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SUNUŞ 

 
Millî Eğitim Bakanlığının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), eğitimle ilgili gelişmeleri yurt içinde 
ve yurt dışında takip etmek, MEB’in ihtiyaç duyduğu konularda araştırma yapmak ya da 
araştırmacılara destek vermek ve bu araştırmaların hayata yansıtılabilmesi amacıyla öneriler 
ortaya koymak, ayrıca eğitimle ilgili yapılmış araştırmaları ve makaleleri derleyerek internet 
ortamında kullanıcıların hizmetine sunmak görevini üstlenmiştir. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bin yılda eğitimin geleceğini ve eğitim 
politikalarını bilimsel araştırmaların yönlendireceği düşüncesiyle, EARGED, 1997’den 
itibaren başlatmış olduğu MEB-Üniversite iş birliği programı çerçevesinde eğitim 
araştırmalarına destek vermektedir.  

Bir ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik kalkınmasında, 
çağdaşlaşmasında, halkın refah ve huzur içinde yaşamasında temel unsur insan ve insana 
verilen eğitimdir. Eğitimde ise temel faktör öğretmendir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu’nun 43. maddesinde öğretmenlik: “Genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik 
formasyonla sağlanan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmıştır. Bilgi çağı dediğimiz 21. 
yüzyılda bilgiler süratle artarak katlanmaktadır. Bundan dolayı öğretmenlerin hizmet öncesi 
aldığı eğitim üç beş yıl içinde yetersiz kalmakta ve bu bilgilerle mesleğini gereği gibi 
yürütmesi imkânsız hâle gelmektedir. Bu nedenle eğitim alanında her öğretmenin; eğitimle 
ilgili yayınlardan, mesleki seminer çalışmalarından, hizmet içi seminerlerden, internet ve 
diğer her türlü imkânlardan yararlanması, mesleği ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip 
etmesi, meslek hayatı boyunca bilgilerini yenilemesi, kendini yetiştirmesi, çağın insanını 
hazırlaması açısından zorunludur. 

Bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 
okullarında çalışan öğretmenlerin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda yaptıkları mesleki 
seminer çalışmalarının verimliliğinin belirlenmesi i amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine 
inanıyor, araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı tüm Bakanlık 
birimlerine, anketlerin uygulanmasında özveride bulunan il-ilçe millî eğitim müdürlüklerine, 
Araştırmayı gerçekleştiren Araştırma Şubesi Müdürlüğü personellerinden Ali ARDIÇ’a, 
Grafik-Düzenleme ve Kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ediyorum. 

 
 
                                 İbrahim DEMİRER 
                          Daire Başkanı 
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ÖZ 

 
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN YAPTIKLARI 

MESLEKİ SEMİNER ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

Bu araştırmayla, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda 
yapmış oldukları mesleki çalışmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini, 2004-2005 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri 
ile bu okulların teftişinden sorumlu müfettişler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 
ilköğretim okullarında görev yapan 1060 öğretmen, bu okullarda çalışan 320 okul yöneticisi 
ve 310 ilköğretim müfettişi olmak üzere toplam 1690 kişiden oluşmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın genel 
amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilen anket formu, öğretmen, okul yöneticisi ve 
müfettiş görüşlerini yansıtacak şekilde üç ayrı form olarak tasarlanmıştır. Son biçimini alan 
anketler; il millî eğitim müdürlükleri kanalıyla, örneklemi oluşturan öğretmen, okul yöneticisi 
ve müfettişlere uygulanmış ve posta kanalıyla dairemize gönderilmiştir. 

Geri dönen anketler bilgisayar ortamında “SPSS (Statistical Package Program For 
Social Sciences) 11,0 for Windows” istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş; 
araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna 
dönüştürülmüştür 

Analizler sonucunda mesleki seminer çalışmalarında; konuların öğretmenlerin 
ihtiyaçlarına uygun belirlenmesi, her yıl güncelleşmesi, yaratıcılığı geliştirici, teknolojik 
gelişme ve yenilikleri kapsayıcı olması, kimler tarafından belirleneceğinin “Mesleki Çalışma 
Yönetmeliği”nde yer alması, hazırlanan seminerlerin öğretmenlere sunumunun yapılması ve 
başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi, müfettişlerin öğretmenlere daha fazla rehberlik 
yapabilmesi için sayılarının arttırılması ya da iş yüklerinin azaltılmasının gerektiği ortaya 
çıkmıştır.  
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF VOCATİONAL SEMİNAR STUDİES THAT THE 
PRİMARY SCHOOL TEACHERS MADE 

 

 With this research it is aimed to evaluate the vocational studies of the teachers 
working in primary schools linked to Ministry of National Education General Directorate of  
Primary Education at the beginning and at the end of the semestr. 

 The population of the research consists of teachers, school adminstrators and school 
inspectors working at schools of Ministry of National Education.Research sample includes 
1060  teachers, 320 school adminstrators and 310 primary school inspectors working at these 
schools.  

 Questionnaire form is used as data collection instrument in the research. The 
questionnaire form that is developed according to the general aims and sub-aims of the 
research has been designed in three forms in order to reflect the views of the teachers, school 
adminstrators and school inspectors. The final form of the questionnaires  have been applied 
to teachers, school adminstrators and school inspectors by the way of City Principals of 
National Education and sent to our directorate by post offices.  

 The questionnaires that are applied have been analyzed by “SPSS 11.0 for Windows” 
computer program and converted to research report by interpreting the tables in the direction 
of research aims. 

 Determining the subjects according to to the needs of teachers, actualization of these 
every year,  including all the technological developments and innovations, containing whom 
they will be determined by in “Vocational Study Directorate”, presentation of the seminars to 
the teachers, rewarding succesful projects and increasing the number of the inspectors to help 
them in guiding teachers have been found at the end of the analysis in vocational seminar 
studies. 
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BÖLÜM I 
GİRİŞ 

Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 
okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda yaptıkları 
mesleki çalışmaların amaçlarına ulaşmasına yönelik olarak yapılan araştırmanın; problemi, 
amaçları, sınırlılıkları ve önemi açıklanmakta; kullanılan başlıca terimlerin tanımı 
yapılmaktadır. 

1.1. PROBLEM 
Hızlı ve büyük değişimlerin yaşandığı günümüz dünyasında ülkeler, değişimi 

yakalama ve bilgi toplumu olma yolunda büyük emekler harcamaktadırlar. Teknolojideki 
gelişmeler çağımızı “Bilgi ve İletişim” çağı hâline getirmiştir. Bilgi ve iletişim toplumunda, 
bilginin üretilmesi ve paylaşılması ön plâna çıkmıştır. Bu durum, geleneksel eğitim 
sistemlerini de etkilemektedir. Yeni eğitim anlayışında sınıf ve okul kendi içine kapalı birer 
eğitim kurumu değil; çevresiyle, ülkesiyle ve dünyayla bütünleşmiş bir durumdadır. 

Bilimde teknolojide meydana gelen hızlı ve kapsamlı gelişmeler kişi ve toplum 
hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Kişinin günlük hayatını toplumla uyumlu bir şekilde 
sürdürebilmesi, mesleğindeki gelişmeleri yakından takip etmesi kendini yenilemesiyle 
mümkündür. Bunun yolu ise hayat boyu eğitimdir. Bu eğitim bizim kültürümüzde “Beşikten 
mezara kadar ilim tahsil etmek” şeklinde özetlenmiştir.  

“Ahi Birlikleri”nin öncülüğünü yaptığı Ahîlikte’de bugün anladığımız manada Hayat 
Boyu Eğitimi görüyoruz. Meslekî eğitim ile genel eğitimin yakınlaşması, çalışan insanların 24 
saatinin planlanması, gündüz iş yerinde gece Ahî zaviyelerinde de en yetkili kişiler tarafından 
ihtiyaç duyulan ve aktüel olan bilgilerin her yaştaki ahilere verilmesi bu sistemin en güzel 
örnekleridir (Ekinci 2002: 258). 

Bir çok ülke, eğitimin değişen ve artan taleplerini karşılama, ek kaynaklar arama ve 
okullaşmayı artırmada yeni yöntemler geliştirmek için etkili politikalar aramaktadırlar. Çünkü 
eğitimin ekonomik gelişmeyi teşvik eden, kişisel ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunan ve 
sosyal eşitsizliği azaltan bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Eğitimin değişim karşısında beklenen işlevini yerine getirebilmesi için niteliğin 
artırılması gerekmektedir. Fuller’e göre, eğitim örgütlerinde temel kalite göstergeleri: 
“öğretmen, öğrenci, fizikî ortam ve teknoloji, yönetici, program”dır. Bu faktörler bir bütün 
olarak eğitimin kalitesini etkilemektedir. Ancak bu hususta öncelik öğretmen ve öğretmenin 
yetersizliği ile ilgilidir. Diğer üretim etmenlerini ve bilgiyi tasarlayan, üreten, işleten insan, 
örgütlerin rekabetçi avantajlarını oluşturan temel varlık haline gelmiştir (Özdemir 2000:2). 
Bilimsel araştırmalarla, kalkınmada önem taşıyan nitelikli insan gücünün ve meslek 
elemanlarının başında öğretmenlerin yer aldığı, eğitimin niteliğinin yükseltilmesinde 
öğretmenin önemli rolünün bulunduğu ortaya konmuştur. Okulun hammaddesinin insan 
olması, ürünün istenilen niteliğe sahip olmasında öğretmenin önemini daha da artırmaktadır. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı güvenle teslim ettiğimiz ve toplumsal 
gelişmenin yönünü tespit eden öğretmeni 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. 
maddesi; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas 
mesleği olarak tanımlamıştır. Eğitim bilimcileri tarafından da öğretmenlik çeşitli şekillerde 
tanımlanmıştır. Varış, öğretmeni; “devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan uygulama 
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sonuçları ile bu politikayı etkileyebilen, eğitimde uzmanlık çalışmalarından ve 
araştırmalardan faydalanan fakat aynı zamanda bu çalışmalara problem sağlayan önemli bir 
kişidir” (Varış 1973: s.49) derken, Pehlivan, “öğrenci davranışlarında değişme meydana 
getirme amacı ile bir veya birden fazla öğrenciyle etkileşimde bulunan öğretmenin; belli 
hedefler doğrultusunda, öğretmenlik davranışlarını kazanmış, belli bir öğretme durumunu 
biçimlendirebilen, duruma uygun öğretme davranışlarını seçebilen, sonuçları ve ürünleri 
hedefe göre gözden geçirip değerlendirebilen ve hedefleri bu doğrultuda yeniden 
oluşturabilen bir kişi olması gerekmektedir” (Pehlivan 1995: s.20) şeklinde ifade etmektedir. 

1.1.1. Ülkemizde Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Gelişimi 
Ülkemizde öğretmen yetiştirme çalışmaları Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar 

uzanmaktadır. Ancak öğretmenliğin, özel olarak yetiştirilebilen kimselerin yapabileceği bir 
meslek olduğu ilk defa 16 Mart 1848’de İstanbul’da açılan “Darülmuallimin” adıyla açılan 
öğretmen okulu ile başlamıştır (Çağdaş Aylık Eğitim-Öğretim; s.11). 

Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme ile ilgili esaslı politikalar Atatürk 
tarafından başlatılmıştır. Çünkü o, gerçek kurtuluşu eğitimden ve eğitimi amacına ulaştıracak 
öğretmenden bekliyordu. Kurtuluş Savaşında, düşman Polatlı’ya gelip dayanınca o, bir 
taraftan Sakarya Meydan Savaşı hazırlıkları ile uğraşırken diğer taraftan 16 Temmuz 1921 
tarihinde Ankara’da Millî Eğitim Kurultayı’nı toplamış ve bu kurultaya bizzat katılarak; 
“Yüzyıllar süren, derin bir umursamazlığın, devlet yapısında açtığı yaraları sarmak için, 
gerekli olan çabaların en büyüğünü, hiç kuşkusuz, eğitim alanında esirgemeden göstermek 
gerekir.” (Çağdaş Aylık Eğitim-Öğretim; s.1) diyerek milli eğitim politikasının esaslarının 
belirlenmesini sağlamıştır. 

Atatürk 27 Ekim 1922’de İstanbul’dan Bursa’ya kendisini ziyarete gelen 
öğretmenlere: “Öğretmenler, orduların kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için, 
yalnız ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak, siz yaşatacaksınız ve mutlaka başarıya 
ulaşacaksınız. Ben ve sarsılmaz inançla bütün arkadaşlarım sizleri izleyeceğiz ve sizin 
karşılaşacağınız engelleri ortadan kaldıracağız.” demiştir. 1 Mart 1923 tarihinde TBMM’nin 
açılışında yaptığı konuşmada: “Baylar! Okullarda öğretim görevinin güvenilir ellere 
verilmesi, yurt çocuklarının o görevi kendilerine hem bir meslek, hem bir ülkü sayacak 
saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için, öğretmenlik öteki serbest ve 
yüksek meslekler gibi giderek ilerlemeye ve her hâlde geçim rahatlığı sağlamaya elverişli bir 
meslek durumuna konulmalıdır.” demiştir (Çağdaş Aylık Eğitim-Öğretim; s.1). 

Atatürk, gerçek zaferi kazanacaklar ve yaşatacaklar olarak gördüğü öğretmenleri 
yetiştirmek için, Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce 
Anadolu’nun 15 bölgeye ayrılmasını ve bu bölgelerde kadroları güçlü eğitimcilerden oluşan 15 
öğretmen okulunun faaliyete geçirilmesini sağlamıştır (Çağdaş Aylık Eğitim-Öğretim: s.3). 

Cumhuriyetin ilanından sonra, öğretmen yetiştirmek için Gazi Eğitim Enstitüsü ve 
Teknik Öğretmen Okulları kurulmuştur. En güçlü eğitimci ve öğretmen kadroları bu okullarda 
toplanmıştır. Zira bu okullara alınacak öğrenciler, ortaokulların en başarılı öğrencileri 
arasından öğretmenler kurulunca özenle seçiliyordu. 

Ortaokul üzerine 3 yıl meslek eğitimi veren öğretmen okulları 1974 yılına kadar 
devam etmiştir. 1973’te yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. 
maddesine göre, öğretmen adaylarına daha fazla önem vermek için, 1974 yılında öğretmen 
okullarının bir kısmı iki yıllık eğitim enstitülerine dönüştürülmüştür. Bir kısmı kapatılmış, bir 
kısmı da programı liselere göre değiştirilerek öğretmen liseleri hâline getirilmiştir. 
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1970’li yıllarda, siyasi ve ideolojik baskılarla öğretmen yetiştiren kurumlar bozulmaya 
yüz tutmuştur. Öğretmen yetiştirmeye pedagojik yönden değil, ideolojik yönden bakılmaya 
başlanmıştır. Hiçbir yüksek okulun sınavını kazanamayan öğrenciler, öğretmen yetiştiren 
kurumlara alınmaya başlanmıştır. Eğitim enstitüleri, ideolojik amaçlarla anarşi yuvalarına 
dönüşmüştür. Bu anarşik olaylar bahane edilerek, 70 bin kadar öğrenciye 40-50 günde 
öğretmenlik diploması verilmiştir. Yine bu dönemde öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 
lise mezunlarına “Mektupla Yüksek Öğretim” uygulaması yapılmış ve bu yolla resim, müzik, 
beden eğitimi branşları da dahil olmak üzere yaklaşık 46 bin öğretmen atanmıştır (Çağdaş 
Eğitim-Öğretim; sayı:311, s.4, sayı:219, s.3, sayı:263, s.16 ). 

20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, öğretmen 
yetiştiren kurumlar üniversitelere bağlanmıştır. Üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri ve 
eğitim yüksek okulları on yıllık uygulamada son birkaç yıla kadar üniversite giriş sınavında 
puanı en düşük öğrencileri almıştır. Bu kurumlar, özellikle program, öğretim elemanı ve alt 
yapı yetersizliği yüzünden öğrencilerini mesleki formasyon bakımından yetiştirememiştir 
(Çağdaş Aylık Eğitim-Öğretim: sayı 219, s.3). 

3 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanan 3837 sayılı kanunda yapılan yeni bir 
değişiklikle öğretmen yetiştiren kurumlar yeniden teşkilatlanmış ve her tür kademe için 
öğretmenler 4 yıllık eğitim fakültelerinde yetiştirilmeye başlanmıştır (Tüfekçi, 1998:7). 

1.1.2. Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Okul Yöneticisinin Rolü 
Okulda öğretimin girdisi olan öğrenciyi öğretimin amaçlarına uygun ve değişen 

teknolojik yapıya uyum sağlayacak vatandaşlar olarak yetiştirmek için önce mükemmel 
öğretmenler yetiştirmek gerekmektedir. Eğer öğretmenler öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği 
bilgi, beceri ve davranışlara yeterince sahip değilse, mesleğinin gereklerini tam olarak yerine 
getiremeyecektir. 

Öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri her ne kadar öncelikle kendi 
sorumlulukları ise de, bu anlayışın bir okulda başarı ile uygulanmasında okul yöneticisinin 
rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle okul yöneticisi, öğretmenlerin kendilerini geliştirmesine 
yardımcı olmalı, öğretmenlere yeteneklerini kullanma ve geliştirme fırsatı vererek okulda 
kapasite yaratmalıdır. Okulun yapı ve yönetiminde meydana gelen değişmeler, kuşkusuz 
okulu yöneten yöneticinin rollerini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Okul yöneticisi, 
küreselleşme, enformasyon teknolojisi, örgütsel öğrenme ve toplam kalite yönetimi gibi 
yeniliklerin karşısında yeni roller üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu da her şeyden önce yeni 
bir misyon, vizyon ve liderlik davranışını gerektirir (Hamarat 2002:5). 

Öğretmen sorunu yetişme ve verimli çalışma koşulları olmak üzere iki yönlüdür. 
Newmann ve Wehlage’e göre, öğrencilerin başarılı olmasında öğretmenlerin iyi yetişmiş 
olması ve profesyonel öğretmenlik yeteneklerine sahip olması büyük önem taşır. Ancak 
alanında çok iyi yetişmiş olduğu hâlde örgütsel kapasitenin yetersizliğinden dolayı başarısız 
kalan öğretmenler de vardır. Eğer okul yöneticileri okuldaki öğretmenlerin eğitim – öğretim 
misyonlarının ortak noktalarda odaklaşmasını sağlayamaz, öğretmenlere birbirlerinden 
öğrenecekleri ortam ve fırsatlar vermez ve okulda öncelikleri belirleyemezse, en yetenekli 
öğretmenler bile öğrenci başarısı üzerinde beklenen etkiyi sağlayamazlar (Hamarat 2002:6). 

Resmî Gazetenin 03.07.2002 tarih ve 24804 sayısında okul müdürünün yetki ve 
görevleri belirtilmiştir. Öğretmenlerin meslekî gelişimleri ile ilgili müdürlere yüklediği 
görevler şunlardır: 
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 Okulu ilgili yasa ve hükümlere göre yönetir ve temsil eder. 

 Personele rehberlik yapar, hizmet içinde yetiştirilmelerini sağlar. 

 Personelin çalışmalarını izler, değerlendirir, yetişmesini sağlar. 

 Personeli çalışmaya teşvik etmek üzere moralini yükseltir. 

 Personelin iş tanımını yapar, yetki ve sorumluluğunu belirler. 

Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişmelerine ne ölçüde katkı 
sağlayabildikleri araştırma sonucunda ortaya çıkacaktır.  

1.1.3. Bilgi Çağı ve Öğretmenlik 
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl bilgi çağıdır. Bilgi çağında; bilgi üretimi için 

araştırmalar süratle devam etmekte, her dakikada bir kitap, her saniyede bir makale 
yayınlanmakta ve böylece bilgi süratle gelişerek mevcut bilgiler 7 yılda bir, ikiye 
katlanmaktadır. Bu gelişme sonucu olarak bir kimsenin hizmet öncesi eğitimde aldığı bilgiler 
üç-beş yıl içinde yetersiz olmakta ve kişinin bu bilgilerle mesleğini gereği gibi yürütmesi 
imkânsız hâle gelmektedir. Bunun için ileri ülkelerde diplomaların geçerlilik süresi 5 yılla 
sınırlandırılmıştır. Meslek mensuplarının bu süre içinde kendilerini devamlı yetiştirerek ya da 
tekrar eğitim görerek diplomalarını yenilemeleri gerekir. Nitekim ABD’de ilgililer doktorların 
bilgi tazeleme kurslarına katılmasını ve beş yılda bir yeniden kalifikasyon belirleme 
sınavlarına girmelerini şart koşmuştur. Başlangıçta homurdanmalara yol açan bu sınav işi, 
sonradan istisnasız bütün doktorların, ne kadar çok şeyin değiştiğini ve ne kadar çok şey 
unuttuklarını görüp, hayretler içinde kalmalarına neden olmuştur (Özdemir 2002, s.9). 

Bir ülkede çağı yakalamanın temel öğesi öğretmen olması nedeniyle, öğretmenlerin 
yetiştirilmesi her zaman güncelliğini korumuştur. Ülkemizde cumhuriyet tarihi boyunca bazı 
kopukluklar olsa da öğretmen yetiştirilmesine gereken önemi vermiştir. Özellikle 1950’li ve 
1960’lı yıllarda, öğretmenlerin meslekî yayınları takip etmelerine, kendilerini iş başında 
yetiştirmelerine önem verilmiştir. Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanlığı 400 kadar öğretmen 
meslek kitabı yayınlamış, bu eserlerle her ilçede bir Meslek İare Kütüphanesi kurulmuştur. 
Öğretmenlerin bu kütüphanelerden yararlanmaları, meslek kitaplarını ve meslek dergilerini 
devamlı okumaları sağlanmıştır. (Çağdaş Aylık Eğitim-Öğretim, sayı 219, s.2). Bu yayınlar 
1970’li yıllara kadar sürdürülmüştür. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler çağa küreselleşme olarak damgasını 
vurmuştur. Bilgisayar ve internetteki gelişmeler bilgi toplumu yaratma sürecinde önemli 
işlevleri yerine getirmektedir. Bu yolla bilgiye ulaşmak ve bilginin aktarımı çık hızlı 
olmaktadır. 21. yüzyılın kimliği artık gelişmiş bir iletişim alt yapısına sahip olmayı zorunlu 
hâle getirmektedir. Çağa uyum sağlayacak değişim ise insan kaynaklarına yatırım ve alt 
yapının iyileştirilmesi ile gerçekleşecektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve 
yaygınlaşması, öğrenme olgusunu okul duvarlarının dışına taşımakta, giderek bilgiye her 
yerden ulaşılabilir hâle getirmektedir. Bu değişim doğal olarak okulların mekandan bağımsız 
olarak işlevlerini yerine getirmesine olanak sağlayacaktır (Temel Eğitim Programı Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Politika Raporu. MEB EĞİTEK Ankara, 2004. s.1). 

Ülkemiz bilgi çağını yakalamaya dönük olarak bazı projeler başlatmıştır. Bunlardan 
birisi de Dünya Bankası ile 10 Temmuz 1990 tarihinde imzalanan Millî Eğitimi Geliştirme 
Projesidir. MEGP’nin temel hedefleri; bütün öğretmenlerin mesleki standartlara 
ulaştırılmasını sağlamak, MEB yönetim sistemini geliştirmek; ilk ve orta öğretimdeki kaliteyi 
artırarak öğrenci başarısını OECD ülkelerinin seviyesine ulaştırmaktır. Bu amaçlar 
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doğrultusunda 8 Şubat 2000 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “Temel Eğitime Destek 
Projesi” ile okullarımızda bilgi ve iletişim teknolojileri sınıfları oluşturulmuş ve 2005 yılında 
başlayacak olan “Orta Öğretim Projesi” ile de bu çalışmalar devam edecektir. 

1.1.4. Öğretmende Bulunması Gereken Nitelikler 
Öğretmenin, öğrencilerin kişiliklerinin gelişmesinde ve meslek seçiminde etkisi 

büyüktür. Bu durum öğretmenin nitelikli olmasını gerekli kılmaktadır. İdeal bir öğretmen; 

 Ön yargılardan uzak, eleştiriye açık ve karşıt düşüncelere saygılıdır. 

 Duygusal ve düşünsel açıdan tutarlı ve sağlıklı bir kişilik örtüsüne sahiptir. 

 Kendisi, toplumu ve dünya ile barışık insandır. 

 Sürekli öğrenen, öğrendiklerini paylaşan ve yaşama etkin bir biçimde katılan 
insandır. 

 Siyasal örgütler ve baskı gruplarının etkilerinden uzaktır. 

 İnsanı, doğayı ve yaşamı sever (Danyeri 2001:3). 

Ataklı, Danyeli’ne ilave olarak ilkokul öğretmeninde bulunması gereken niteliklere 
şunları eklemiştir. 

