1963, ss. 1-27)." 

 
Sistemdeki ve ücretli ders uygulamasındaki gelişmeler üzerine, 1978 yılında 2157 

Sayılı Kanun'la 439 Sayılı Kanun'un adı da "Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Yüksek ve 
Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile 
Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilerek, "zorunlu ek ders görevini" 
açıklayan bir madde eklenmiştir. 

 
439 Sayılı Kanun'un 3.Maddesi şöyledir : 
 
  "Or ta dereceli okullar ın ikinci devre genel bilgi ve meslek der sler i 

öğretmenler i maaşlar ı kar şılığında ve ihtisaslar ı içinde ha ftada (15);  bir inci 
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devr e genel bilgi ve meslek dersler i öğr etmenler i de maaşlar ı karşılığında ve 

ihtisaslar ı içinde (18) saa t der s okutmakla yükümlüdürler . 

  Bu öğr etmenlere, okullar ında ve dengi okullar da ihtisasla r ı içinde haftada (6) 
saate kadar  ücretle mecburî ek ders ver ilebilir . Bu mecbur iyet dışında 

muvafakatler i ile okullar ında , r esmî özel  ve dengi okulla rda ikinci devr e 

öğretmenler ine (9), bir inci devre öğretmenler ine (6) saate kada r  daha 
ihtisaslar ı içinde ücr etle ek ders ve egzer siz çalışmalar ı ver ilebilir . 

 

  Bir inci devre öğretmenlerden olup da okuttuklar ı dersler in tamamı veya çoğu 

ikinci devr eden ver ilenler in ders sayılar ının tespitinde ikinci devr e 
öğretmenler i gibi işlem yapılır ." 

 

Aynı Kanun'un 5.ve 6. maddelerinde de aşağıdaki hükümler yer almıştır: 
 

  "Yüksek ve or ta  der eceli  okullar   öğr etmenler ine  okullar ında  veya dengi 

okullarda  maaşla r ı kar şılığı okutacaklar ı ders saatini dolduracak kadar  der s 

bulunmadığı takdir de daha  az ders ver ilmesi caizdir . Şu kada r  ki, Millî Eğitim 
Bakanlığı mecbur î der s saa tler inden az miktar da der s saa ti ver ilen 

öğretmenler in mütebaki ders saatler ini münasip gör eceği diğer  dengi 

okullarda  ihtisaslar ı içindeki dersler le tamamlatır . 
 

  Orta der eceli okul öğr etmenler inden kendiler ine ücretle mecburî der s 

ver ilemeyen veya kısmen ver ilebilenler den ihtiyaç halinde ikinci devr e 

öğretmenler ine haftada  (15), bir inci devre öğr etmenler ine haftada (12) saate 
kada r  muvafakatler i ile ihtisa slar ı dışında ücretle ek ders ver ilebilir" (Madde 

5). 

 

  "Or ta dereceli okullarda  müdürlük, müdür  baş yardımcılığı, eğitim şefliği, 
müdür  yardımcılığı yapan öğretmenler , haftada a ltı saate kada r  der s 

okutmakla yükümlüdürler . Bunla ra ihtisasla r ı içinde veya  muva fakat ettikler i 

takdirde ihtisasla r ı dışında  haftada  on iki saa te kadar   ücretle ek ders veya  
egzersiz  ver ilebilir"  (Madde 6). 

 
Daha sonra yapılan düzenlemelerle yönetici ve öğretmenlerin ücretle okutacakları 

ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri 
657 Sayılı Kanun'un değişik 89'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 25.01.1986 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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Adı geçen "Esaslar"ın 6. maddesinde: 
 
"Gündüz  ve  gece  öğretimi  yapılan  or ta okul  ve  liseler deki  genel   bilgi, 

endüstr iyel teor ik ders ve meslek dersi öğretmenler ine; 
 

    a. Or ta  okul  ve dengi okullar da branşla r ında haftada 6 saat;  isteğe bağlı 
ola rak da  6 saat, 
    b. Lise ve dengi okullarda  br anşlar ında haftada  zorunlu 6 saat, isteğe bağlı 
ola rak da  9 saat ücretle ek ders görevi ver ilebilir "  denilmektedir. 
 

12. maddede: 
 

"Orta okul  ve  liseler de  öğrenci  kişilik hizmetler ini yürüten öğr etmenler  bu 

görevler ine kar şılık 3 saat ücr etli ek ders görevi yapmış sayılır . Bu ders görevi 
haftalık zorunlu ek ders gör evi içinde ver ilir  ve ücr et ödenir " hükmü yer 
almaktadır. 
 

Öte yandan 15. madde de eğitimin özelliği dikkate alınarak Anadolu ve Fen 
Liselerinde : 

 
a. Müdür  ve müdür  başya rdımcalar ına zor unlu  ders niteliğinde yönetim 

görevi                              dışında haftada 10 saat, 

b. Yabancı dil der si öğr etmenler ine, zorunlu ve isteğe bağlı ek ders görevi 

dışında                                    haftada 10 saat, 

c. Anadolu Liseler inde yabancı dil der si dışındaki dersler i yabancı dille okutan                              
öğretmenler le, Fen Liseler indeki fen grubu öğr etmenler ine, zorunlu ve isteğe   

bağlı ek der s gör evi dışında haftada  8 saat, 

d. Müdür  yardımcıla r ı ile diğer  öğretmenler e zorunlu ders niteliğinde yönetim 
görevi ve isteğe bağlı ek ders görevi dışında haftada 4 saat daha der s niteliğinde 

egzer siz gör evi ücreti ödeneceği belir tilmektedir . 

 
Tüm bu sürekli gelişmelerin bir sonucu olarak da 1990 yılında "Millî Eğitim 

Bakanlığı'na Bağlı Okul ve Kurumların Standart Kadrolarının Tesbitine Dair Esas ve 
Usuller" yayınlanmıştır. 

 
Adı geçen esasların D. şıkkında öğretmenlerin standart kadro sayılarının aşağıdaki 

şekilde saptanacağı belirtilmektedir: 
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  "İlköğretmen okulu ikinci kademe, or ta  okul, lise ve dengi okullar da 
okutulmakta olan dersler  için her  branştan bir  öğretmen bulundurulması 
esa stır . Ancak, 

    a. Genel bilgi ve meslek dersler inden br anşlar  itibar iyle ilköğr etim okulu 

ikinci kademe ve or ta okullarda  haftada 21; lise ve dengi okulla rda ise haftada 
18 saat ders görevi için 1;  ders yükünün  27  saati aşması halinde 2; 54 saati 

aşması halinde ise 3 öğretmen ver ilir . Dör t ve daha fazla öğr etmen 

ver ilmesinde 18 ve 21 der s saatler inin katlar ı esas a lınır . Bundan ar tan der s 
saatler inin ilköğretmen okulu ikinci kademe ve or ta okulda 18, lise ve dengi 

okullarda  15'i aşması halinde 1 öğr etmen daha ver ilir . 

 

  Aynı derece veya tür de tek okul bulunan yer leşim merkezler indeki okullar da 
bu ders saatler ine ulaşılamaması durumunda da  1 öğr etmen ver ilir . Bu 

okullarda  ders yükünün hesabında  Talim ve Terbiye Kurulu kar ar lar ına gör e 

aylık karşılığı okutmakla yükümlü olunan dersler  gruplandır ılır ." 
 

USULLER'e göre de aşağıdaki hükümler bulunmaktadır : 
 

  "Öğr etmen standar t kadrolar ının tespitinde okulun branşla r  itiba r iyle toplam 
ders saati sayısından yöneticiler in branşlar ı dikka te alınar ak, mevzuatına 

uygun olar ak haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukla r ı azami der s 

saati sayısı düşülür . 

 
Branşla r  itibar iyle haftalık ders yükünün hesabında;  

    a. Öncelikle branşı içindeki der s saatler i, daha sonda Ta lim ve Ter biye 

Kurulu kar ar lar ına gör e aylık kar şılığı okutmakla  yükümlü olunan seçmeli ve 
diğer  der sler  dikka te alınır . 

    b. Üç saatlik öğrenci kişilik hizmetler i dikkate alınmaz. 
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BÖLÜM III  
 

 
BAZI ARAŞTIRMALAR VE İNCELEMELER 

 
Öğretmenlerin öğretim yüklerinin analizi konusu ile doğrudan ilgili olarak 

Türkiye'de yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Diğer ülkelerde de bu 
konuyla doğrudan ilgili araştırmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. 

 
Öğretmenlerin günlük iş etkinliklerine ilişkin çok az deneysel çalışma yapılmıştır; iş 

analizi ile ilgili olarak yayınlanmış bir araştırma da yoktur. Araştırmacıların ERIC 
(Educational Resources Information Center) yoluyla yaptığı bir bilgisayar taraması da 
bu durumu destekler sonuç vermiştir. 

 
Bununla birlikte, dolaylı da olsa, bulunabilen araştırmaların gözden geçirilmesi, 

öğretim yükünü anlama ve yorumlama bakımından önemli bulunmuştur. 
 
California'da İngilizce öğretmenlerinin ders yükleri ile eğitim programlarının 

yeterliğini saptama amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Deneyimli 430 öğretmenden, 
dersleri ile ilgili olarak; meslekî hazırlık, bölümün yapısı, hedefler, öğretim 
sorumlulukları, öğrenci sayıları, çalışma koşulları, kütüphane olanakları ve 
değerlendirme yöntemlerini içeren birer rapor alınmıştır. Öğretmenlerden, ayrıca, 
öğrencilerin yazdıkları kompozisyonları değerlendirmeleri ve bunun için ne kadar zaman 
harcadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Bulgular, öğrencilerin yazma pratiklerini 
değerlendirme için harcanan sürenin, değerlendirme yöntemine ilişkin olarak değiştiğini 
göstermiştir. 

 
Sonuçta, tam gün çalışan öğretmenlerin 25 öğrencili bir sınıftaki 1 saatlik 

derslerinin 4 saat olarak kabul edilmesi, kompozisyonları okuma ve 
değerlendirebilmeleri için ders saatlerinin aralara yerleştirilmesi, okuma için her gün 2 
saat ayrılması önerilmiştir (Dusel, 1955, s.23). 

 
California Öğretmen Derneği 1970 yılında kolejlerdeki öğretim elemanlarının iş 

yüklerini karşılaştırma amacıyla bir form geliştirmiştir. İş yükünün öğeleri olarak; 
sınıftaki öğretim, kurumda öğretime ilişkin olarak yapılan işler, kurumsal sorumluluklar 
ve meslekî gelişme çalışmaları alınmıştır. Ders içerikleri ve sınıf sayıları tablolaştırılmış; 
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hazırlık ve uygulama etkinlikleri de dikkate alınarak formun çeşitli durumlara 
(birleştirilen ya da ayrılan sınıflar, yarı zamanlı öğretmenler, konferans ve lâboratuar 
çalışmaları vb.) nasıl uygulanacağı açıklanmıştır (Starrett, 1970, s.48). 

 
İngiltere'de yaygın (Further) eğitim öğretmenlerinin iş etkinliklerini inceleyen bir 

çalışmada, dört ayrı bölümde görevli öğretmenlerin bir haftalık sürede çeşitli etkinlikler 
için harcadıkları zaman araştırılmıştır. Alınan sonuçlara göre genel olarak, yedi günlük 
sürenin % 23,3'ünün öğretime; % 11,2'sinin değerlendirmeye; % 7,8'inin ders hazırlığına; 
% 7,6'sının yönetimle ilgili işlere; % 2,9'unun program geliştirmeye; %1,5'inin meslekî 
gelişmeye; % 0,9'unun danışmanlığa ve % 0,7'sinin diğer etkinliklere harcandığı 
anlaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlik sertifika programında görevli elemanlarla diğerleri ve 
bölümler arasında farklılıklar bulunduğu da saptanmıştır. 

 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının fazla zaman harcadıkları etkinlikler, 

yüzdelerine göre şöyle sıralanmaktadır : 
 
- Test ve diğer değerlendirme araçlarını hazırlama 
- Sınav yapma ve öğrenci başarısını değerlendirme 
- Çalışma plânı hazırlama 
- Yeni program ve üniteleri plânlama ve hazırlama 
- Danışmanlık ve yönetim görevleri yapma 
- Kayıt tutma ve rapor hazırlama 
- Öğretim araçları hazırlama 
- Ders plânı yapma ve kaynakları seçme 
- Öğrenci kayıt-kabul işlerine yardım etme 
- Meslekî yeterlikleri geliştirici yollar arama 
- Öğrenci etkinliklerini yönetme 
- Meslekî rehberlik yapma 
- Ders anlatma (Dodel, Lowell, Oxtoby, 1982) 
 
Lamb (1983), kolejlerde iki yıllık kredi programlarında öğrenci yükünü ölçmede 

koordinatörlerin analiz sistemlerini nasıl kullandıklarını ve bunun için ne kadar zaman 
harcadıklarını araştırmıştır (Lamb, 1983, ss.84-95). 

 
Torrington ve Weightman 1985'te öğretmenlerin 1) Öğretim, 2) Yönetim, 3) 

İşletme olmak üzere üç grupta toplanan etkinliklerini incelemiştir. Araştırmacılar, 
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öğretmenlerin yönetim tuzağından sakınma ve bu üç grup etkinliği dengeleyebilme 
yollarını tartışmışlardır (Torrington ve Weightman, 1985, ss.107-205). 

Avustralya'da yarım gün ve tam gün öğretimin maliyet ve kârı hakkında öğretmen 
algılarını saptama amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Öğretmenlere; yarım gün 
çalışmanın, çalışma koşulları, öğretmen istihdamı, okul yönetimi ve öğretmenler 
arasındaki sosyal etkileşim üzerindeki etkilerini bulmayı amaçlayan bir anket 
uygulanmıştır. Cevaplayıcıların büyük oranda, bölgelerinde yarım günlü öğretimin 
başlamasını destekledikleri görülmüştür (Wood ve Cooper, 1985, ss. 23-38). 

 
İngilizce öğretmenlerinin iş yüklerine ilişkin bir başka araştırmada orta öğretim ve 

ön lisans düzeyindeki öğretmenlerin hazırladığı 14 rapor incelenmiştir. Araştırmada aşırı 
iş yükünün kaynağı tanımlanmıştır. Bu yükün, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, ders 
dışı etkinlikler, kırtasiyecilik ve öğrenci başarısını velilere bildirme gibi dört alanda 
toplandığı görülmüştür. Aşırı iş yükünün, öğretmenlerin çok fazla rol yüklenmelerinden 
ileri geldiği sonucuna varılan çalışmada pratik çözüm yolları da önerilmiştir (Matthews, 
1986, ss.1-59). 

 
Hill (1987), bilgisayar kullanma yoluyla öğretmenlerin kırtasiye işlerinin 

azaltılmasını amaçlayan çok yönlü bir proje geliştirmiştir (Hill, 1987, s. 10). 
 
Hem orta öğretimi geliştirme hem de istihdam da tasarruf sağlama amacıyla bir 

araştırma yapılmıştır. Sonuçta, personel plânlamasının geliştirilmesi yoluyla stajyer 
öğretmenler, öğretmenler ve gönüllülerden yararlanılarak, öğretmen ihtiyacının daha az 
para harcanarak da karşılanabileceği kanısına varılmıştır. Bu amaçla öğretmenlerin 
atanma, ödeme ve çalışma durumlarını içeren bir model önerilmiştir (Raebeck ve 
diğerleri, 1988, ss. 341-346). 

 
Cromartie, 1987'de yaptığı bir araştırmada öğretmenlerin öğretim dışı görevlerine 

ilişkin yasal hükümleri incelenmiştir. Sonuçta, öğretim dışı görevlere ilişkin olarak yasa 
ve yönetmeliklerde yer alan hükümler ve bunları etkileyen etmenler tartışılmıştır 
(Cromartie, 1987, ss. 24-29). 

 
Avustralya'da yapılan ve 238 ilk ve orta okul öğretmenini kapsayan bir 

araştırmada, öğretim rolüne ilişkin dört stres kaynağı belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler 
bunların zaman/iş yükü baskısı, öğrenci, yönetim-personel ilişkisi ve istihdam durumu 
olduğunu göstermiştir (O'Connor ve Clarke, 1990, ss. 41-50). 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
28

 
Sandholtz (1990) tarafından, istekler ve ödüller arasındaki dengeye ilişkin kuramsal 

bir yaklaşım sunmayı, okulda iş koşullarındaki değişmeleri ve bunların öğretmen 
üzerinde yarattığı etkileri, öğretmenlerin iş doyumsuzluklarına neden olan etmenleri 
saptamayı amaçlayan bir araştırma yapılmıştır. Araştırma, bir lisenin dört bölümdeki 
(İngilizce, matematik, fen ve ticaret) olay incelemelerine dayalı olarak yürütülmüştür. 
Veriler, doküman taraması, gözlem, müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve 
öğretmenlerle yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, öğretmen katkılarının 
arttığı zaman isteklerde azalma olduğunu göstermiştir. Olumlu çalışma koşulları ve aşırı 
iş yükünün, öğretmenleri,  okula katkılarının fazla, becerilerinin sınırlı, ödüllerin yetersiz 
olduğu görüşüne yönelttiği anlaşılmıştır. (Sandholtz, 1990, s.18).  

 
Hargereaves (1991) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin iş 

yoğunluğunun olumsuz etkileri şöyle saptanmıştır: 1) Dinlenmeye ayrılan süreyi 
azaltma, 2) Alandaki yenilikleri izleme için zaman yetersizliğine yol açma, 3) 
Meslektaşlarla etkileşim fırsatlarını azaltma, 4) Kronik iş yükü yaratma, 5) Hizmetin 
niteliğini azaltma, 6) Sorumlulukların çeşitlenmesine yol açma, 7) Öğretim için hazırlık 
süresini azaltma, 8) Mesleğin yanlış anlaşılmasına neden olma (Hargereaves, 1991, ss. 1-
143). 

 
Byrne tarafından 1992'de ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 

işten ayrılmalarına neden olan örgütsel ve kişisel etkenler araştırılmıştır. Bulgular, rol 
çatışması, iş yükü, sınıf iklimi, karara katılmama, meslektaş desteğinin azlığı gibi 
etmenlerin işten ayrılmadaki örgütsel etkenler olduğu, kendine saygı ve dış kontrol 
odağının da kişisel etkenler içinde yer aldığını göstermiştir (Byrne, 1992, s.62). 

 
Türkiye'de, bu konuda dolaylı olarak yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. 
 
Akar, 1990 yılında, Türkiye'de öğretmen istihdam politikası ve uygulamasını tarihî 

gelişim süreci içerisinde inceleyerek, ilköğretim ve orta öğretim öğretmenlerinin ne 
şekilde istihdam edildiklerinin genel bir değerlendirmesini yapmak ve çözüm yolları 
geliştirmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. 

 
Araştırma doküman incelemesi şeklinde yapılmıştır. Sonuçlar, ilk işe alınan 

öğretmenlerin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdam 
edildiklerini göstermektedir. Bunun nedeni olarak bu bölgelerde öğretmen açığının fazla 
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olması, bunun da dengesiz dağılımdan kaynaklandığı vurgulanmıştır (Akar, 1990, ss. 
291-300). 

Dilaver'in 1992 yılında yaptığı "Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam 
Şartları" başlıklı araştırmada, öğretmen yetiştirme ve istihdam şartlarının nasıl olduğu ve 
nasıl olması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, literatür taraması ile 
313 yönetici ve 520 öğretmene uygulanan anketler yoluyla toplanmıştır. 

 
Araştırma verileri, sözleşmeli öğretmen istihdamı görüşüne yöneticilerin 

katıldıklarını, öğretmenlerin ise katılmadıklarını göstermiştir. Ayrıca, atama ve nakillerle 
ilgili olarak yapılan yeni düzenlemelere ve gayretlere rağmen, Türkiye genelinde dengeli 
bir öğretmen dağılımı sağlanamadığı; özellikle mazeret gruplarına dayalı nakillerin bu 
dengeyi bozduğu; bu nakillerin ders yılı içinde yapılmasının eğitim-öğretimi olumsuz 
yönde etkilediği belirtilmiştir. Araştırmacı, istihdam sorunun çözümü için bazı öneriler 
geliştirmiştir (Dilaver, 1992, ss. 219-233). 

 
Türkoğlu'nun Eğitim Yüksek Okullarında yaptığı bir araştırmada öğretim üyelerinin 

% 84,5'inin kendi alanında, % 15,5'inin alan dışında derse girdikleri ve %90'ının ders 
yükünün 10 saatin üstünde olduğu anlaşılmıştır. Sayıca yetersiz olan öğretim 
elemanlarının zorunlu olarak çok derse girdikleri bunun da hem eğitimde kaliteyi 
düşürmeye hem de elemanların kendilerini yetiştirememesine neden olduğu belirtilmiştir 
(Türkoğlu, 1991, s. 115). 
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BÖLÜM IV 
 

YÖNTEM 
 
Bu bölümde, araştırmada izlenen yöntem, "Araştırma Modeli", "Evren ve 

Örneklem", "Veriler ve Toplanması", "Verilerin Analizi" alt başlıkları ile açıklanmıştır. 
 

Araş tırma Modeli 
 
Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek 

için aşağıda açıklanan yol izlenmiştir: 
 
1. Öğretmenlerin öğretim yüklerinin analizi için, istihdam politikası, mevcut durum 

ve sorunlara ilişkin olarak literatür taraması yapılmıştır. 
 
2. Mevcut durumu betimlemek amacıyla yönetici ve öğretmenler için formlar 

hazırlanmış ve uygulanmıştır. 
 
3. Elde edilen bulgular yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir. 
 

Evren ve Örneklem 
 
Bu araştırmanın çalışma evrenini, 1992-1993 öğretim yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı'na bağlı genel liselerde (Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen 
Lisesi) görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. 

 
Millî Eğitim Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, 1992-1993 öğretim yılında 2129 genel 

lisede 67970 öğretmenin görev yaptığı anlaşılmıştır. Bu sayı çok fazla olduğundan 
örnekleme yoluna gidilmiştir. 

 
Örneklemde, genel katlamlı örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu uygulama, üç 

aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşama için Türkiye'nin yedi coğrafî bölgesi esas alınmış 
ve her bölgeden üçer il seçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu seçim için önce Devlet Plânlama 
Teşkilâtı'ndan illerin en son gelişmişlik düzeylerini gösteren bir liste çıkarılmıştır. Sonra, 
her coğrafî bölgeye giren iller, gelişmişlik düzeylerine göre üç grup halinde yeniden 
listelenmiştir. Bu listeler esas alınarak her coğrafî bölgedeki üçer gruptan tesadüfî 
yöntemle birer il seçilmiştir. 
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Örneklemin ikinci aşamasında, yine aynı yöntemle, gelişmişlik düzeyleri dikkate 

alınarak her ilden ikişer ilçe seçilmiştir.  Üçüncü aşama için Millî Eğitim Bakanlığı'ndan 
adı geçen il ve ilçelerdeki genel liselerin birer listesi alınmış ve yine ad çekme yoluyla her 
il ya da ilçeden birer okul saptanmıştır. Bu işlem yapılırken her coğrafî bölgede dört 
genel lise türünün de temsil edilmesine dikkat edilmiştir. 

 
Örnekleme giren iller, ayrıca, özelliği bulunan Kalkınmada Birinci ve İkinci 

Derecede Öncelikli Yöreler ile Olağanüstü Hal Bölgesi ve GAP illerini de ikişer ya da 
üçer il ile temsil eder niteliktedir. (EK-A) 

 
Böylece, araştırmanın örneklemini, tesadüfî yöntemle saptanan 63 genel lisede 

görev yapan 1692 öğretmen oluşturmuştur. Bu sayı, genel liselerin %2.96'sını; 
öğretmenlerin de %2.48'ini oluşturmaktadır. 

 
Ad çekme  yoluyla belirlenen 21 il ve bu illerin ve ikişer ilçesinden aynı yöntemle 

seçilen 63 okulun adları, örnekleme giren öğretmenlerin sayıları Ek A'daki Tablo 1'de 
gösterilmiştir. 

 

Ver iler  ve Toplanmas ı 
 
Araştırmada genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerine ilişkin veriler, Ek B'de 

örnekleri bulunan anketlerle toplanmıştır. 
 
Anketlerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, verilerin toplanmasında iki ayrı 

bilgi formundan yararlanılmıştır. Okul müdürlüğü tarafından doldurulması istenen 
birinci anket (Bilgi Formu I) beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okula ilişkin 
genel sorular yer almaktadır. İkinci bölümde yöneticilerin, diğer bölümlerde de sırası ile 
kültür, fen ve yabancı dil ders guruplarındaki öğretmenlerin ders yüklerini saptamaya 
yönelik sorular bulunmaktadır. 

 
Öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin ölçülmesi için oluşturulan ve 

öğretmenler tarafından doldurulması istenen ikinci anket (Bilgi Formu II) iki bölüm olup 
sonuncusu açık uçlu olan 32 sorudan oluşmuştur. 
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Birinci bölümdeki sorular sınıflama, ikinci bölümdeki sorular eşit aralıklı ölçekleme  
ilkelerine uygundur. 

 

Anketler in Geliştir ilmesi 
 
Araştırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketler, araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 
 
Anketlerin geliştirilmesine başlanmadan önce, öğretim yüküne ilişkin literatür 

incelenmiştir. Bu inceleme sonunda, öğretim yükünün tanımlanması ve buna dayanarak 
anket formlarının geliştirilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, l739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu, Orta Dereceli  Okul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek 
Ders Ücretleri Hakkındaki Kanunlar ile gerekçeleri; kararlar, esaslar; Atama ve Yer 
Değiştirme  Yönetmelikleri; Lise Yönetmelikleri incelenmiştir. 

 
Yapılan bu inceleme sonunda, bir lise öğretmeninin kanun, yönetmelik ve esaslarla 

belirlenen görevlerinin bir frekans dökümü yapılmıştır. Böylece, öğretim yükünü 
oluşturan haftalık ders saatleri ve ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri esas alınarak anket 
taslakları geliştirilmiştir. 

 
Bu taslakların ön denemesi l993 Temmuz ayı içinde Ankara Atatürk Lisesi ile 

Anıttepe Lisesi yönetici ve öğretmenlerinden bulunabilenlere uygulanarak yapılmıştır. 
Daha sonra, konu uzmanlarının görüşleri de alınarak, anketlerde gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. 

 

Anketler in Uygulanması 
 
Son şekli verilerek örneklem sayısınca çoğaltılan anketler, Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Plânlama Şubesi 
Müdürlüğü'nün 30.07.l993 gün ve 335 sayılı yazıları ile (Ek-C) örnekleme giren okullara 
postalanmıştır. İlgili yazıda, Bilgi Formu I'in l3 Ağustos l993; Bilgi Formu II'nin l7 Eylül 
l993 tarihine kadar doldurularak EARGED'e gönderilmesi istenmiştir. Belirlenen tarihte 
cevap alınamayan okullara yeniden bir yazı yazılmıştır.  

 
Aşağıda Tablo 2'de görüleceği gibi, örneklemi oluşturan 63 okul müdürlüğüne 

gönderilen I numaralı anketlerin hepsi dönmüştür. Ancak aynı okulların öğretmenleri 
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tarafından doldurulması istenen l692 anketten l299'u cevaplanarak geri gelmiştir. 
Bunlardan l2 tanesinin eksik doldurulduğu anlaşıldığından işleme konulmamıştır. Geri 
kalan 1287 anketin istatistik analizleri yapılmıştır. Bu arada Bilgi Formu II'de yer alan ve 
öğretmenlerin haftalık ders saatlerini belirlemeyi amaçlayan sorunun da öğretmenlerin 
çoğu tarafından yanlış doldurulduğu anlaşılmıştır. Aynı soru, Bilgi Formu I'de 
cevaplandığı için işleme alınmamıştır. 

 
TABLO 2 

ANKETLERİN DÖNÜŞ ORANLARI 
               
 Gönderilen Anket Sayısı          I Nolu Anket          II Nolu Anket 
               
 Gönderilen Anket Sayısı                    63                          1692 
 
 Doğru Cevaplanan Anket                   63                          1287 
 Sayısı 
 
 Cevaplama Yüzdesi                      %100                      %76.06 
                
 

 
Bu durumda I numaralı anketin dönüş oranı % 100; II numaralı anketinki ise % 

76.06'dır. Ayrıca 214 ankette açık uçlu sorunun da cevaplandığı görülmüştür. Anket 
gönderilen okullar, bu okullara gönderilen ve geri dönen anketlerin sayıları Ek-Tablo 
1'de verilmiştir. 

Ver iler in Analizi 
 
Anketlerin bilgisayarda değerlendirilmek üzere tek tek kodlanarak, gerekli program 

ve disketlere geçirilmesi ve istatistik analizleri Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Araştırma ve Plânlama Şubesi uzmanlarınca gerçekleştirilmiştir. 

 
Bu amaçla, anketlerdeki her sorunun frekans ve yüzde dağılımları alınmış; 

ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin öğretim yüklerinin coğrafî 
bölgelere, yerleşim birimlerine, okul türlerine, ders gruplarına ve öğretmen öğrenci 
oranlarına göre dağılımlarının manidar farklılık gösterip göstermediğini incelemek için 
Variyans Analizi Tekniğinden yararlanılmıştır. Uygulanan Variyans Analizi sonuçlarının 
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manidar fark gösterdiği durumlarda, farkın kaynağını bulmak için Shaffe Testinden 
yararlanılmıştır. İkili grupların analizinde t-testi tekniği kullanılmıştır. 

 
Bu istatistiklerin manidar olup olmadığını saptamada 0,05 düzeyi benimsenmiştir. 
 
 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
35

BÖLÜM V 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

Toplanan verilerin analizi sonunda elde edilen bulgular, bu bölümde, araştırmanın 
amacında yer alan sorulara göre sunularak yorumlanmıştır. 

 
Deneklerin Demografik Nitelikleri 

 
Deneklere ilişkin kişisel ve meslekî bilgileri toplayan ve öğretmenler tarafından 

doldurulan anketin başında yer alan beş sorunun cevapları Tablo 3'te verilmiştir. 
 
Tablo incelendiğinde görüldüğü gibi, örnekleme giren 63 okulda görev yapan 

öğretmenlerin % 69,9'u Liselerde; % 15,4'ü Fen Liselerinde; % 10'u Anadolu Öğretmen 
Liselerinde ve % 8,7'si Anadolu Liselerinde bulunmaktadır. 

 
Tablodan anlaşılacağı gibi, tüm grubun % 63,6'sının mezun olduğu son eğitim 

kurumu fakültedir. Bundan sonra eğitim enstitüsü (% 27,4) ve yüksek öğretmen okulu 
(% 4,6) mezunları gelmektedir. Deneklerden % 2,5'i yüksek lisans; % 0,2'si doktora 
yapmıştır. 

 
Aynı tabloda, grubun % 67,8'inin erkek; % 32'sinin bayan oldukları görülmektedir. 
 
Tüm deneklerin % 49'u 31-40 yaş kesitindedir. Bunu, % 27 ile 21-30; % 21,2 ile 41-

50; % 2,3 ile 51-60 yaş kesitleri  izlemektedir.  61  yaş  ve  daha  üstünde  olanlar % 
0,2'dir. 
 

Tablo, grubun % 29,1'inin 11-15 yıl; % 23,2'sinin 1-5 yıl; % 18,9'unun 6-10 yıl; 
%15,3'ünün 16-20 yıl ve % 9,9'unun ise 21-25 yıl kıdeme sahip olduklarını 
yansıtmaktadır. Öte yandan, 26 yıl ve üstünde kıdemi olanlar % 3,3 gibi çok küçük bir 
orandadır. 
 

Bu duruma göre, tüm grubun yaklaşık üçte ikisinin fakülte mezunu ve erkek 
oldukları, çoğunluğun 40 yaşın altında bulunduğu ve yine çoğunluğun meslekî 
kıdeminin 15 yılın altında olduğu anlaşılmaktadır. 
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Genel Liselerde Kültür, Fen ve Yabancı Dil Ders Gruplarındaki 
 Öğretmen Sayıları 

 
Okul yöneticileri tarafından doldurulan Bilgi Formu I'in başında yer alan; okulun 

kadrolu ve okul dışından gelen öğretmen sayılarını belirlemeyi amaçlayan sorulara 
verilen cevaplar Tablo 4'te verilmiştir. 

 
TABLO 4 

KÜLTÜR, FEN VE YABANCI DİL DERS GRUPLARINDAKİ ÖĞRETMEN 
SAYILARI 

                    

  Kadrolu Öğretmen Sayıs ı                             Okul Dışından Gelen Öğretmen Sayısı 

Ders Grupları Okul Öğt.S. Okul Ögt. S.  sd Okul Öğt.S. Okul Öğt. S.  sd 
 Sayı en az sayı en çok   sayı en az sayı en çok 

             

Kültür D. 2 1 1 66 14,5 11,79 31 - 1  11 1,5 2,13 

Fen D.  1  -  1   53 11,4  9,16 40 - 2 3 0,6 0,87 

Yabancı Dil D. 9 - 17  1 3,7  3,56 46 - 2 6  0,6 1,32 
               

 
 
Tabloda görüldüğü gibi, kadrolu öğretmen sayısı kültür dersleri grubunda ortalama 

15; fen dersleri grubunda ortalama 11 ve yabancı dil ders grubunda ortalama 4'tür. 
Kültür derslerinde 31 okul dersleri, kendi öğretmenleri ile doldurup okul dışından 
öğretmene gerek duymaz iken: 1 okulda dersler, kadro dışından en çok 11 öğretmen ile 
doldurulmuştur. Fen dersleri bakımından 40 okul kadro dışından öğretmen almazken; 2 
okul, dışardan en çok 3 öğretmen ile derslerini doldurmuştur. Öte yandan, yabancı dil 
ders grubunda 9 okulun kadrolu öğretmeni bulunmadığı, 17 okulda en çok 1 kadrolu 
öğretmen olduğu, buna karşılık 2 okulun en çok 6'şar saat için dışardan öğretmen aldığı 
görülmektedir. 