 Küçük çocukları sevme, onlarla mutlu olma, 

 Konuları öğretmeye istekli olma, 

 Çocukların duygusal gereksinimlerini karşılamaya istekli olma, 

 Dikkatli olma (Ataklı, 1993: s.13)’dır. 

Nitelikli bir öğretmen kendi davranışlarını kontrol edebilmeli ve davranışlarını sınıf 
içindeki değişik faktörlere bağlı olarak, etkin olacak modellere dönüştürebilmelidir. Kısaca 
öğretmenin sahip olması gereken kişisel nitelikler samimiyet, sabır, sevecenlik, demokratiklik 
ve hoşgörü olmalıdır. Mesleki nitelikler ise; yeterli bilgiye sahip olma, öğretim yöntem ve 
uygulamalarını bilme, dersi canlı tutma, öğrencideki gelişmeyi kontrol etme, okul içinde ve 
dışında iyi ilişkiler kurabilmedir (Ataklı,1993: s.14). 

Öğretmen kişisel olarak, öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi 
davranışlarında sergiler. Öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve 
kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en iyi şekilde öğrenmeleri ve 
gelişmeleri için çaba gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı 
deneyimlerinden yararlanır.  

Mesleki olarak öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. 
Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile 
ilgili yasaları, yönetmelikleri, genelgeleri vb. izleyerek bunlara uygun davranır. 

1.1.5. Öğretmenin Meslek İçerisinde Eğitimi 
Bir kurumda belli bir göreve atanan birey işe başladığı günden, ayrılıncaya kadar 

mesleği ile ilgili gelişmelerin gerisinde kalmamak için sürekli olarak eğitime ihtiyaç duyar 
(Hamarat, 2002: s.2). Eğitim denildiğinde, genel olarak planlı olarak yapılan eğitim akla gelir 
(Başaran, 1989: s.12). Planlı eğitim Türk Eğitim Sistemindeki örgün ve yaygın eğitimi içine 
alır. Örgün eğitimin içine anaokulundan üniversiteye kadar örgütlenmiş tüm okullar girer. Bu 
yüzden örgün eğitim denildiğinde okul akla gelir. Yaygın eğitim ise, daha geniş ve daha 
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değişik eğitim biçimlerini kapsar. Bunlar da iki kümede toplanabilir. Bir işi yerinde, bir 
kurumda, bir meslekte çalışan kişiler için açılan hizmet içi eğitim türleri birinci kümeyi 
oluşturur. İkinci kümeyi ise geniş kitlelere yapılan halk eğitimi oluşturur (Başaran, 1989: 
s.12). 

1.1.6. Hizmet İçi Eğitim 
Bakanlığımız, öğretmenin meslek içerisinde eğitimini, hizmet içi eğitim, kurs ve 

seminerler yoluyla sağlamaktadır. Bunlar içerisinde yaygın olarak uygulamaya konulan 
eğitim hizmet içi eğitimdir. 

Hizmet içi eğitim; maaş veya ücret karşılığı çalışan personele (öğretmen, yönetici ve 
diğer görevliler) görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları amacıyla 
verilen eğitimdir (MEB, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. 1988:49). 

Taymaz, hizmet içi eğitimin gerekliliğini beş maddede toplamıştır: 

1. Okul eğitimi bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkarıp yönlendirmeye yeterli 
değildir. 

2. Her meslek alanında yalnız okullarda kazandırılan bilgiler ile 
çözümlenemeyecek sorunlarla karşılaşılabilir. 

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

4. Bilim ve teknolojik gelişmeler her meslek alanında yeni bilgi, teknik ve araçlar 
getirmekte, çalışanları bu bakımdan öğrenmeye, yetişmeye zorlamaktadır. 

5. Çok pahalı olan makine ve cihazların kullanılmasını gerektiren bir yetişme 
programı, genellikle okullarda tam olarak sağlanamaz (Taymaz, 1992:7). 

İnsan kaynakları eğitiminin günün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
yapılabilmesi için başta hizmet içi birimlerinin merkez ve taşrada yeniden örgütlenmesi, 
hizmet içi eğitim etkinliklerinin plânlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili yeni 
düzenlemeye gidilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu amaçla; 1993 yılında Hizmet İçi Eğitim 
Dairesi Başkanlığı bir genelge ile yetkisini taşra teşkilatına devretmiş ve böylece merkezi 
hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine de 
başlanmıştır (Özdemir, 2002:5). Adı geçen genelgede hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha 
etkili ve yaygın olarak yapılabilmesi için kurs ve seminerlerin bir kısmının öğretmeni görev 
mahallinden ayırmadan ve sınıftan alıkoymadan iş başında yetiştirecek şekilde 
düzenlenmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. 

1.1.7. Seminer Eğitimi Türleri 

Seminer, Latince seminarium sözcüğünden türemiştir. XVI. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. 
Din adamı yetiştirmek amacıyla dinin buyruk ve kurallarını kabul ettirmek üzere yapılan toplu 
çalışma için kullanılmıştır (Mehan, 2001:40). Günümüzde de seminer tanımı farklı 
kaynaklarda birbirine yakın anlamlarda kullanılmıştır. Bunlara göre seminer: a) Bir konu ile 
ilgili bilgi vermek ve bilgiler üzerinde tartışmak için yetkili ve uzman kişilerin katılmasıyla 
düzenlenen toplantı, b) Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğretim üyelerinin denetimi 
altında, öğrencilerin yaptığı grup çalışması, c) Belli bir konuda belli bir zaman süresi içinde 
yapılan eğitim ve öğretim (Örneklerle Türkçe Sözlük). d) Aynı zamanda çalışan kimselerce, 
meslekle ilgili gelişmeleri izlemek ve bilgilerini yenilemek amacıyla yapılan çalışmadır (Ateş, 
2000). 
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Seminer eğitimi hem semineri yönetecek olan, hem de dinleyen açısından etkili bir 
eğitim ve geliştirme aracıdır. Bu yöntemde konular, sonuçlandırılmış çözüm yolları 
bulunarak, bu yollara bağlanmakta, fakat bir yönetmenin yönetiminde asgari resmiyet havası 
içinde üyelerce ortak nitelikteki konuların çözümünde değişik yaklaşımlar ortaya konulmak 
suretiyle bilgi, yöntem ve tecrübe alışverişine olanak sağlamaktadır. Dinleyici olarak kişiler 
kendi fikirlerini bir başkasınınki ile karşılaştırır, başkalarının fikirlerine saygı gösterme 
alışkanlığı elde ederler. Analitik çevrelerini geliştirirler ve bütün bu elde ettikleri sayesinde 
işleri başında zaman almasına rağmen, acele olarak verecekleri kararların sayılarını azaltırlar 
ve her alternatifi değerlendirme fırsatı elde ederler (Mehan, 2001:41). 

Seminer eğitimi veren kuruluşlar genele açık ve kuruma özgü programlar olmak üzere 
iki tür eğitim programı sunmaktadırlar. 

1.1.7.1. Genele Açık Programlar 
Bu programlar herkese açıktır. Bunların takvimleri yıllık olarak açıklanmakta, farklı 

işletmelerden, farklı sektörlerden, farklı pozisyonlardan olan kişiler katılabilmektedir. Bu 
eğitimlerde tarih ve konular bellidir (Mehan, 2001:43). 

1.7.1.2. Kuruma Özgü Programlar 
Bu tür programlar, kurumların belli seviyelerdeki personelin özel olarak aldıkları 

kapalı eğitimlerdir. Bu eğitimlerde dışarıdan katılım yoktur. Kuruma özgü eğitimlerde 
danışmanlık devreye girmektedir. Eğitim danışmanlığındaki amaç, kurumun standartlarına 
göre eğitim verilmesidir (Mehan, 2001:43). 

1.1.8. Seminer Eğitimi Aşamaları 
Seminer eğitimi, seminerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi olmak 

üzere üç aşamadan oluşur. 

1.1.8.1. Seminerin Plânlanması 
Seminer planlaması; seminer adının, amacının, muhtevasının, zaman ve süresinin, 

yerinin, katılımcıların, eğitimcilerin vb. hususların belirlenmesi çalışmasıdır. 

1.1.8.2. Seminerin Uygulanması 
Plânlanan seminerin başlangıç ve sonuçlandırılması arasındaki faaliyetlerdir. 

1.1.8.3. Seminerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Seminerin amacı doğrultusunda katılımcılara sağladığı yarar derecesinin 

belirlenmesidir (TSE, 2049:1). 

İlköğretim okullarımızda çalışan öğretmenlerin seminer çalışmaları daha çok, bağlı 
oldukları genel müdürlük tarafından hazırlanmış olan seminer programlarını okullara 
gönderir. Okul idaresi programda yer alan konuları öğretmenlere ferdi olarak yada grup olarak 
dağıtır. Öğretmenler, verilen konuları ile ilgili araştırmalarını yönetimlerce belirlenen 
sürelerde yaparlar ve daha sonra hazırladıkları bu çalışmaları yönetimlerin belirledikleri 
zamanda diğer arkadaşlarına, çalışmalarının bir nüshasını da okul müdürlüğüne sunarlar. 

1961’de kabul edilen 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 43. maddesiyle 
öğretmenlere iki aylık yaz tatili verilmiştir. Bunun dışında kalan tatil zamanlarında ilköğretim 
okulları öğretmenlerine meslekle ilgili çalışmalara katılma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 
yükümlülük Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesinde 
Meslekî Çalışmalar altında toplamıştır. Buna göre: İlköğretim okullarındaki yönetici ve 
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öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuz’a, 1 Eylül’den derslerin başlangıcına kadar; yıl 
içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışmalar yapmaktadırlar. 

Yönetici ve öğretmenler mesleki çalışmalarda: 

a) Öğretim yılı başında; 

1. İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan 
değişiklikleri inceler ve değerlendirirler. 

2. Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programı, iş takvimi, yıllık 
ders planı, birinci ünite planı ve iş bölümü gibi hazırlıkları yaparlar. 

3. Ders yılının ilk öğretmenler kurulu toplantısını yaparlar. 

4. Ders yılının ilk zümre öğretmenler kurulu toplantısını yaparlar. 

5. Okulun eğitim-öğretime hazırlanmasını sağlarlar. 

6. Kayıt ve veli görüşmelerini gerçekleştirirler. 

7. Bakanlık ve millî eğitim müdürlüğünce verilen görevleri yaparlar. 

8. Sivil toplum örgütlerindeki yöneticilerle; tanışma, kaynaşma, yeni öğretim yılına 
uyum ve motivasyonu sağlayacak sosyal etkinlikler düzenlerler. 

b) Öğretim yılı içinde:  

Yıllık çalışma programında belirtilen zamanlarda, gereksinim duyulan konularda, 
üniversite, sivil toplum örgütleri ve ilköğretim müfettişlerinin öneri, destek ve katılımlarını 
sağlayarak mesleki yönden kendilerini ve personeli yenileyici ve geliştirici çalışmalar 
yaparlar. 

c) Öğretim yılı sonunda:  

1. Öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılarını yaparlar. 

2. Zümre öğretmenleri, öğretim yılını değerlendiren bir rapor hazırlarlar. Bu 
raporda; ders programları, mevzuat, ders araç-gereci, yöntem ve teknikler, okul ve 
dersliklerdeki fizikî durumlar ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir. Olumlu uygulamaların 
devamını, eksiklik ve olumsuzluk olarak değerlendirilen durumların giderilmesini sağlamak 
üzere; okul yönetimine, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ve Bakanlığa önerilerde bulunurlar. 

3. Eğitim-öğretimde olumlu gelişme sağlanan uygulamalar ile eksiklik ve 
olumsuzluk olarak belirledikleri durumlar için model ve çözüm üretirler. Araştırma, inceleme 
ve uygulama projelerini hazırlar, öğretmenler kurulunda görüşülmesini sağlarlar. 

4. Okul gelişim ve yönetim ekibi, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri 
inceler, okulun yıl sonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, değerli bulunan 
projelerle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğerleri mesleki çalışma 
dosyasına konur. İl millî eğitim müdürlükleri, raporları ve projeleri değerlendirir ve ortak bir 
rapor hâlinde Bakanlığa gönderir. 

5. Bakanlık ve millî eğitim müdürlüğünce verilen görevleri yaparlar. 

Bünyesinde 6, 7 ve 8’inci sınıfları bulunmayan ilköğretim okulu öğretmenleri 
derslerin kesiminden 1 Temmuz’a kadar katılacakları mesleki çalışmalarını; yaz tatilini 
geçirdikleri bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Ancak, mesleki çalışmalarını tatil 
adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışmayı yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden 
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bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazı ile birlikte hazırladıkları raporları 1 Eylül tarihinde 
görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim ederler. Bu raporları yönetici ve öğretmenlerle 
birlikte incelenir  

Yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilmesi için 
başka faaliyetler de geliştirilebilir (Tebliğler Dergisi, 2003, sayı: 2003:510-511). 

Öğretim yılı başı, içi ve sonunda öğretmenlerin yapmış oldukları mesleki çalışmalar, 
eğitim çevrelerince seminer çalışmaları olarak adlandırılmaktadır; bundan dolayı bu 
çalışmaların Mesleki Seminer Çalışmaları olarak adlandırılması uygun görülmüştür. 

Yapılan kaynak taramaları sonucunda, kırk yılı aşkın zamandır öğretmenlerin yapmış 
oldukları mesleki çalışmalarla ilgili bir araştırmanın yapılmamış olduğu,  bundan dolayı 
konuyla ilgili araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu araştırmanın problemi ilköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, 
içinde ve sonunda yapmış oldukları mesleki çalışmalarının öğretmenlere kazandırdığı mesleki 
yeterlilikler, fiziki ortamların ve yöneticilerin bu yeterliliğe katkısı, öğretmenlerin bu 
çalışmaları önemseyip önemsemedikleri sorularıdır. Okul müdürü, müfettiş ve öğretmen 
görüşlerine başvurarak adı geçen konuların genel bir değerlendirmesinin yapılması bu 
araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 
Bu araştırmanın temel amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne 

bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, öğretim yılı başında, içinde ve 
sonunda yapmış oldukları meslekî çalışmaların öğretmenlere kazandırdığı meslekî 
yeterliliklerin öğretmen, okul müdürü ve ilköğretim müfettişi görüşlerine başvurarak genel bir 
değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaç doğrultusu da aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. Öğretim yılı başında yapılan mesleki çalışmalar öğretmenlere ne 
kazandırmaktadır? 

2. Öğretim yılı içinde yapılan mesleki çalışmalar öğretmenlere ne 
kazandırmaktadır? 

3. Öğretim yılı sonunda yapılan mesleki çalışmalar öğretmenlere ne 
kazandırmaktadır? 

4. Okullardaki fiziki ortam, öğretim materyalleri, zaman ve çevresel faktörler 
öğretmene mesleki yeterlilikler kazanmasında ne derece de katkı sağlamaktadır? 

5. Mesleki çalışmalarda, öğretmenlerin mesleki yeterlilik kazanmalarında okul 
müdürleri ve ilköğretim müfettişleri ne derece de katkı sağlamaktadır? 

6. Meslek çalışmalar için, öğretmen ihtiyaçları nasıl tespit edilmektedir? 

7. Mesleki çalışmaları için belirlenen konular öğretmen ihtiyaçlarına ne ölçüde 
cevap vermektedir? 

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
Öğretmenler, öğrencilerin sonsuz ilgilerine cevap verebilmeleri için sürekli 

geliştirilmeleri gereken kişilerdir. Değişimi kavrayamayan, değişim karşısında kendi önem ve 
işlevinin farkında olmayan öğretmenlerle, çağdaş eğitim hizmeti verebilmek zordur. 
Öğretmeni de içine alan reform politikaları ise değişimin anahtar faktörünü, yani öğretmeni 
kazanmış olur (Özdemir 2002:3). 
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Toplam kalite yönetimi, etkili okul, öğrenen örgütler, okula dayalı yönetim, öğretimsel 
liderlik, örgütsel liderlik gibi bütün yeni yaklaşımlarda personelin hizmet içinde sürekli 
geliştirilmesi ve eğitilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Yine bu yaklaşımlarda, okul 
yöneticilerinin rollerinin, görevlerinin ve yöneticilerden beklenenlerin giderek daha da artmış 
olduğu ve karmaşık hâle gelmiş olduğu vurgulanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin sürekli gelişim çabalarını desteklemek amacıyla, 
merkezi ve yerel düzeyde seminer, hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. Bu 
araştırma ile ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin uygulamanın başlamasından 
bu yana yapmış oldukları mesleki çalışmaları değerlendirilerek ilk kez bilimsel bir araştırma 
yapılmış olacaktır. 

Aynı zamanda bu çalışma, mesleki çalışmalarının etkililiğini artırmak amacıyla 
geliştirilecek eğitim politikalarına önemli veriler sağlayacaktır.  

1.4. SINIRLILIKLAR 
Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında; 

1. İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, 

2. İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul yöneticileri, 

3. İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların rehberlik ve teftişini yapan 
ilköğretim müfettişleriyle sınırlıdır. 

1.5. TANIMLAR 
İlköğretim Okulu: Zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların eğitim-öğretim 

gördükleri ve öğretim süresi 8 yıl olan eğitim kurumudur (İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği). 

Öğretmen: Bilgi, görgü ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının eğitimine 
ve gelişimine yardım eden; öğretmenlik mesleğinin öğrenimini bitirerek yada yeterlilik 
kazanarak öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş kişidir. 

Okul Yöneticisi: Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görevlerin yanı sıra okul 
idaresine ilişkin görev ve sorumlulukları bulunan kişi. 

İlköğretim Müfettişi: Atandığı bölgede özellikle ilköğretim kurumlarının 
çalışmalarını ve ilköğretimle ilgili öteki etkinlikleri denetleyen, gerektiğinde inceleme ve 
soruşturma yapan, öğretmenler ile okul yöneticilerine yol gösteren ve Milli eğitim 
yönetmeliklerine bağlı olarak çalışan denetmen (Şentürk, 2003. s.4). 

Meslekî Çalışma: Öğretmenlerin derslerin kesiminden 1 Temmuz’a, 1 Eylül’den 
derslerin başlangıcına; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde okullarda 
yaptıkları meslekî çalışmalar. 
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BÖLÜM II 

2.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi, veri 

toplama araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgiler 
yer almaktadır. 

2.1.1. Araştırmanın Modeli 
Araştırma, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin öğretim yılı başında, içinde ve 

sonunda yapmış olduğu meslekî çalışmaların mevcut durumu betimlemeyi amaçladığı için 
tarama modelinde kurgulanmıştır. 

2.1.2 Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki 35.580 ilköğretim 

okullarında görevli öğretmen, okul yöneticisi ile bu okulların teftişinden sorumlu 2.992 müfettiş 
oluşturmaktadır. Evreni oluşturan grupların sayıları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Strateji 
Geliştirme Başkanlığının 2004-2005 öğretim yılı istatistik bilgilerinden tespit edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini oluştururken “çok aşamalı örnekleme” yöntemi 
kullanılmıştır. Öncelikle evren, bölge ölçütünde 7 alt tabakaya ayrılmıştır. Her bölgede görev 
yapan öğretmen, yönetici ve müfettiş sayıları çıkarılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. İlköğretimde Bölgelere Göre Öğretmen, Okul Yöneticisi ve Müfettiş Sayıları  
 

Bölgesi İl Sayısı Öğretmen 
Sayısı 

Okul Sayısı Okul 
Yöneticisi 

Sayısı 

İlköğretim 
Müfettişi 

Sayısı 

Marmara 11 91.789 4.250 4.252 626 

Ege 8 53.506 4.163 4.163 421 

Akdeniz 8 54.542 4.142 4.142 389 

İç Anadolu 13 71.460 5.222 5.222 557 

Karadeniz 18 51.129 6.338 6.338 483 

Doğu Anadolu 14 36.162 6.093 6.093 272 

Güneydoğu Anadolu  9 40.414 5.370 5.370 244 

Toplam 81 399.002 35.580 35.580 2.992 

Not:399.002 öğretmen sayısının içine okul yöneticisi sayısı da dahil edilmiştir. 

Her bölgeden bölgenin tamamının temsil edilebilirliği için üç il seçilmiştir. Seçilen iller, 
Devlet Plânlama Teşkilatından elde edilen “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması” (DPT, 2003) esas alınarak her bölgeden gelişmiş, orta düzeyde gelişmiş 
ve az gelişmiş illerden birer tane olmak üzere yedi bölgeden toplam 21 il seçilmiştir. Örnekleme 
seçilen bu iller ve bu illerdeki okul, yönetici, öğretmen ve müfettiş sayıları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Araştırmanın Evrenini ve Örneklemini Oluşturan Öğretmen, Okul Yöneticisi ve 
İlköğretim Müfettişlerinin Coğrafi Bölge ve İllere Göre Dağılımı 

 
Bölgeler İller Öğretmen 

Sayısı 
Örneklem
e Alınan 
Öğretmen 
Sayısı 

Yönetici 
Sayısı 

Örnekle
me 

Alınan 
Yönetici 

Sayısı 

Müfettiş 
Sayısı 

Örnekle 
me Alınan 
Müfettiş 

Sayısı 

Marmara 

Bursa 11.613 179 614 24 84 44 
Kırklareli 1.618 25 156 6 17 9 
Çanakkale 2.597 40 209 8 22 12 
Bölge 
Toplamı 

15.828 244 979 38 123 65 

Ege 

 

İzmir 20.284 90 1.073 17 152 27 
Manisa 7.296 32 748 12 57 10 
Afyon 4.298 20 498 8 37 7 
Bölge 
Toplamı 

31.878 142 2.319 37 246 44 

Akdeniz   

Adana  11.916 64 730 12 68 15 
Hatay 8.542 46 635 11 63 14 
K. Maraş 6.450 35 833 14 52 11 
Bölge 
Toplamı 

26.908 145 2.198 37 183 40 

İç Anadolu 

Eskişehir 4.041 81 252 13 32 24 
Karaman 1.494 30 175 9 12 9 
Yozgat 3.923 79 518 26 34 25 
Bölge 
Toplamı 

9.458 190 945 48 78 58 

Karadeniz 

Bolu 1.526 33 109 7 20 16 
Çorum 3.830 83 611 39 38 30 

Gümüşhane 945 20 182 11 6 4 
Bölge 
Toplamı 6.301 136 902 57 64 50 

Doğu 
Anadolu 

Elazığ 3.752 51 447 22 39 19 
Ardahan  789 11 218 11 7 3 
Muş 2.455 34 442 22 13 6 
Bölge 
Toplamı 6.996 96 1.107 55 59 28 

Güney Doğu 
Anadolu 

Gaziantep 7.932 50 610 14 53 12 
Şanlıurfa 7.337 45 1.308 29 49 12 
Şırnak 1.856 12 241 5 5 1 
Bölge 
Toplamı 17.125 107 2.159 48 107 25 

TOPLAM  114.494 1.060 10.609 320 860 310 

Örneklemin farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullardaki yönetici ve öğretmenlerin 
homojen bir şekilde temsil edilebilmesi için ilde  merkez ilçe, ilçe ve köy okullarında okul 
yöneticisi, öğretmenler olmak üzere anketler uygulanmıştır. Anket uygulanacak ilçe ve köylerin 
tespiti il millî müdürlüklerine bırakılmıştır. İl, ilçe ve köylerde uygulanacak anket sayılarının 
dağılımı şehir ve köyde çalışan öğretmen sayılarına göre oranlanarak belirlenmiştir. Bakanlık 
verilerine göre öğretmenlerin 286.864’ü şehirde, 112.138’i köyde  (MEB; APAK) çalışmaktadır. 
Buna göre çalışanların yaklaşık yüzde 30’u köylerde, yüzde 70’i şehir okullarında görev 
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yapmaktadır. Şehirde çalışanların dağılımı ise yüzde 50’si il merkezi, yüzde 20’si ilçe 
merkezinde çalışıyor şeklinde oranlanmıştır. Bu oranlamaya göre her ilde uygulanacak anketler 
il merkezi, ilçe merkezi ve köy olarak belirlenmiş olup bunlara ait anket sayıları Tablo .3’te yer 
almaktadır. 