 
Böylece, kültür derslerinin dışardan öğretmen ihtiyacı olan ders grubunun başına 

geldiği anlaşılmaktadır. Kadrolu öğretmeni olmayan ders grubunda da birinci sırada 
yabancı dil grubu bulunmaktadır. 

 
Ayrıca, 63 okul müdüründen on ikisinin (% 19) branşının Türkçe; dokuzunun 

(%14,3) Matematik; altısının (%9,5) Tarih; altısının (% 9,5) seçmeli ders olduğu 
görülmektedir. 
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Birinci sıradaki müdür yardımcılarında ise ilk sırayı % 20,4 ile branşı Matematik 

olanlar almakta; bunu % 14,3 ile Fen Bilgisi branşında olanlar; % 9,5 ile de Edebiyat ve 
Tarih branşları izlemektedir. 

 
Ders Gruplarına Göre Öğretmen-Öğrenci Oranları 

 
Tablo 5'te okul türüne bakılmaksızın kültür, fen ve yabancı dil ders gruplarında 

genel olarak bir öğretmene düşen öğrenci sayıları yansıtılmıştır. 
 
 

TABLO  5 
 

DERS GRUPLARINA GÖRE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ORANLARI 
             
Ders Grupları      En Az   En Çok                            sd 
             
 
Kültür Ders.       31          612    193,0     125,33 
Fen Ders.        5          308    103,3       63,62 
Yabancı Dil Ders.     18         1950    187,2    328,43 
                
 

 
Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi örneklem grubunu oluşturan 

liselerde bir öğretmene düşen ortalama öğrenci sayısı 193 öğrenci ile en fazla kültür 
derslerindedir. Bunu, ortalama 187 öğrenci ile yabancı dil ders grubu izlemektedir. 
Öğretmen-öğrenci oranlarının en düşük olduğu grup, 103 öğrenci ile fen dersleri grubu 
olmaktadır. 

 
Öğretmen öğrenci sayılarına ortalama alınmaksızın bakıldığında, bir öğretmene 

düşen en çok öğrencinin yabancı dil derslerinde; en az öğrencinin de fen derslerinde 
olduğu görülmektedir. 

 
Bu sonuca göre, genel liselerde öğretmen öğrenci oranlarının yüksek olduğu, 

bunun da öğretmenlerin öğretim yüklerini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 
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Lise Öğretmenlerinin Haftalık Ders  İçi Öğretim Yükleri 
 

Örnekleme giren 63 genel lisede kültür, fen ve yabancı dil ders gruplarında 
bulunan öğretmenlerin haftalık ders içi öğretim yükleri Tablo 6'da verilmiştir. 

 
TABLO  6 

ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİ 
                
                      Tüm Okul 
                 Bir Öğt.     Düşen    Maaş Karşı.  Maaş+Ücret    Maaş+Ücret      Ders Yükü 
Ders Grupları     Ortalama   Ders Sa.   Okutulan       Okutulan      Sınırını geçen       Genel 
       En Az       En çok   Okul Sayısı    Okul sayısı   Okul Sayısı       Ortalaması 
               
Kültür Ders.      0 (2)         40,9      11     43        7     21,7 
Fen Ders.     0 (2)         46,0      19     36        6     19,0 
Yabancı Dil D.  0 (9)       108,0      10     36        8     20,5 
               

 
Ek-Tablo 7, 8 ve 9'da kültür, fen ve yabancı dil ders grubu öğretmenlerinin 63 

okula göre durumları, okul sayısı, bir öğretmene düşen ortalama ders saati ve bunun 
toplam içindeki yüzde dağılımı ayrıca verilmiştir. Ek-Tablo 10 ise, ders grupları dikkate 
alınmaksızın okul sayıları ile bir öğretmene düşen ortalama ders saatini ve yüzde 
dağılımını yansıtmaktadır. 

 
Tablo 6 incelendiğinde, tüm okullar açısından, fen dersleri grubundaki bir 

öğretmene haftada ortalama 19 saat; yabancı dil dersleri grubundaki bir öğretmene 
haftada ortalama 21 saat ve kültür dersleri grubundaki bir öğretmene de haftada 
ortalama 22 saat ders düştüğü görülmektedir. 

 
Öte yandan, kültür dersleri grubunda 2 okulda hiç dersi olmayan öğretmen 

yanında, 11 okulda bu gruptaki derslerin maaş karşılığı olarak haftada 9,4 ile 14,9 saat 
arasında okutulduğu; 43 okulda haftada 15,7 ile 30 saat arasında okutulan derslere bu 
oranlarda ücret ödendiği; 7 okulda ise, haftada 31,8 ile 40,9 arasında değişen ortalama 
ders saati dikkate alınırsa 1-11 saatin başka branşlardaki ya da başka okulların 
öğretmenlerince doldurulduğu veyahut boş geçtiği anlaşılmaktadır (Ek-Tablo 7). 

 
Fen dersleri grubundaki durum incelendiğinde, yine 2 okulda hiç dersi olmayan 

öğretmen bulunması yanında, 19 okulda öğretmenlerin haftada 1,3 ile 14,8 saat arasında 
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bu dersleri maaş karşılığında okuttukları, 36 okulda haftada 15,2 ile 30 saat arasında 
okutulan fen derslerine bu oranlarda ücret ödendiği; 6 okulda ise 31,5 ile 46 saat olan 
derslerin haftada 1-16 saat arasında okul dışından ya da başka branşlardan 
öğretmenlerce kapatıldığı görülmektedir. 

 
Yabancı dil dersleri grubunda ise, 9 okulda bu gruptaki öğretmenlerin hiç dersi 

bulunmazken, 10 okulda yabancı dil öğretmenlerinin maaşları karşılığında 6 ile 13,7 saat 
ders okuttukları; 36 okulda 15,3 ile 30 saat arasında değişen derslere 1-15 saat arasında 
ücret ödendiği; 8 okulda ise bir öğretmene 31 ile 108 saat arasında ders düştüğünden bu 
derslerin ya başka öğretmenlerce kapatıldığı ya da açık geçtiği anlaşılmaktadır. 

 
Bu verilere göre, okulların çoğunda kültür, fen ve yabancı dil grubundaki derslerin 

maaş+ücret yoluyla okutulduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç, tüm görüşlerin aksine, 
öğretmen dağılımında denge sağlanabildiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak, bu 
araştırmada ders içi öğretim yüklerinin analizi branşlara göre değil, ders gruplarına göre 
yapıldığından, sonuçların branşlardaki öğretmen açığını ve fazlasını gerçekçi olarak 
yansıtmadığı da söylenebilir. 

 
Ders İçi Öğretim Yüklerinin Bölgelere Göre Dağılımı 

 
Örneklemi oluşturan 63 okuldaki öğretmenlerin ders içi öğretim yüklerinin yedi 

coğrafî bölgeye göre dağılımının ortalama ve standart sapmaları Tablo 11'de 
gösterilmiştir. 

TABLO 11 
DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMININ 

ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 
Bölgeler           Okul Sayısı     Aritmetik                  Standart 
          Ortalama                   Sapma 
               

1  Akdeniz Böl. 9       24,90         11,15 

2  Doğu Anadolu Böl.     9       21,08           5,22 

3  Ege Böl.      9       17,42           4,95 

4  Güney Doğu Ana.Böl.    9       24,84           8,41 

5  İç Anadolu Böl.     9       19,84           6,58 

6  Karadeniz Böl.     9       17,87           7,99 

7  Marmara Böl.     9       17,46           4,84    
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Toplam     63       

    
 
Tabloda görüleceği gibi yedi coğrafî bölgeden seçilen genel liselerdeki 

öğretmenlerin ders gruplarına göre haftalık ders içi öğretim yüklerinin ortalamaları 
birbirine oldukça yakın değerleri yansıtmaktadır. Nitekim uygulanan tek yönlü Variyans 
Analizi sonucu da bu durumu desteklemektedir. 

 
Kültür, fen ve yabancı dil ders gruplarındaki öğretmenlerin ders içi öğretim 

yüklerinin coğrafî bölgelere göre dağılımında bir farklılık olup olmadığını incelemek için 
uygulanan tek yönlü Variyans Analizi sonucu Tablo 12'de verilmiştir. 
 

TABLO 12  
DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİNİN BÖLGELER ARASI VARİYANS 

ANALİZİ 
               
   Variyans Kaynağı   sd          KT            KO  F 
               
   Gruplar Arası   6      581,362            96,894          1,797 
   Gruplar İçi    56    3019,205            53,914 
               
  Toplam    61    3600,597 
                
   P < 0,05 

 
Tabloda görüldüğü gibi bulunan F değeri 0,05 düzeyinde ve 6; 56 serbestlik 

derecesinde manidar değildir. Bu durumda, ders gruplarına göre öğretmenlerin ders içi 
öğretim yüklerinde coğrafî bölgelere göre bir farklılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Ancak bu durum, analizin ders gruplarına göre yapılmasından kaynaklanabilir. 

 
Ders İçi Öğretim Yüklerinin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 

 
Öğretmenlerin ders grupları açısından haftalık ders içi öğretim yüklerinin yerleşim 

birimlerine (merkez-ilçe) göre dağılımının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 
13'te yansıtılmıştır. Aynı tabloda bu ortalamaların birbirinden farklı olup olmadığını 
incelemek için uygulanan t-testi sonucunda bulunan değerler de verilmiştir. 
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Tablodan anlaşılacağı gibi ders grupları açısından ders içi öğretim yüklerinin 
yerleşim birimlerine göre ortalamaları yine birbirine yakın görünmektedir. Uygulanan t- 
testi sonucu da bunu desteklemektedir. Çünkü analiz sonucunda bulunan t değeri 0,05 
düzeyinde ve 62 serbestlik derecesinde manidar çıkmamıştır.  

 
 Bu duruma göre örneklem grubundaki genel lise öğretmenlerinin ders gruplarına 
göre haftalık ders içi öğretim yüklerinde, bölgelerde olduğu gibi, yerleşim birimlerine 
göre de bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durumun da gerçekçi olarak 
saptanabilmesi için verilerin branş düzeyine inilerek analiz edilmesinin gerekli olduğu 
söylenebilir. 
 
 

TABLO 13 
DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİNİN YERLEŞİM BİRİMLERİ  

ARASI t- TESTİ 
               
        Aritmetik  Standart 
Yerleşim Birimleri      Sayı    Ortalama  Sapma                t 
               
 
Merkez        22                21,68    10,25 
              0,91 
İlçe         41               19,85      5,80 
               
Toplam       63 
               
P < 0,05 
 
 

Ders İçi Öğretim Yüklerinin Okul Türlerine Göre Dağılımı 
 
Araştırmanın, yöntem bölümünde açıklandığı üzere genel liseler dört tür lise (Lise, 

Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi) arasından katlamlı örnekleme 
yöntemiyle seçilmiştir. Bu bakımdan öğretmenlerin ders içi öğretim yüklerinin 
değerlendirilmesinde okul türleri arasında bir fark bulunup bulunmadığını incelemek de 
yararlı görülmüştür. 

 
Öğretmenlerin ders grupları açısından ders içi öğretim yüklerinin okul türlerine 

göre dağılımının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 14'te verilmiştir. Okul 
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türlerine göre ders içi öğretim yüklerinin birbirinden farklı olup olmadığını incelemek için 
uygulanan tek yönlü Variyans Analizi sonucu da Tablo 15'te gösterilmiştir. 

 
Tablo 14 incelendiğinde bulunan F değerinin 0,05 düzeyinde ve 3; 59 serbestlik 

derecesinde manidar olmadığı görülmektedir. 
 
Bu durumda ders grupları açısından öğretmenlerin ders içi öğretim yüklerinde okul 

türlerine göre bir farklılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
 

 
 

TABLO 14  
DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİNİN OKUL TÜRLERİNE GÖRE   DAĞILIMININ 

ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 
               
          Aritmetik  Standart 
Okullar   Okul sayısı         Ortalama  Sapma 
               
 
1 Lise             42         20,69    7,17 
2 Anadolu Lisesi            6         24,69    8,72 
3 Anadolu Öğretmen L.       8         17,44    6,88 
4 Fen Lisesi                   7         19,14    9,88 
               
Toplam         63        
                
P < 0,05 
 

TABLO 15 
DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİNİN OKUL TÜRLERİ ARASI  

VARİYANS ANALİZİ 
               
 Variyans Kaynağı       sd          KT      KO         F  
               
 Gruplar Arası        3      194,504    64,835     1,123 
 Gruplar İçi       59    3406,063    57,729 
               
 Toplam       62    3600,567 
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 P < 0,05 
 
Bulgular, bugüne dek ileri sürülen tüm görüşlere karşın, öğretmen dağılımında 

bölgeler, yerleşim birimleri ve okul türleri arasında dengeli bir dağılımın sağlanabildiğini 
göstermektedir. Ancak, araştırmada örneklem grubunun küçük olması ve analizin 
branşlara göre değil de ders gruplarına göre yapılmış olması yorumda ihtiyatlı olmayı 
gerekmektedir. 

 
Ders İçi Öğretim Yüklerinin Ders Gruplarına Göre Dağılımı 

 
Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin ders içi öğretim yüklerinde ders 

gruplarına göre manidar bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan t-testi 
sonuçları Tablo 16'da verilmiştir. 

 
TABLO 16 

DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKLERİNİN DERS GRUPLARI 
ARASI t-TESTİ 

               
        Aritmetik  Standart 
Ders Grupları           Ortalama  Sapma      t     
               
 
Yabancı Dil G.       20,81   17,09 
            0,74* 
Fen Ders. G.        18,99     9,25 
               
Yabancı Dil G.       20,81   17,09 
           -0,38* 
Kültür Ders.G.       21,67     8,08 
               
Fen Ders. G.        18,99     9,25 
           -2,15* 
Kültür Ders.G.       21,67     8,08 
               
*P <  0,05 

 
Tabloda görüldüğü gibi ders grupları arasında yapılan ikili karşılaştırmalarda elde 

edilen t değeri 0,05 düzeyinde manidar çıkmıştır. Buna göre yabancı dil ders grubunun 
ders içi öğretim yükleri fen dersleri ve kültür dersleri grubundan, fen dersleri grubu da 
kültür dersleri grubundan manidar derecede farklıdır. 
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Bu sonuç, öğretim yüklerindeki fazlalık ve eksikliklerin saptanabilmesi için 

analizlerin branşlara göre yapılması gereğini desteklemektedir. 
 

Öğretmenlerin Haftalık Ders Dışı Öğretim Yükleri 
 
Tablo 17'de örneklem grubuna giren öğretmenlerin haftalık ders dışı öğretim 

yükleri saat olarak ve gruplandırılarak verilmiştir. 
 
Tablo incelendiğinde görüleceği gibi, öğretmenlerin bir haftada ders dışında eğitim-

öğretim etkinlikleri için harcadıkları süre en az 2 saat ile en çok 50 saat arasında 
değişmektedir. Aynı tablodan haftalık ders dışı öğretim yükü ortalamasının da 23 saat 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 

TABLO 17 
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİ 

                    
Haftalık Toplam Ders Dışı     Yüzde 
Öğretim Yükü (saat olarak)    Öğretmen Sayısı      Dağılımı            Ortalama 
                   
   2-5            7   0,6 
   6-10             38   2,8            22,69 
 11-15          200           15,6 
 16-20            336           26,0 
 21-25             279           21,6 
 26-30              209           16,1 
 31-35              116             9,1 
 36-40                66             5,2 
 41-45                29             2,4 
 46-50                  7             0,6 
                
       TOPLAM    1287          100,0 
                
 

Ek-Tablo 18'de örneklem grubundaki öğretmenlerin haftalık ders dışı öğretim 
yüklerinin saat ve yüzde dağılımları ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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Haftalık Ders Dışı Öğretim Yükünün Çeşitli Etkinliklere Göre Dağılımı 
 

Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin anketlere verdikleri cevaplara göre, 
haftalık ders dışı öğretim yükünün çeşitli etkinliklere ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 
Tablo 19'da verilmiştir. 

 
Tablo incelendiğinde, tüm öğretmenlerin % 40,8'nin ders hazırlığı (ders plânı, araç-

gereç)  için haftada  5  saatten  fazla;  % 31,1'inin 3-4 saat; % 22,8'inin 1-2  saat; % 
5,4'ünün de 1-2 saat zaman harcadıkları görülmektedir. Ders hazırlığı için hemen hiç 
zaman ayıramadıklarını belirtenler ise % 0,6'dır. 

 
Bu duruma göre, öğretmenlerin yarıdan fazlası ders hazırlığı için haftada ortalama 

4-5 saat zaman harcamaktadır. Başka bir deyimle, öğretmenlerin günde en az bir 
saatlerini ders hazırlığı için ayırdıkları anlaşılmaktadır. 
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Aynı tablodan tüm öğretmenlerin % 56,2'sinin bir haftada deney raporu hazırlamak 

için hemen hiç zaman ayırmadığı; % 14,2'sinin 1-2 saat; % 11'inin 3-4 saat; % 8,5'inin 1 
saatten az; % 5,2'sinin ise 5 saatten fazla zaman harcadıkları görülmektedir. 

 
Bu sonuç, öğretmenlerin yarıdan fazlasının deney raporu hazırlamaya hiç zaman 

ayırmadığı, yaklaşık üçte bire yakınının 1-5 saat arasında zaman harcadığını 
göstermektedir. Kuşkusuz bu durum derslerin özelliğinden kaynaklandığı gibi, okulların 
çoğunda dil ve fen lâboratuarlarının yetersiz olmasına da bağlanabilir (Gülerman, 1991, 
s.309).  

 
Öğretmenlerce doldurulan anketin 16. sorusunda yer alan "Ödev danışmanlığı için 

haftada ne kadar zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna tüm grubun % 36,9'u 1-2 saat; 
%28,7'si 1 saatten az; % 15,7'si hemen hiç; % 12,5'i 3-4 saat; % 5,6'sı 5 saatten fazla 
cevabını vermiştir. Bu sonuç, tüm grubun yarıya yakının ödev danışmanlığı için haftada 
1-4 saat arasında zaman ayırdıklarını göstermektedir. 

 
Aynı tablodan, tüm grubun % 52,2'sinin danışman öğretmenlik ve sınıf 

öğretmenliği  için haftada 1-2 saat; % 15,5'inin 1  saatten  az; % 13,4'ünün  3-4  saat; % 
8,1'inin 5 saatten fazla zaman hacadıkları; % 9,4'ünün ise bu etkinliğe hiç zaman 
ayıramadığı anlaşılmaktadır. Buna göre, grubun yarıdan fazlası danışmanlık ve sınıf 
öğretmenliği için haftada en az 1-2 saat zaman ayırmaktadır. 

 
Anketi cevaplayan tüm öğretmenlerin % 67,2'sinin stajyer öğretmenlere rehberlik 

için hemen hiç zaman ayırmadıkları; % 18,8'inin haftada 1-2 saat; % 9,5'inin 1 saatten az; 
% 5,7'sinin 3-4 saat; % 3,5'inin ise 5 saatten fazla zaman harcadıkları görülmektedir. 
Buna göre, kendilerine stajyer öğretmenlere rehberlik görevi verilenlerin bu etkinlik için 
haftada ortalama 1 saat harcadıkları söylenebilir. 

 
Aynı tablo, tüm öğretmenlerin % 79,6'sının nöbet görevi için haftada 5 saatten 

fazla; % 6,2'sinin 3-4 saat; % 6,1'inin 1-2 saat; % 5,5'inin hemen hiç; % 2,2'sinin 1 saatten 
az zaman harcadığını göstermektedir. 

 
Bu durumda, öğretmenlerin çoğunluğu nöbet için bir haftada 5 saatten fazla zaman 

ayırmaktadır. Nöbet konusuna açık uçlu soruda da ağırlıkla yer veren öğretmenler, 
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özellikle yatılı ve pansiyonlu okullarda nöbetin öğretim yükünü çok artırdığını 
belirtmişlerdir. 

 
Anketin  20. Maddesi  olan  eğitsel kol çalışmalarına  ilişkin soruda tüm grubun % 

38,8'i 1-2 saat; % 20,7'si 3-4 saat; % 14,8'i 5 saatten fazla; % 12,4'ü 1 saatten az zaman 
harcadıklarını belirtirken; % 13,3'ü de "hemen hiç" cevabını vermiştir. Buna göre grubun 
yarıdan fazlasının eğitsel kol çalışmaları için 1-4 saat arasında zaman harcadıkları 
anlaşılmaktadır. Nitekim öğretmenler açık uçlu soruya verdikleri cevaplarda eğitsel 
çalışmalar için harcanan sürenin daha fazla değerlendirilmesini istemişlerdir. Ayrıca ikili 
öğretim yapılan okullar da bu tür çalışmalar için yer bulunamamasından şikayetçi 
olmuşlardır. 

 
Öğretmenlerin % 38'i velilerle ve çevre ile ilişkiler için haftada  1-2 saat;  % 26'sı 1 

saatten az; %13,4'ü 3-4 saat; % 9,8'i ise 5 saatten fazla zaman harcadıklarını 
belirtmişlerdir. Öte yandan, grubun % 11,7'si bu soruya "hemen hiç" cevabını vermiştir. 
Böylece, grubun üçte ikisinin bu etkinlik için haftada 1-2 saat zaman ayırdıkları 
görülmektedir. Bu sonuç öğretmen, çevre ve aile arasında sağlıklı ilişkilerin bir türlü 
kurulamayışı kadar (MEB, 1982, s.369) genel lise öğretmenlerinin çevreye yönelik 
etkinliklerde bulunabilmeleri için örgüt içi yüklerinin hafifletilmesi gerektiği görüşünü 
desteklemektedir (Alıç, 1991, s.71). 

 
Aynı tablo tüm öğretmenlerin % 32,6'sının bilimsel, teknolojik ve meslekî 

gelişmeleri izlemek için haftada 1-2 saat; % 19'unun 1 saatten az; % 18,8'inin 3-4 saat; % 
13,4'ünün 5 saatten fazla zaman ayırdıklarını; %15,2'sinin ise hemen hiç zaman 
ayıramadığını yansıtmaktadır. Buna göre, öğretmenlerin yarıdan fazlasının meslekî 
gelişme için haftada ancak 1-2 saat ayırabildikleri anlaşılmaktadır. Bu sonuç, daha önce 
yapılan bir araştırmadaki öğretmenlerin meslekî, kültürel ve sanatsal etkinliklere "ara 
sıra" katıldıkları bulgusuna koşut bir durumu yansıtmaktadır (MEB, 1983, s.364) 
Bununla birlikte bu durum öğretim yüklerinin ağırlığından da kaynaklanabilir. 

 
Tabloya genel olarak bakıldığında, lise öğretmenlerinin bir haftada ders dışında en 

çok nöbet için zaman harcadıkları, bunu ders hazır lığı için harcanan sürenin izlediği 
görülmektedir. 
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Sınıf öğretmenliği, eğitsel kol çalışmaları, veliler ve çevre ile ilişkiler, ödev 
danışmanlığı, meslekî gelişmeleri izleme gibi etkinliklere ayrılan süre ise haftada 1-2 saat 
ile sınırlı kalmaktadır. 

 
Haftalık Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Bölgelere Göre Dağılımı 

 
Örneklemi oluşturan 63 lisedeki öğretmenlerin haftalık ders dışı öğretim yüklerinin 

yedi coğrafî  bölgeye göre dağılımının ortalama ve standart sapmaları Tablo 20'de 
verilmiştir. 

 
TABLO 20 

HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN BÖLGELERE GÖRE 
DAĞILIMININ ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 

                
            Öğretmen    Aritmetik         Standart 
Bölgeler           Sayısı    Ortalama         Sapma 
                
1 Akdeniz Böl.             225       23,26            7,72 
2 Doğu Anadolu Böl.         187       22,80            7,31  
3  Ege Böl.              209       22,99            7,27 
4  Güney Doğu Ana.Böl.   132       23,79            7,77 
5  İç Anadolu Böl.            123       23,92            6,28 
6  Karadeniz Böl.            104       24,89            6,83 
7  Marmara Böl.            307       21,98            6,99       

 
Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi lise öğretmenlerinin haftalık ders 

dışı öğretim yüklerinin bölgelere göre ortalamaları birbirine oldukça yakın 
görünmektedir. Nitekim ortalamalar arasında bir fark bulunup bulunmadığını anlamak 
amacıyla uygulanan tek yönlü Variyans Analizi sonucu da bunu desteklemektedir. 

 
Tablo 21'in incelenmesinden anlaşılacağı gibi bulunan F değeri 0,05 düzeyinde ve 

6;1280 serbestlik derecesinde manidar çıkmamıştır. 
 
Bu sonuç, öğretmenlerin haftalık ders dışı öğretim yüklerinde coğrafî bölgelere 

göre bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, lise öğretmenlerinin 
yönetmeliklerle belirtilen ders dışı etkinlikler için her bölgede benzer süreler içinde 
zaman ayırdıkları söylenebilir. 
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TABLO 21 
HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN BÖLGELER ARASI  

VARİYANS ANALİZİ 
                
Variyans Kaynağı  sd  KT  KO      F   
              
Gruplar Arası  6         887,833        147,972             2,836 
Gruplar İçi          1280    66785,791          52,176 
               
Toplam          1286    67673,624 
               
P < 0,05 
 

Haftalık Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 
 
Genel lise öğretmenlerinin haftalık ders dışı öğretim yüklerinin yerleşim birimlerine 

göre dağılımının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 22'de yer almaktadır. 
 

TABLO 22 
HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 

GÖRE DAĞILIMININ ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 
                     
     Aritmetik  Standart 
Yerleşim Birimi  Sayı  Ortalama  Sapma       t 
               
Merkez    543    23,40    7,39 
           1,28 
İlçe     744    22,87    7,15 
               
Toplam  1287         
               
P < 0,05 

 
Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi lise öğretmenlerin haftalık ders dışı 

öğretim yüklerinin yerleşim birimlerine göre ortalamaları birbirine yakındır. Nitekim bu 
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ortalamaların birbirinden farklı olup olmadığını belirleme amacıyla uygulanan t-testi 
sonucu da 0,05 düzeyinde ve 1286 serbestlik derecesinde manidar çıkmamıştır. Böylece 
örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin haftalık ders dışı öğretim yüklerinde 
yerleşim birimlerine göre de manidar bir fark olmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle 
görev yerinin il ya da ilçe olmasının haftalık ders dışı öğretim yükünde bir değişikliğe 
neden olmadığı söylenebilir. 

 
Haftalık Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Okul Türlerine Göre Dağılımı 

 
Örneklem grubunu oluşturan 63 genel lisedeki öğretmenlerin haftalık ders dışı 

öğretim yüklerinin okul türlerine göre dağılımının ortalama ve standart sapmaları Tablo 
23'te görülmektedir. 

 
TABLO 23 

HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN OKUL TÜRLERİNE GÖRE 
ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 

                     
           Aritmetik       Standart 
Okul Türü   Sayı        Ortalama       Sapma  
               
1 Lise   848           22,37        7,12 
2 Anadolu Lise. 112           21,93        5,92 
3 Ana.Öğt.Lise. 129          24,45        6,85 
4 Fen Lisesi  198          25,99        7,93 
               
Toplam          1287 
               

 
Öğretmenlerin haftalık ders dışı öğretim yüklerinin okul türlerine göre birbirinden 

farklı olup olmadığını anlamak için uygulanan tek yönlü Variyans Analizi sonucu da 
Tablo 24'te görülmektedir. Tabloda okul türlerine göre haftalık ders dışı öğretim 
yüklerinin ortalamaları birbirinden farklı görünmektedir. Uygulanan tek yönlü Variyans 
Analizi sonucu da bunu desteklemektedir. 

 
Gerçekten Tablo 24'te görüldüğü gibi bulunan F değeri 0,05 düzeyinde ve 3;1283 

serbestlik derecesinde manidar çıkmıştır. Bu sonuç okul türlerine göre öğretmenlerin 
haftalık ders dışı öğretim yüklerinin birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Bu 
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farkın hangi okul türleri arasında olduğunu bulmak için uygulanan Shaffe Testi sonuçları 
da Tablo 25'te verilmiştir. 

 
Tabloda görüldüğü gibi Fen Lisesi ile Anadolu Lisesi ve Lise öğretmenlerinin; 

Anadolu Öğretmen Lisesi ile de Lise öğretmenlerinin haftalık ders dışı öğretim yükleri 
arasında 0,05 düzeyinde manidar bir fark bulunmaktadır. 

 
 

TABLO 24 
HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN OKUL TÜRLERİ ARASI  

VARİYANS ANALİZİ 
               
Variyans Kaynağı   sd  KT       KO        F 
               
Gruplar Arası     3      2492,376  830,792   16,353 
Gruplar İçi          1283    65181,248    50,804  
               
Toplam          1286    67673,624  
               
P < 0,05 

 
TABLO 25 

HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN  
OKUL TÜRLERİ ARASI SHAFFE TESTİ 

               
Ortalamalar    Okul Türleri   2       1       3       4 
               
21,93     Anadolu Lise. 2 
22,37     Lise   1 
24,45     Ana.Öğt.Lise. 3         * 
25,99     Fen Lis.  4 *       *     
P < 0,05 
* İki grup arasında 0,05 düzeyinde fark var. 

 

Başka bir deyişle, Fen Lisesi öğretmenlerinin bir haftada ders dışında eğitim-
öğretim ve yönetim etkinlikleri için harcadıkları süre, Lise ve Anadolu Lisesi 
öğretmenlerinin harcadıkları süreden farklıdır. Bunun yanında Anadolu Öğretmen Lisesi 
öğretmenlerinin harcadıkları süre de Lise öğretmenlerinin harcadıkları süreden farklı 
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bulunmaktadır. Bu farklılığın liselerin amaç ve programlarına dayalı olarak görevlerdeki 
farklılıktan kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü ders hazırlığı, deney ve lâboratuar 
çalışmaları, nöbet gibi etkinlikler için gerekli süreler lise türlerine göre değişmektedir. 

 
Öğretmenlerin Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yükleri 

 

Tablo 26'da lise öğretmenlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin olarak bir  
dönemdeki ders dışı öğretim yüklerinin saat ve yüzde dağılımları görülmektedir. 

 
TABLO 26 

DÖNEMLİK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN SAAT VE YÜZDE  
DAĞILIMLARI 

               
Bir dönemdeki toplam 
ders dışı öğretim yükü  Öğretmen  Yüzde  Ortalama 
     (saat olarak)   Sayısı   Dağılımı 
               

 14-30       62       4,9    59,08 
 31-40     194     14,9   
 46-60     411     32,0  
 61-75     399     31,2 
 76-90     198     15,4 
 91-       23       0,9 
               
        Toplam              1287             100,0 
               

 
Tablo incelendiğinde, öğretmenlerin bir dönemdeki ders dışı öğretim yüklerinin 14 

saat ile 91 saat arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Veriler, öğretmenlerin yaklaşık 
yarısının bir dönemde ders dışı etkinlikler için 11-60 saat; diğer yarısının ise 61-91 saat 
arasında zaman harcadıklarını göstermektedir. Bir dönemdeki ders dışı öğretim yükü 
ortalaması ise 59,08 olarak bulunmuştur. 

 
Ayrıca, bir dönemdeki ders dışı öğretim yükü haftaya dönüştürülüp haftalık ders 

yükü ile birleştirilerek ekte (Tablo 27) verilmiştir. 
 
Tabloda görüldüğü gibi, bu bağlamda öğretmenlerin bir haftadaki ders dışı öğretim 

yükleri ortalama 26 saati bulmaktadır. 
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Böylece bir lise öğretmeni maaş karşılığında haftada 15 saat ders yükü ile 

yükümlendirilerken ders dışında da ortalama 26 saat daha öğretim yükü taşımaktadır. 
Diğer bir deyişle, haftada 15 saat derse giren bir öğretmen gerçekte 40 saatlik bir öğretim 
yüküne sahip bulunmaktadır. 

 
Bir Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yükünün Çeşitli Etkinliklere Göre Dağılımı 

 
Lise öğretmenlerinin değerlendirmelerine göre, bir dönemde çeşitli etkinlikler için 

harcanan süre Tablo 28'de yer almaktadır. 
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Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, öğretmenlerin % 24,6'sı öğrenci 
ödevlerini düzeltmek için bir dönemde 13 saatten fazla zaman harcadıklarını 
belirtmişlerdir. Bunu, % 24,1 ile 5-6 saat; % 17,2 ile 3-4 saat ve % 16,4 ile 1-2 saat 
harcayanlar izlemektedir. Bu duruma göre öğretmenlerin yaklaşık üçte biri bir dönemde 
ödev düzeltmek için 11 saatin üstünde, diğer üçte biri ise 1-4 saat arasında zaman 
harcamaktadır. Bu farklılığın dersin özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir. 

 
Öte yandan, tüm grubun % 57'sinin sınav sorusu hazırlamak için bir dönemde 13 

saatten fazla zaman ayırdıkları görülmektedir. Bu grubu % 9,5 ile 9-10; % 7,8 ile 11-12 
saat harcayanlar izlemektedir. Böylece çoğunluğun sınav sorusu hazırlamak için bir 
dönemde 9 saatin üstünde zaman verdikleri anlaşılmaktadır. 

 
Bunun yanında veriler, öğretmenlerin % 68,8'inin sınav kâğıtlarını değerlendirmek 

için bir dönemde 13 saatin üstünde zaman harcadıklarını göstermektedir. Bunu % 8 ile 
11-12 saat ayıranlar izlemektedir. Bu durumda çoğunluğun sınav kâğıtlarını 
değerlendirmek için bir dönemde 11 saatten fazla zaman harcadıkları görülmektedir. Bu 
da İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına paralel bir durumu yansıtmaktadır 
(Dodel, Lowell, Oxtoby, 1982). 

 
Aynı tablodan öğretmenlerin % 40,9'unun Öğretmenler Kurulu, Sınıf Öğretmenler 

Kurulu, Zümre ve Okul-Aile Birliği gibi toplantılara bir dönemde 13 saatin üstünde 
zaman harcadıkları görülmektedir. Öğretmenlerin % 14,1'i bu etkinlik için bir dönemde 
9-10 saat; % 11,7'si de 11-12 saat ayırdıklarını belirtmişlerdir. Böylece grubun yarısının 
toplantılar için bir dönemde 11 saatten fazla zaman harcadıkları anlaşılmaktadır. 