Örneklem büyüklüğü belirlemede farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem 
büyüklükleri çizelgesinden (Balcı, 2004, 95) faydalanılmıştır. Bu çizelgeden, ilköğretim okulu 
öğretmenleri, yöneticileri ve müfettişleri için üç örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Örneklem 
büyüklüğü, çizelgede yüzde 95’lik güven düzeyi için ve yüzde 3 sapma miktarı için esas 
alındığında 399.002 olan öğretmen alt evreni 1.060 kişinin temsil edebileceği görülmektedir. 
Aynı şekilde yüzde 95 güven düzeyi yüzde 5 sapma miktarı için 35.580 olan okul yöneticilerinin 
alt evreninin 320, 2.992 olan müfettiş alt evreninin 310 kişinin temsil edebileceği görülmektedir 
(Balcı, 2004, 95). Bu ölçütü dikkate alarak, örnekleme girecek öğretmen sayısı 1.060, yönetici 
sayısı 320, müfettiş sayısı 310 olarak belirlenmiştir. Her ilde, örnekleme girecek öğretmen, 
yönetici ve müfettiş sayısının belirlenmesi, öğretmenler için önce bölgelere göre illerdeki toplam 
öğretmen sayısına,  yöneticiler için bölgelere göre illerdeki toplam yönetici sayısına, müfettişler 
için bölgelere göre illerdeki toplam müfettiş sayısına oranlanarak her bölgede uygulanan anket 
sayıları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo .3. İllerde Uygulanacak Anketlerin Öğretmen, Yönetici ve İlköğretim Müfettişlerine 
Göre Dağılımı  

 

M
A

R
M

A
R

A
 B

Ö
LG

ES
İ 

Anket 
Uygulanan 
İller 

Anket Uygulanan 
Yerleşim 
Birimleri 

Öğretmen 
Anketi 
Sayısı 

Yönetici 
Anketi 
Sayısı 

Müfettiş 
Anketi Sayısı 

BURSA 

İl merkezi 90 12 
44 İlçe merkezi 36 5 

Köy 54 7 
İl Toplamı 179 24 44 

KIRKLARELİ 

İl merkezi 12 3 
9 İlçe merkezi 5 1 

Köy 8 2 
İl Toplamı 25 6 9 

ÇANAKKALE 

İl merkezi 20 4 
12 İlçe merkezi 8 2 

Köy 12 2 
İl Toplamı 40 8 12 
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E

G
E

 B
Ö

L
G

E
Sİ

 
Anket 
Uygulanan 
İller 

Anket Uygulanan 
Yerleşim 
Birimleri 

Öğretmen 
Anketi 
Sayısı 

Yönetici 
Anketi 
Sayısı 

Müfettiş  
Anketi Sayısı 

İZMIR 
İl merkezi 45 9 

27 İlçe merkezi 18 3 
Köy 27 5 
İl Toplamı 90 17 27 

MANİSA 
İl merkezi 16 6 

10 İlçe merkezi 6 2 
Köy 16 4 
İl Toplamı 32 12 10 

AFYON 
İl merkezi 10 4 

7 İlçe merkezi 4 1 
Köy 6 3 
İl Toplamı 20 8 7 

A
K

D
E

N
İZ

 B
Ö

L
G

E
Sİ

 ADANA 

İl merkezi 32 6 
15 

 
İlçe merkezi 13 2 

Köy 19 4 
İl Toplamı 64 12 15 

HATAY 

İl merkezi 23 6 
14 İlçe merkezi 9 2 

Köy 14 3 
İl Toplamı 46 11 14 

K. MARAŞ 

İl merkezi 17 7 
11 İlçe merkezi 7 3 

Köy 11 4 
İl Toplamı 35 14 11 

İÇ
 A

N
A

D
O

L
U

 B
Ö

L
G

E
Sİ

 ESKİŞEHİR 

İl merkezi 41 6  
İlçe merkezi 16 3 24 

 
 

24 

Köy 24 4 
İl Toplamı 81 13 

KARAMAN 

İl merkezi 15 4 
9 İlçe merkezi 6 2 

Köy 9 3 

İl Toplamı 30 9 
9 

YOZGAT 

İl merkezi 39 13 
25 İlçe merkezi 16 5 

Köy 24 8 
İl Toplamı 79 26 25 

K
A

R
A

D
E

N
İZ

 
B

Ö
L

G
E

Sİ
 

BOLU 
İl merkezi 16 4 

16 İlçe merkezi 7 1 
Köy 10 2 
İl Toplamı 33 7 16 
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Anket 
Uygulanan 
İller 

Anket Uygulanan 
Yerleşim 
Birimleri 

Öğretmen 
Anketi 
Sayısı 

Yönetici 
Anketi 
Sayısı 

Müfettiş  
Anketi Sayısı 

ÇORUM 
İl merkezi 41 19 

30 İlçe merkezi 17 8 
Köy 25 12 
İl Toplamı 83 39 30 

GÜMÜŞHANE 
İl merkezi 10 6 

4 İlçe merkezi 4 2 
Köy 6 3 
İl Toplamı 20 11 4 

D
O
Ğ

U
 A

N
A

D
O

L
U

 B
Ö

L
G

E
Sİ

 

ELAZIĞ 

İl merkezi 26 11  

19 
İlçe merkezi 10 4 
Köy 15 7 
İl Toplamı 51 22 19 

ARDAHAN 

İl merkezi 6 6 
3 İlçe merkezi 2 2 

Köy 3 3 
İl Toplamı 11 11 3 

MUŞ 

İl merkezi 17 11 
6 İlçe/ 7 4 

Köy 10 7 
İl Toplamı 34 22 6 

G
Ü

N
E

Y
 D

O
Ğ

U
 A

N
A

D
O

L
U

 
B

Ö
L

G
E

Sİ
 

GAZİANTEP 

İl merkezi 25 7 
12 İlçe merkezi 10 3 

Köy 15 4 
İl Toplamı 50 14 12 

ŞANLIURFA 

İl merkezi 22 14 
12 İlçe merkezi 9 6 

Köy 14 9 
İl Toplamı 45 29 12 

ŞIRNAK 

İl merkezi 6 2 
1 İlçe merkezi 2 1 

Köy 4 2 
İl Toplamı 12 5 1 
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Tablo 4. Araştırmanın Evrenini ve Örneklemini Oluşturan Öğretmen, Okul Yöneticisi ve 
İlköğretim Müfettişlerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı  

 
Bölgeler Öğretmen 

Sayısı 
Örnekle 

me Alınan 
Öğretmen 

Sayısı 

Okul 
Yöneticisi 

Sayısı 

Örnekle 
me Alınan 
Yöneticisi 

Sayısı 

Müfettiş 
Sayısı  

Örnekle 
me Alınan 
Müfettiş 

Sayısı 

Marmara 91.789 244 4.252 38 626 65 

Ege 53.506 142 4.163 37 421 44 

Akdeniz 54.542 145 4.142 37 389 40 

İç Anadolu 71.460 190 5.222 48 557 58 

Karadeniz 51.129 136 6.338 57 483 50 

Doğu Anadolu 36.162 96 6.093 55 272 28 

Güneydoğu Anadolu 40.414 107 5.370 48 244 25 

Toplam 399.002 1.060 35.580 320 2.992 310 

 Belirlenen illerde uygulanan anket sayıları her bölgeden seçilen 3 ildeki öğretmen, 
yönetici ve müfettiş sayıları bölge örneklem sayılarına oranlanarak tespit edilmiştir           (bkz. 
Tablo 3). 

2.1.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Anketler geliştirilirken öncelikle ilköğretim okulu öğretmenlerinin her yıl öğretim yılı 

başı, içi ve sonunda yapmış oldukları mesleki çalışmaları değerlendirmek için İlköğretim Genel 
Müdürlüğü ile okullar arasında adı geçen çalışmalarla ilgili yazışmalar incelenmiştir. Ayrıca 
1961’den bu güne yapılmakta olan mesleki çalışmaların geçirdiği aşamalar, alınan kararlar, varsa 
ilgili araştırmalar, kanunlar, yönetmelikler diğer dokümanlar araştırma amaçları çerçevesinde 
gözden geçirilmiştir. Elde edilen bu ön bilgiler doğrultusunda veri toplamak üzere üç anket 
formu geliştirilmiştir (bkz. Ek 2, Ek 3, Ek 4 ). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen, 
yönetici ve bu okulların öğretmenlerine rehberlik ile birlikte teftişini yapan müfettişlerin 
görüşlerini yansıtacak şekilde hazırlanan sorular uzmanların incelemesine sunulmuştur. 
Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve öneriler dikkate alınmış ve anketler üzerinde gerekli 
düzeltmeler yapılmıştır. Geliştirilen anketlerin Ankara Çankaya ilçesi Maltepe İlköğretim Okulu, 
Sarar İlköğretim Okulu ile Keçiören İlçesi Mecidiye İlköğretim ve Bağlum İlköğretim 
Okullarında ön uygulaması yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede öğretmen anketlerinde bölüm 
1’in 14, yönetici anketlerinde bölüm 1’in 11. sorusu “Seminer konularının tüm öğretmenlere 
sunumu ne şekilde yapılmaktadır? (Birden fazla cevap verebilirsiniz)” sorusunun tam 
anlaşılmadığı ve bunun “Seminer konuları hazırlandıktan sonra öğretmenlere sunumu ne şekilde 
yapılmaktadır? (Birden fazla cevap verebilirsiniz)” şeklinde düzeltilmiştir. Yine öğretmen 
anketlerinde bölüm 1’in 17, yönetici anketlerinde bölüm 1’in 14. soruları “Seminer 
çalışmalarında okulunuz dışında işbirliği yaptığınız kişi ve kurumlar nelerdir?” sorusu “Seminer 
çalışmalarında okulunuz dışında iş birliği yaptığınız kişi ve kurumlar nelerdir? (Birden fazla 
görüş belirtebilirsiniz)” şeklinde düzeltilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış ve 
düzeltilmiştir. Anketlerin güvenilirlik katsayısına bakılmış ve 0.96 bulunmuştur. Buradan 
anketlerin uygulanabileceği kararına varılmıştır. 
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Anket uygulama esasları, Anket Uygulama Yönergesinde belirlenmiştir (bkz Ek 6) 

Anketlerin uygulanmasında il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapılmıştır. 
 

Geri dönen anketler geçerlilik yönünden incelenenmiş, yönergeye uygun 
cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Geçerli kabul edilen 
anketlere verilen cevaplar, bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Anketlerde açık uçlu sorulara verilen cevaplarda tekrarlanan görüş ve değerlendirmelerin 
frekansları hesaplanmış, formlara ait (Form I-II-III) bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış, 
araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna 
dönüştürülmüştür. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların aritmetik 
ortalaması ve standart sapması hesaplanmış, gruplar arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kay-
kare metodu, grupların ortak sorularında aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesi için 
ikili gruplarda t-testi, üçlü gruplarda F-testi (tek yönlü varyans analizi) ve bu grupların aritmetik 
ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı ilişkilerin belirlenmesinde Şcheffie testi 
uygulanmıştır. 
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BÖLÜM – III 
 

BULGULAR ve YORUMLAR 
Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmen ve yöneticiler ile, bunları öğretim ve yönetim konularında denetleyen müfettişlerden, 
anket aracılığı ile toplanan verilerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgular ve yorumlar yer 
almaktadır. 

 
3.1. GRUPLARLA İLGİLİ BİLGİLER 

Bu bölümde, araştırmaya katılan öğretmen, yönetici ve müfettişlerden anketlerle elde 
edilen kişisel bilgiler yer almaktadır. 

 
3.1.1. Grupların Görev Yaptıkları Yerleşim Birimi 
 
Öğretmen ve yöneticilerin görev yaptıkları yerleşim birimlerine göre dağılımları  Tablo 

5’te yer almaktadır. 
Tablo 5 

Görev Yapılan Yerleşim Birimi  
 

Yerleşim Birimi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 

İl Merkezi 563 53.9 158 50.0 
İlçe 197 18.9 65 20.6 
Köy 284 27.2 93 29.4 
Toplam 1044 100.0 316 100.0 

 
Ankete katılan öğretmenlerin %53.9’u, yöneticilerin %50’si il merkezinde; öğretmenlerin 

% 18.9’u, yöneticilerin %20.6’sı ilçe merkezinde; öğretmenlerin %27.2’si, yöneticilerin %29.4’ü 
köyde görev yapmaktadır. 
 

3.1.2. Grupların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 
 

Öğretmen, yönetici ve müfettişlerin cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 6’da yer 
almaktadır. 

Tablo 6 
Grupların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı  

 

Grupların Cinsiyeti 
Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Kadın 449 45.2 28 8.9 14 4.7
Erkek 568 54.8 286 91.1 287 95.3
Toplam 1037 100.0 314 100.0 301 100.0

Tabloda görüldüğü gibi öğretmenlerin %45.2’si, okul yöneticilerin %8.9’u, müfettişlerin 
%4.7’si kadınlardan; öğretmenlerin %54.8’i, okul yöneticilerin %91.1’i, müfettişlerin 
%95.3’ünün erkeklerden meydana gelmektedir. 
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Öğretmenlerde kadın ve erkek oranları birbirine yakınken, yönetici ve müfettişlerde oran 
erkekler lehinedir. Bu durumun kadınların yöneticiliğe sıcak bakmadıklarından kaynaklandığı 
söylenebilir. 

3.1.3. Grupların Yaşlarına Göre Dağılımı 

Ankete katılan öğretmen, okul yönetici ve müfettişlerin yaşlarına göre dağılımı    Tablo 
7’de yer almaktadır. 

Tablo 7 
Grupların Yaşlarına Göre Dağılımı  

 

Grupların Yaş Dağılımı 
Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

25 ve altı 88 8.5 4 1.3 - -
26-30 261 25.1 27 8.5 - -
31-35 235 22.6 71 22.5 20 6.5
36-40 166 16.0 57 18.0 32 10.5
41 ve üzeri 289 27.8 157 49.7 253 83.0
Toplam 1039 100.0 316 100.0 305 100.0

Ankete katılan öğretmenlerin %8.5’i “25 yaş ve altı”, %25.1’i “26-30” yaşında, %22.6’sı, 
“31-35” yaşında, %16.0’ı “36-40” yaşında, %27.8’i “41 yaş ve üzeri” olduğu görülmektedir. 
Okul yöneticilerinin yarısının, müfettişlerin tamamına yakınının “41 yaş ve üzeri” dikkat 
çekicidir.  

Bu durumun, bu görevlere belli bir memuriyet hizmetinden sonra getirilmesinden 
kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

3.1.4. Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı 

Ankete cevap veren 1039 öğretmenin branşlarına göre dağılımları Tablo 8’de yer 
almaktadır. 

Tabloya göre, İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin %59.9’u sınıf 
öğretmeni, %40.1’inin branş öğretmenidir. 

Tablo 8 
Branşlara Göre Dağılım  

Branşı 
Öğretmen 

f % 

Sınıf öğretmeni 622 59.9 
Branş öğretmeni 417 40.1 
Toplam 1039 100.0 

3.1.5. Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmenlikteki Kıdemi 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin, öğretmenlikteki hizmet sürelerine ait dağılım Tablo 
9’de yer almaktadır. 
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Tablo 9 
Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmenlikteki Kıdemi  

Öğretmenlikte kıdem 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 

1-5 yıl 271 26.2 23 7.3 
6-10 yıl 272 26.2 43 13.7 
11-15 yıl 158 15.3 70 22.4 
16-20 yıl 120 11.6 48 15.3 
21 yıl ve üzeri 215 20.7 129 41.3 
Toplam 1036 100.0 313 100.0 

Tabloya göre, meslekte 1-5 yıl hizmeti olanların %26.2’si öğretmen, %7.3’ü okul 
yönetici; 6-10 yıl hizmeti olanların 26.2’si öğretmen, %13.7’si okul yönetici; 11-15 yıl hizmeti 
olanların %15.3’ü öğretmen, %22.4’ü okul yönetici; 16-20 yıl hizmeti olanların %11.6’sı, 
öğretmen, %15.3’ü okul yönetici; 21 yıl ve üzeri hizmeti olanların %20.7’s öğretmen, %41.3’ü 
okul yöneticilerden meydana gelmiştir. 

Bulgulara göre öğretmenlerin  yarısının son on yıl içinde göreve başladığı görülmektedir. 
Bu durum, ülkemizde artan genç nüfus sayısı hakkında fikir verdiği gibi, hükümetlerin artan 
öğretmen ihtiyacını karşılamadaki gayretini hakkında da fikir verebilecektir. 

3.1.6. Grupların Mezun Olduğu Öğretim Kurumlarına Göre Dağılımları 

İlköğretim okullarında çalışan öğretmen ve okul yöneticilerinin; bunları öğretim ve 
yönetim konularında denetleyen müfettişlerin mezun olduğu öğretim kurumlarına göre 
dağılımları Tablo 10’da yer almaktadır. 

 
Tablo 10 

Mezun Olunan Öğretim Kurumlarına Göre Dağılımlar 

Mezun Olunan Öğretim Durumu 
Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Eğitim fakültesi 566 54.8 155 49.8 214 69.9
Fen– edebiyat fakültesi 144 14.0 23 7.4 4 1.3
Diğer 322 31.2 133 42.8 88 28.8
Toplam 1032 100.0 311 100.0 306 100.0

Tabloya göre öğretmenlerin %54.8’i, okul yöneticilerin %49.8’i, müfettişlerin %69.9’u 
“eğitim fakültesi”, öğretmenlerin %14’ü, okul yöneticilerin %23’ü, müfettişlerin %7.4’ü “Fen 
edebiyat fakültesi”; öğretmenlerin %31.2’si, okul yöneticilerin %42.8’i, müfettişlerin %28.8’i 
“Diğer” eğitim kurumlarından mezun oldukları görülmektedir.  

Öğretmenlerin 322’si, okul yöneticilerinin 133’ü, müfettişlerin 88’i diğer kurumlardan 
mezun olduklarını söylerken bu kurumların başında eğitim eğim enstitüleriyle, eğitim yüksek 
okulları ilk sırayı almaktadır. Her üç gruba ait “Diğer” mezun olunan öğretim kurumları Tablo 
10.a, Tablo 10.b, Tablo 10.c de yer almaktadır. 
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Tablo 10.a 
Öğretmenlerin Mezun Olduğu “Diğer” Öğretim Kurumları 

 
 Öğretmenlerin Mezun Olduğu Diğer Öğretim Kurumları  f 

1 Eğitim Yüksek Okulu 104
2 Eğitim Enstitüsü. 96
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21
4 İlahiyat Fakültesi 14
5 Ziraat Fakültesi 12
6 İlk Öğretmen Okulu 9
7 İletişim Fakültesi 8
8 Dil tarih Coğrafya Fakültesi 5
9 Edebiyat Fakültesi 3
10 Endüstriyel Sanatlar Fakültesi 3
11 Teknik Eğitim Fakültesi 3
12 Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 2
13 İşletme Fakültesi 2
14 Meslekî Eğitim Fakültesi 2
15 Mühendislik Fakültesi 2
16 Açık Öğretim Fakültesi 1
17 Devlet Konservatuarı 1
18 Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1
19 Endüstri Mühendisliği  1
20 Fen Fakültesi 1
21 Filoloji 1
22 Gıda Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 1
23 Gıda Mühendisliği 1
24 Güzel Sanatlar Fakültesi 1
25 Hukuk Fakültesi 1
26 İslâmi İlimler Fakültesi 1
27 Jeoloji Mühendisliği 1
28 Kimya Mühendisliği 1
29 Orman Endüstrisi Mühendisliği 1
30 Siyasi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 1
31 Su ürünleri mühendisliği fakültesi 1
32 Veteriner Fakültesi 1
33 Yüksek Öğretmen Okulu 1

Görüş Belirtmeyen 18
Toplam 322
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Tablo 10.b 

Okul Yöneticilerinin Mezun Olduğu “Diğer” Öğretim Kurumları 
 

 

 
Yöneticilerinin Mezun Olduğu “Diğer” Öğretim Kurumları 
 

f 

1 Eğitim Enstitüsü 49
2 Eğitim Yüksek Okulu 29
3 Açık Öğretim Fakültesi 10
4 İlahiyat Fakültesi 6
5 Öğretmen Okulu (Lisesi) 3
6 Mühendislik Fakültesi 3
7 İktisat Fakültesi 2
8 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1
9 Teknik Eğitim Fakültesi 1
10 İş İdaresi 1
11 Ziraat Fakültesi 1
12 Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu 1
13 Anadolu Üniversitesi 1
14 Maliye Yüksek Okulu 1
15 İşletme Fakültesi 1
16 A.İ.T.İ.A İşletmecilik Yüksek Okulu 1
Görüş Belirtmeyen 22
Toplam 133
 

Tablo 10.c 
Müfettişlerin Mezun Olduğu “Diğer” Öğretim Kurumları  

 

 

 
Müfettişlerin Mezun Olduğu “Diğer” Öğretim Kurumları 
 

f 

1 Eğitim Enstitüsü 59
2 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı  8
3 Açık Öğretim Fakültesi 5
4 Anadolu Üniversitesi  2
5 Matematik 1
6 İlahiyat fakültesi 1
7 Anadolu üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1
8 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1
Görüş Belirtmeyen 10
Toplam 88

3.1.7. Eğitim Fakültesi veya Eğitimle İlgili Fakülte Mezunu Olmayan Öğretmenlerin 
Pedagojik Formasyon Alma Durumları  

Tablo 11’de eğitim fakültesi veya eğitimle ilgili fakülte mezunu olmayan öğretmenlerin 
pedagojik formasyon almaları ile ilgili görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 11 

Eğitim Fakültesi veya Eğitimle İlgili Fakülte Mezunu Olmayan Öğretmenlerin Pedagojik 
Formasyon Alma Durumları  

 

Pedagojik Formasyon Alma  
 

Öğretmen 

f % 

Evet 278 87.7 
Hayır 39 12.3 
Toplam 317 100 

Eğitimle ilgili pedagojik formasyon almayanların öğretmenlik yapamadıkları 
bilinmektedir. Ancak geçmiş dönemlerde öğretmen ihtiyacını eğitimle ilgili fakültelerden mezun 
olanlardan karşılayamayan hükümetler diğer fakülte mezunlarından da atama yaparak karşılama 
yoluna gitmiştir. Bu kişiler önce pedagojik eğitimden geçirilmiş, sonra öğretmenliğe 
başlatılmıştır. Tablodan da öğretmenlerin %87.7’sinin pedagojik formasyon aldığı teyit 
edilmektedir. 1/10’luk “almadım” cevabını verenlerin ise, soruyu dikkatsiz cevaplandırmış 
olabileceği düşünülmektedir. 

3.1.8. Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Mesleğe Başladıktan Sonra Aldığı Eğitim  

Anketi cevaplandıran grupların mesleğe başladıktan sonra aldıkları eğitim olup olmadığı, 
varsa bunların düzeyine ilişkin görüşleri Tablo 12’de yer almaktadır. 

 
Tablo 12 

Grupların Mesleğe Başladıktan Sonra Aldığı Eğitim 
  

Mesleğe Başladıktan Sonra 
Aldığı Eğitim 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Lisans tamamladım. 147 15.4 93 30.9 117 40.4
Yüksek lisans programına devam 
ediyorum. 

22 2.4 5 1.7 7 2.3

Yüksek lisansı bitirdim. 29 3.0 9 3.0 26 9.0
Doktora programına devam 
ediyorum. 

8 0.8 1 0.3 2 0.7

Doktorayı bitirdim. 8 0.8 1 0.3 2 0.7
Herhangi bir eğitim almadım. 743 77.6 192 63.8 136 46.9
Toplam 957 100.0 301 100.0 290 100.0

Tabloya göre; öğretmenlerin %15.4’ü, okul yöneticilerin %30.9’u, müfettişlerin %40.4’ü 
mesleğe başladıktan sonra lisans tamamladıklarını belirtirken; öğretmenlerin %77.6’sı, okul 
yöneticilerinin %63.8’ni, müfettişlerin %46.9’unun mesleğe başladıktan sonra herhangi bir 
eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. 
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3.1.9. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleği İle İlgili Olarak Katıldığı Kurs, 
Seminer, Konferans, Sempozyum vb. Etkinlikler 

Tablo 13’te öğretmen ve okul yöneticilerinin son üç yılda mesleği ile ilgili olarak 
katıldığı kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinlikler ve bunlara katılma sayısıyla ilgili 
görüşler yer almaktadır. 
 

Tablo 13 
Öğretmenlerin, Yöneticilerin Son Üç Yılda Mesleği İle İlgili Olarak Katıldığı Kurs, 

Seminer, Konferans, Sempozyum vb. Etkinlikler ve Katılma Sayıları  
 

Son Üç Yılda 
Etkinliklere Katılma 

Sayısı 

Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 

1 kez katıldım. 93 9.0 24 7.6 
2 kez katıldım. 182 17.7 41 13.2 
3 kez katıldım. 216 21.0 77 24.8 
4 kez katıldım. 145 14.1 41 13.2 
5 kez veya daha fazla 
katıldım. 

332 32.3 107 34.4 

Hiç katılmadım. 61 5.9 21 6.8 
Toplam 1029 100.0 311 100.0 

  
Öğretmen ve okul yöneticilerinin, son üç içinde mesleği ile ilgili olarak kurs, seminer, konferans, 
sempozyum vb. etkinliklere katılmalarıyla ilgili olarak; öğretmenlerin %9’u, okul yöneticilerin 
%7.6’sı “1 kez”; öğretmenlerin %17.7’si, okul yöneticilerin %13.2’si “2 kez”; öğretmenlerin 
%21’i, okul yöneticilerin %24.8’i “3 kez”; öğretmenlerin %14.1’i, okul yöneticilerin %13.2’si “4 
kez”; öğretmenlerin %32.3’ü okul yöneticilerin %34.4’ü “5 kez ve daha fazla” katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Hiç katılmadıklarını belirtenlerin %5.9’u öğretmenler, %6.8’i okul yöneticileri 
oluşturmuştur. 

3.2. MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİLER  

Bu bölümde, araştırmaya katılan öğretmenlerden anketlerle elde edilen meslekî 
çalışmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

3.2.1. Meslekleriyle İlgili Katıldıkları Kurs, Seminer, Konferans, Sempozyum vb. 
Etkinliklerin Öğretmenlere Kazandırdıkları  

Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili katıldıkları kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. 
etkinliklerin kendilerine kazandırdıklarına ilişkin görüşler Tablo 14’te yer almaktadır. 
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Tablo 14 
Meslekleriyle İlgili Katıldıkları Kurs, Seminer, Konferans, Sempozyum vb. Etkinliklerin 

Öğretmenlere Kazandırdıkları (Birden fazla görüş belirtilmiştir)  
 

Kurs, Seminer, Konferans, Sempozyum
vb. Etkinliklerin  Kazandırdıkları  

Öğretmen  
 

f % 

Yıllık plânlarımı daha iyi yapmama katkı 
sağladı. 

249 13.2 

Ünite plânlarımı yapmada katkı sağladı. 137 7.5 
Günlük plânlarımı yapmada katkı sağladı. 304 16.6 
Sınıf ortamını düzenlememde kendime 
özgü taktikler geliştirmemi sağladı. 

478 26.0 

Bilgi-iletişim teknolojilerini daha iyi      ( 
bilgisayar, tepegöz, video, slayt vb. ) 
kullanmamı sağladı. 

595 32.4 

Hiçbir katkı sağlamamıştır. 78 4.3 
Toplam  1841 100.0 

Not: Bu soruya öğretmenler birden fazla görüş belirtmiştir. 

Bu soruyla ilgili olarak öğretmenlere birden fazla cevap verebilecekleri belirtilmiş ve 
toplam 1841 cevap verilmiştir. Buna göre öğretmenlerin; %13.2’si “Yıllık planlarımı daha iyi 
yapmama katkı sağladı.”, %7.5’i “Ünite planlarımı yapmada katkı sağladı.”, %16.6’sı “Günlük 
planlarımı yapmada katkı sağladı.”, %26’sı “Sınıf ortamını düzenlememde kendime özgü 
taktikler geliştirmemi sağladı.”, %34.4’ü “Bilgi-iletişim teknolojilerini daha iyi (bilgisayar, 
tepegöz, video, slayt vb.) kullanmamı sağladı.“ yönünde görüş belirtmişlerdir. “Hiç katkı 
sağlamadı” diyenler ise %4.3’tür. 

3.2.2. Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Kurs, Seminer, Konferans, Sempozyum vb. 
Etkinliklere Katılmama Nedenleri  

Öğretmenlerin son üç yılda meslekleriyle ilgili kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. 
etkinliklere katılmama nedenlerine ilişkin görüşleri Tablo 15’te yer almıştır. 
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Tablo 15 
Öğretmenlerin Son Üç Yılda Meslekleriyle İlgili Kurs, Seminer, Konferans, Sempozyum 

vb. Etkinliklere Katılmama Nedenleri  
 

Öğretmenlerin Etkinliklere Katılmama 
Nedenleri 

 

Öğretmen 

f % 

Çalıştığım okul böyle bir faaliyet 
düzenlememiştir. 

18 30.5 

İlgili birim başvurularımı dikkate 
almamıştır. 

3 5.1 

Duyurular zamanında yapılmamıştır. 4 6.8 
Düzenlenen faaliyetin yapıldığı zaman 
bana uymamıştır. 

18 30.5 

Bu faaliyetin meslekî anlamda bir yararı 
olduğuna inanmadığımdan. 

7 11.9 

Diğer 9 15.2 
Toplam 61 100.0 

Son üç yılda meslekleriyle ilgili kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere 
katılmama nedenleriyle ilgili olarak öğretmenlerin %30.5’i “Çalıştığım okul böyle bir faaliyet 
düzenlememiştir.”, %5.1’i “İlgili birim başvurularımı dikkate almamıştır.”, %6.8’i “Duyurular 
zamanında yapılmamıştır.”, %30.5’i “Düzenlenen faaliyetin yapıldığı zaman bana uymamıştır.”, 
%11.9’u “Bu faaliyetin meslekî anlamda bir yararı olduğuna inanmadığımdan.” görüşünü 
belirtmiştir. %15.2’si “Diğer” görüşünü belirtmişlerdir. Buna ait öğretmen görüşleri Tablo 
15.a’da yer almıştır. 

 
Tablo 15.a 

Öğretmenlerin Son Üç Yılda Meslekleriyle İlgili Kurs, Seminer, Konferans, Sempozyum 
vb. Etkinliklere Katılmama Nedenleri İle İlgili Diğer Görüşler  

 
 Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Etkinliklere Katılmama Nedenleri f 
1 Branşımla ilgili açılan etkinlik olmadığı için katılmadım. 4
2 Daha önce katıldığım için katılmadım. 2
3 Yurt dışında çalışıyor olmamdan dolayı katılmadım. 1
4 Millî Eğitim Bakanlığı böyle bir faaliyet düzenlemediği için katılmadım. 1
5 Meslekte henüz üç aylık olduğum için katılmadım. 1
Toplam 9
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3.2.3. Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yapılan Seminer Çalışmalarını Yararlı 
Bulma  

Öğretim yılı başında ve sonunda öğretmenlerin yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı 
bulma ile ilgili öğretmen, yönetici ve müfettişlerin belirttikleri görüşler Tablo 16’da yer 
almaktadır. 

Tablo 16 
Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Öğretmenlerin Yaptıkları Seminer Çalışmalarını Yararlı 

Bulma Açısından Grupların Değerlendirmeleri  
 

Seminer Çalışmalarını Yararlı 
Bulma 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Yararlı olduğuna inanıyorum. 154 15.0 68 21.7 59 19.3
Yararlı olduğuna inanmıyorum. 283 27.6 83 26.4 59 19.3
Konular ihtiyaca uygun belirlenirse 
yararlı olacaktır. 

572 55.8 153 48.7 179 58.8

Diğer 17 1.7 10 3.2 8 2.6
Toplam 1026 100.0 316 100.0 307 100.0

Öğretmenler eylül başından okulların açılmasına, okulların kapanmasından 1 temmuza 
kadar okullarında mesleki çalışma adı altında seminer çalışması yaparlar. Yapılan bu 
çalışmaların yararlılığı konusunda; öğretmenlerin %15’i, okul yöneticilerinin %21.7’i, 
müfettişlerin %19.3’ü “Yararlı olduğuna inanıyorum.”; öğretmenlerin %27.6’sı, okul 
yöneticilerin %26.4’ü, müfettişlerin %19.3’ü “yararlı olduğuna inanmıyorum.”; öğretmenlerin 
%55.8’i okul yöneticilerin %48.7’i, müfettişlerin %58.8’i “konular ihtiyaca uygun belirlenirse 
yararlı olacaktır.” Yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmen, okul yönetici ve müfettişlerin çok 
küçük bir bölümü yukarıdaki görüşlerin dışında “Diğer” görüşünde düşüncelerini belirtmişlerdir. 
Belirtikleri bu düşünceler Tablo 16.a, Tablo 16.b ve Tablo 16.c’de yer almıştır. 

Grupların yaklaşık olarak yarısının “Konular ihtiyaca uygun belirlenirse seminerlerin 
yararlı olacağını” belirtmesi, seminer konularının güncel olmadığı ve öğretmen ihtiyaçlarına 
istenilen düzeyde cevap vermediği şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 16.a 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptıkları Seminer Çalışmalarını  

Yararlı Bulmaya Ait Diğer Öğretmen Görüşleri  
  
 Seminer Çalışmalarını  Yararlı Bulmaya Ait Diğer Öğretmen Görüşler f 
1 Sene başı yapılan seminerler daha yararlı oluyor. 3
2 Çok faydalı değil. 3
3 Sunumlar yapılırsa faydalı olur. 2
4 Konular serbest seçilmeli. 1
5 Üniversite hocalarından faydalanırsa daha yararlı olacaktır. 1
6 Konular öğretmenlerin okutacağı konularla ilgili olmalıdır. 1
7 Sene sonunda hem tatil hem seminer faydalı olur. 1
8 Konu seçimini öğretmen kendi belirlerse faydalı olur. 1
9 Çevre okullarla iletişim kurulup yapılırsa faydalı olur. 1
10 Eğitim bölgelerine uygun konular belirlenirse faydalı olur. 1
11 Etkili öğretmenlik veya meslekî gelişim kursları düzenlenirse yararlı olur. 1
Görüş Belirtmeyen 1
Toplam 17
 

Tablo 16.b 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptıkları Seminer Çalışmalarını  

Yararlı Bulma Açısından, Okul Yöneticilerine Ait Diğer Görüşler  
 

 Okul Yöneticilerinin Diğer Görüşleri f 
1 Katılan öğretmenin istek ve arzusuna göre değişmektedir. 3
2 Konular belirlenip konferans şeklinde sunulursa yararlı olur. 2
3 Amacına uygun yapılırsa yararlı olur. 1
4 Öğretmene ve okula bir katkısı olmuyor. 1
5 Sunumların yapılması zorunluluğu getirilmelidir. 1
6 Konular ferdi olarak değil, toplu yapılırsa yararlı olur. 1
7 Konular güncelleşirse yararlı olur. 1
Toplam 10
 

Tablo 16.c 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptıkları Seminer Çalışmalarını Yararlı 

Bulma Açısından, Müfettişlere Ait Diğer Görüşler  
 

 Müfettişlerin Diğer Görüşleri f 
1 Kısmen yararlı oluyor. 2
2 Sadece prosedürü yerine getirme hedefleniyor. 1
3 Mevcut uygulamaya göre amacına uygun değil. 1
4 Sene başı seminerlerini yararlı, sene sonu seminerlerini yararlı bulmuyorum. 1
5 Gereğine inanarak yapılırsa yararlı olur. 1
6 Konular ihtiyaca göre belirlenmediği için yararlı değildir. 1
7 Amaçlı bir çalışma olursa yararlı olur. 1
Toplam 8
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3.2.4. Öğretim Yılı Sonu Yapılan Mesleki Çalışmalarla İlgili Konularının 
Belirlenmesi  

Tablo 17’de, öğretmenlerin öğretim yılı sonunda mesleki çalışma adı altında yaptıkları 
seminerlerde, konuların ne şekilde belirlendiğine ilişkin anketi cevaplandıranların ilişkin 
grupların görüşleri yer almaktadır.  
 

Tablo 17 
Öğretim Yılı Sonunda Öğretmenlerin Yaptıkları Mesleki Çalışmalarla İlgili Seminer 

Konularının Belirlenme Şekli  
 

Seminer Konularının Belirlenme 
Şekli 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Okul yönetimince 315 33.0 66 21.9 21 7.0
Okul yönetimi ve öğretmenlerce 273 28.6 70 23.2 24 8.0
İlköğretim müfettişi, okul yönetimi 
ve öğretmenlerce 

41 4.3 47 15.6 62 20.7

İlçe millî eğitim müdürlüğünce 87 9.1 25 8.3 3 1.0
İl millî eğitim müdürlüğünce 204 21.4 72 23.7 52 17.4
İlköğretim genel müdürlüğünce 25 2.6 18 6.0 126 42.2
Diğer 9 0.9 4 1.3 11 3.7
Toplam 954 100.0 302 100.0 299 100.0

Bu soruda öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişler arasında belirgin görüş ayrılığı 
görülmektedir. Öğretmenler birinci öncelik olarak (%33) “Okul yönetimince” belirlendiğini 
ifade ederken, okul yöneticileri  (%23.2) “İl milli eğitim müdürlüğünce” belirlendiğini, 
müfettişler (%42.2) ise “İlköğretim genel müdürlüğü”nce belirlendiği görüşünü belirtmişlerdir. 
“Diğer” görüşünü belirtenler, grupların çok az bir kısmıdır. Bunlara ait görüşler Tablo 17.a, 
Tablo 17.b Tablo 17.c’de yer almaktadır. 

İlköğretim Genel Müdürlüğü her yıl öğretim yılı sonunda, il milli eğitim müdürlüklerine 
gönderdiği yazıyla, öğretim yılı sonunda okullarda yapılan mesleki çalışmalarının yönetmelik 
doğrultusunda yapılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca seminer konularının 
belirlenmesinde (son beş yıl) 06.06.00 tarih B.08.İGM.0.08.03.04. 322/6644, 30.05.01 tarih 
08.İGM.0.08.03.04.02.322/6589, 20.05.02 tarih B.08.İGM.0.08.04.02.510/5500, 22.05.03 tarih 
B.08.İGM.0.08.04.02.510/5633, sayılı yazılarında “Meslekî çalışma programı öğretmenlerle 
birlikte okul yönetimince hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.” denilmektedir. öğretmen ve 
okul yöneticilerin yaklaşık 1/4’ü, bu görüşe katılırken, 3/4 bunun dışında görüş belirtmişlerdir. 

Elde edilen verilerden öğretmenlerin öğretim yılı sonunda yaptıkları mesleki seminer 
çalışmalarında konuların belirlenmesinde öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler farklı 
görüşler belirtmişlerdir. Bu durumun, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesinde 
belirgin olarak ifade edilmemesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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Tablo 17.a 
Öğretim Yılı Sonu Öğretmenlerin Yaptıkları Mesleki Çalışmalarla İlgili Seminer 

Konularının Belirlenme Şekli İle İlgili Diğer Öğretmen Görüşleri  
 

 Öğretmenlerin Diğer Görüşleri f 
1 Bilmiyorum. 3
2 Öğretmen belirlemelidir. 3
4 İlköğretim müfettişlerince belirlenmelidir 1
5 Belirlenmiyor. 1
6 Bakanlıkça belirlenmelidir. 1
Toplam 9

 
Tablo 17.b 

Öğretim Yılı Sonu Öğretmenlerin Yaptıkları Mesleki Çalışmalarla İlgili Seminer 
Konularının Belirlenme Şekli İle İlgili Diğer Okul Yönetici Görüşleri  

 
Yöneticilerin Diğer Görüşleri 
 f 

1 
İl - ilçeden gelen programlar okulda değerlendirilip konular öğretmenlere 
dağıtılıyor. 2

2 İlçeden gelen görevlendirilmiş öğretmenler seçiyor.  1
3 İl millî eğitim müdürlüğünün gönderdiği konular arasından okul müdürü seçiyor. 1
Toplam 4
 

Tablo 17.c 
Öğretim Yılı Sonu Öğretmenlerin Yaptıkları Mesleki Çalışmalarla İlgili Seminer 

Konularının Belirlenme Şekli İle İlgili Diğer Müfettiş Görüşleri  
 

 Müfettişlerin Diğer Görüşleri f 
1 Bakanlıkça 5
2 İlköğretim müfettişlerince 3
3 Yönetmelikçe 1
4 İlköğretim genel müdürlüğünün belirlediği çerçevede il millî eğitim müdürlüğü ve 

ihtiyaç varsa okul müdürlüğünce 1
5 İlköğretim müfettişleri - il millî eğitim müdürlüğünce 1
Toplam 11

3.2.5. Öğretmenlerin Hazırladıkları Seminer Konularını Diğer Öğretmenlere 
Sunumu  

Öğretmenlerin öğretim yılı sonu hazırladıkları seminerleri diğer meslektaşlarına 
sunumlarıyla ilgili grupların belirttikleri görüşler Tablo 18’de yer almaktadır. 

Tabloya göre bu soruyu 1186 öğretmen, 425 okul yönetici cevaplamıştır. Buna göre, 
öğretmenlerin %26.7’si, okul yöneticilerin 34.4’ü “öğretmen/öğretmenler hazırladığı seminer 
konusunu diğer öğretmenlere sunmaktadır.” görüşünü; öğretmenlerin %11.4’ü okul yöneticilerin 
%10.3’ü “Öğretmen/öğretmenler, seminer konusu ile ilgili olarak hazırladıkları raporu / özeti 
çoğaltıp diğer öğretmenlere sunmaktadır.” görüşünü; öğretmenlerin %35.2’si, okul yöneticilerin 
%36.8’i “Öğretmen/öğretmenler, seminer konusu ile ilgili olarak derledikleri bilgileri bir 
dosyada toplayıp isteyen öğretmenlerin istifadesine sunmaktadır.” görüşünü; öğretmenlerin 
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%26.7’si  okul yöneticilerin %17.4’ü “Sunumların yapılmamaktadır.” görüşünü  belirtmişlerdir. 
“Diğer” seçeneğinde belirtilen görüşler ise Tablo 18.a, Tablo 18.b’de yer almıştır. 

Öğretmenlerin grup veya ferdi olarak hazırladıkları seminer konusunu diğer öğretmenlere 
sunması; öğretmenlerin bilgi dağarcığının genişlemesi ve mesleki gelişimi açısından yararlı 
olacağı aşikardır. Ancak bu çalışmaların öğretmen ve yöneticilerce yeterli bulunmadığı, 
tablodaki görüşlerden anlaşılmaktadır. Bunun, yapılan çalışmaların öğretmen ve yöneticicilerce 
ciddiye alınmamasından kaynaklanabileceği gibi, tüm seminer konularının sunulması için eylül 
ayında ayrılan zamanın yeterli olmamasından da kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  
 

Tablo 18 
Öğretmenlerin Hazırladıkları Seminer Konularını Diğer Öğretmenlere Sunumu ile ilgili 

Öğretmen ve Yönetici Görüşleri 
 

Seminer Konularının Diğer Öğretmenlere 
Sunumu 

Öğretmen 
 

Okul 
Yöneticisi 

 
f % f % 

Öğretmen/öğretmenler, hazırladığı seminer 
konusunu diğer öğretmenlere sunmaktadır. 

317 26.7 146 34.4 

Öğretmen/öğretmenler, seminer konusu ile 
ilgili olarak hazırladıkları raporu / özeti 
çoğaltıp diğer öğretmenlere sunmaktadır. 

133 11.4 44 10.3 

Öğretmen/öğretmenler, seminer konusu 
ile ilgili olarak derledikleri bilgileri bir 
dosyada toplayıp isteyen öğretmenlerin 
istifadesine sunmaktadır. 

413 35.2 156 36.8 

Sunumlar yapılmamaktadır. 314 26.7 74 17.4 
Diğer 9 0.7 5 1.1 
Toplam  1186 100.0 425 100.0 

 Not: Bu soruya öğretmen ve okul yöneticileri birden fazla görüş belirtmiştir. 
 

Tablo 18.a 
Öğretmenlerin Hazırladıkları Seminer Konularının Sunumu Hakkında Diğer Öğretmen Görüşleri  

 

 
Diğer Öğretmen Görüşleri 
 f 

1 Hazırlanan çalışma okul idaresine teslim edilmektedir. 2
2 Sunum sadece idareye yapılmaktadır. 1
3 Hiçbiri 1
4 Sunumu rehber öğretmen yapmaktadır. 1
Toplam 5
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Tablo 18.b 
Öğretmenlerin Hazırladıkları Seminer Konularını Sunumu İle İlgili Diğer Okul Yöneticisi 

Görüşleri  
 

 
Diğer Yönetici Görüşleri  
 f 

1 Önceki yıllardaki yapılan çalışmalara ait hazır bilgileri kullanmakta, yada 
başkasının yaptığı çalışmayı kopya etmektedir. 3

Görüş Belirtmeyen 2
Toplam 5

3.2.6. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri İçin Başvurduğu Kaynaklar  

Öğretmenlere mesleki gelişimlerini sağlamak için başvurdukları kaynaklar sorulmuştur. 
Tablo 19’da konuyla ilgili öğretmenlerin vermiş olduğu görüşler yer almaktadır. 

 
Tablo 19 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri İçin Başvurduğu Kaynaklar (Birden fazla görüş verilmiştir )  
 

Başvurulan Kaynaklar 
Öğretmen 

f % 

Kütüphaneler 302 11.5 
İnternet 834 31.8 
Meslektaşlar 814 31.1 
Okul yöneticileri 362 13.8 
Müfettişler 228 8.7 
Diğer 79 3.1 
Toplam  2619 100.0 

Not: Bu soruya öğretmenler birden fazla görüş belirtmiştir. 

Mesleki gelişimlerini sağlamada başvurulan kaynaklarla ilgili olarak öğretmenlerin 
%11.5’i “Kütüphaneler”, %31.8’i “İnternet”, %31.1’i “Meslektaşlar”, % 13.8’i “Okul 
yöneticileri”, %8.7’si “Müfettişler” olarak belirtmişlerdir. Bunların dışında yararlanılan 
kaynakları Tablo 19.a’da yer alan görüşlerde ifade etmişlerdir.  

Öğretmenlerin meslekî gelişmeleri için yararlandığı kaynakların içinde birinci sıraya 
internet’i koyması, kendilerinin gelişen teknolojiyi takip ettiğini ve bundan faydalanmayı 
bildiğini göstermektedir Bu öğretmen ve ülkemiz açısından sevindirici bir durumdur. 
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Tablo 19.a 
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri İçin Başvurduğu Diğer Kaynaklar  

 
 Meslekî Gelişme İçin Başvurulan Diğer Kaynaklar f 
1 Mesleki kitap ve yayınlar 50
2 Öğretim görevlileri 10
3 Seminer ve konferanslar 5
4 Mesleğinde uzman kişiler 4
5 Tebliğler dergisi 3
6 Akademisyenler 3
7 Formatör öğretmenler 2
8 Mevzuat 1
9 Özel sektöre kuruluşları 1
Toplam 79

3.2.7. Öğretmenlerin Seminer Çalışmalarında Okulları Dışında İş Birliği Yaptığı Kişi ve 
Kurumlar  

Öğretmenlerin okullarında mesleki çalışma adı altında yapmış olduğu seminer 
çalışmalarında, okulları dışından iş birliği yaptığı kişi ve kuruluşlar Tablo 20’de yer almaktadır. 

Tablo 20 
Öğretmenlerin Seminer Çalışmalarında Okulları Dışında İş Birliği Yaptığı Kişi ve Kurumlar 

  
Okul Dışından İş Birliği 
Yapılan Kişi ve Kurumlar  

 

Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 

Başka okullardaki öğretmenler 802 55.8 184 41.3 
Özel okullar 76 5.4 12 2.7 
Üniversiteler 111 7.7 27 6.0 
Eğitimle ilgili sivil toplum 
kuruluşları 

138 9.6 33 7.4 

Ders kitabı yazarları 167 11.6 75 16.8 
Diğer 142 9.9 115 25.8 
Toplam  1436 100.0 446 100.0 

Bu soruya öğretmen ve okul yöneticileri birden fazla görüş belirtmiştir.  

Mesleki seminer çalışmalarında okullar dışında iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlarla ilgili 
olarak öğretmenlerin %55.8’i, okul yöneticilerinin %41.3’ü “Başka okullardaki öğretmenler” 
olarak görüş belirtmişlerdir. Bu konuda işbirliğinin en az yapılan kuruluşların başında “Özel 
okullar” ve “Üniversiteler” gelmektedir. “Diğer” görüşünde fikir beyan edenlerin %9.9’u 
öğretmenler, %25.8 okul yöneticileridir. Bunlara ait görüşler Tablo 20.a ve Tablo 20.b’ de yer 
almaktadır. 