 
Öğretmenlerin % 30,3'ü disiplin işleri için bir dönemde 1-2 saat; % 13,1'i 3-4 saat; 

% 12,2'si 13 saatten fazla; % 8,5'i ise 5-6 saat harcamaktadırlar. Ayrıca anketi cevaplayan 
öğretmenlerin % 22'si bu soruyu cevapsız bırakarak disiplin işleri için hiç zaman 
ayırmadıklarını göstermişlerdir. Bu durumda, grubun yarısının okulda disipline ilişkin 
görevlere bir dönemde 1-6 saat zaman harcadıkları görülmektedir. 

 
Anketin 28. maddesi olan ve törenler için bir dönemde harcanan süreyi saptamayı 

amaçlayan soruya grubun % 31,2'si 13 saatten fazla; % 20,3'ü 7-8 saat; % 15,2'si 3-4 
saat; 13,9'u 5-6 saat ve % 8,5'i de 1-2 saat harcadıklarını söylemişlerdir. Böylece 
öğretmenlerin yarıdan fazlasının bir dönemde törenler için 7 saatten fazla zaman 
harcadıkları anlaşılmaktadır. 
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Sınav gözcülüğü ile ilgili soruda, öğretmenlerin % 26,3'ü 13 saatten  fazla; %12,4'ü 

3-4 saat; % 11'i 5-6 saat; % 9,8'i 1-2 saat; % 8,7'si 7-8 saat ve % 8'i 9-10 saat seçeneklerini 
işaretlemişlerdir. Grubun % 19,2'i ise bu soruyu cevapsız bırakmışlardır. Bu durumda, 
grubun yaklaşık üçte birinin sınav gözcülüğü için bir dönemde 11 saatten fazla zaman 
harcadıkları belirlenmiştir. 

 
Tablonun tümüne bakıldığında, öğretmenlerin bir dönemde en çok sınav kâğıdı 

değerlendirme ve sınav sorusu hazırlamaya; daha sonra sırasıyla, toplantılara, törenlere, 
ödev düzeltme ve sınav gözcülüğüne zaman harcadıkları görülmektedir. 

 
Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yükünün Bölgelere Göre Dağılımı 

 
Öğretmenlerin bir dönemdeki ders dışı öğretim yüklerinin bölgelere göre 

dağılımının ortalama ve standart sapmaları Tablo 29'da verilmiştir. 
 

TABLO 29 
DÖNEMLİK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN BÖLGELERE GÖRE 

ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 
               
          Aritmetik         Standart 
Bölgeler             Sayı     Ortalama         Sapma 
                
1 Akdeniz Böl.             225       61,89            15,52 
2 Doğu Anadolu Böl.          187       58,75            16,68  
3 Ege Böl.              209       57,82            15,35 
4 Güney Doğu Ana.Böl.     132       61,46            17,58 
5 İç Anadolu Böl.             123        56,33            15,40 
6 Karadeniz Böl.             104       58,15            15,34 
7 Marmara Böl.             307       58,46            15,98         
     Toplam            1287 
               

 
Dönemlik ders dışı öğretim yüklerinde bölgelere göre bir fark bulunup 

bulunmadığını anlamak amacıyla uygulanan tek yönlü Variyans Analizi sonuçları da 
Tablo 30'da gösterilmiştir. 
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TABLO 30 
DÖNEMLİK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN BÖLGELER ARASI  

VARİYANS ANALİZİ 
               
Variyans Kaynağı    sd  KT     KO        F 
               
Gruplar Arası    6      4015,945  669,324   2,622 
Gruplar İçi          1280  326763,441  255,283  
               
Toplam          1286  330779,386  
               
P < 0,05 
 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi analiz sonucunda bulunan F değeri 
0,05 düzeyinde ve 6; 1280 serbestlik derecesinde manidar çıkmamıştır. Bu durumda 
öğretmenlerin bir dönemdeki ders dışı öğretim yüklerinde bölgelere göre bir farklılık 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

 
Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 

 
Genel liselerde görevli öğretmenlerin bir dönemlik ders dışı öğretim yüklerinin 

yerleşim birimlerine göre durumunun aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 
31'de verilmiştir. Tablonun incelenmesi dönemlik ders dışı öğretim yüklerinin 
ortalamalarının yakın değerlerde olduğunu göstermektedir. 

 
Nitekim Tablo 31'de görüldüğü gibi, ortalamalar arasında bir fark olup olmadığını 

anlamak amacıyla uygulanan t-testi sonucunda manidar fark bulunamamıştır. 
 
Bu sonuca göre, ihtiyatlı bir deyimle, lise öğretmenlerinin bir dönemlik ders dışı 

öğretim yükleri açısından yerleşim birimleri arasında manidar fark bulunduğunu 
gösteren bir kanıt bulunmamaktadır. Başka bir deyişle öğretmenlerin bir dönemde ders 
dışı etkinlikler için harcadıkları sürenin ilde ya da ilçede çalışmalarına göre değişmeyip; 
paralellik gösterdiği söylenebilir. 
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Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Okul Türlerine Göre Dağılımı 
 

Örneklem grubunu oluşturan liselerdeki öğretmenlerin bir dönemdeki ders dışı 
öğretim yüklerinin okul türlerine göre aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 
32'de yansıtılmıştır. 

TABLO 31 
DÖNEMLİK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN YERLEŞİM  

BİRİMLERİ ARASI t-TESTİ 
                   
     Aritmetik  Standart 
Yerleşim Birimleri   Sayı  Ortalama  Sapma                 t 
              

Merkez      543    58,45    15,97 
               -1,19 

İlçe      744    59,53    16,08 
               

Toplam    1287        
               

P< 0,05 
 

 
TABLO 32  

DÖNEMLİK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN OKUL TÜRLERİNE GÖRE  
ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI 

                     
             Aritmetik   Standart 
Okul Türleri  Sayı          Ortalama   Sapma  
               

1 Lise   848          60,137   16,513 

2 Anadolu Lise. 112          56,036   14,365 

3 Ana.Öğt.Lise.  129          58,124   15,290 

4 Fen Lisesi  198          56,879   14,934 
               

 
Lise öğretmenlerinin bir dönemdeki ders dışı öğretim yüklerinde okul türlerine 

göre manidar bir farklılık bulunup bulunmadığını incelemek  amacıyla uygulanan tek 
yönlü Variyans Analizi sonucu da Tablo 33'te görülmektedir. 

 
Tablodan anlaşılacağı gibi bulunan F değeri 0,05 düzeyinde ve 3;1283 serbestlik 

derecesinde manidar çıkmamıştır. 
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Bu sonuca göre dört tür genel lisede görevli öğretmenlerin dönemlik ders yükleri 

arasında manidar bir farklılık bulunmamaktadır. Başka bir deyişle lise öğretmenlerinin 
bir dönemde ders dışında eğitim-öğretim için harcadıkları süre okul türlerine göre de 
paralellik göstermektedir. 

 
 

TABLO 33 
DÖNEMLİK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN OKUL TÜRLERİ ARASI  

VARİYANS ANALİZİ 
               
Variyans Kaynağı  sd  KT     KO       F 
               

Gruplar Aras ı      3      3062,289  1020,763  3,996 

Gruplar İçi            1283 327717,096    255,430  
               

Toplam             1286 330779,385  
               

P < 0,05 
 

Fazla Öğretim Yükünün Öğretmene Sağladığı Yararlar 
 
Tablo 34 anketleri cevaplayan denek grubunun fazla öğretim yükünün öğretmene 

sağladığı yarar bakımından 1., 2.ve 3. derecede yararlı gördükleri seçenekleri 
yansıtmaktadır. 

 
TABLO 34 

ÖĞRETMENLERE GÖRE FAZLA ÖĞRETİM YÜKÜNÜN  
SAĞLADIĞI YARARLAR 

               
   Dereceler        1               2                  3 
Seçenekler     f %       f        %            f           
% 
              

3 Mesleki Doyum Sağlama            157      34,0             120       26,0           102     22,1 

1 Daha Fazla Öğrenci Hiz.            349      48,8             179       25,0           127     17,8 

6 Öğretmenleraras ı İliş.G.              58      14,9               88      22,6            114     29,2 

4 Öğretmen Öğren.Etki.Güç.            229      32,0             239      33,4            168     23,5 

5 Mes.Yönden Geliş.Sağ.            182      29,4             181      29,2            162     26,1 
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2 Ekonomik Katkı Sağ.             216      38,4              97      17,2             132     23,4 

7 Başka                 41       26,3              5        3,2               24     

15,4 
               

 
Tablo incelendiğinde bu soruyu cevaplayanların, % 48,8'inin fazla öğretim 

yükünün   birinci   derecede   yararının   "daha  fazla  öğrenciye   hizmet   edebilme"; % 
38,4'ünün "ekonomik katkı sağlaması";  % 34'ünün " meslekî doyum sağlaması"  ve  
%29,4'ünün de "meslekî yönden gelişme sağlaması" olduğu görüşünü paylaştıkları 
anlaşılmaktadır. Grubun % 33,4'ü fazla yükün öğretmen öğrenci etkileşimini 
güçlendirmede ikinci derecede, öğretmenler arası ilişkileri geliştirmede de üçüncü 
derecede yararlı olduğu görüşündedirler. 

 
Fazla Öğretim Yükünün Yarattığı Sorunlar 

 
Tablo 35'te fazla öğretim yükünün öğretmen açısından yarattığı sorunlara verilen 

cevaplar görülmektedir. 
 

TABLO 35 
ÖĞRETMENLERE GÖRE FAZLA ÖĞRETİM YÜKÜNÜN  

YARATTIĞI SORUNLAR 
               
   Dereceler         1               2                 3 
Seçenekler      f  %     f       %         f            % 
              
 

2 Dinlenme Süresini Azalt.                        343        42,7         202        25,2         181         22,5 

5 Mesleki Geliş.izle.Zaman Kalmaması           196         28,5        209        30,4         171         24,9 

6 Meslek.Etkile.Zaman Kalmamas ı                    13           4,4         52         17,6          77          26,0 

1 Öğretimin Niteliğini Düşürme            355         44,8      216         27,2         143         18,0 

4 Morali Düşürmesi                           44         11,5       121         31,5           98        25,5 

3 Stres Yaratması              322        38,9       208         25,2          214       25,9 

7 Başka                             10          7,1           2            1,4            32       

22,9 
               
 

Tabloda görüldüğü gibi, öğretmenlerin % 44,8'i fazla öğretim yükünün birinci 
derecede olumsuz yönünün "öğretimin niteliğini düşürmesi" olduğunda birleşmişlerdir. 
Nitekim öğretmenler açık uçlu soruya verdikleri cevaplarda bunu ısrarla 
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vurgulamışlardır. Grubun % 42,7'si fazla öğretim yükünün dinlenme süresini azalttığı; % 
38,9'u stres yarattığı görüşündedirler. Özdayı, stresin öğretmenin performansını, 
kendisinin ve ailesinin fiziksel ve duygusal yönden sağlığını etkilediğini belirterek genel 
liselerde zaman yetersizliğinin bir stres kaynağı olduğunu belirtmektedir. (Özdayı, 1991, 
s.517). Esasen Avusturalya'da yapılan bir araştırmada da iş yükü bir stres kaynağı alarak 
belirlenmiştir (O'connor ve Clarke 1990, ss.41-50). 

 
Öğretmen grubunun % 31,5'i fazla öğretim yükünün "morali düşürmesini"; 

%30,4'ü "meslekî gelişmeleri izlemeye zaman kalmamasını" ikinci derecede olumsuz 
yön olarak görmektedirler. "Meslektaşlarla etkileşime zaman kalmaması" grubun % 26'sı 
tarafından üçüncü derecede sorun olarak belirtmiştir. 

 
Alıç tarafından yapılan bir araştırmada da genel liselerde öğretmenlerin % 57'sinin 

yaptıkları işten "hiç" doyum sağlamadıkları ya da "az" sağladıkları ortaya çıkmıştır (Alıç, 
1991, s.67). 
 

Diğer Görüşler 
 

Lise öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı öğretim yüklerini saptamayı amaçlayan ve 
önceki sayfalarda tartışılan sorulara ek olarak öğretmenlerce dolduran anketin (Bilgi 
Formu II) sonunda açık uçlu bir soruya da yer verilmiştir. 

 
Anketleri cevaplayan 1287 öğretmenden 214'ü bu soruya çeşitli sorunlara ilişkin 

görüşlerini yazmışlardır. Bu görüşlere genel açıdan bakıldığında araştırmalara olan 
güvensizlikten kaynaklanan bir isteksizlik ve umursamazlık sezilmektedir. Bununla 
birlikte öğretmenlerin serbestçe kendi düşüncelerini yansıtmaları yönünden ayrı bir 
önem taşıyan bu cevaplar gruplandırılmış ve öğretim yüküne ilişkin olanları aşağıda 
verilmiştir. 

 
1. Verim, moral ve ekonomik durum arasında yakın bir ilişki var. Bu nedenle, eğitim 

hizmetlerinde etkinlik ve verimi artırmak için öğretmenlerin ekonomik durumlarını ve 
sosyal konumlarını düzeltici çalışmalar yapılmalıdır (50). 

 
2. Öğretmenlerin öğretim yükünü artıran, fazla derse girmekten çok, çeşitli (farklı) ve 

branş dışı derslere girmek; kalabalık sınıflar, bina, araç-gereç yetersizliğidir (50). 
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3. Çağımızdaki yaşam koşulları sonucunda stresin artması yorgunluğu artırmakta, bu 
da verimi düşürmektedir. Bunun için öğretmenlerin en çok okutacakları ders saatleri 30 
yerine 21 saat ile sınırlandırılmalıdır. Maaş karşılığı okutulması gereken ders saati 10-12 
saate indirilmeli ayrıca yıpranma tazminatı verilmelidir (25). 

 
4. Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğretmenler 24 saat nöbet tutarak fazladan görev 

yapıyorlar. Nöbetler öğretim yükü içinde sayılarak en az 6 saat ücretle değerlendirilmeli 
ve gece nöbetini izleyen günlere ders konulmalıdır (23). 

 
5. Ek ders her öğretmen için eşit olmalı, öğrenci sayısı kırkı aşan sınıflar için ücret 

değişmelidir. İlköğretimdeki ek ders sistemi orta öğretimde de uygulanmalıdır (19). 
 
6. Kırtasiyecilik azaltılarak öğretmenin yükü hafifletilmelidir (17). 
 
7. Öğretmenin hizmet öncesi ve hizmet içinde iyi yetiştirilmesi öğretim yükünü 

hafifletir (16). 
 
8. Öğretim yüklerinin fazla olması dengesiz dağılımdan kaynaklanmaktadır (14). 
 
9. Ders dışı eğitim-öğretim hizmetleri (ders hazırlığı, özellikle kredili sistemde 

danışmanlık, sınav değerlendirme) öğretim yükü olarak dikkate alınmalı ve ücretle 
değerlendirilmelidir (10). 

 
10. Sınavlar, Bakanlıkça belirlenen merkezlerde yapılıp değerlendirilmelidir. Böylece 

hem fırsat eşitliği sağlanacak, hem öğretmen çalışma yönünde daha çok güdülenecek, 
hem de öğretmenin yükü hafifletmiş olacaktır (10). 

 
11. Veliler, gelir durumlarına göre eğitime katkı sağlamalı, külfeti okula, nimeti 

dersaneye taşımamalı (8). 
 
12. Fazla öğretim yükü öğretimin niteliğini düşürüyor. Fazla yükün sonucu toplumda 

"dersanede oku-öğren, okulda diploma al eğlen" görüşünü yaygınlaştırıyor (7). 
 
13. Rotasyon uygulanmasında hizmet bölgeleri kadar yerleşim birimleri de dikkate 

alınmalıdır (5). 
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14. Fransızca ve Almanca dersleri tüm okullarda değil belli okullarda okutulmalıdır. 
(5). 
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BÖLÜM VI 
 

ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 
 

Özet 
 

Türkiye, 21. yüzyıla girerken eğitim alanında gerçekleştirdiği sayısal gelişmelere 
paralel olarak, amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için gerekli verimi 
sağlayabilme çabası içindedir. Bu nedenle, öğretmenlerin yetiştirilmesi, istihdamı ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi eğitim sisteminin en önemli konularından birini 
oluşturmaktadır. 

 
Öğretmen istihdam politikasının temellerini yasalar, yönetmelikler, hükûmet 

programları, Millî Eğitim Şûraları ile bilimsel toplantılarda hazırlanan raporlar 
oluşturmaktadır. Bunlara dayanarak dengeli bir öğretmen dağılımı sağlama yoluyla, 
eğitim hizmetlerini yurdun her bölgesine, her yerleşim birimine, her öğretim düzeyine ve 
her tür okula eşit oranda götürebilme ve her öğretmenden en üst düzeyde 
yararlanabilme için çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bununla birlikte, dengeli bir dağılımın 
sağlanamadığı; bu amaçla yapılan rotasyon ve standart kadro uygulamalarından 
beklenen sonucun alınamadığı görüşü yaygındır. 

 
Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde ortaya çıkan dar 

boğazlar, hem kamu finansman kaynaklarının daha etkili ve rasyonel biçimde 
dağıtılmasını, hem de kaynak kullanımında önceliklerin yeniden belirlenmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle, eğitim sistemimizde harcamaları azaltacak, 
öğretmenlerden daha etkili olarak yararlanacak bir istihdam politikası ve stratejisi 
geliştirebilmek için, diğer etmenler yanında, öğretmenlerin öğretim yüklerinin de analiz 
edilerek eksiklik ve fazlalıkların saptanması, araştırılması gereken bir problem 
olmaktadır. 

 
Bu araştırmanın genel amacı, Türk millî eğitim sisteminde öğretmenlerden daha 

etkili ve verimli şekilde yararlanmayı sağlayacak bir istihdam politikası ve stratejisi 
geliştirebilmek için bir alt sistem olan genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerini 
saptamaktadır. 
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Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
 

 l. Öğretmenlerin demografik nitelikleri nelerdir? 
 
 2. Genel liselerde kültür dersleri, fen dersleri ve yabancı dil gruplarında öğretmen 
sayıları ne kadardır? 
 
 3. Öğretmen-öğrenci oranları nedir? 
 
 4. Kültür, fen ve yabancı dil ders gruplarındaki öğretmenlerin haftalık ders içi öğretim 
yükleri ne kadardır? 
 
 5. Öğretmenlerin bir haftalık ve bir dönemlik ders dışı öğretim yükleri ne kadardır? 
 
 6. Bir haftalık ve bir dönemlik öğretim yüklerinin çeşitli etkinliklere dağılımı nasıldır? 
 
 7. Ders içi ve ders dışı öğretim yükleri bakımından: 
     
     a. Coğrafî bölgeler 
     b. Yerleşim birimleri 
     c. Okul türleri 
     d. Ders grupları 
    arasında manidar bir farklılık var mıdır? 
 
 8. Öğretmenlere göre fazla öğretim yükünün olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir ? 
 

Araştırma, Türkiye'de öğretim yüklerinin analizine ilişkin olarak yapılan ilk çalışma 
olması yönünden önemlidir. Araştırmadan elde edilecek bulguların, öğretmen atama ve 
nakillerine ilişkin personel politika ve stratejilerinin geliştirilmesine katkı getireceği 
umulmaktadır. 

 
Araştırma, genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerinin analizi konusu ile sınırlıdır. 

Genel liseler de Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Liseler, Anadolu Liseleri, Anadolu 
Öğretmen Liseleri ve Fen Liseler ini kapsamaktadır. Bu gurupta bulunan Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi ve Akşam Liseleri ile meslekî ve teknik liseler araştırma kapsamı 
dışında bırakılmıştır. 
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Öğretim yükü kavramı ise; öğretmenlerin yasalarla belirlenen ders yükleri ile sözü 
geçen liselerin yönetmeliklerinde yer alan ders dışı çalışmaları içermektedir. 

 
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 
 
Araştırmanın çalışma evrenini, l992-l993 öğretim yılında 2129 genel lisede görev 

yapan 67970 öğretmen oluşturmuştur. Bu sayı çok fazla olduğundan örnekleme yoluna 
gidilmiştir. 

 
Örneklemde, genel katlamlı örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu uygulama üç 

aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşama için, Türkiye'nin yedi coğrafî bölgesi esas 
alınmıştır. Her coğrafî bölgeye giren iller gelişmişlik düzeylerine göre üç grup halinde 
listelenerek her bölgedeki üç gruptan tesadüfî yöntemle birer il seçilmiştir. 

 
Örneklemin ikinci aşamasında, yine aynı yöntemle, gelişmişlik düzeyleri dikkate 

alınarak her ilden ikişer ilçe seçilmiştir. Üçüncü aşama için adı geçen il ve ilçelerdeki 
genel liselerden yine ad çekme yoluyla her il ve ilçeden birer okul saptanmıştır. Bu işlem 
yapılırken her coğrafî bölgede dört genel lise türünün de temsil edilmesine dikkat 
edilmiştir. Örnekleme giren iller, ayrıca, özelliği bulunan Kalkınmada Birinci ve İkinci 
Derecede Öncelikli Yöreler ile Olağanüstü Hal Bölgesi ve GAP illerini de ikişer ya da 
üçer il ile temsil eder niteliktedir. 

 
Böylece araştırmanın örneklemini tesadüfî yöntemle saptanan 63 genel lisede 

görev yapan l692 öğretmen oluşturmuştur. 
 
Genel lise öğretmenlerinin öğretim yüklerine ilişkin veriler iki ayrı bilgi formu ile 

toplanmıştır. Okul müdürlükleri tarafından doldurulan birinci ankette yöneticiler ile 
kültür, fen  ve  yabancı  dil  ders  gruplarındaki  öğretmenlerin  ders yüklerini saptamaya 
yönelik sorular bulunmaktadır. Öğretmenler tarafından doldurulması istenen ikinci anket 
ise 31 soruyu içeren iki bölümden oluşmuştur. Anketin sonunda açık uçlu bir soru yer 
almaktadır. 

 
Araştırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketler, araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Ankara'da iki lisede ön denemesi yapılan ve konu uzmanlarının görüşleri 
de alınarak geliştirilen anketler, Millî Eğitimi  Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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Araştırma ve Plânlama Şubesi Müdürlüğünün 30.07.l993 gün ve 355 sayılı yazıları ile 
örnekleme giren okullara postalanmıştır. 

 
Örneklem grubunu oluşturan 63 okulun müdürlüğüne gönderilen anketlerin hepsi, 

aynı okul öğretmenlerine gönderilen anketlerin l299'u geri gelmiştir. Birinci anketin 63'ü 
ile ikinci anketin eksiksiz  doldurulan l287'sinin istatistik analizleri yapılmıştır. 

 
Anketlerdeki her sorunun frekans ve yüzde dağılımları alınmış; ortalama ve 

standart sapmaları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin öğretim yüklerinde bölgeler, yerleşim 
birimleri, okul türleri ve ders grupları arasında manidar bir farklılık bulunup 
bulunmadığını incelemek için tek yönlü Variyans Analizi; ikili gruplarda t- testi 
tekniklerinden yararlanılmıştır. Sonuçların manidar fark gösterdiği durumlarda farkın 
kaynağını bulmak için Shaffe Testi uygulanmıştır. Bu istatistiklerin manidar olup 
olmadığını saptamada 0,05 düzeyi benimsenmiştir. 

 
Toplanan verilerin analizi sonunda elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir: 
 

Deneklerin Demografik Nitelikleri 
 
Örneklem grubuna giren okullardaki öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisi liselerde 

görev yapmaktadır. Bunu sayı olarak Fen Lisesi, Anadolu Lisesi öğretmenleri 
izlemektedir. 

 
Tüm grubun yaklaşık üçte ikisi fakülte mezunu ve erkektir. Çoğunluk 40 yaşın 

altında olup; yine çoğunluğun meslekî kıdemi 15 yılın altındadır. 
 

Genel Liselerde Kültür, Fen ve Yabancı Dil Ders Gruplarındaki 
 Öğretmen   Sayıları 

 
Kültür dersleri grubunda kadrolu öğretmen sayısı ortalama 15; fen dersleri 

grubunda 11; yabancı dil ders grubunda 4'tür. Kültür derslerinde 31 okul, dersleri kendi 
öğretmenleri ile kapatıp dışardan öğretmene gerek duymaz iken; 1 okulda dersler kadro 
dışından en çok 11 öğretmen ile doldurulmuştur. Fen dersleri bakımından 40 okul, kadro 
dışından öğretmen almazken; 2 okul dışardan en çok 3 öğretmen ile dersleri 
doldurmuştur. Öte yandan, yabancı dil ders grubunda 9 okulun kadrolu öğretmeni 
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bulunmadığı; 17 okulda en çok 1 kadrolu öğretmen olduğu; buna karşılık 2 okulun en 
çok 6'şar saat için dışardan öğretmen aldığı görülmektedir.  

 
Buna göre, kadrolu öğretmeni eksik olan ders grubunda birinci sırada yabancı dil 

grubu; dışardan öğretmene gerek duyulan ders grubunda kültür dersleri gelmektedir. 
 

Öğretmen-Öğrenci Oranları 
 

Örneklem grubunu oluşturan okullarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısının 
ortalama olarak, kültür derslerinde 193; yabancı dil derslerinde 187; fen derslerinde ise 
103 olduğu anlaşılmıştır. 

 
Öğretmenlerin Haftalık Ders İçi Öğretim Yükleri 

 
Verilere göre, tüm okullar açısından kültür dersleri grubundaki bir öğretmene 

haftada ortalama 22 saat; yabancı dil dersleri grubunda ortalama 21 saat; fen dersleri 
grubunda ise 19 saat ders düşmektedir. 

 
Böylece okulların çoğunda kültür, fen ve yabancı dil grubu derslerinin maaş+ücret 

yoluyla kapatıldığı anlaşılmaktadır. 
 

Haftalık Ders İçi Öğretim Yüklerinin Bölgelere, Yerleşim Birimlerine, 
 Okul Türlerine ve Ders Gruplarına Göre Dağılımı 

 
 Örneklem grubunu oluşturan 63 genel lisedeki öğretmenlerin ders gruplarına göre 
haftalık ders içi öğretim yüklerinin ortalamaları bölgeler, yerleşim birimleri ve okul türleri 
açısından birbirine yakın değerleri yansıtmıştır. Yapılan istatistik analizlerin sonuçlarına 
göre, ihtiyatlı bir deyimle ders içi öğretim yüklerinde coğrafî bölgeler, yerleşim birimleri 
ve okul türleri arasında anlamlı fark bulunduğunu gösteren bir kanıt yoktur. 
 

Öte yandan öğretmenlerin ders içi öğretim yüklerinde ders grupları arasında 
manidar bir fark bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 
Haftalık Ders Dışı Öğretim Yükleri 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
72

Öğretmenlerin bir haftada ders dışında eğitim-öğretim-yönetim etkinlikleri için 
harcadıkları sürenin ortalama 23 saat olduğu görülmektedir. Bu süre 2 saat ile 50 saat 
arasında değişmektedir. 

 
Haftalık Ders Dışı Öğretim Yükünün Çeşitli Etkinliklere Göre Dağılımı 

 
Araştırma verileri lise öğretmenlerinin bir haftada ders dışında en çok nöbet için 

zaman harcadıklarını; bunu ders hazırlığı için harcanan sürenin izlediğini göstermiştir. 
Öğretmenlerin, sınıf öğretmenliği, eğitsel kol çalışmaları, veliler ve çevre ile ilişkiler, ödev 
danışmanlığı, meslekî gelişmeleri izleme gibi etkinlikler için ayırdıkları süreler 1-2 saat ile 
sınırlı kalmaktadır. 

 
Haftalık Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Bölgelere, Yerleşim Birimlerine,  

Okul Türlerine Göre Dağılımı 
 
Lise öğretmenlerinin anketlere verdikleri cevaplara göre, haftalık ders dışı öğretim 

yüklerinde bölgeler ve yerleşim birimleri arasında manidar bir fark bulunmamaktadır. 
Ancak, okul türleri açısından Fen Lisesi ile Anadolu Lisesi ve Lise; Anadolu Öğretmen 
Lisesi ile de Lise öğretmenlerinin haftalık ders dışı öğretim yüklerinin farklı olduğu 
anlaşılmıştır.  

 
Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yükleri 

 
Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin bir dönemdeki ders dışı öğretim yükleri, 

14-91 saat arasında değişmekte olup ortalama 59 saattir. 
 

Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Çeşitli Etkinliklere Göre Dağılımı 
 
Veriler, öğretmenlerin bir dönemde en çok sınav kağıdı değerlendirme ve sınav 

hazırlamaya, daha sonra sırası ile toplantılara, törenlere, ödev düzeltme ve sınav 
gözcülüğüne zaman harcadıklarını göstermektedir. 

 
Dönemlik Ders Dışı Öğretim Yüklerinin Bölgelere, Yerleşim Birimlerine,  

Okul Türlerine Göre Dağılımı 
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Örneklem grubunu oluşturan genel lise öğretmenlerinin bir dönemdeki ders dışı 
öğretim yüklerinde bölgeler, yerleşim birimleri ve okul türleri açısından manidar bir 
farklılık bulunmamaktadır. 

 
 
 

Öğretmenlere Göre Fazla Öğretim Yükünün Olumlu ve Olumsuz Yönleri 
 
Anketleri cevaplayan öğretmenler, fazla öğretim yükünün birinci derecede "daha 

fazla öğrenciye hizmet edebilme", "ekonomik yönden katkı sağlaması", "meslekî doyum 
sağlaması" ve "meslekî yönden gelişme sağlaması" olduğu görüşündedirler. 

 
Öte yandan fazla öğretim yükünün yarattığı sorunlar bakımından sırası ile 

"öğretimin niteliğini düşürmesi", "dinlenme süresini azaltması" ve "stres yaratması" 
görüşleri birinci sırada yer almıştır. 

 
Açık  uçlu  soruya  verilen  cevaplarda  ise  öğretmenler, öğretim yükünü artıran 

etmenlerin fazla derse girmekten çok, çeşitli ve branş dışı derslere girmek; kalabalık 
sınıflar ile bina-araç gereç yetersizliği olduğu görüşünü paylaşmışlardır. Öğretmenler 
ayrıca, maaş karşılığı ders saatinin azaltılmasını  ya da ders dışı öğretim yükünün ayrıca 
ücret karşılığı olarak değerlendirilmesini istemektedirler. 

 

Yargı 
 
Öğretmen dağılımında dengesizlik olduğu her fırsatta ileri sürülmekle birlikte genel 

liseler, ders grupları açısından ele alındığında bu araştırmada coğrafî bölgeler, yerleşim 
birimleri, okul türleri arasında manidar fark olduğunu gösteren bir kanıt bulunamamış ve 
kesin bir yargıya varılamamıştır. Ancak, ders grupları arasında farkın olması, konunun 
branşlar açısından araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

 
Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders dışı tüm etkinliklerini 

kapsamakta ve böyle algılanmaktadır. Türk eğitim sisteminde ise hem Bakanlık hem de 
öğretmenlerin geleneksel ders kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan 
değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
74

Öğretmen istihdamında denge sağlanabilmesi için illere verilen yetkilerin artırılması 
gereği bilinmekle birlikte, uygulama gerçekleşememiştir. Bu da mevcut durumun 
değiştirilmesinden çok, sürdürülmesi eğiliminde olan sistemimizin özelliğini 
yansıtmaktadır. 
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Öner iler  
 
1. Türkiye'de öğretmen dağılımının dengesiz olduğu hakkında ileri sürülen tüm 

görüşlere karşın, bu araştırmanın verileri, ihtiyatlı bir tahminle, bölgelere, yerleşim 
birimlerine, okul türlerine göre öğretmenlerin ders içi öğretim yüklerinde anlamlı bir 
farklılık bulunmadığını göstermiştir. Ancak, araştırmada analizler derslere (branşlara) 
göre değil ders gruplarına göre yapıldığından, ikinci aşama olarak, mevcut veriler her 
derse göre ayrı ayrı analiz edilerek öğretim yüklerindeki gerçek eksiklik ve fazlalıklar 
saptanmalıdır. 

 
2. İstihdamda kısa dönemde bazı branşlardaki öğretmen açığının kapatılması için 

illere öğretmen atama yetkisi verilmelidir. Bu öğretmenlerin ücretlerinin ödenmesinde 
veli katkısı da sağlanmalıdır. 

 
3. Lise öğretmenlerinden en yüksek düzeyde yararlanabilmek için küçük ve 

dağınık yerleşim birimlerinde "bölge liseleri"; büyük yerleşim birimlerinde "lise bölgeleri 
(campus)" oluşturulmasına gidilmelidir. Böylece, bir öğretim bölgesinde öğretmenlerin 
tümü aynı yerleşme birimin kadrosuna atanarak hizmette rasyonellik sağlanmalıdır. 

 
4. İstihdamda uzun dönemde, Türkiye'nin eğitim haritası çıkarılarak "eğitim 

bölgeleri"nin oluşturulmasına başlanmalıdır. Bugünkü sosyo-politik ortam uygun 
olmamakla birlikte, gelecekte öğretmen ihtiyacının saptanması, öğretmen ataması, 
çalıştırılması ve ücret ödenmesin gibi işlere ilişkin yetkilerin, eğitimde temel politikaların 
MEB tarafından saptanması koşuluyla bu bölgelerin yetkili kurullarına devredilmesi 
düşünülmelidir. Böyle bir sistemin sağlıklı kurulup işletilebilmesi için çok boyutlu 
araştırmalar yapılmalıdır. 

 
5. Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin gerçekten ağır olduğunu 

göstermektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı ders saatlerinde, ders dışı öğretim 
yükleri de dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 

 
6. Araştırma verilerinden Almanca ve Fransızca öğretmenlerinin ders yüklerinin az 

olduğu anlaşılmıştır. Bu derslerin görevde bulunan öğretmenleri hizmet içinde; 
yetişmekte olanlar ise hizmet öncesinde ek bir dilde yetiştirilmelidir. 
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7. Araştırmada çoğu öğretmenlerin "maaş karşılığı, zorunlu ücretli, isteğe bağlı 
ücretli" ders saatlerinde yanılgıya düştükleri görülmüştür. Bu nedenle öğretmenler hem 
hizmet öncesinde hem de hizmet içinde bu konularda aydınlatılmalıdır. 