Öğretmenlerin seminer çalışmalarında, okulları dışında en çok diğer okullardaki 
meslektaşlarıyla iş birliği yaptığı anlaşılmaktadır. Bu durum öğretmenler arasındaki meslek 
dayanışmanın güçlü olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 20.a 
Öğretmenlerin Seminer Çalışmalarında Okulları Dışında İş Birliği Yaptığı Diğer Kişi  ve Kurumlar  

 
 İş Birliği Yapılan Diğer Kişi ve Kurumlar (Öğretmen) f 
1 İnternet 76
2 Mesleki kitap ve yayınlar 36
3 Yoktur 13
4 Kütüphane 3
5 Müfettişler 2
6 Sendikalar 2
7 Emekli öğretmenler 2
8 Dershaneler 2
9 Eğitim araçları donatım merkezi 1
10 Bilimsel çalışmalar 1
11 Televizyonlar 1
12 Sivil savunma kuruluşları 1
13 Formatör öğretmenler 1
14 Devlet planlama teşkilatı 1
Toplam 142
 

 
Tablo 20.b 

Yöneticilere Göre, Öğretmenlerin Seminer Çalışmalarında Okulları Dışında İş Birliği 
Yaptığı Diğer Kişi ve Kurumlar  

 
 İş Birliği Yapılan Diğer Kişi ve Kurumlar (Okul Yöneticisi) f 

1 İnternet 83
2 Konu ile ilgili kaynaklar 10
3 Programlar, kanun ve yönetmelikler 8
4 Çeşitli yayınlar 5
5 Hiçbir kaynaktan yararlanmıyor. 3
6 öğretmen kitapları 1
7 Rehberlik araştırma merkezi 1
8 Tebliğler dergisi, genelgeler 1
9 Müfettişler 1
10  Kütüphaneler 1
11 Her yıl aynı konular verildiği için önceki yıl yapılan çalışmaların fotokopisi 

çekiliyor, kaynak ihtiyacı hissedilmiyor. 1
Toplam 115

3.2.8. “Günaydın Öğretmenim” Seminer Yayınlarının Öğretmenler Tarafından 
İzlenmesi  

Öğretmenler için 2003-2004 Haziran döneminde TRT 4’ten verilen “Günaydın 
Öğretmenim” seminer yayınlarının izlenmesine dair öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri Tablo 
21’de yer almaktadır. 
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Tablo 21 
2003-2004 Öğretim Yılı Haziran Döneminde TRT 4’ten verilen “Günaydın Öğretmenim” 

Seminer Yayınlarının Öğretmenler Tarafından İzlenme Durumu 
 

Seminer Yayınlarının 
İzlenme Durumu 

Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 

Tamamını 86 8.3 39 12.4 
Bir kısmını 452 43.6 198 63.1 
Hiçbirini 499 48.1 77 24.5 
Toplam 1037 100.0 314 100.0 

2003-2004 öğretim yılı Haziran döneminde TRT-4’ten verilen “Günaydın Öğretmenim” 
seminer yayınlarının izlenmesi durumuna; anketi cevaplayan öğretmenlerin %8.3’ü, okul 
yöneticilerinin %12.4’ü “Tamamını”; öğretmenlerin %43.6’sı okul yöneticilerinin %63:1’i “Bir 
kısmını”; öğretmenlerin %48.1’i, okul yöneticilerinin %24.5’i “Hiç birini” şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. 

TRT 4’ten verilen seminer yayınlarının öğretmenler tarafından yeterince izlenmediği 
tablodaki verilerden anlaşılmaktadır. Okulların bir kısmının fiziki ortamlarının mevsime dayalı 
olarak programı topluca seyretmeye müsait olmaması, haziran ayının öğretim yılı sonu 
olmasından dolayı öğretmenlerde yılın yorgunluğunun olması, programların seyredilmesini 
azaltmada olumsuz rol oynadığı düşünülmektedir. 

3.2.9. “Günaydın Öğretmenim” Seminer Yayınlarının Konuların Öğretmenlerin 
Mesleki Gelişmelerine Katkı Sağlaması  

Tablo 22’de “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarında anlatılan konuların 
öğretmenlerin meslekî gelişmelerine katkı sağlamasına ilişkin; öğretmen okul yönetici ve 
müfettiş görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 22 

“Günaydın Öğretmenim” Seminer Yayınlarında Konuların Öğretmenlerin Mesleki 
Gelişmelerine Katkı Sağlaması 

 

“Günaydın Öğretmenim” 
Seminer Yayınlarının 

Öğretmenlerin Mesleki 
Gelişmelerine Katkısı 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Tamamen 29 5.5 16 6.8 35 12.3
Kısmen 450 85.4 168 70.9 236 83.1
Hiç 48 9.1 53 22.3 13 4.6
Toplam 527 100.0 237 100.0 284 100.0

Seminer yayınlarını hiç izlemeyen öğretmenler bu soruya cevap vermemiştir. Tamamen 
ve kısmen seyrettiğini belirtenlerse 538 kişidir (Tablo 21). Bunların ise 527’si soruya cevap 
vermiştir. Tabloya baktığımızda grupların büyük çoğunluğu “Günaydın Öğretmenim” seminer 
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yayınlarının öğretmenlerin meslekî gelişmelerine “Kısmen” katkı sağladığı görüşünü 
belirtmişlerdir. 

Bunun, programın ilk kez düzenlenmesinden ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının yeterince 
programlarda yansıtılamamasından kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. 

3.2.10. “Günaydın Öğretmenim” Seminer Yayınlarının Daha Sonraki Yıllar Devam 
Etmesine İlişkin Görüşler  

20003-2004 öğretim yılı Haziran Döneminde, öğretmenler için TRT 4’ten verilen 
“Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarının, daha sonraki yıllar içinde devam etmesiyle ilgili 
grupların görüşleri Tablo 23’te yer almaktadır. 
 

Tablo 23 
“Günaydın Öğretmenim” Seminer Yayınlarının Daha Sonraki Yıllar da Devam Etmesin  

 

“Günaydın Öğretmenim” Seminer 
Yayınlarının Devam Etmesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Tamamen 244 46.0 140 45.3 118 40.8
Kısmen 231 43.6 126 40.8 156 54.0
Hiç 55 5.4 43 13.9 15 4.9
Toplam 530 100.0 309 100.0 289 100.0

20003-2004 öğretim yılında, öğretmenler için TRT 4’ten verilen “Günaydın 
Öğretmenim” seminer yayınlarının, daha sonraki yıllar da devam etmesine ilişkin olarak 
öğretmenlerin %46’sı, okul yöneticilerin %45.3’ü, müfettişlerin %40.8’i “Tamamen”; 
öğretmenlerin %43.6’sı, okul yöneticilerin %40.8’i, müfettişlerin %54’ü “Kısmen”; 
öğretmenlerin %5.4’ü, yöneticilerin %13.9’u, müfettişlerin %4.9’u devam etmemesi görüşünü 
belirtmişlerdir. 

Elde edilen bulgulara göre “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarının büyük ölçüde 
öğretmenler için faydalı görüldüğü, ancak sunulacak konuların öğretmenlerin mesleki 
gelişmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. 

3.3. OKUL YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Bu bölümde, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin anketlerden elde edilen kişisel 
bilgileri yer almaktadır. 

3.3.1. Yöneticilerin İdarecilikte Kıdemi  

Okul yöneticilerin idarecilikte kıdemlerine ilişkin durumları tablo 24’te yer almaktadır. 
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Tablo 24 
Okul Yöneticilerinin İdarecilikte Kıdemi  

 

Yöneticilikte kıdem 
Okul Yöneticisi 

f % 

1-5 yıl 135 43.6 
6-10 yıl 74 23.9 
11-15 yıl 40 12.9 
16-20 yıl 33 10.6 
21 yıl ve üzeri 28 9.0 
Toplam 310 100.0 

Tabloya göre ilköğretim okullarında yöneticilik yapanların yarıya yakınının “1-5yıl”, 
1/4’ünün “6-10 yıl” ve 1/3’ünün de 11yıl ve üzerinde yöneticilik hizmeti olduğu görülmektedir. 

Tablodan çıkan sonuçlar; yöneticilerin 2/3’ünün 1-10 yıl arasında kıdeme sahip 
öğretmenlerden oluştuğunu göstermektedir. 

3.3.2. Okul Yöneticilerinin Çalışmakta Olduğu Okuldaki İdarecilik Süresi  

Okul yöneticilerin çalışmakta olduğu okullarındaki idarecilik süresine ilişkin durumları 
Tablo 25’te yer almaktadır. 
 

 
Tablo 25 

Okul Yöneticilerinin Çalışmakta Olduğu Okuldaki İdarecilik Süresi  
 

İdarecilik Süresi 
Okul Yöneticisi 

f % 

1-5 yıl 201 65.3 
6-10 yıl 66 21.4 
11-15 yıl 25 8.1 
16-20 yıl 13 4.2 
21 yıl ve üzeri 3 1.0 
Toplam 308 100.0 

Okul yöneticilerinin %65.3’ü “1-5yıl”, %21.4’ü “6-10 yıl”, %8.1’i “11-15 yıl”, %4.2’si 
“16-20 yıl” ve %1’i “21yıl ve üzeri” çalışmakta olduğu okulda yöneticilik yaptığı 
anlaşılmaktadır. 

Yöneticilerin 2/3’nün çalışmakta oldukları okullarındaki hizmet sürelerinin, 1-5 yıl 
arasında değiştiği görülmektedir. 
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3.4. MÜFETTİŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER  

Bu bölümde, araştırmaya katılan müfettişlerin anketlerden elde edilen kişisel bilgileri yer 
almaktadır. 

3.4.1. Müfettişlerin Kıdemi  

Müfettişlerin mesleklerinde kıdemine ilişkin veriler Tablo 26’da yer almaktadır. 
. 

Tablo 26 
Müfettişlerin Kıdemi  

 

Kıdem 
 

Müfettiş 

f % 

1-5 yıl 24 7.9 
6-10 yıl 53 17.5 
11-15 yıl 106 35.1 
16-20 yıl 42 13.9 
21 yıl ve üzeri 77 25.6 
Toplam 302 100.0 

Tabloya göre müfettişlerin %7.9’u “1-5 yıl”, %17.5’i “6-10 yıl”, %35.1’i “11-15 yıl”, 
%13.9’u “16-20 yıl”, %25.6’sı “21 yıl ve üzeri” kıdeme sahip olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre müfettişlerin %75’i 10 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir.  

3.4.2. Öğretim Yılı Başı ve İçi Öğretmenlere Yapılan Rehberliliğin Yeterliliği  

Öğretim yılı başında ve içinde öğretmenlere yapmış oldukları rehberliğin yeterliliğine 
ilişkin müfettişlerin görüşleri Tablo 27’de yer almaktadır. 

. 
Tablo 27 

Müfettişlerin, Öğretim Yılı Başı ve İçi Öğretmenlere Yaptıkları Rehberliliğin Yeterliliği  
 

Rehberliliğin Yeterliliği 
Müfettiş 

f % 

Evet 140 46.2 
Hayır 163 53.8 
Toplam 303 100.0 

Öğretmenlere yaptığı rehberlinin yeterliliğine ilişkin müfettişlerin %46.2’si “Evet” 
%53.8’i “Hayır” görüşünü belirtmişlerdir 

Elde edilen bulgulardan, müfettişlerin öğretmenlere öğretim yılı başında ve içinde yeterli 
düzeyde rehberlik yapamadıkları anlaşılmaktadır. Bunun nedenleriyle ile ilgili görüşlerini bir 
sonraki soruda belirtmektedirler. 
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3.4.3. Müfettişlerin Yaptıkları Rehberliğin Yeterli Olmamasının Nedenleri  

Öğretim yılı başında ve içinde öğretmenlere yaptıkları rehberliğin yeterliliğine “Hayır” 
diyen müfettişlere bunu nedeni sorulmuştur. Soruya ilişkin müfettişlerin görüşleri Tablo 28’de 
yer almaktadır. 
 

Tablo 28 
Müfettişlerin, Öğretim Yılı Başı ve İçi Öğretmenlere Yaptıkları Rehberliğin Yeterli 

Olmamasının Nedenleri  
 

Rehberliğin Yeterli Olmamasının Nedenleri  
Müfettiş 

 
f % 

Hizmet bölgemdeki öğretmen sayısının çokluğu 64 23.4 
Çevre şartlarının olumsuzluğu nedeniyle 
iletişim güçlüğü yaşanması 

19 6.9 

İş yükünün fazla olması 107 39.0 
Öğretmenlerin rehberliğe açık olmaması 70 25.5 
Diğer 14 5.2 
Toplam 274 100.0 

Not: Bu soruya müfettişler birden fazla görüş belirtmiştir. 

Öğretim yılı başında ve içinde öğretmenlere yaptıkları rehberliğin yeterli olmamasına 
ilişkin olarak müfettişlerin %23.4’ü “Hizmet bölgemdeki öğretmen sayısının çokluğu”, %6.9’u 
“Çevre şartlarının olumsuzluğu nedeniyle iletişim güçlüğü yaşanması”, %39’u “İş yükünün fazla 
olması”, %25.5’i “Öğretmenlerin rehberliğe açık olmaması”, ve %5.2’si “Diğer” nedenlerden 
dolayı rehberliğin yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir. Diğer nedenlerle ilgili görüşler ise Tablo 
28.a’ da yer almaktadır. 

Müfettişlerin 7/10’na yakınının iş yükünün fazlalığı ve öğretmen sayısının çokluluğundan 
dolayı öğretmenlere yeterli rehberlik yapamadıkları anlaşılmaktadır. 
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Tablo 28.a 
Müfettişlerin, Öğretim Yılı Başı ve İçi Öğretmenlere Yaptıkları Rehberliğin Yeterli 

Olmamasının Nedenleri Konusundaki Diğer Görüşleri  
 

 
Diğer Müfettiş Görüşleri  
 f 

1 Müfettişler de hizmet içi eğitimle desteklenmelidir. 3 
2 Zaman yetersizdir.  3 

3 
Öğretmenlerin değişim ve yeni yaklaşımları benimsemesi ve uygulamasına 
olumsuz duruş belirtmesidir. 2 

4 Müfettiş sayısının yetersiz olmasıdır. 1 

5 
İhtiyaçlar öğretmenler tarafından belirlenmeyince motivasyon eksikliği meydana 
gelmekte ve verimi düşürmektedir. 1 

6 Müfettişlikte branşlaşmanın olmamasıdır. 1 

7 Yolluk ve vb. konularda müfettişlerin sınırlandırılmasıdır. 1 
8 Öğretmenlerin rehberliğe inanmamalarıdır. 1 

9 
Bize ayrılan rehberlik (planlanan) süresi 1-2 ay, teftiş süresi 7 ay, çarpık bir 
durum vardır. 1 

Toplam 14 
 

3.5. MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 

3.5.1. ÖĞRETİM  YILI  BAŞINDA YAPILAN MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  

Bu bölümde, ankete cevap veren öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin öğretim yılı 
başında öğretmenlerce yapılan mesleki çalışmalara ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

3.5.1.1. Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında, Ders Programlarındaki 
Değişikliklerden Haberdar Olması  

Bakanlığımız, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ders 
programlarında değişiklikler yapmaktadır. Yapılan bu değişiklikler basın yoluyla kamuoyuna 
duyurulduğu gibi, il millî eğitim müdürlükleri ve tebliğler dergisi kanalıyla da öğretmenlere 
duyurulmaktadır. Öğretmenlerin bu program değişikliklerinden öğretim yılı başında haberdar 
olmasına ilişkin gruplara ait görüşler Tablo 29’da yer almaktadır. 
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Tablo 29 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında, Ders Programlarındaki Değişikliklerden Haberdar 

Olma Durumları  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 19 1.8 5 1.6 3 1.0
Çok az 102 9.9 41 13.0 67 22.1
Kısmen 301 29.1 97 30.7 144 47.5
Oldukça 432 41.7 128 40.5 79 26.1
Çok 181 17.5 45 14.2 10 3.3
Toplam 1035 100.0 316 100.0 303 100.0
Aritmetik Ortalama 3.63 3.53 3.09 
Standart Sapma 0.944 0.944 0.805 

F=41.435   p=0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Tabloya göre öğretmenlerin %41.7’si “Oldukça”, %29.1’i “Kısmen”, %17.5’i “Çok” 
düzeyinde; okul yöneticilerinin %40.8’i “Oldukça”, %30.7’si “Kısmen” %14.2’si “Çok” 
düzeyinde; müfettişlerin ise %47.5’i “Kısmen”, %26.1’i “Oldukça”, %22.1’i “Çok az” 
düzeyinde öğretim yılı başında öğretmenlerin ders programlarındaki değişikliklerden haberdar 
olduklarını belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.63)  okul 
yöneticilerinde (× 2=3.53) “Oldukça” seçeneğinde; müfettişlerde ise ( × 3=3.09) “Kısmen” 
seçeneğinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmen ve okul yöneticilerinde (SS1= 
SS2=0.944), müfettişlerde (SS3=0.805)’tir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen 
ve okul yöneticileri görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Her üç gruba ait aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan Tek 
Yönlü Varyans Analizi (F-testi) sonucuna göre aralarında 0.05 anlamlılık düzeyinde manidar bir 
farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Aralarında manidar fark bulunan grupların tespiti için 
Scheffie testi yapılmıştır. Buna göre müfettiş-öğretmen (p=0.000), müfettiş-okul yöneticisi 
(p=0.000) arasında anlamlı bir fark bulunurken, okul yöneticisi ile öğretmen         (p=0.217) 
arasında anlamlı bir fark yoktur, yani bu iki grup aynı görüşleri paylaşmaktadırlar. 

Anketi cevaplandıran öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşlerinden, Bakanlığımızın 
yapmış olduğu program değişikliklerinden öğretmenlerin zamanında haberdar olduğu 
söylenebilir. 

3.5.1.2. Yeni Geliştirilen Yöntem ve Tekniklerin Uygulanmasına Yönelik Yapılan 
Çalışmalarla; İlgili Programların, Öğretmenlerin Eline Zamanında Ulaşması  

Bakanlıkça geliştirilen yeni yöntem ve tekniklerin uygulanmasına yönelik yapılan 
çalışmalarla ilgili programların öğretmenlerin eline zamanında ulaşmasına ilişkin grupların 
görüşlerine ait veriler Tablo 30’da yer almaktadır. 
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Tablo 30 
Yeni Geliştirilen Yöntem ve Tekniklerin Uygulanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalarla; 

İlgili Programların, Öğretmenlerin Eline Zamanında Ulaşması  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 50 4.8 4 1.3 9 3.0
Çok az 188 18.1 40 12.7 75 24.7
Kısmen 384 37.1 89 28.2 141 46.1
Oldukça 319 30.8 128 40.5 72 23.7
Çok 95 9.2 55 17.3 7 2.3
Toplam 1036 100.0 316 100.0 304 100.0
Aritmetik Ortalama 3.21 3.60 2.98 
Standart Sapma 1.002 0.959 0.834 

F= 33.793   p=0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Tabloya göre öğretmenlerin %37.1’i “Kısmen”, %30.8’i “Oldukça”, %18.1’i “Çok az” 
düzeyinde; okul yöneticilerinin %40.5’ “Oldukça”, %28.2’si “Kısmen”, %17.3’ü “Çok” 
düzeyinde; müfettişlerin %46.1’i “Kısmen” %24.7’si “Çok az”, %23.7’si “Oldukça” düzeyinde 
Bakanlıkça geliştirilen yeni yöntem ve tekniklerin uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalarla 
ilgili programların öğretmenlerin eline ulaştığını belirtmişlerdir. Grup  görüşlerin aritmetik 
ortalaması öğretmenler ( × 1=3.21) ve müfettişlerde ( × 2=2.98) “Kısmen”; okul yöneticilerinde 
( × 3=3.60) “Oldukça” seçeneğinde görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.002), 
okul yöneticilerinde (SS2=0.950), müfettişlerde (SS3=0.834)’tür. Buna göre müfettiş görüşleri, 
kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Her üç gruba ait aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan Tek 
Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre grupların aralarında 0.05 anlamlılık düzeyinde manidar 
bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Manidar fark bulunan grupların tespiti için yapılan 
Scheffie testi sonucuna göre öğretmen-okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen-müfettiş 
(p=0.001), okul yöneticisi-müfettiş (p=0.000) arasında manidar bir farkın olduğu 
görülmektedir. 

Bakanlıkça geliştirilen yeni yöntem ve tekniklerin uygulanmasına yönelik yapılan 
çalışmalarla ilgili programların öğretmenlerin eline zamanında ulaşmasını; öğretmen ve 
müfettişler “Kısmen”, okul yöneticileri “Oldukça” düzeyinde görmektedirler. Verilerden ilgili 
programların Bakanlıktan okullara ulaştığı, ancak öğretmenlere duyurmada bir aksaklığın olduğu 
söylenebilir. 

3.5.1.3. Öğretim Yılı Başında Yapılan Seminer Çalışmalarında, Mevzuatta Yapılan 
Değişiklikleri Değerlendirme  

Öğretmenlerin öğretim yılı başında okullarında yapmış oldukları seminer çalışmalarında, 
mevzuatta yapılmış olan değişiklikler varsa bunları değerlendirmeyle ilgili gruplara ait görüşler 
Tablo 31’de yer almaktadır. 
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Tablo 31 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında Yaptıkları Seminer Çalışmalarında, Mevzuatta 

Yapılan Değişiklikleri Yeterli Ölçüde Değerlendirmeleri  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 33 3.3 7 2.4 13 4.3
Çok az 186 18.2 58 18.6 111 36.8
Kısmen 398 39.0 118 37.9 146 48.3
Oldukça 310 30.4 109 35.0 30 9.9
Çok 93 9.1 19 6.1 2 0.7
Toplam 1020 100.0 311 100.0 302 100.0
Aritmetik Ortalama 3.24 3.24 2.66 
Standart Sapma 0.961 0.903 0.742 

F= 49.732   p=0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Mevzuatta yapılan değişiklikleri öğretmenlerin %39’u “Kısmen”, %30.4’ü “Oldukça”, 
%18.2’si “Çok az” düzeyinde; okul yöneticilerinin %37.9’u “Kısmen”, %35’i “Oldukça”, 
%18.6’sı “Çok az” düzeyinde; müfettişlerin %48.3’ü “Kısmen”, %36.8’i “Çok az”, %9.9’u 
“Oldukça” düzeyinde öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmalarında öğretmenler tarafından 
değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Grup görüşlerin aritmetik ortalaması öğretmenler, okul 
yöneticileri ( × 1= × 2=3.24) ve müfettişlerde ( × 3=2.66) “Kısmen”; seçeneğinde olduğu 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.961), okul yöneticilerinde (SS2= 0.903), 
müfettişlerde (SS3=0.742) dir. Buna göre müfettiş görüşleri kendi içinde öğretmen ve okul 
yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlere ait aritmetik ortalamalar arasındaki farkın 
belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre aralarında 0.05 düzeyinde 
anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Aralarında anlamlı fark bulunan grupların 
tespiti için yapılan Scheffie testi sonucuna göre öğretmen-okul yöneticisi (p=0.999) arasında 
manidar bir fark görülmezken, öğretmen-müfettiş (p=0.000), okul yöneticisi-müfettiş 
(p=0.000), arasında manidar bir farkın olduğu görülmektedir. Yani müfettişler her iki gruptan 
farklı düşünmektedirler. 

Öğretim yılı başında öğretmenler tarafından yapılan seminer çalışmalarında, mevzuatta 
yapılan değişiklikler “Kısmen” düzeyinde değerlendirildiği, grup görüşlerinden anlaşılmaktadır. 
Bunun öğretim yılı başında, öğretmenlerin yıllık çalışma programı, yıllık ders planı, iş takvimi 
gibi işlerinin yoğunluğundan seminer süresi içinde mevzuatta yapılan değişiklikleri yeterince 
değerlendirme fırsatı bulamadıkları düşünülebilir.  

3.5.1.4. Eğitici Kol ve Rehber Öğretmenlerin Seçiminde, Öğretmen Görüşlerinin 
Dikkate Alınması  

Öğretim yılı başında, mesleki çalışmalar içersinde öğretmenler kurulu toplantısı da yer 
almaktadır. Bu toplantılarda eğitici kollara ve şubelere rehber öğretmen seçimleri yapılır.Tablo 
32’de eğitici kol ve rehber öğretmenlerin seçiminde, öğretmen görüşlerinin dikkate alınmasıyla 
ilgili anketi cevaplandıran öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 32 
Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısında, Eğitici Kol ve Rehber Öğretmen Seçiminde 

Öğretmen Görüşlerinin Dikkate Alınması  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 55 5.4 1 0.3 
Çok az 75 7.3 3 1.0 
Kısmen 183 17.7 31 9.8 
Oldukça 403 39.2 121 38.4 
Çok 312 30.4 159 50.5 
Toplam 1028 100.0 315 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.82 4.38 
Standart Sapma 1.106 0.727 

  
X1-X2= -0.56   sd= 1341   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar 

Tabloya göre, öğretmenlerin %70’e, yöneticilerin /90’a yakını“Oldukça” ve “Çok” 
düzeyinde sene başı öğretmenler kurulu toplantılarında, eğitici kol ve rehber öğretmen seçiminde 
öğretmen görüşlerine yer verildiğini belirtmişlerdir. Öğretmen ve okul yöneticisine ait aritmetik 
ortalamaya bakıldığında; öğretmenlerde (× 1=3.82) “Oldukça” seçeneğinde görülürken, okul 
yöneticilerinde (× 2=4.38) “Çok” seçeneğinde görülmektedir. Gruplara ait standart sapma ise 
öğretmenlerde (SS1=1.106), okul yöneticilerinde (SS2=0.727)’dir. Buna  göre, okul yöneticisi 
görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-testi 
sonuçlarına göre ise, gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunduğu anlaşılmaktadır      (p= 
0.000). 