 
8. Yönetici ve öğretmenlerin anketlere verdikleri cevaplarda araştırmalara karşı olan 

güvensizlikten kaynaklanan bir isteksizlik sezilmektedir. Bu bakımdan araştırma 
bulguları hakkında örnekleme giren okullara bilgi verilmesi ya da katılacakları bir 
toplantıda sonuçların tartışılması yararlı olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
77

KAYNAKLAR 
 
 

Adem,  M.(1980). "Eğitimde Savurganlık".  Eğitim ve Bilim  (4), 23. 
 
 _____ .(1993). "Ortaöğretimin Bugünkü Plânlama Sorunları". Eğitim ve Bilim (17),   
 87. 
 
Akar, İ. (1990). Türkiye'de Öğretmen İstihdam Politikası ve Uygulaması Yayınlanmamış             
 Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
 
Akyol, A. (1989). Göreve Başlama Mesajı. Ankara: MEB. 
 
_____. (1990). 1990-1991 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı. Ankara. 
 
Alıç, M. (1991). "Genel Liselerde Örgütsel Değişme İhtiyacı". İzmir 1. Eğitim 
 Kongresi Bildirileri. Buca Eğitim Fakültesi Yayını,  25-27 Kasım 1991. 
 
Anadolu Liseleri Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi. 2386; 5 Temmuz 1993. 
 
Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi. 2401; 14 Şubat 1991. 
 
Baloğlu, Z. (1990). Türkiye'de Eğitim: Sorunlar ve Değişime Yapısal Uyum  Önerileri. 
TÜSİAD İstanbul: Apa Ofset Basımevi. 
 
Bircan, İ. (1994). "Finansmanın Yönlendirilmesi". Tebliğ MEB Meslekî ve Teknik 
 Eğitim Uluslararası Sempozyum.  28 Haziran-1 Temmuz 1994. 
 
Başbakanlık. (1987). Bürokrasi.  
 
Byrne, B.M. (1992). "Investigating Causal Links to Burnout for Elementary 
 Intermediate and Secondary Teachers". ERIC. ED 344886  1-143. 
 
Cromartie, M. (1987). "Beyond the Classroom: Assignment of Noninstructional 
 Duties to Teachers". School Law Bulletin.18 (1), 24-29 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
78

 
Çakıroğlu, A. (1994). "Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine Yönelik Bir 
 Değerlendirme". Çağdaş Eğitim Dergisi. (19), 197. 
 
Dejnozka, E.L.; Kapel, D.E. (1990). American Educators'  Encyclopedia. Westport, 
 Connecticut, Greenwood Press. 
 
Devlet Memurları Kanunu (657 SK). Resmî Gazete 12056; 23 Temmuz 1965. 
 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik. Resmî 
 Gazete, 18088; 25 Haziran 1983. 
 
Dilaver, H. (1992). Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları. 
 Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 
 
Dodel, A.; Lovell, J.; Oxtoby ,F. (1982). Further Education . England. 
 
DPT. (1983). İnsangücü Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 
 
_____ Türkiye'nin İstihdam Sorunu ve Genel İstihdam Politikaları (Sorunlar, Çözüm 
  İlkeleri ve Tedbirler), Ağustos 1983. 
 
_____ Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1985-1989. 
 
_____ Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1990-1994. 
 
Dusel, W.J. (1955). "Determining an Efficient Teaching Load in English". Illinois 
 English Bulletin 43 (1), 1-20. 
 
Fen Liseleri Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi. 2385; 21 Haziran 1993 
 
Gülerman, A. (1991). "2000'lerin Türkiye'si için Öğretmen Yetiştirme Politikaları" 
 İzmir 1. Eğitim Kongresi Bildirileri. Buca Eğitim Fakültesi Yayını 22-27 Kasım. 
 
Hargereaves, A. (1991). "Prepare to Meet Thy Mood? Teacher Preparation Time  and 
the Intensification Thesis". American Educational Research Assaciation. 
 1-143. 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
79

Hill, J. (1987). "The Pathways Project: South Carolina's Bold Attempt to Reduce 
 Teacher Paperwork Through Microcomputer Technology". ERIC EJ 364065. 
 
Hürriyet Gazetesi. 17 Nisan 1990. 
 
İlkokul Öğretmenlerine Ait Tayin, Nakil ve Tahvil Yönetmeliği. Resmî Gazete. 7315; 
 24.9.1949. 
 
Kaya, Y.K. (1991). "2000'li Yıllara Doğru Bir Model Önerisi". İzmir 1. Eğitim  
 Kongresi Bildirileri Buca Eğitim Fakültesi Yayını,  25-27 Kasım. 
 
_____. (1993). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye'deki Uygulama. (Geliştirilmiş 
 Beşinci Baskı), Ankara : Set Ofset Matbaacılık. 
 
Lamb, S.H. 1983. "Measuring Coordinator's Student Load: A Two Year Credit 
 Program Model". Journal of Cooperative Education. 20 (1), 84-95. 
 
Lise ve Orta okullar Yönetmeliği. Resmî Gazete. 11668; 28.11.1994. 
 
Matthews, D. (1986). "The English Teacher's Other Duties: Teachers' Views on 
 Supervision of Dramatics, Debate, Student Publications, Oral Interpretation, 
 Student Council and More".  Illinois English Bulletin. 73 (2), 59. 
 
MEB Yedinci Millî Eğitim Şûrası. (5-15 Şubat 1962), İstanbul : 1962. 
 
_____ Onuncu Millî Eğitim Şûrası. (23-26 Haziran 1981), Ankara: MEB, 1981. 
 
_____ Onbirinci Millî Eğitim Şûrası. (8-11 Haziran 1982), Ankara: MEB, 1982. 
 
_____ Onikinci Millî Eğitim Şûrası. (18-22 Temmuz 1988), Ankara: MEB, 1988. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı. (1982) Öğretmen Sorunları ve 
 Eğilimleri Araştırması, Ankara. 
 
_____. (1982).Millî Eğitim Hizmetinde Öğretmen ve Eğitim Uzmanları (Durum ve                        
 Sorunlar) Ankara. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
80

 
_____. (1992). Öğretmen Yetiştirmede  Koordinasyon, Ankara. 
 
_____. (1993) Ondördüncü Millî Eğitim Şûrası Hazırlık Dokümanı. Ankara : Yayımlar 
 Dairesi. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Uygulama Anaokulları Temel Eğitim II. Kademe Okulları 
(Orta okul) Orta öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin  Tayin, Nakil ve 
Karşılıklı Yer Değiştirme Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi. 1986;  17.5.1976. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Atama ve Yer                    
 Değiştirme Yönetmeliği. Resmî Gazete .16804; 9.11.1979. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumları, Temel Eğitim I. ve II.  
 Kademe Okulları (İlkokul-Ortaokul), Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları  
 Öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği. Resmî Gazete. 17083; 22.8.1980. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumları, Temel Eğitim I. ve II. 
 Kademe Okulları (İlkokul-Ortaokul), Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları
 Öğretmenlerinin Tayin ve Nakil Yönetmeliği. Resmî Gazete. 17345; 20.5.1981. 
 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle  
 Atanmalarına İlişkin Yönetmelik. Resmî Gazete. 20170; 13.8.1984. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer 
 Değiştirme Yönetmeliği. Resmî Gazete. 20594; 3 Ağustos 1990. 
 
Millet Meclisi Tutanak Dergisi. 515, 1963. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Yüksek ve Orta dereceli Okullar Öğretmenleri ile
 İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında
 Kanun (439 SK). Resmî Gazete. 11654; 12.3.1964. 
 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders 
 Saatlerine İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulu Kararı. 25.1.1986. 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
81

 
Millî Eğitim Temel Kanunu (1739 SK). Resmî Gazete. 14574; 24 Haziran 1973. 
 
Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3797 SK). Resmî 
 Gazete. 21226; 12 Mayıs 1992. 
 
O'Connor, P. R.; Clarke. V. A. (1990). "Determinants of Teacher Stress". Journal of 
 Education. 34 (1), 41-51. 
 
Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. (Üçüncü Baskı). Ankara: Emel 
 Matbaacılık.  
 
Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinin Nakil ve Becayiş Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi. 
 1102; 13.4.1960. 
 
Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinin (Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları ile Kaza ve 
Köy Kursları Öğretmenleri Dahil) Nakil ve Becayiş Yönetmeliği. Tebliğler   Dergisi. 
1102; 18 Nisan 1960. 
 
Orta Dereceli Okul Öğretmenlerinin Tayin, Nakil Becayiş Yönetmeliğinde Değişiklik 
 Yapılması Hakkında Yönetmelik. Tebliğler Dergisi. 1214; 30.7.1962. 
 
Özdayı, N. (1991). "Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Streslerinin 
 Karşılaştırılması". İzmir 1. Eğitim Kongresi Bildirileri. Buca Eğitim Fakültesi 
 Yayını, 25-27 Kasım 1991. 
 
Raebeck, B.S. ve Diğerleri. (Apr. 1988). "Can We Improve High Schools and Save 
Money? Yes".  Clearing House. 61 (8) 341-346. 
 
Sandholtz, J.H. (1990). "Demands, Rewards and Effort: A Balancing Act for 
 Teachers". ERIC. ED 338591. 
 
Starrett, G.S. (1970). "Junior College Teacher Load Index: A Method for  Measuring 
Teaching Load".  California Teacher Association. RIE OCT. 1-142. 
 
Toptan, K. (1992). 1993 Yılı Bütçe Konuşması. Ankara, TBMM. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
82

 
 
Torrington, D.; Weightman J. (1985). "Teachers and the Management Trap". 
 Journal of Curriculum Studies. 17 (2), 197-205. 
 
Türkoğlu, A. (1991). "Eğitim Yüksekokullarında Öğretim Üyesi Sorunu". Eğitimde 
 Arayışlar 1. Sempozyumu. Eğtimde Nitelik Geliştirme Bildirileri. İstanbul. 13-14. 
 Nisan. 
 
UNESCO. (1988). Statistical Yearbook. 
 
Wood, J.M; Cooper, J. (1985).  "Permanent Part-Time Teaching: A New Way to Work 
 in  Secondary Schools". Journal of Educational Administration. 23 (1), 23-38. 
 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
83

 

EKLER 
Sayfa 

EK 
 
A. TABLOLAR.................................................................................................... 
B. ŞEKİLLER...................................................................................................... 
C. BİLGİ TOPLAMA ARAÇLARI..................................................................... 
D. YAZIŞMALAR.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-A 
 

TABLOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
85

 

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
86

 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
87

 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
88

 
 

TABLO 7 
KÜLTÜR DERSLERİ GRUBUNDA HAFTALIK DERS İÇİ 

ÖĞRETİM YÜKÜNÜN DAĞILIMI 
 

Bir öğretmene düşen   
 ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

   

0,00 2 3,2 
9,40 1 1,6 
9,50 1 1,6 

11,00 1 1,6 
13,14 1 1,6 
13,29 1 1,6 
14,29 1 1,6 
14,38 1 1,6 
14,60 1 1,6 
14,83 1 1,6 
14,85 1 1,6 
14,86 1 1,6 
15,71 1 1,6 
16,00 1 1,6 
16,26 1 1,6 
16,33 1 1,6 
16,58 1 1,6 
17,00 1 1,6 
17,29 1 1,6 
17,67 1 1,6 
17,77 1 1,6 
18,50 1 1,6 
19,25 1 1,6 
19,38 1 1,6 
20,17 1 1,6 
20,47 1 1,6 
20,67 1 1,6 
20,88 1 1,6 
21,14 1 1,6 
21,25 1 1,6 
21,46 1 1,6 
21,90 1 1,6 
22,00 1 1,6 
22,07 1 1,6 
22,11 1 1,6 
22,38 1 1,6 
22,45 1 1,6 
23,13 1 1,6 
23,25 1 1,6 
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24,60 1 1,6 

 
Bir öğretmene düşen   
ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

   
24,75 1 1,6 
25,40 1 1,6 
25,60 1 1,6 
26,22 1 1,6 
26,73 1 1,6 
26,76 1 1,6 
27,50 1 1,6 
27,89 1 1,6 
27,92 1 1,6 
28,13 1 1,6 
28,60 1 1,6 
29,10 1 1,6 
29,50 1 1,6 
29,67 1 1,6 
30,00 1 1,6 
31,80 1 1,6 
34,00 2 3,2 
34,33 1 1,6 
35,85 1 1,6 
38,86 1 1,6 
40,86 1 1,6 

   
Total 63 100,0 
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TABLO 8 

FEN DERSLERİ GRUBUNDA HAFTALIK DERS İÇİ  
ÖĞRETİM YÜKÜNÜN DAĞILIMI 

 
Bir öğretmene düşen 
ortalama ders saati 

 
Okul sayısı 

 
Yüzde dağılımı 

   
0,00 2 3,2 
1,25 1 1,6 
6,33 1 1,6 
6,67 1 1,6 
8,27 1 1,6 

10,13 1 1,6 
10,50 1 1,6 
10,78 1 1,6 
10,88 1 1,6 
11,05 1 1,6 
11,51 1 1,6 
11,70 1 1,6 
12,25 1 1,6 
12,50 1 1,6 
13,15 1 1,6 
14,17 1 1,6 
14,30 1 1,6 
14,33 1 1,6 
14,63 1 1,6 
14,75 1 1,6 
15,17 1 1,6 
15,60 1 1,6 
16,00 1 1,6 
16,07 1 1,6 
16,20 1 1,6 
16,53 1 1,6 
16,67 1 1,6 
17,00 1 1,6 
17,33 1 1,6 
17,75 1 1,6 
18,00 2 3,2 
18,80 1 1,6 
18,88 1 1,6 
18,92 1 1,6 
19,00 1 1,6 
19,46 1 1,6 
20,31 1 1,6 
20,33 2 3,2 
20,50 2 3,2 
21,25 1 1,6 
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21,39 1 1,6 
 
 

Bir öğretmene düşen   
 ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

   
21,56 1 1,6 
22,41 1 1,6 
23,11 1 1,6 
27,00 2 3,2 
27,50 1 1,6 
28,00 1 1,6 
28,20 1 1,6 
28,33 1 1,6 
28,75 1 1,6 
30,00 2 3,2 
31,50 1 1,6 
33,00 1 1,6 
33,50 1 1,6 
39,20 1 1,6 
42,23 1 1,6 
46,00 1 1,6 

   
Total 63 100,0 
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TABLO 9 
YABANCI DİL GRUBUNDA HAFTALIK DERS İÇİ 

ÖĞRETİM YÜKÜNÜN DAĞILIMI 
 

Bir öğretmene düşen   
 ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

   
0,00 9 14,3 
6,00 1 1,6 
6,67 1 1,6 
8,00 2 3,2 
9,00 2 3,2 

12,75 1 1,6 
13,40 1 1,6 
13,67 2 3,2 
15,33 1 1,6 
15,60 1 1,6 
16,00 1 1,6 
16,47 1 1,6 
17,00 1 1,6 
17,50 1 1,6 
18,00 1 1,6 
19,20 2 3,2 
19,80 1 1,6 
20,00 1 1,6 
20,33 1 1,6 
20,50 2 3,2 
21,00 2 3,2 
21,40 1 1,6 
21,60 1 1,6 
21,67 1 1,6 
21,88 1 1,6 
22,00 1 1,6 
22,67 1 1,6 
23,33 1 1,6 
25,00 2 3,2 
26,00 2 3,2 
26,50 1 1,6 
27,00 2 3,2 
27,67 1 1,6 
28,00 2 3,2 
30,00 3 4,8 
31,00 1 1,6 

 
 
 
 
 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
93

 
 
 
 

Bir öğretmene düşen   
 ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

31,60 1 1,6 
36,00 1 1,6 
36,83 1 1,6 
40,00 1 1,6 
43,00 1 1,6 
76,00 1 1,6 
108,00 1 1,6 

   
Total 63 100,0 
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TABLO 10 
TOPLAM DERS İÇİ ÖĞRETİM YÜKÜNÜN DAĞILIMI 

 
Bir öğretmene düşen   
 ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

   
8,67 1 1,6 
8,92 1 1,6 

10,94 1 1,6 
11,78 1 1,6 
12,43 1 1,6 
12,44 1 1,6 
12,73 1 1,6 
12,96 1 1,6 
12,99 1 1,6 
13,34 1 1,6 
13,83 1 1,6 
13,92 1 1,6 
14,11 1 1,6 
14,74 1 1,6 
15,14 1 1,6 
15,28 1 1,6 
15,42 1 1,6 
15,61 1 1,6 
15,65 1 1,6 
16,13 1 1,6 
16,31 1 1,6 
16,80 1 1,6 
16,81 1 1,6 
17,25 1 1,6 
17,41 1 1,6 
17,42 1 1,6 
18,53 1 1,6 
18,79 1 1,6 
18,94 1 1,6 
19,04 1 1,6 
19,15 1 1,6 
19,22 1 1,6 
19,33 1 1,6 
19,48 1 1,6 
19,78 1 1,6 
20,17 1 1,6 
20,38 1 1,6 
20,41 1 1,6 
21,49 1 1,6 
21,56 1 1,6 
21,57 1 1,6 
22,08 1 1,6 
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Bir öğretmene düşen   
 ortalama ders saati Okul sayısı Yüzde dağılımı 