Elde edilen bulgulara göre eğitici kol ve rehber öğretmen seçimlerinde, öğretmen 
görüşlerine gereken önemin verildiği anlaşılmaktadır. 

3.5.1.5. Eğitici Kolların Belirlenmesinde Çevresel Faktörlerin Dikkate Alınması  

İlköğretim okullarında, eğitici kolların belirlenmesinde çevresel faktörlerin dikkate 
alınmadığı, öğretmenleri tarafından zaman zaman dile getirilmektedir. Tablo 33’te sene başı 
öğretmenler kurulu toplantılarında, eğitici kolların belirlenmesinde çevresel faktörlerin dikkate 
alınıp alınmamasıyla ilgili belirtilen görüşler yer almaktadır. 
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Tablo 33 
Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantılarında, Eğitici Kolların Belirlenmesinde Çevresel 

Faktörlerin Dikkate Alınması  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 57 5.6 2 0.6 
Çok az 117 11.3 6 1.9 
Kısmen 250 24.2 64 20.4 
Oldukça 414 40.1 146 46.3 
Çok 194 18.8 97 30.8 
Toplam 1032 100.0 315 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.55 4.05 
Standart Sapma 1.087 0.803 

X1-X2= -0.49   sd= 1345   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Eğitici kolların belirlenmesinde çevresel faktörlerin dikkate alınmasıyla ilgili, 
öğretmenlerin %58.9’u, okul yöneticilerinin %77.1’i “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde görüş 
belirtirken; öğretmenlerin %35.5’i, okul yöneticilerinin %22.3’ü “Çok az” ve “Kısmen 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.55) 
“Oldukça”, okul yöneticilerinde ( × 2=4.05) “Çok” seçeneğinde görülmektedir. Standart sapma 
öğretmenlerde (SS1=1.087), okul yöneticilerinde (SS2=0.803)’tür. Buna göre okul yöneticisi 
görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlı olduğu görülmektedir. 

Öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre ise, gruplar arasında anlamlı bir farkın 
bulunduğu anlaşılmıştır (p= 0.000). 

Anketi cevaplandıran grupların görüşlerinden, İlköğretim okullarında eğitici kolların 
çevresel faktörler dikkate alınarak belirlendiği anlaşılmaktadır. 

3.5.1.6. Belirli Gün ve Haftaların Kutlanmasıyla İlgili Etkinliklerin Belirlenmesinde, 
Öğretmen Görüşlerine Yer Verilmesi  

Belirli gün ve haftaların kutlanması, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim 
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 32. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu madde 
“Çevrenin özelliği, okulun fiziki durumu ve imkânları göz önünde tutularak okul yönetimince 
belirlenen bu etkinliklerin hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası veya okul düzeyinde 
gerçekleştirileceği ve bu etkinliklerde hangi kulüp ve öğrencilerin görevlendirileceği öğretmenler 
kurulunca kararlaştırılır.” demektedir. Tablo 34’te belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili 
etkinliklerin belirlenmesinde, öğretmen görüşlerine yer verilmesi düzeyine ilişkin anketi 
cevaplandıran öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri yer almaktadır. 

Tabloya göre, belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili etkinliklerin belirlenmesinde 
öğretmen görüşlerine yer verilmesine ilişkin olarak; öğretmenlerin %67.5’i, okul yöneticilerinin 
%84.2’si “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde; öğretmenlerin %27’si okul yöneticilerinin %14.9’u 
“Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; görüşlerinin dikkate alındığını belirtmişlerdir.  
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Tablo 34 
Belirli Gün ve Haftaların Kutlanmasıyla İlgili Etkinliklerin Belirlenmesinde, Öğretmen  

Görüşlerine Yer Verilmesi  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 57 5.5 3 0.9 
Çok az 73 7.0 11 3.5 
Kısmen 207 20.0 36 11.4 
Oldukça 432 41.7 144 45.6 
Çok 267 25.8 122 38.6 
Toplam 1036 100.0 316 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.75 4.17 
Standart Sapma 1.084 0.835 

X1-X2= -0.42   sd= 1350   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.75) ve okul yöneticilerinde 
( × 2=4.17) “Oldukça”, seçeneğinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde 
(SS1=1.084), okul yöneticilerinde (SS2=0.835)’tir. Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi 
içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlı olduğu görülmektedir. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-testi 
sonuçlarına göre ise, gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunduğu anlaşılmaktadır (p=0.000). 

Elde edilen verilerden, belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili etkinliklerin 
belirlenmesinde, öğretmen görüşlerine gereken önemin verildiği anlaşılmaktadır.  

3.5.1.7. Zümre Öğretmenleri Toplantılarının, Eğitim-Öğretimin Hedefine 
Ulaşmadaki Yararlılığı  

Öğretmenler, eğitim öğretimde başarıya ulaşmak için, öğretim yılı başında en az bir defa 
zümre toplantısı yaparlar. Alınan kararlar zümreler olarak. uygulanır. Tablo 35’te zümre 
toplantılarının, eğitim-öğretimin hedefine ulaşmasındaki yararlılığına ilişkin zümre 
öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır.  
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Tablo 35 
Zümre Öğretmenleri Toplantılarının, Eğitim-Öğretimin Hedefine Ulaşmadaki Yararlılığı  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen 

f % 
Hiç 49 5.7 
Çok az 108 12.5 
Kısmen 280 32.4 
Oldukça 297 34.3 
Çok 131 15.1 
Toplam 865 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.41 
Standart Sapma 1.066 

Not: Bu soruya sadece zümre öğretmenleri cevap vermiştir  

Tabloya göre, zümre öğretmenleri toplantılarının eğitim-öğretimi hedefine ulaştırması 
bakımından yararlığını, anketi cevaplandıran öğretmenlerin %34.3’ü “Oldukça”, %32.4’ü 
“Kısmen”, %15.1’i “Çok” düzeyinde yeterli görmektedirler. Grup görüşlerinin aritmetik 
ortalaması ( × 1=3.41) ile “Oldukça” seçeneğinde, görülmektedir. Standart sapma ise 
(SS1=1.066)’dır. 

Eğitim öğretimde başarı çıtasını yükseltmede, zümre toplantılarının büyük yarar 
sağladığı, anketi cevaplandıran zümre öğretmenleri görüşlerinden anlaşılmaktadır. 

3.5.1.8. Ders Araç ve Gereçlerindeki Eksikliklerin Giderilmesi  

Ders araç ve gereci, eğim–öğretim açısından vazgeçilemeyecek materyallerden birisidir. 
Okullardaki bu eksiklikler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından giderildiği gibi, yerel kaynaklar ve 
okul imkânlarıyla da karşılanmaktadır. Tablo 36’da okuldaki ders araç ve gereçlerindeki 
eksikliklerin giderilme düzeyine ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşleri yer almaktadır. 
 

Tablo 36 
Öğretim Yılı Başında Okuldaki Ders Araç ve Gereçlerdeki Eksikliklerinin Giderilmesi  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 55 5.6 4 1.3 
Çok az 171 17.4 50 16.0 
Kısmen 343 34.9 119 38.0 
Oldukça 305 31.1 104 33.2 
Çok 108 11.0 36 11.5 
Toplam 982 100.0 313 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.24 4.46 
Standart Sapma 1.044 0.885 

 X1-X2= 1-1.21  sd= 1288   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Okuldaki ders araç ve gereç eksikliklerinin giderilmesine ilişkin olarak anketi 
cevaplandıran öğretmenlerin %52.3’ü, okul yöneticilerinin %54’ü “Çok az” ve “Kısmen”; 
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düzeyinde; öğretmenlerin %42.1’i, okul yöneticilerinin %44.7’si “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde 
giderildiğini belirtmişlerdir. Bu konuda öğretmen ve okul yöneticilerinin aritmetik ortalamasına 
bakıldığında; öğretmenlerde (× 1=3.24) “Kısmen” seçeneğinde, okul yöneticilerinde ( × 2=4.46) 
“Çok” seçeneğinde görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.044), okul 
yöneticilerinde (SS2=0.885)’tir. Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen 
görüşlerine göre daha tutarlı olduğu görülmektedir. 

Grup görüşleri arasında manidar bir fark olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-testi 
sonuçlarına göre ise, gruplar arasında manidar bir farkın bulunduğu anlaşılmıştır (p= 0.000). 

Ders araç ve gereç eksikliklerinin giderilmesi konusunda öğretmenler “Kısmen”, okul 
yöneticileri “Çok” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. İki grup arasındaki görüş farkı; yöneticilerin 
eksikliklerin giderilmesinde kendilerinin de sorumluluk payı olacağı düşüncesinden dolayı 
öğretmenlere göre konuya daha iyimser cevap vermiş olabilecekleri düşünülebilir. 

3.5.1.9. Seminer Konularının Sunumunun Öğretmenleri Tatmin Etmesi 

İlköğretim okullarında çalışan öğretmenler, öğretim yılı sonunda okulların kapanmasıyla 
1 temmuza kadar, “Mesleki Çalışma” adı altında seminer çalışması yapmaktadırlar. 1 eylülden 
okulların açılmasına kadarki süre içersinde ise bu çalışmalarla ilgili hazırladıkları raporları okul 
müdürlüklerine teslim etmekte ve diğer öğretmenlere de sunmaktadırlar. Tablo 37’de, seminer 
konularının diğer öğretmenlere sunulmasında öğretmenlerin ne kadar yararlandığına ilişkin 
görüşler yer almaktadır.  
 

Tablo 37 
Verilen Seminer Konularının Sunumunun Öğretmenleri Tatmin Etmesi  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen 

f % 
Hiç 1184 19.3 
Çok az 229 24.0 
Kısmen 338 35.5 
Oldukça 162 17.0 
Çok 40 4.2 
Toplam 953 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.63 
Standart Sapma 1.101 

 

Seminerlerde, öğretmenlerin kendi konularıyla ilgili hazırladığı çalışmaları diğer 
öğretmenlere sunmasını; öğretmenlerin %35.5’i “Kısmen”, %24’ü “Çok az” ve %19.3’ü “Hiç” 
düzeyinde tatmin ettiğini belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması ( × 1=2.63) 
“Kısmen” seçeneğinde görülmektedir. Standart sapması ise (SS1=1.101)’dir. 

Öğretim yılı sonunda yapılan seminer çalışmalarında öğretmenlere farklı konular 
verilmektedir. Her öğretmen kendi konusunda çalışır, konusunda bilgi sahibi olur. Diğer 
öğretmenlerin çalışmalarından bilgi sahibi olamaz. Tüm konuları hakkında bilgi sahibi olmak 
için sunumların yapılması gerekmektedir. Sonuçlara bakıldığında sunumların büyük ölçüde 
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bunun, mesleki çalışma yönetmeliğinde böyle bir çalışma 
zorunluluğu bulunmadığından kaynaklanabileceği gibi, öğretim yılı başında yıllık ders planı,  
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ünite planı vb. çalışmaların yoğunluğundan, sunumlar için yeterli zaman bulunmamasından da 
kaynaklanabileceği söylenebilir. 

3.5.1.10. Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmenlerin Yeterliliği 

Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfları içerisinde eğitimlerini 
ve buna paralel olarak akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerini amaçlayan bir 
eğitim modelidir. Başka tanımda ise, engelli öğrencilerin ailedeki diğer kardeşleri ve akranlarıyla 
aynı okula gitmesi, aynı yaştaki akranlarıyla aynı sınıfta bulunması,  öğrenciye ve/veya 
öğretmene gereksinim duydukları destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması olarak ifade 
edilmektedir (Kargın, Acarlar, Sucuoğlu 2005). Tablo 38’de kaynaştırma eğitimine tabi 
öğrencilerin bulunduğu sınıflarda derse giren öğretmenlerin bu öğrencilerin eğitiminde yeterli 
olup olmadıklarına ilişkin görüşler yer almaktadır. 

 
Tablo 38 

Özel Eğitim Kapsamında Kaynaştırma Eğitimine Tabi Öğrencilerin Eğitim-öğretiminde, 
Öğretmenlerin Yeterliliği (Özel eğitim kapsamında öğrencisi olanlar cevaplamıştır)  

 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 36 9.2 25 14.3 77 25.3
Çok az 130 33.2 61 34.9 138 45.4
Kısmen 143 36.6 60 34.3 66 21.7
Oldukça 65 16.6 27 15.4 23 7.6
Çok 17 4.3 2 1.1 - -
Toplam 391 100.0 175 100.0 304 100.0
Aritmetik Ortalama 2.74 2.55 2.12 
Standart Sapma 0.987 0.953 0.873 

F= 37.838   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Özel eğitim kapsamında kaynaştırma eğitimine tabi öğrencisi olan öğretmenlerin 
yeterliliğini, anketi cevaplandıran gruplardan öğretmenlerin %69.8’i, okul yöneticilerinin 
%69.2’si, müfettişlerin %66.1’i “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %20.9’u, 
okul yöneticilerinin %16.5’i, müfettişlerin %7.6’sı“Oldukça” ve “Çok” düzeyinde gördükleri 
belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmen ( × 1=2.74) ve okul 
yöneticilerinde ( × 2=2.55) “Kısmen”, müfettişlerde ( × 3=2.12) “Çok az” seçeneğinde olduğu 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.987), okul yöneticilerinde (SS2=0.953), 
müfettişlerde (SS3=0.873) dir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul 
yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın manidar olup, olmadığının belirlenmesi 
için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre grupların aralarında 0.05 anlamlılık 
düzeyinde manidar bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Hangi grupların arasında manidar 
fark bulunduğunun belirlenmesi için de Scheffe testi yapılmıştır. Bu test sonucunda müfettiş-
öğretmen (p=0.000), müfettiş-okul yöneticisi (p=0.000) arasında anlamlı bir farkın olduğu; 
öğretmen-okul yöneticisi (p=0.099) arasında ise istatistiki açıdan manidar bir fark 
bulunmamaktadır. Yani kaynaştırma eğitiminde öğretmenlerin yeterliliği ile ilgili okul 
yöneticileri öğretmenlerle aynı düşüncelere sahip oldukları anlaşılmaktadır.  
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Öğretmen, okul yöneticisi ve müfettiş görüşlerinden, kaynaştırma eğitimine tabi 
öğrencilerin eğitim-öğretiminde öğretmenlerin yeterli olamadıkları (Kısmen düzeyinde) 
anlaşılmaktadır. Bu durumun, öğretmenlerin özel öğretime gereksinim duyan kaynaştırma 
eğitimine tabi öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili herhangi bir kurs vb. eğitim 
almamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

3.5.1.11. Öğretim Yılı Başında Okul-Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Etkililiği 

Öğretim yılı başında tüm okullarda olduğu gibi ilköğretim okullarında da yeni 
öğrencilerle karşılaşılır. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu 7 yaş grubundadır. Bundan dolayı 
veli-okul yöneticisi ve öğretmen görüşmelerinin eğitim-öğretim ve çocuğun okula uyumu 
açısından ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Tablo 39’da öğretim yılı başında okul-öğretmen-
veli görüşmelerinin etkililiği ile ilgili anketi cevaplandıran grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 39 
Öğretim Yılı Başında Okul-Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Etkililiği  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 29 3.4 3 1.1 
Çok az 100 11.8 31 11.4 
Kısmen 164 19.4 58 21.2 
Oldukça 310 36.6 109 39.9 
Çok 244 28.8 72 26.4 
Toplam 847 100.0 273 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.76 3.79 
Standart Sapma 1.097 0.995 

X1-X2= -0.04   sd= 1118   p= 0.616 

Öğretim yılı başında okul-veli-öğretmen görüşmelerinin etkiliğini  öğretmenlerin 
%36.6’sı, okul yöneticilerinin %39.9’u “Oldukça” düzeyinde; öğretmenlerin %28.8’i, okul 
yöneticilerinin %26.4’ü “Çok” düzeyinde; öğretmenlerin %19.4’ü, okul yöneticilerinin %21.2’si 
“Kısmen” düzeyinde olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması 
öğretmenlerde ( × 1=3.76) ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.79) “Oldukça” seçeneğinde 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.097), okul yöneticilerinde (SS2=0.995)’dir. 
Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı (p=0.616), yani her iki 
grubun aynı görüşü paylaşmakta olduğu. anlaşılmaktadır 

Anketi cevaplayan öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerinden, öğretim yılı başında okul-
öğretmen-veli görüşmelerinin etkililiği, “Oldukça” düzeyinde olduğu görülmektedir. 

3.5.1.12. Seminer Çalışmalarının, Öğretmenlerin Mesleğinde Verimliliğin 
Artmasına Katkısı 

Öğretmenlerin öğretim yılı başında yaptıkları seminer çalışmalarının, mesleğine katkı 
sağlamasına ilişkin grupların görüşleri  Tablo 40’ta yer almaktadır. 
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Öğretmenler, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesi gereği öğretim yılı 
başında “Mesleki Çalışmalar” adı altında seminer çalışmaları yaparlar.Yapılan bu çalışmaların 
öğretmenlerin mesleklerinde verimlilik sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak öğretmenlerin 
%32.9’u “Kısmen”, %25.8’i “Çok az”, %22.7’si “Oldukça” düzeyinde; okul yöneticilerinin 
%40’ı “Kısmen”, %23.6’sı “Oldukça”, %22.5’i “Çok az” düzeyinde; müfettişlerin %48.7’si 
“Kısmen”, %26.2’si “Çok az”, %18.2’si “Oldukça” düzeyinde katkı sağladığı görüşünü 
belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.85), okul 
yöneticileri ( × 2=2.95) ve müfettişler de ( × 3=2.85) “Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. 
Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.098), okul yöneticilerinde (SS2=1.008), müfettişlerde 
(SS3=0.837)’dir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul yöneticileri 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 
 

Tablo 40 
Öğretim Yılı Başında Yapılan Seminer Çalışmalarının, Öğretmenlerin Mesleğinde 

Verimliliğin Artmasına Katkısı  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % F % f % 

Hiç 103 12.2 23 8.4 16 5.3
Çok az 217 25.8 62 22.5 79 26.2
Kısmen 277 32.9 110 40.0 147 48.7
Oldukça 191 22.7 65 23.6 55 18.2
Çok 53 6.3 15 5.5 5 1.6
Toplam 841 100.0 275 100.0 302 100.0
Aritmetik Ortalama 2.85 2.95 2.85 
Standart Sapma 1.098 1.008 0.837 

F= 1.112   p= 0.329 

Gruplara ait aritmetik ortalamalar arasındaki istatistiki açıdan farkın belirlenmesi için 
yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre aralarında (0.05) manidar bir fark 
bulunmamaktadır (p=0.329). 

Öğretmenlerin, öğretim yılı başında okullarında yapmış oldukları seminer çalışmalarının 
kendilerine mesleki açıdan fazla bir şey kazandırmadığı (Kısmen düzeyinde), grupların belirttiği 
görüşlerden anlaşılmaktadır. 

 

3.5.1.13. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Mevzuatı Hakkında Öğretmenlerin 
Yeterliliği  

Tablo 41’de, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin ”İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği ve Mevzuatı” hakkındaki bilgilerinin yeterliliğine ilişkin grupların görüşleri yer 
almaktadır. 
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Tablo 41 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Mevzuatı Hakkında Öğretmenlerin Yeterliliği  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 15 1.8 7 2.8 
Çok az 128 15.1 88 32.1 
Kısmen 334 39.5 108 39.4 
Oldukça 334 39.5 65 23.7 
Çok 35 4.1 6 2.2 
Toplam 846 100. 274 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.29 2.91 
Standart Sapma 0.836 0.862 

X1-X2= 0.38   sd= 1118   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Kurumların işleyişi kanun ve yönetmeliklerle sağlanır. Bir kurumda çalışan kişilerin 
verimli bir çalışma için bu kuralları asgari düzeyde bilmesi ve buna uygun çalışması gerekir. 
İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki çalışmalarında belirlenen seminer 
konularından birisi de mevzuat ve yönetmeliktir. Bu konudaki yeterliliği öğretmenlerin %39.5’i 
oldukça”, %39.5’i “Kısmen”, %15.1 “Çok az” düzeyinde; okul yöneticilerinin %39.4’ü 
“Kısmen”, %32.1’i “Çok az”, %23.7’si “Oldukça” düzeyinde olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamasına öğretmenlerde ( × 1=3.29) ve okul yöneticilerinde 
( × 2=2.91) “Kısmen” düzeyinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde 
(SS1=0.836), okul yöneticilerinde (SS2=0.862)’dir. Buna göre öğretmen görüşleri, kendi içinde 
okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunduğu (p=0.000 anlaşılmaktadır. 

Elde edilen sonuçlardan, öğretmenlerin ilköğretim kurumları yönetmeliği ve mevzuatı 
hakkındaki bilgilerinin “Kısmen” düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin 
çalışmakta oldukları kurumların işleyişi ile ilgili bilgi eksikliklerinin bulunduğunu 
göstermektedir. 

3.5.2. ÖĞRETİM YILI İÇİ YAPILAN MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLER  

Bu bölümde, ankete cevap veren öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin öğretim yılı 
içinde öğretmenlerce yapılan mesleki çalışmalara ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

3.5.2.1. Yüksek Öğretim Kurumu/Kurumları İle Okul Arasındaki İlişkiler  

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesinde, öğretmenlerin öğretim yılı 
içinde yapacakları “mesleki çalışmaları” şu şekilde ifade etmektedir. “Yıllık çalışma 
programında belirtilen zamanlarda, gereksinim duyulan konularda, üniversite, sivil toplum 
örgütleri ve ilköğretim müfettişlerinin öneri, destek ve katılımlarını sağlayarak mesleki 
yönden kendilerini ve personeli yenileyici ve geliştirici çalışmalar yaparlar.”. Tablo 42’de 
yüksek öğretim kurumlarıyla okulların ilişkilerine ilişkileri hakkında grupların görüşler yer 
almaktadır. 
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Tablo 42 

Yüksek Öğretim Kurumu/Kurumları İle Okul Arasındaki İlişkiler  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 321 44.6 73 37.2 
Çok az 196 27.3 60 30.6 
Kısmen 122 17.0 37 18.9 
Oldukça 59 8.2 18 9.2 
Çok 21 2.9 8 4.1 
Toplam 719 100.0 196 100.0 
Aritmetik Ortalama 1.97 2.12 
Standart Sapma 1.099 1.135 

Not: Bu soruyu okulun bulunduğu yerleşim biriminde yüksek öğretim kurumu 
bulunanlar cevaplamıştır  

X1-X2= -0.15   sd= 913   p= 0.099 
*: 0.05 düzeyinde manidar değil 

Tabloya göre öğretmenlerin %44.6’sı, okul yöneticilerinin %37.2’si “Hiç” düzeyinde, 
öğretmenlerin %27.3’ü, okul yöneticilerinin %30.6’sı “Çok az” düzeyinde, öğretmenlerin 
%17’si, okul yöneticilerinin %18.9’u “Kısmen” düzeyinde yüksek öğretim kurumu/kurumlarıyla 
okulları arasında ilişkilerin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik 
ortalaması öğretmenlerde (× 1=1.97) ve okul yöneticilerinde ( × 2=2.12) “Çok az”’seçeneğinde 
olduğu görülmektedir. Standart sapması öğretmenlerde (SS1=1.099), okul yöneticilerinde 
(SS2=1.135)’dir. Buna göre, öğretmen görüşleri, kendi içinde okul yöneticisi görüşlerine göre 
daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, gruplar arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın bulunmadığı (p=0.099) 
anlaşılmaktadır. 

Yüksek öğretim kurumları, bir ülkede bilimsel çalışmaların merkezidir. 21. yüzyıla “Bilgi 
çağı” denilmektedir. Ülkemiz de bu çağı yakalayan ülkeler içinde yer almanın gayreti 
içersindedir. Bilgi çağına giden yollardan biri de okullarla yüksek öğretim kurumları arasında 
geliştirilen ilişkilerdir. Elde edilen bulgulardan yüksek öğretim kurumlarıyla ilköğretim 
kurumları arasındaki ilişkilerin yeterli olmadığı (çok az) görülmektedir. 
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3.5.2.2. Yüksek Öğretim Kurumu/Kurumları İle Öğretmenler Arasındaki İlişkiler  

Tablo 43’te yüksek öğretim kurumu/kurumlarıyla öğretmenler arasında ilişkilere ait 
görüşler yer almaktadır. 

Tablo 43 
Yüksek Öğretim Kurumu/Kurumları İle Öğretmenler Arasındaki İlişkiler  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 353 48.8 76 39.4 
Çok az 223 30.8 66 34.2 
Kısmen 98 13.5 31 16.1 
Oldukça 43 5.9 17 8.7 
Çok 7 1.0 3 1.6 
Toplam 724 100.0 193 100.0 
Aritmetik Ortalama 1.80 1.99 
Standart Sapma 0.952 1.026 

Not: Bu soruyu okulun bulunduğu yerleşim biriminde yüksek öğretim kurumu 
bulunanlar cevaplamıştır  

X1-X2= 0-0.19   sd= 915   p=0.014* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yüksek öğretim kurumlarıyla olan 
ilişkilerini; öğretmenlerin %48.8’i, okul yöneticilerinin %39.4’ü “Hiç” düzeyinde; öğretmenlerin 
%30.8’i, okul yöneticilerinin %34.2’si “Çok az” düzeyinde; öğretmenlerin %13.5’i, okul 
yöneticilerinin %16.1’i “Kısmen” düzeyinde, yeterli görmektedirler. Grup görüşlerine ait 
aritmetik ortalama öğretmenlerde (× 1=1.80) ve okul yöneticilerinde ( × 2=1.99) “Çok az” 
düzeyinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.952), okul 
yöneticilerinde (SS2=1.026)’dır. Buna göre öğretmen görüşleri, kendi içinde okul yöneticisi 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunduğu 
(p=0.014) görülmektedir. 

Elde edilen bulgulardan, ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yüksek öğretim 
kurumlarıyla olan ilişkilerinin “Çok az” düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.  

3.5.2.3. Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Etkinliklere Katılmaları  

8 Nisan 1995 tarih ve 22252 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hizmet İçi 
Yönetmeliği’nde, hedeflerini şu şekilde belirlemiştir: Madde 5- Devlet Memurları Eğitimi Genel 
Planı ve Kalkınma Planlarının eğitim hedefleri doğrultusunda, Bakanlığın her kademesinde 
görevli personelin eğitimi amacıyla yapılan hizmet içi eğitimin hedefleri aşağıdadır. 

a. Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını sağlamak, 

b. Personele Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve 
yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak, 
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c. Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak, 

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

e. Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek. 

Bu amaçla Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı personeli hizmet içi eğitim ile 
yetiştirmek üzere kurs ve seminer gibi faaliyetleri düzenler. 

Tablo 44’te öğretmenlerin gerek Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, gerekse 
“Mesleki Çalışma” yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen etkinliklere katılmalarıyla ilgili 
öğretmenlerin görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 44 

Öğretmenlerin Öğretim Yılı İçinde, Meslekleriyle İlgili ( konferans, seminer, kurs, panel 
vb. ) Etkinliklere Katılmaları  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen 

f % 
Hiç 84 8.6 
Çok az 223 24.4 
Kısmen 339 34.8 
Oldukça 232 23.8 
Çok 82 8.4 
Toplam 975 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.99 
Standart Sapma 1.079 

Tabloya göre öğretmenlerin %34.8’i “Kısmen”, %24.4’ü “Çok az”, %23.8’i “Oldukça” 
düzeyinde öğretim yılı içinde meslekleriyle ilgili konferans, seminer, kurs, panel vb. etkinliklere 
katıldıklarını belirtmişlerdir.  Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması ( × 1=2.99) “Kısmen” 
seçeneğinde görülmektedir. Standart sapması (SS1=1.079) dur. 

Öğretim yılı içinde, öğretmenlerin “Kısmen” düzeyinde meslekleriyle ilgili etkinliklere 
katıldıkları belirttikleri görüşlerden anlaşılmaktadır. Bu durumun, Hizmet İçi Eğitim Dairesi 
Başkanlığının eğitim merkezlerinin belli illerde bulunmasından dolayı eğitim-öğretimde 
aksamalar doğuracağı düşüncesinden, öğretmenler için düzenlenecek kurslar daha çok tatil 
dönemi olan yaz aylarında yapılmaktadır. Bu dönemde kurs merkezlerinin ihtiyacı 
karşılamayacağından kaynaklanabileceği gibi, öğretmenlerin tatillerini bölmek istememelerinden 
de kaynaklanmış olabilir. 

3.5.2.4. Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Yayınları Takip Etmeleri  

Tablo 45’te, öğretmenlerin öğretim yılı içinde meslekleriyle ilgili yayınları takip 
etmelerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 45 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı İçinde Meslekleriyle İlgili Yayınları Takip Etmeleri  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen 

f % 
Hiç 23 2.4 
Çok az 142 14.7 
Kısmen 388 40.1 
Oldukça 338 35.0 
Çok 76 7.9 
Toplam 967 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.31 
Standart Sapma 0.900 

Tabloya göre öğretmenlerin %40.1’i “Kısmen”, %35’i “Oldukça”, %14.7’si “Çok az” 
düzeyinde öğretim yılı içinde meslekleriyle ilgili yayınları takip ettiklerini belirtmişlerdir. Grup 
görüşlerinin aritmetik ortalaması ( × 1=3.31) “Kısmen” seçeneğinde görülmektedir. Standart 
sapması (SS1=1.079) dur 

Bulgulardan, öğretmenlerin meslekleriyle ilgili yayınları yeterince takip etmedikleri 
anlaşılmaktadır. 

3.5.2.5. Öğretmenlerin Okullarda Karşılaşılan Sorunların Çözümüne İlişkin Proje 
Üretmeleri  

“Mesleki Çalışma” yönetmeliğinde, “yönetici ve öğretmenler; eğitim-öğretimde 
olumlu gelişme sağlanan uygulamalar ile eksiklik ve olumsuzluk olarak belirledikleri 
durumlar için model ve çözüm üretirler. Araştırma, inceleme ve uygulama projelerini hazırlar, 
öğretmenler kurulunda görüşülmesini sağlarlar.” denmektedir. Tablo 46’da öğretmenlerin 
okullarında karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin proje üretmeleriyle ilgili grupların 
belirtmiş olduğu görüşler yer almaktadır. 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin %36.6’sı “Kısmen”, %29.4’ü “Oldukça”, 
%22.2’si “Çok az” düzeyinde; okul yöneticilerinin %35.2’si “Çok az”, %33.2’si “Kısmen”, 
%19.5’i “Oldukça” düzeyinde; müfettişlerin %55.4’ü “Çok az”, %24.3’ü “Hiç”, %18’i 
“Kısmen” düzeyinde öğretmenlerin okullarında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin 
proje ürettiklerini belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmen ( × 1=3.04) 
ve okul yöneticilerinde ( × 2=2.69) “Kısmen” seçeneğinde, müfettişlerde( × 3=1.98) “Çok az” 
seçeneğinde olduğu görülmektedir Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.995), okul 
yöneticilerinde (SS2=0.969), müfettişlerde (SS3=0.718’dir. Buna göre müfettiş görüşleri, 
kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 
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Tablo 46 
Öğretmenlerin Okullarda Karşılaşılan Sorunların Çözümüne İlişkin Proje Üretmeleri  

 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 66 6.7 30 9.8 74 24.3
Çok az 216 22.2 108 35.2 169 55.4
Kısmen 358 36.6 102 33.2 55 18.0
Oldukça 288 29.4 60 19.5 7 2.3
Çok 50 5.1 7 2.3 - -
Toplam 978 100.0 307 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 3.04 2.69 1.98 
Standart Sapma 0.995 0.969 0.718 

F= 147.487    p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Grup görüşlerine ait aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan Tek 
Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre aralarında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu 
belirlenmiştir (p=0.000). Manidar fark bulunan grupların tespiti için Scheffie testi yapılmıştır. 
Scheffie testi sonucuna göre öğretmen-okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen- müfettiş 
(p=0.000), okul yöneticisi- müfettiş (p=0.000) arasında manidar bir farkın olduğu 
görülmektedir. 

Verilerden elde edilen sonuçlara göre; okullarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin 
öğretmenler tarafından yeterli proje üretilmemektedir. 

3.5.3. ÖĞRETİM YILI SONU MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Bu bölümde, ankete cevap veren öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin öğretim yılı 
sonu öğretmenlerce yapılan mesleki çalışmalara ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

3.5.3.1. Eğitim ve Öğretimde Olumlu Gelişmeler Sağlayan Uygulamaların 
Değerlendirilmesi 

Öğretim yılı sonunda, yönetmelik gereği öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu 
toplantısı yapılır. Öğretmenler kurulu toplantısında, eğitim-öğretimde olumlu gelişmeler 
sağlayan uygulamaların ne ölçüde değerlendirildiğine ilişkin grupların görüşleri Tablo 47’de yer 
almaktadır. 

Tabloya göre öğretmenlerin %42.6’sı, okul yöneticilerinin %46.8’i “Oldukça” düzeyinde; 
öğretmenlerin %28.5’i, okul yöneticilerinin %27.8’i “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin 
%15.9’u, okul yöneticilerinin %17.1’i “Çok” düzeyinde eğitim-öğretimde olumlu gelişmeler 
sağlayan uygulamaların, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısında değerlendirildiğini 
belirtmişlerdir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin konuyla ilgili görüşlerinin aritmetik ortalaması 
öğretmenlerde ( × 1=3.59) ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.72) “Oldukça” seçeneğinde olduğu 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.959), okul yöneticilerinde (SS2=0.857)’dir. 
Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 
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Tablo 47 
Eğitim ve Öğretimde Olumlu Gelişmeler Sağlayan Uygulamaların Öğretim Yılı Sonu 

Öğretmenler Kurulu Toplantısında Değerlendirilmesi  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 26 2.5 2 0.6 
Çok az 107 10.5 24 7.7 
Kısmen 294 28.5 88 27.8 
Oldukça 439 42.6 148 46.8 
Çok 164 15.9 54 17.1 
Toplam 1030 100.0 316 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.59 3.72 
Standart Sapma 0.959 0.857 

X1-X2= -0.19   sd= 1344   p= 0.021* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunduğu (p=0.021) görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre, eğitim-öğretimdeki olumlu gelişmeler sağlayan uygulamalar, öğretim 
yılı sonu, öğretmenler kurulu toplantısında yeterince değerlendirilmektedir. 

3.5.3.2. Eğitim ve Öğretimde Meydana Gelen Olumsuzlukların Değerlendirilmesi  

Öğretim yılı sonu yapılan öğretmenler kurulu toplantısında, eğitim-öğretimde meydana 
gelen olumsuzlukların değerlendirildiğine ilişkin, grupların belirttiği görüş Tablo 48’de yer 
almaktadır. 

Tablo 48 
Eğitim ve Öğretimde Meydana Gelen Olumsuzlukların Öğretim Yılı Sonu Öğretmenler 

Kurulu Toplantısında Değerlendirilmesi  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 12 1.2 4 1.3 
Çok az 57 5.5 12 3.8 
Kısmen 232 22.5 47 14.9 
Oldukça 487 47.2 173 54.7 
Çok 244 23.6 80 25.3 
Toplam 1032 100.0 316 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.87 3.99 
Standart Sapma 0.877 0.818 

X1-X2= -0.12   sd= 1346   p=0.021* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Tabloda görüldüğü gibi öğretmenlerin %47.2’si, okul yöneticilerinin %54.7’si “Oldukça” 
düzeyinde; öğretmenlerin %23.6’sı, okul yöneticilerinin %25.3’ü “Çok” düzeyinde; 
öğretmenlerin %22.5’i, okul yöneticilerinin %14.9’u “Kısmen” düzeyinde eğitim-öğretimde 
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meydana gelen olumsuzlukların, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısında 
değerlendirildiğini belirtmişlerdir. Öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerinin aritmetik ortalaması; 
öğretmenlerde ( × 1=3.87) ve okul yöneticilerinden ( × 2=3.99) “Oldukça” seçeneğinde olduğu 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.877), okul yöneticilerinde (SS2=0.818)’dir. 
Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, gruplar arasında manidar bir farkın bulunduğu (p=0.021) görülmektedir. 

Eğitim-öğretimde meydana gelen olumsuzluklar, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu 
toplantısında yeterli düzeyde değerlendirilmekte olduğu, öğretmen ve okul yöneticilerinden elde 
edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. 

3.5.3.3. “Okulun Yıl Sonu Raporu” Sonuçlarından Okulların Bilgilendirilmesi  

İlköğretim okullarında öğretim yılının sona ermesiyle zümre öğretmenleri, öğretim yılını 
değerlendiren bir rapor hazırlarlar. Bu raporda ders programları, mevzuat, ders araç-gereci, 
yöntem ve teknikler, okul ve dersliklerdeki fiziki durumlar ve öğrenci başarı düzeyi 
değerlendirilir. Olumlu uygulamaların devamını, eksiklik ve olumsuzluk olarak değerlendirilen 
durumların giderilmesini sağlamak üzere okul yönetimine, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ve 
Bakanlığa önerilerde bulunurlar. Eğitim-öğretimde olumlu gelişme sağlanan uygulamalar ile 
eksiklik ve olumsuzluk olarak belirledikleri durumlar için model ve çözüm üretirler. Araştırma, 
inceleme ve uygulama projelerini hazırlar, öğretmenler kurulunda görüşülmesini sağlarlar. 
Zümre öğretmenlerinden gelen raporlar Okul Gelişim ve Yönetim ekibi tarafından birleştirir. 
Sunulan projeleri incelenir ve okulun yıl sonu raporu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, 
değerli bulunan projelerle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğerleri “mesleki 
çalışma” dosyasına konur. İl millî eğitim müdürlükleri, raporları ve projeleri değerlendirir ve 
ortak bir rapor hâlinde Bakanlığa gönderir. Gönderilen bu raporların sonuçlarından okulların 
haberdar olmasına ilişkin grupların görüşleri Tablo 49’da yer almaktadır. 

Tablo 49 
İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleriyle Bakanlığa Gönderilen “Okulun Yıl Sonu Raporu” ile 

İlgili Sonuçlarından Okulların Bilgilendirilmesi  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 187 18.4 53 16.9 
Çok az 233 23.0 71 22.6 
Kısmen 312 30.7 97 30.9 
Oldukça 202 19.9 68 21.6 
Çok 81 8.0 25 8.0 
Toplam 1015 100.0 314 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.76 2.81 
Standart Sapma 1.195 1.186 

X1-X2= -0.05   sd= 1327   p= 0.504 

Tabloya göre öğretmenlerin %30.7’si, okul yöneticilerinin %30.9’u “Kısmen” düzeyinde; 
öğretmenlerin %23’ü, okul yöneticilerinin %22.6’sı “Çok az” düzeyinde; öğretmenlerin 
%19.9’u, okul yöneticilerinin %21.6’sı “Oldukça” düzeyinde ilçe/il millî eğitim müdürlükleriyle 
bakanlığa gönderilen “okulun yıl sonu raporu” sonuçlarından okulların bilgilendirildiğini 
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belirtmişlerdir. Öğretmen ve okul yöneticileri görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerin 
( × 1=2.76) ve okul yöneticilerinin ( × 2=2.81) “Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. 
Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.195), okul yöneticilerinde (SS2=1.186)’dır. Buna göre 
okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Gruplara ait görüşler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için 
yapılan t-testi sonuçlarına göre, öğretmenler ile okul yöneticileri arasında manidar bir farkın 
olmadığı, her iki grubunda konuyla ilgili aynı şeyi düşündükleri anlaşılmaktadır (p=0.504). 

Okulların hazırlayıp makama sundukları “Okulun Yıl Sonu Raporu” sonucundan  
kendilerine sunulacak tavsiye, yönlendirme ve hedefler, hem eğitim öğretim açısından olumlu 
gelişme sağlayacak hem de öğretmenleri çalışma açısından motive edecektir. Elde edilen 
verilerden öğretmen ve okul yöneticilerinin yeterince bilgilendirilmedikleri anlaşılmaktadır. 

3.5.3.4. Seminer Konularının Hazırlığı İçin Verilen Süre 

İlköğretim okullarında çalışan öğretmenler, okulların kapanmasından 1 Temmuza kadarki 
zaman içinde, okullarında kendilerine verilen seminer konularıyla ilgili çalışırlar. Seminer 
konularının hazırlanmasında, öğretmenlere verilen sürenin yeterliliğine ilişkin grupların vermiş 
olduğu görüşler Tablo 50’de yer almaktadır. 

Tablo 50 
Öğretim Yılı Sonunda Verilen Seminer Konularının Hazırlığı İçin, Öğretmenlere verilen 

Sürenin Yeterliliği  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 31 3.1 10 3.2 15 4.9
Çok az 83 8.2 38 12.1 89 29.2
Kısmen 217 21.4 83 26.6 109 35.7
Oldukça 429 42.2 129 41.2 81 26.6
Çok 255 25.1 53 16.9 11 3.6
Toplam 1015 100.0 313 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 3.78 3.57 2.95 
Standart Sapma 1.010 1.011 0.948 

F= 81.931   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Öğretim yılı sonunda okulların kapanmasından 1 Temmuza kadarki zaman içinde, 
seminer konularının hazırlığı için öğretmenlere verilen sürenin yeterliliğiyle ilgili öğretmenlerin 
%42.2’si “Oldukça”, %25.1’i “Çok”, %21.4’ü “Kısmen” düzeyinde; okul yöneticilerinin 
%41.2’si “Oldukça”, %26.6’sı “Kısmen”, %16.9’u “Oldukça” düzeyinde; müfettişlerin %35.7’si 
“Kısmen”, %29.2’si “Çok az”, 26.6’sı “Oldukça” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Grup 
görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.78) ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.57) 
“Oldukça” seçeneğinde, müfettişlerde ( × 3=2.95) “Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. 
Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.010), okul yöneticilerinde (SS2=1.011), müfettişlerde 
(SS3=0.948 dir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 
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Grup görüşlerine ilişkin aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre; aralarında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu 
belirlenmiştir (p=0.000). Manidar fark bulunan grupların tespiti için Scheffie testi yapılmıştır. 
Scheffie testi sonucuna göre öğretmen-okul yöneticisi (p=0.004), öğretmen- müfettiş 
(p=0.000), okul yöneticisi- müfettiş (p=0.000) arasında manidar bir farkın olduğu 
görülmektedir. 

Elde edilen görüşlerden, öğretmenlerin öğretim yılı sonunda okullarında yapmakta 
oldukları seminer çalışmalarında verilen sürenin konuyu hazırlama açısından yeterli olduğu 
anlaşılmaktadır. 

3.5.3.5. Aynı Seminer Konularının Birden Fazla Öğretmene Verilmesi  

Öğretim yılı sonunda okulda yapılan seminer çalışmalarında, konular öğretmenlerin 
sayısal durumu da dikkate alınarak, okul müdürü tarafından tek olarak verildiği gibi aynı konu 
grup olarak ta verilmektedir. Tablo 51’de aynı seminer konularının birden fazla öğretmene 
verilmesinin yararına ilişkin grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 51 
Öğretim Yılı Sonunda, Aynı Seminer Konularının Birden Fazla Öğretmene Verilmesinin 

Yararı  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 118 11.6 41 13.1 32 10.8
Çok az 151 14.8 67 21.4 97 32.8
Kısmen 232 22.8 91 29.1 110 37.2
Oldukça 371 36.4 93 29.7 55 18.5
Çok 146 14.3 21 6.7 2 0.7
Toplam 1018 100.0 313 100.0 296 100.0
Aritmetik Ortalama 3.27 2.96 2.66 
Standart Sapma 1.216 1.143 0.926 

F= 35.608   p= 0.000* 
*:  0.05 düzeyinde manidar 

Tabloya göre, gruplardan öğretmenlerin %50.7’si “Oldukça” ve “Çok”; okul 
yöneticilerinin %50.5’i, müfettişlerin %70’i “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde öğretim yılı 
sonunda okullarda yapılan seminerlerde, aynı konuların grup olarak birden fazla öğretmene 
verilmesinin yararlı olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması 
öğretmenlerde ( × 1=3.27), okul yöneticilerinde (× 2=2.96) ve müfettişlerde ( × 3=2.66) “Kısmen” 
seçeneğinde görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.216), okul yöneticilerinde 
(SS2=1.143), müfettişlerde (SS3=0.926)’dır. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen 
ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşlerine ilişkin aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre; grupların aralarında 0.05 düzeyinde manidar bir 
farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Manidar fark bulunan grupların tespiti için yapılan 
Scheffie testi sonucuna göre öğretmen-okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen- müfettiş 



 

 63

(p=0.000), okul yöneticisi- müfettiş (p=0.006) arasında manidar bir farkın bulunduğu 
görülmektedir. 

Öğretmenlerin öğretim yılı sonunda okullarda yaptıkları seminerlerde, aynı konuyu 
birden fazla öğretmene  grup olarak verilmesini faydalı bulmamaktadırlar. Bunun, bu tür grup  
çalışmalarında bazı öğretmenlerin isteksiz davranıp çalışmayı diğer arkadaşlarına yükleyeceği 
düşüncesinden kaynaklanabileceği söylenebilir. 

3.5.3.6. Seminer Çalışmalarının, Öğretmenlerin Mesleki Verimliliğinin Artmasına 
Katkısı  

Tablo 52’de, öğretim yılı sonunda okullarda yapılan seminer çalışmalarının, 
öğretmenlerin mesleklerinde verimliliğin artmasına katkı sağlamasına ilişkin grupların görüşleri 
yer almaktadır. 

Tablo 52 
Öğretim Yılı Sonunda yapılan Seminer Çalışmalarının, Öğretmenlerin Mesleklerinde 

Verimliliğin Artmasına Katkısı  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 189 18.3 31 9.9 33 10.9
Çok az 233 22.6 92 29.3 123 40.3
Kısmen 350 33.9 116 36.9 114 37.4
Oldukça 211 20.5 61 19.4 30 9.8
Çok 48 4.7 14 4.5 5 1.6
Toplam 1031 100.0 314 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 2.71 2.79 2.51 
Standart Sapma 1.124 1.010 0.874 

F= 5.890   p= 0.003* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Anketi cevaplandıran gruplardan öğretmenlerin %56.5’i, okul yöneticilerinin %66.2’si, 
müfettişlerin %77.7’si “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde öğretim yılı sonunda okullarda yapılan 
seminer çalışmalarının, öğretmenlerin mesleklerinde verimliliğin artmasına katkı sağladığı 
görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.71), okul 
yöneticilerinde × 1=2.79) “Kısmen” seçeneğinde, müfettişlerde ( × 3=2.51) “Çok az” seçeneğinde 
olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.124), okul yöneticilerinde 
(SS2=1.010), müfettişlerde (SS3=0.874)’tür. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen 
ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşlerine ilişkin aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre; aralarında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu 
belirlenmiştir (p=0.000). Manidar fark bulunan grupların tespiti için Scheffie testi yapılmıştır. 
Scheffie testi sonucuna göre öğretmen- müfettiş (p=0.020), okul yöneticisi- müfettiş (p=0.004) 
arasında manidar bir fark bulunurken, öğretmen ile okul yöneticisi (p=0.438) arasında manidar 
bir fark bulunmamaktadır. 
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Elde edilen bulgulardan; öğretim yılı sonunda öğretmenlerin okullarında yaptıkları 
seminer çalışmalarının mesleklerine katkı sağlamadığı anlaşılmaktadır. Bunun, çalışma için 
belirlenen konuların öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarına uygun olmamasından 
kaynaklanabileceği düşünülebilir. Tablo 15’te “Öğretim yılı başında ve sonunda öğretmenlerin 
yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı buluyor musunuz?” sorusuna öğretmen, okul yöneticisi 
ve müfettişlerin yarısı “Konular ihtiyaca uygun belirlenirse yararlı olacaktır.” cevabı, bu 
düşünceyi doğrular niteliktedir. 

3.5.3.7. Seminer Konusu Hakkında, Kaynağa Ulaşma, İstenilen Bilgileri Bulma, 
Bunları Raporlaştırma Konusunda Öğretmenlerin Yeterliliği  

Tablo 53’te, öğretmenlerin öğretim yılı sonunda verilen seminer konusu hakkında, 
kaynağa ulaşma, istenilen bilgileri bulma, bunları raporlaştırma konusunda kendilerini yeterli 
görmelerine ilişkin grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 53 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Sonunda Verilen Seminer Konusu Hakkında, Kaynağa Ulaşma, 
İstenilen Bilgileri Bulma, Bunları Raporlaştırma Konusunda Kendilerini Yeterli Görmeleri  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 17 1.7 14 4.5 
Çok az 85 8.3 79 25.3 
Kısmen 264 25.6 120 38.5 
Oldukça 495 48.1 85 27.2 
Çok 168 16.3 14 4.5 
Toplam 1029 100.0 312 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.69 3.02 
Standart Sapma 0.897 0.942 

X1-X2= 0.67   sd= 1339   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Tabloya göre, öğretmenlerin %64.4’ü, okul yöneticilerinin %31.7’si “Oldukça” ve “Çok” 
düzeyinde; öğretmenlerin %33.9’u, okul yöneticilerinin %63.8’i “Çok az” ve “Kısmen” 
düzeyinde verilen seminer konusu ile ilgili kaynağa ulaşma, istenilen bilgileri bulma, bunları 
raporlaştırmada öğretmenleri yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik 
ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.69) “Oldukça” okul yöneticilerinde ( × 2=3.02) “Kısmen” 
seçeneğinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.897), okul 
yöneticilerinde (SS2=0.942)’dir. Buna göre öğretmen görüşleri, kendi içinde okul yöneticisi 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Gruplara ait görüşler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için 
yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında manidar bir farkın bulunduğu (p=0.000) 
görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlardan, seminer konusunun hazırlanması ve raporlaştırılmasında; 
öğretmenlerin yarıdan fazlası kendilerini yeterli bulurken, okul yöneticilerinin yarıdan fazlası bu 
konuda öğretmenleri yeterli bulmamaktadır. 
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3.5.4.  OKULLARDAKİ FİZİKİ ORTAMIN, ÖĞRETİM MATERYALLERİ-NİN, 
ZAMAN VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN, MESLEKİ YETERLİLİKLER 
KAZANDIRMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  

Bu bölümde, ankete cevap veren öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin okullardaki 
fiziki ortamın, öğretim materyallerinin, zaman ve çevresel faktörlerin, öğretmenlere mesleki 
yeterlilik kazandırmadaki etkililiğine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

3.5.4.1. Okulun Fiziki Ortamının Öğretmenlerin Seminer Çalışmasına Katkısı  

Öğretmenler mesleki çalışmalarını (seminer) okullarında yapmaktadırlar. Bu 
çalışmalarda fiziki ortamın (çalışma salonunun genişliği, aydınlatma, ısı vb) öğretmenlerin 
seminer çalışmalarına katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin gruplara ait görüşler Tablo 54’te yer 
almaktadır. 