   
20,41 1 1,6 
21,49 1 1,6 
21,56 1 1,6 
21,57 1 1,6 
22,08 1 1,6 
22,09 1 1,6 
22,10 1 1,6 
22,33 1 1,6 
22,86 1 1,6 
22,96 1 1,6 
23,34 1 1,6 
23,78 1 1,6 
25,20 1 1,6 
25,63 1 1,6 
25,88 1 1,6 
25,96 1 1,6 
26,03 1 1,6 
28,00 1 1,6 
29,89 1 1,6 
30,58 1 1,6 
31,02 1 1,6 
33,45 1 1,6 
33,82 1 1,6 
37,83 1 1,6 
39,01 1 1,6 
50,07 1 1,6 
Total 63 100,0 
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TABLO 18 
HAFTALIK DERS DIŞI ÖĞRETİM YÜKLERİNİN   

SAAT VE YÜZDE DAĞILIMLARI 
   

Toplam ders dışı   
öğretim yükü Öğretmen sayısı % 

   
2 N=2 0,2% 
3 N=1 0,1% 
4 N=1 0,1% 
5 N=3 0,2% 
6 N=5 0,4% 
7 N=7 0,5% 
8 N=6 0,5% 
9 N=13 1,0% 

10 N=7 0,5% 
11 N=19 1,5% 
12 N=30 2,3% 
13 N=47 3,7% 
14 N=49 3,8% 
15 N=55 4,3% 
16 N=58 4,5% 
17 N=57 4,4% 
18 N=78 6,1% 
19 N=71 5,5% 
20 N=72 5,6% 
21 N=66 5,1% 
22 N=60 4,7% 
23 N=50 3,9% 
24 N=50 3,9% 
25 N=53 4,1% 
26 N=54 4,2% 
27 N=44 3,4% 
28 N=39 3,0% 
29 N=37 2,9% 
30 N=35 2,7% 
31 N=24 1,9% 
32 N=28 2,2% 
33 N=23 1,8% 
34 N=21 1,6% 
35 N=20 1,6% 
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Toplam ders dışı   

öğretim yükü Öğretmen sayısı % 
   

36 N=15 1,2% 
37 N=15 1,2% 
38 N=17 1,3% 
39 N=10 0,8% 
40 N=9 0,7% 
41 N=6 0,5% 
42 N=5 0,4% 
43 N=2 0,2% 
44 N=6 0,5% 
45 N=10 0,8% 
46 N=2 0,2% 
47 N=2 0,2% 
48 N=1 0,1% 
50 N=2 0.20% 

      Ortalama: 25,52 
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TABLO 27 
TOPLAM DERS DIŞI  ÖĞRETİM YÜKÜNÜN 

DAĞILIMI 
   

Toplam ders dışı   
öğretim yükü Öğretmen sayısı % 

   
3 N=1 0,1% 
4 N=1 0,1% 
5 N=1 0,1% 
6 N=1 0,1% 
7 N=2 0,2% 
8 N=5 0,4% 
9 N=3 0,2% 

10 N=5 0,4% 
11 N=12 0,9% 
12 N=7 0,5% 
13 N=9 0,7% 
14 N=20 1,6% 
15 N=33 2,6% 
16 N=38 3,0% 
17 N=41 3,2% 
18 N=39 3,0% 
19 N=59 4,6% 
20 N=61 4,7% 
21 N=53 4,1% 
22 N=82 6,4% 
23 N=60 4,7% 
24 N=62 4,8% 
25 N=68 5,3% 
26 N=63 4,9% 
27 N=40 3,1% 
28 N=50 3,9% 
29 N=43 3,3% 
30 N=54 4,2% 
31 N=52 4,0% 
32 N=37 2,9% 
33 N=33 2,6% 
34 N=29 2,3% 
35 N=24 1,9% 
36 N=28 2,2% 
37 N=22 1,7% 
38 N=15 1,2% 
39 N=22 1,7% 
40 N=16 1,2% 
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Toplam ders dışı   
öğretim yükü Öğretmen sayısı % 

41 N=15 1,2% 
42 N=15 1,2% 
43 N=13 1,0% 
44 N=11 0,9% 
45 N=7 0,5% 
46 N=5 0,4% 
47 N=4 0,3% 
48 N=5 0,4% 
49 N=3 0,2% 
50 N=8 0,6% 
51 N=5 0,4% 
52 N=2 0,2% 
53 N=1 0,1% 
55 N=1 0,1% 
56 N=1 0,1% 

   
TOPLAM 1287 1,000 
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KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER  
 

BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER (23 İL) 
Adıyaman                                       Hakkari 
Ağrı                                                 Iğdır 
Ardahan                                         Kars 
Bartın                                              Mardin   
Batman                                           Muş      

*Bayburt                                          Siirt 
*Bingöl                                          *Şanlıurfa 

Bitlis                                               Tunceli  
Diyarbakır                                     Van 
Erzincan                                        Zonguldak  (Karabük ve Ereğli 
Gümüşhane                                                           İlçeleri Hariç) 
                                                               
İKİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER (l3 İL) 
Amasya                                          Malatya 
Çankırı                                           Sinop 
Çorum                                           Sivas 

*Elazığ                                            Tokat 
*Erzurum                                        Yozgat 
*Kahramanmaraş                           Zonguldak (Karabük ve Ereğli 

Kastamonu                                                          İlçeleri ) 
                                                              
DOĞU ANADOLU İLLERİ (14 İL) 
Ağrı                                                Hakkari 
Ardahan                                        Iğdır 

*Bingöl                                           Kars 
Bitlis                                              Malatya 

*Elazığ                                             Muş 
Erzincan                                       Tunceli 

*Erzurum                                        Van 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU İLLERİ (8 İL) 
Adıyaman                                    *Mardin 
Batman                                          Siirt 
Diyarbakır                                   *Şanlıurfa 

*Gaziantep                                      Şırnak 
 
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ İLLERİ (10 İL)        MÜCAVİR İLLER (2 İL)  
Batman                                         *Mardin                           Adıyaman    
Bitlis                                                Siirt                                 Muş 

*Bingöl                                             Şırnak            
Diyarbakır                                      Tunceli 
Hakkari                                           Van 
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GAP İLLERİ (8 İL) 
Adıyaman                                     *Mardin 
Batman                                           Siirt 
Diyarbakır                                    *Şanlıurfa 

*Gaziantep                                       Şırnak          
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EK-B 
 

 ŞEKİLLER 
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EK-C 
 

BİLGİ TOPLAMA ARAÇLARI 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 
 
 

MİLLİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ  
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ 

ARAŞTIRMA VE PLÂNLAMA ŞUBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRETİM YÜKLERİNİN ANALİZİ 
BİLGİ FORMU I 

(Okul Müdürlüğü Tarafından Doldurulacak) 
 
 
 
 
 
 
 

ADRES: 
M.E.B. 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
Araştırma ve Plânlama Şubesi Müdürlüğü 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
No: 109 Kat: 7 
Maltepe/ANKARA 
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ÖĞRETİM YÜKLERİNİN ANALİZİ BİLGİ  
 

FORMU I 
 

Açıklamalar: Bu form, Millî Eğitim Bakanlığınca, Öğretim Yüklerinin Analizi için 
seçilen bütün okulların müdürlüklerine gönderilmektedir. Sağlanan bilgiler, 
öğretmenlerin öğretim yüklerindeki fazlalık ve eksiklikleri saptayarak öğretmenlerden 
daha etkili olarak yararlanmak için geliştirilecek politika ve stratejilerin belirlenmesinde 
kullanılacaktır. 

 
Form beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okula ilişkin genel bilgiler; 

İkinci bölümde okul yöneticilerinin ders yükleri; diğer bölümlerde sırası ile kültür 
dersleri, fen grubu dersleri, yabancı dil dersleri öğretmenlerinin ders yükleri saptanmaya 
çalışılmıştır. 

 
Formu doldururken 1992-1993 öğretim yılının bilgilerini kullanınız. 
 
Formu doldurarak ve süresi içinde göndererek yaptığınız katkı için teşekkür eder, 

saygılarımızı sunarız. 
 
 
                ÖĞRETİM YÜKÜNÜN ANALİZİ 
                ÇALIŞMA GRUBU 
 
 
        Doç.Dr. Nezahat SEÇKİN 
            Güler ŞENÜNVER 
            Selma YEL 
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(1) 

 
 

GENEL BİLGİLER: 
 
Bölgesi:........................ 
İli   :....................... 
İlçesi   :....................... 
 
Okul türü : ( ) 1. Lise 
          ( ) 2. Anadolu Lisesi 
          ( ) 3. Anadolu Öğretmen Lisesi 
          ( ) 4. Fen Lisesi 
 
Okuldaki toplam kadrolu öğretmen sayısı 
 
          ( ) 1. Kültür dersleri 
          ( ) 2. Fen dersleri 
          ( ) 3. Yabancı dil  
 
Okul kadro dışında gelen öğretmen sayısı 
 
          ( ) 1. Kültür dersleri 
          ( ) 2. Fen dersleri 
          ( ) 3. Yabancı dil  
 
Okuldaki toplam öğrenci sayısı: 
 
Her sınıftaki ortalama öğrenci sayısı: 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 
 
 

MİLLİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ  
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ 

ARAŞTIRMA VE PLÂNLAMA ŞUBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRETİM YÜKLERİNİN ANALİZİ 
BİLGİ FORMU II 

(Öğretmenler Tarafından Doldurulacak) 
 
 
 
 
 
 
 

ADRES: 
M.E.B. 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
Araştırma ve Plânlama Şubesi Müdürlüğü 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
No: 109 Kat: 7 
Maltepe/ANKARA 
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ÖĞRETİM YÜKLERİNİN ANALİZİ 
BİLGİ FORMU II  

 
 

 Açıklama: Bu form, Millî Eğitim Bakanlığınca, bu araştırmanın örneklemi olarak 

seçilen tüm okulların öğretmenlerine gönderilmektedir. Formlar yoluyla sağlanacak 

bilgilerle gerçek öğretim yükleri saptanacak, öğretmenlerimizden daha etkili biçimde 

yararlanmak amacıyla politika ve stratejilerin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle, 

bu formun açık ve doğru bilgilerle doldurulması büyük önem taşımaktadır. 
  

 Formu doldururken 1992-1993 öğretim yılının bilgilerini kullanınız. Ayrıca, formun 

II. Bölümündeki soruları cevaplarken bir haftada veya bir dönemde harcadığınız süreyi 

dikkate alarak işaretleyiniz.  

 

 For mu doldur duktan  sonr a zar fa koyup kapatar ak okul müdür lüğüne teslim 

ediniz. 

 

 Yaptığınız katkı için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 

 

 

 

       ÖĞRETİM YÜKÜNÜN ANALİZİ  
       ÇALIŞMA GRUBU  

  

       Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN 

       Güler ŞENÜNVER 

       Selma YEL  
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BÖLÜM I 
 

TANITICI BİLGİLER 
 
 
 

1. Okulun Adı  
  Bölgesi : 
  ili : 
  İlçesi : 
 
 
2. Okulun Türü (    ) 1. Lise  
   (    ) 2. Anadolu Lisesi 
   (    ) 3. Anadolu Öğretmen Lisesi 
   (    ) 4. Fen Lisesi 
 
 
3. Öğretim Şekli (    ) 1. Tam gün  
   (    ) 2. İkili 
   (    ) 3. Diğer 
    
4. En son mezun  (    ) 1. Eğitim Enstitüsü 
 olduğunuz okul (    ) 2. Yüksek Öğretmen Okulu 
   (    ) 3. Fakülte 
   (    ) 4. Yüksek Lisans 
   (    ) 5. Doktora 
   (    ) 6. Diğer 
 
5. Cinsiyetiniz (    ) 1. Bay 
   (    ) 2. Bayan 
    
6. Yaşınız  (    ) 1. 21-30  
   (    ) 2. 31-40 
   (    ) 3. 41-50 
   (    ) 4. 51-60 
   (    ) 5. 61 ve daha fazlası 
 
7. Kıdeminiz (    ) 1. 5 yıla kadar 
   (    ) 2. 6-10 yıl 
   (    ) 3. 11-15 yıl 
   (    ) 4. 16-20 yıl 
   (    ) 5. 21-25 yıl 
   (    ) 6. 26 yıl ve daha fazlası 
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BÖLÜM II 

 
 
 

8. Maaş karşılığı okulda okuttuğunuz ders saati ne kadardır? .............  
 
9. Maaş karşılığı başka okulda okuttuğunuz ders saati ne kadardır?............. 
 
10. Zorunlu ücretli ders saati ne kadardır? .............  
 
11. Branşınızda isteğe bağlı okuttuğunuz ders saati ne kadardır? .............  
 
12. Branş dışı okuttuğunuz ders saati ne kadardır? .............  
 
13. Her sınıfa düşen öğrenci sayınız ne kadardır?  .............  
 
     en az .............  
     en çok  .............  
     ortalama .............  
 
 
 
Haftalık Der s Dışı Öğretim Yükü 
 
14. Ders hazırlığı için (ders plânı, araç-gereç haz.) haftada ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Lise  
 (    ) 2. Anadolu Lisesi 
 (    ) 3. Anadolu Öğretmen Lisesi 
 (    ) 4. Fen Lisesi 
 
 
15. Deney raporu hazırlama, lâboratuar hazırlığı yapmak için haftada ne kadar zaman 
 ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
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16. Ödev danışmanlığı için haftada ne kadar zaman ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
 
 
17. Danışman öğretmenlik ve sınıf öğretmenliği (rehberlik) için haftada ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
 
18. Stajyer öğretmenlere rehberlik  yapmak için haftada ne kadar zaman ayırıyorsunuz?  
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
 
19. Nöbet hizmetleri için haftada ne kadar zaman ayırıyorsunuz?  
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
 
20. Eğitsel kol çalışmaları (sosyal-kültürel-sportif etkinlikler) için ne kadar zaman 
 ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
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21. Veliler ve çevre ile ilişkiler için haftada ne kadar zaman ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
 
22. Bilimsel, teknolojik ve mesleki gelişmeleri izlemek için haftada ne kadar zaman 
 ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. Hemen hiç zaman ayıramıyorum.  
 (    ) 2. 1 saatten az 
 (    ) 3. 1-2 saat 
 (    ) 4. 3-4 saat 
 (    ) 5. 5 saat ve daha fazla 
 
 
Bir  Dönemdeki Der s Dışı Öğretim Yükü  
 
23. Ödev düzeltme ve değerlendirme için bir dönemde ne kadar zaman ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
 
24. Sınav sorusu, cevap anahtarı hazırlama ve puanlama için bir dönemde ne kadar 
zaman  ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
 
 
 
 
25. Sınav kağıtlarını değerlendirme için bir dönemde ne kadar zaman ayırıyorsunuz? 
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 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
 
26. Kurul toplantıları (Öğretmenler kurulu,  Zümre öğretmenler kurulu, Okul-Aile birliği 
vb.)  için bir dönemde ne kadar zaman ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
 
 
27. Öğrenci disiplin işleri (Disiplin Kurulu) için bir dönemde ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
 
 
28. Törenler (anma günleri, kutlama haftaları) için bir dönemde ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
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29. Sınav gözcülüğü (Bakanlıkça yaptırılan sınavlar) için bir dönemde ne kadar zaman 
 ayırıyorsunuz? 
 
 (    ) 1. 1-2 saat 
 (    ) 2. 3-4 saat 
 (    ) 3. 5-6 saat 
 (    ) 4. 7-8 saat 
 (    ) 5. 9-10 saat 
 (    ) 6. 11-12 saat 
 (    ) 7. 13 saat ve daha fazla 
 
30. Sizce fazla öğretim yükünün öğretmene sağladığı en önemli yararlar nelerdir?  
 
 (    ) 1. Mesleki doyum sağlaması  
 (    ) 2. Daha fazla öğrenciye hizmet edebilme  
 (    ) 3. Okulda daha çok bulunarak öğretmenler  arası ilişkileri geliştirmesi 
 (    ) 4. Öğretmen öğrenci etkileşimini güçlendirmesi 
 (    ) 5. Mesleki yönden gelişme sağlaması 
 (    ) 6. Ekonomik katkı sağlaması   
 (    ) 7. Başka....................................................................... 
 
 
31. Sizce fazla öğretim yükünün öğretmen açısından yarattığı en önemli sorunlar 
nelerdir?  (1,2,3 şeklinde numaralayınız)  
 
 (    ) 1. Dinlenme süresini azaltması 
 (    ) 2. Mesleki gelişmeleri izlemeye zaman kalmaması  
 (    ) 3. Meslektaşlarla etkileşime zaman kalmaması 
 (    ) 4. Öğretimin niteliğini düşürmesi 
 (    ) 5. Morali düşürmesi 
 (    ) 6. Stres yaratması 
 (    ) 7. Başka......................................................................... 
 
32. Konuya ilişkin başka görüşleriniz varsa lütfen yazınız. 
 
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  
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