Tablo 54 
Okulun Fiziki Ortamının (çalışma salonunun genişliği, aydınlatma, ısı vb.) Öğretmenlerin 

Seminer Çalışmalarında Olumlu Katkı Sağlaması  

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 106 10.3 30 9.5 
Çok az 157 15.3 52 16.4 
Kısmen 273 26.6 76 24.1 
Oldukça 341 33.2 98 31.0 
Çok 151 14.6 60 19.0 
Toplam 1028 100.0 316 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.27 3.34 
Standart Sapma 1.189 1.227 

X1-X2= -0.07   sd= 1342   p= 0.372 

Ankete cevaplandıran gruplardan öğretmenlerin %47.8’i, okul yöneticilerinin %50’si 
“Oldukça” ve “Çok” düzeyinde ; öğretmenlerin %41.9’u, okul yöneticilerinin %40.5’i “Çok az” 
ve “Kısmen” düzeyinde okullardaki fiziki ortamın (çalışma salonunun genişliği, aydınlatma, ısı 
vb) öğretmenlerin seminer çalışmalarına katkı sağladığı görüşünü belirtmişlerdir. Öğretmen ve 
okul yöneticilerinin görüşlerine ait aritmetik ortalamaya baktığımızda öğretmenlerde ( × 1=3.27) 
ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.34) “Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. Standart sapma 
öğretmenlerde (SS1=1.189), okul yöneticilerinde (SS2=1.227)’dir. Buna göre öğretmen görüşleri, 
kendi içinde okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır.  

Gruplara ait görüşler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için 
yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında manidar bir farkın bulunmadığı (p=0.372),  yani 
her iki grup konuyla ilgili aynı görüşleri paylaştığı görülmektedir. 

Elde edilen bulgulardan, okulların fiziki ortamı öğretmenlerin seminer çalışması 
yapmalarına uygun olmadığı (kısmen) anlaşılmaktadır. 

3.5.4.2. Okulda Yapılan Seminer Çalışmalarında, Öğretmenlerin Kullandıkları 
Materyallerin Yeterliliği  

Seminer çalışmalarında materyal önemlidir. Tablo 55’te öğretim yılı başında ve sonunda 
okulda yapılan seminer çalışmalarında, öğretmenlerin kullandıkları materyallerin yeterliliğiyle 
ilgili gruplara ait görüşler yer almaktadır. 
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Tablo 55 
Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Okulda Yapılan Seminer Çalışmalarında, Öğretmenlerin 

Kullandıkları Materyallerin Yeterliliği  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f %

Hiç 71 6.9 15 4.7 20 6.6
Çok az 199 19.5 56 17.8 157 51.5
Kısmen 413 40.4 121 38.3 97 31.8
Oldukça 263 25.7 100 31.6 31 10.1
Çok 77 7.5 24 7.6 - -
Toplam 1023 100.0 316 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 3.07 3.20 2.46 
Standart Sapma 1.013 0.976 0.764 

F= 57.904   p= 0.000* 
: 0.05 düzeyinde manidar  

Tabloya göre öğretmenlerin %59.9’u, okul yöneticilerinin %56.1’i, müfettişlerin %83.3’ü 
“Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %33.2’si, okul yöneticilerinin %39.2’si 
müfettişlerin %10.1’i “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde öğretim yılı başında ve sonunda okulda 
yapılan seminer çalışmalarında, öğretmenlerin kullandıkları materyallerin yeterli olduğu 
görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.07) ve 
okul yöneticilerinde (× 2=3.20) “Kısmen” seçeneğinde, müfettişlerde ( × 3=2.46) “Çok az” 
seçeneğinde yer almaktadır. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.031), okul yöneticilerinde 
(SS2=0.976), müfettişlerde (SS3=0.764)’tür. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen 
ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşlerine ilişkin aritmetik ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre; aralarında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu 
belirlenmiştir (p=0.000). Manidar fark bulunan grupların tespiti için Scheffie testi yapılmıştır. 
Scheffie testi sonucuna göre öğretmen- müfettiş (p=0.000), okul yöneticisi- müfettiş (p=0.000) 
arasında manidar bir fark bulunurken, öğretmen-okul yöneticisi (p=0.146) arasında manidar bir 
fark görülmemektedir. Konuyla ilgili öğretmen ve okul yöneticileri aynı düşünmektedirler. 

Elde edilen sonuçlara göre, öğretim yılı başında ve sonunda okulda yapılan seminer 
çalışmalarında, öğretmenlerin kullandıkları materyallerin “Kısmen” yeterli olduğu 
anlaşılmaktadır.  

3.5.4.3. Yıllık Çalışma Programlarında, Gelişen Teknolojik İmkanlardan 
Yararlanma  

Tablo 56’da öğretmenlerin yıllık çalışma programlarında, gelişen teknolojik imkânlardan 
yararlanmalarına ilişkin anketi cevaplandıran grupların görüşleri yer almaktadır. 

Öğretmenlerin yıllık çalışma programlarında gelişen teknolojik imkanlardan 
yararlanmalarıyla ilgili olarak müfettişlerin %85.4’ü, okul yöneticilerinin %56.7’si, 
öğretmenlerin %47.6’sı “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %48.6’sı okul 
yöneticilerinin %42’si müfettişlerin %10.9’u “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde yeterli bulduklarını 
belirtmişlerdir. 
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Tablo 56 
Öğretmenlerin Yıllık Çalışma Programlarında, Gelişen Teknolojik İmkanlardan 

Yararlanmaları  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 39 3.8 4 1.3 11 3.6
Çok az 135 13.1 54 17.1 142 47.0
Kısmen 355 34.5 125 39.6 116 38.4
Oldukça 360 35.0 104 32.8 33 10.9
Çok 140 13.6 29 9.2 - -
Toplam 1029 100.0 316 100.0 302 100.0
Aritmetik Ortalama 3.41 3.32 2.57 
Standart Sapma 1.003 0.906 0.734 

F= 96.338   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Grup görüşlerin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.41) “Oldukça”,  okul 
yöneticilerinde (× 2=3.32) “Kısmen”, müfettişlerde ( × 3=2.57) “Çok az” seçeneğinde yer 
almaktadır. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.003), okul yöneticilerinde (SS2=0.906), 
müfettişlerde (SS3=0.734)’tür. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul 
yöneticisi görüşlerine göre daha özdeş olduğu görülmektedir. 

Grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın manidar olup, olmadığının belirlenmesi 
için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre grupların aralarında 0.05 anlamlılık 
düzeyinde manidar bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Hangi grupların arasında manidar 
fark bulunduğunun belirlenmesi için de Scheffe testi yapılmıştır. Bu test sonucunda öğretmen-
okul yöneticisi (p=0.226) arasında istatistiki açıdan manidar bir fark bulunmazken, müfettiş-
öğretmen (p=0.000), müfettiş-okul yöneticisi (p=0.000) arasında anlamlı bir farkın olduğu 
görülmektedir. 

Öğretmenler yıllık çalışma programlarında gelişen teknolojik imkanlardan 
yararlandıklarını belirtirken, okul yöneticileri ve müfettişler öğretmenlerden farklı 
düşünmektedirler. 

3.5.4.4. Okullardaki Yazılı ve görsel Yayınların Yeterliliği  

Yazılı ve görsel yayınlar, eğitim ve öğretim açısından öğretmenlerin vazgeçemeyeceği 
kaynaklardır. Bu kaynakların okullarda yeterince bulunup bulunmadığına ilişkin anketi 
cevaplandıranların görüşleri Tablo 57’de yer almaktadır. 

Tabloya göre öğretmenlerin %56.4’ü, okul yöneticilerinin %52.1’i, müfettişlerin %76.8’i 
“Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %37.4’ü, okul yöneticilerinin %46.3’ü, 
müfettişlerin %19.6’sı “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde öğretmenlerin yararlanacağı yazılı ve 
görsel yayınların, okullarda yeterli olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Grup görüşlerin aritmetik 
ortalaması öğretmen ( × 1=3.16), okul yöneticileri ( × 2=3.35) ve müfettişlerde ( × 3=2.80) 
“Kısmen”, seçeneğinde yer almaktadır. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.024), okul 
yöneticilerinde (SS2=0.929), müfettişlerde (SS3=0.818)’dir. Bu sonuca göre müfettiş görüşleri, 
kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 
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Tablo 57 
Öğretmenlerin Yararlanacağı Yazılı ve görsel Yayınların Okullardaki Yeterliliği  

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 64 6.2 5 1.6 11 3.6
Çok az 185 18.0 56 17.8 103 33.8
Kısmen 394 38.4 108 34.3 131 43.0
Oldukça 291 28.4 117 37.1 57 18.6
Çok 92 9.0 29 9.2 3 1.0
Toplam 1026 100.0 315 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 3.16 3.35 2.80 
Standart Sapma 1.024 0.929 0.818 

F= 26.177   p= 0.000* 

*: 0.05 düzeyinde manidar  

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna gör,e gruplar aralarında 0.05 
düzeyinde manidar bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Hangi grupların arasında manidar 
fark bulunduğunun tespiti için Scheffe testi yapılmıştır. Bu test sonucunda öğretmen-okul 
yöneticisi (p=0.011), öğretmen-müfettiş (p=0.000), müfettiş-okul yöneticisi (p=0.000) 
arasında istatistiki açıdan manidar bir fark bulunmaktadır. 

Anketi cevaplandıran grupların görüşlerinden, öğretmenlerin yararlanacağı yazılı ve 
görsel yayınların okullarda “Kısmen” düzeyinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

3.5.4.5. Öğretmenlerin Mesleki ve Teknolojik Yeniliklerden Haberdar Olmasını 
Sağlayacak Kaynakların Okullara Kazandırılması 

Yöneticilerin, öğretmenlerin mesleki ve teknolojik yeniliklerden haberdar olmasını 
sağlayacak kitap, dergi, vcd vb. kaynakları imkânlar ölçüsünde okullara kazandırmasıyla ilgili 
grupların görüşleri Tablo 58’de yer almaktadır. 

Tablo 58 
Okul Yöneticilerinin, Öğretmenlerin Mesleki ve Teknolojik Yeniliklerden Haberdar 

Olmasını Sağlayacak Kitap, Dergi VCD vb. Kaynakları, İmkanlar Dahilinde Okullara 
Kazandırması  

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 52 5.0 9 2.9 11 3.6
Çok az 161 15.6 32 10.2 98 32.1
Kısmen 318 30.8 108 34.3 141 46.2
Oldukça 363 35.1 117 37.1 53 17.4
Çok 139 13.5 49 15.5 2 0.7
Toplam 1033 100.0 315 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 3.36 3.52 2.79 
Standart Sapma 1.056 0.969 0.791 

F= 49.467   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  
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Okul yöneticilerin, öğretmenlerin meslekî ve teknolojik yeniliklerden haberdar olmasını 
sağlayacak kitap, dergi vcd vb. kaynakları imkânlar ölçüsünde okullara kazandırmasıyla ilgili 
olarak anketi cevaplayan gruplardan öğretmenlerin %48.5’i, okul yöneticilerinin %52.6’sı, 
müfettişlerin %18.1’i “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde; öğretmenlerin %46.4’ü, okul 
yöneticilerinin %44.5’i, müfettişlerin %78.3’ü “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=3.36) ve müfettişlerde 
( × 3=2.79) “Kısmen”, okul yöneticilerinde (× 2=3.52) “Oldukça” seçeneğinde yer almaktadır. 
Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.056), okul yöneticilerinde (SS2=0.969), müfettişlerde 
(SS3=0.791)’dir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin aritmetik ortalamaları arasındaki farkın 
manidar olup olmadığının belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, 
gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmüştür (p=0.000). Hangileri 
arasında manidar fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-
okul yöneticisi (p=0.045), öğretmen-müfettiş (p=0.000), müfettiş-okul yöneticisi (p=0.000) 
arasında manidar bir fark bulunduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin meslekî ve teknolojik yeniliklerden haberdar olmasını sağlayacak kitap, 
dergi vcd vb. kaynakları, imkanlar ölçüsünde yöneticiler tarafından okullara kazandırmasını; 
öğretmen ve müfettişler yetersiz (kısmen) görürken, okul yöneticileri yeterli (oldukça) 
görmektedirler.  

3.5.4.6. Öğretmenlerin Mesleki Yayınlara Ulaşabilmeleri  

Bir ülkede bilim ve teknolojinin motoru öğretmenlerdir. Öğretmenler kendilerini 
yeniledikçe ve geliştirdikçe yetiştirdikleri öğrencilerin de kalitesi artacaktır. Öğretmenler 
kendilerini geliştirmeye vesile olan mesleki yayınlara ne ölçüde ulaştıklarına ilişkin görüşleri 
Tablo 59’da yer almaktadır. 

Tablo 59 
Öğretmenlerin Meslekî Yayınlara Ulaşabilmeleri  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen 

f % 
Hiç 42 4.1 
Çok az 171 16.7 
Kısmen 419 40.8 
Oldukça 313 30.4 
Çok 82 8.0 
Toplam 1027 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.22 
Standart Sapma 0.953 

Tabloya göre anketi cevaplandıran öğretmenlerin %40.8’i “Kısmen”, %30.4’ü 
“Oldukça”, %16.7’si “Çok az” düzeyinde meslekleriyle ilgili yayınlara ulaşabildikleri görüşünü 
belirtmişlerdir. Grubunun aritmetik ortalaması ( × 1=3.22) “Kısmen” seçeneğinde görülmektedir. 
Standart sapması (SS1=0.953) tür. 
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Elde edilen bulgulardan, öğretmenlerin mesleki yayınlara “Kısmen” derecesinde 
ulaştıkları anlaşılmaktadır. 

3.5.4.7. Öğretmenlerin Mesleki Yayınlardan Yararlanmaları  

Tablo 60 ta, öğretmenlerin mesleki yayınlardan yararlanmalarına ilişkin grupların 
görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 60 
Öğretmenlerin Meslekî Yayınlardan Yararlanmaları  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 36 3.5 15 4.7 
Çok az 162 15.8 75 23.8 
Kısmen 437 42.6 136 43.0 
Oldukça 327 31.8 77 24.4 
Çok 65 6.3 13 4.1 
Toplam 1027 100.0 316 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.22 2.99 
Standart Sapma 0.907 0.915 

X1-X2= 0.22   sd= 1341   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Tabloya göre öğretmenlerin %42.6’sı, okul yöneticilerinin %43’ü “Kısmen” düzeyinde; 
öğretmenlerin %31.8’i, okul yöneticilerinin %24.4’ü “Oldukça” düzeyinde, öğretmenlerin 
%15.8’i, okul yöneticilerinin %23.8’i “Çok az” düzeyinde öğretmenlerin mesleki yayınlardan 
yararlandıkları görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde 
( × 1=3.22) ve okul yöneticilerinde ( × 2=2.99) “Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. 
Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.907), okul yöneticilerinde (SS2=0.915)’tir. Buna göre 
öğretmen görüşleri, kendi içinde okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır.  

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunduğu (p=0.000) 
görülmektedir. 

Elde edilen verilerden, ilköğretim okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin mesleki 
yayınlardan yeterli ölçüde (kısmen) yararlanmadıkları anlaşılmaktadır. 

3.5.4.8. Çevrenin Kültürel Durumu ve Sosyo Ekonomik Yapısının Öğretmenlerin 
Mesleki Yeterliliklerinin Gelişmesine Katkısı  

Tablo 61’de, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin gelişmesine çevrenin kültürel ve 
sosyo ekonomik yapısının katkısı olup olmadığına ilişkin grupların görüşleri yer almaktadır. 

Ankete cevaplayan gruplardan öğretmenlerin %45.3’ü, okul yöneticilerinin %44.4’ü 
“Oldukça” ve “Çok” düzeyinde; öğretmenlerin %44’ü, okul yöneticilerinin %50.4’ü “Çok az” ve 
“Kısmen” düzeyinde öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin gelişmesine, çevrenin kültürel ve 
sosyo ekonomik yapısının katkı sağladığı görüşünü belirtmişlerdir. Öğretmen ve okul 
yöneticilerinin konuya ilişkin aritmetik ortalamasına baktığımızda; öğretmenlerde ( × 1=3.21) ve 
okul yöneticilerinde ( × 2=3.29) “Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 61 
Çevrenin Kültürel Durumu ve Sosyo Ekonomik Yapısının Öğretmenlerin Meslekî 

Yeterliliklerinin Gelişmesine Katkısı  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 110 10.7 16 5.2 
Çok az 197 19.2 54 17.1 
Kısmen 254 24.8 105 33.3 
Oldukça 299 29.2 104 33.0 
Çok 165 16.1 36 11.4 
Toplam 1025 100.0 315 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.21 3.29 
Standart Sapma 1.231 1.041 

X1-X2= -0.08   sd= 1338   p= 0.261 

Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.231), okul yöneticilerinde (SS2=1.041)’dir. Buna 
göre öğretmen görüşleri, kendi içinde okul yöneticisi görüşlerine göre daha özdeştir  

Gruplara ait görüşler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için 
yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunmadığı 
(p=0.261) görülmektedir. 

Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin 
gelişmesine çevrenin kültürel ve sosyo ekonomik yapısının “kısmen” düzeyinde katkısının 
olduğu anlaşılmaktadır. 

3.5.4.9. Okulun Fiziki Yapısının, Öğretmenlerin Yaratıcı Görüş ve Önerilerinin 
Uygulanmasına uygunluğu  

Öğretmenlerin yaratıcı görüş ve önerilerinin uygulanmasına, okulun fiziki yapısının 
uygunluğuna dair öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri Tablo 62’de yer almaktadır. 

Tablo 62 
Okulun Fiziki Yapısının, Öğretmenlerin Yaratıcı Görüş ve Önerilerinin Uygulanmasına 

Uygunluğu  

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 106 10.3 20 6.3 
Çok az 243 23.6 71 22.5 
Kısmen 337 32.8 115 36.4 
Oldukça 253 24.6 81 25.6 
Çok 90 8.7 29 9.2 
Toplam 1029 100.0 316 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.98 3.09 
Standart Sapma 1.116 1.047 

X1-X2= -0.11   sd= 1343   p= 0.120 
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Tabloya göre öğretmenlerin %56.4’ü, okul yöneticilerinin %78.9’unun “Çok az” ve 
“Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %33.3’ü, okul yöneticilerinin %34.8’i “Oldukça” ve “Çok” 
düzeyinde okulun fiziki yapısının öğretmenlerin yaratıcı görüş ve önerilerinin uygulanmasına 
uygun olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Grup görüşlerine ait aritmetik ortalama öğretmenlerde 
( × 1=2.98) ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.09) “Kısmen” seçeneğinde görülmektedir. Standart 
sapma öğretmenlerde (SS1=1.116), okul yöneticilerinde (SS2=1.047)’dir. Buna göre okul 
yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir 
farkın bulunmadığı (p=0.120) yani öğretmen ve okul yöneticilerinin  konuyla ilgili aynı görüşü 
paylaştıkları anlaşılmaktadır. 

Elde edilen bulgulara göre öğretmen ve okul yöneticileri, okulun fiziki yapısının 
öğretmenlerin yaratıcı görüş ve önerilerini uygulamaya yeterli olmadığı (kısmen) görüşünü 
paylaşmaktadırlar. 

3.5.5. ÖĞRETMENLERİN MESLKİ YETERLİLİK KAZANMALARINDA, 
OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN KATKISINA 
İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Bu bölümde, ankete cevap veren öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin öğretmenlerin 
mesleki yeterlilik kazanmalarında, okul yöneticilerinin ve ilköğretim müfettişlerinin katkısıyla 
ilgili görüşleri yer almaktadır. 

3.5.5.1. Seminer Çalışmalarındaki Performansın Değerlendirilmesi  

Tablo 63’te, Öğretmenlerin seminer çalışmalarındaki performansının, okul yöneticileri 
tarafından değerlendirmesiyle ilgili, grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 63 
Okul Yöneticileri Tarafından Öğretmenlerin Seminer Çalışmalarındaki 

Performansımın Değerlendirilmesi  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 84 8.3 8 2.6 
Çok az 176 17.4 60 19.3 
Kısmen 356 35.0 131 42.1 
Oldukça 332 32.6 91 29.2 
Çok 66 6.7 21 6.8 
Toplam 1014 100.0 311 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.12 3.18 
Standart Sapma 1.039 0.910 

X1-X2= -0.06   sd= 1323   p= 0.288* 
*: 0.05 düzeyinde manidar değil 

Tabloya göre öğretmenlerin %52.4’ü, okul yöneticilerinin %61.4’ü “Çok az” ve 
“Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %49.3’ü, okul yöneticilerinin %36’sı “Oldukça” ve “Çok” 
düzeyinde öğretmenlerin seminer çalışmalarındaki performansının, okul yöneticileri tarafından 
değerlendirildiği görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde 
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( × 1=3.12) ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.18) “Kısmen” seçeneğindedir. Standart sapma 
öğretmenlerde (SS1=1.039), okul yöneticilerinde (SS2=0.910)’dur. Buna göre okul yöneticisi 
görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir 
farkın bulunmadığı (p=0.288) yani grupların konuyla ilgili aynı görüşü paylaştıkları 
görülmektedir. 

Bulgulardan, öğretmenlerin seminer çalışmalarındaki performansının okul yöneticileri 
tarafından yeterince (kısmen) değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Bunun mesleki çalışma 
yönetmeliğinde, yöneticilere böyle bir sorumluluk verilmemesinden kaynaklanmış olabilir. 

3.5.5.2. Öğretmenlerin Okul Yönetimi Tarafından Ödüllendirilmesi  

Tebliğler Dergisinin Kasım 1999/2506 sayısında Millî Eğitim Bakanlığı Personeline 
Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergesinde teşekkür belgesi verilecekleri: a) 
Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlar, b) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili 
kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme türünde eser yayınlayanlar, c) Vazife 
malulü olarak emekli olanlar diye belirtmektedir. Okul müdürleri başarılı öğretmenlerini ilçe/il 
millî eğitim müdürlüklerine bildirir ve teşekkür belgesini almasını sağlar. Okul yöneticilerinin 
sözlü bir teşekkürü bile öğretmenin motivesini arttırır. Tablo 64’te başarılı öğretmenlerin, okul 
yönetimi tarafından sözlü veya yazılı olarak ödüllendirilmesine ilişkin grupların görüşleri yer 
almaktadır. 

Tablo 64 
Başarılı Öğretmenlerin, Okul Yönetimi Tarafından Sözlü Veya Yazılı Olarak Ödüllendirilmesi  

 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 151 14.9 6 1.9 
Çok az 205 20.1 29 9.3 
Kısmen 302 29.7 63 20.3 
Oldukça 258 25.3 148 47.6 
Çok 102 10.0 65 20.9 
Toplam 1018 100.0 311 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.96 3.76 
Standart Sapma 1.203 0.951 

X1-X2= -0.81   sd= 1327   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Anketi cevaplandıran gruplardan öğretmenlerin %49.8’i, okul yöneticilerinin %29.6’sı 
“Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %35.3’ü, okul yöneticilerinin %68.5’i 
“Oldukça” ve “Çok” düzeyinde okul yönetimi tarafından, başarılı öğretmenlerin sözlü veya 
yazılı olarak ödüllendirildiği görüşünü ifade etmişlerdir. Grup görüşlerinin ait aritmetik 
ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.96) “Kısmen”, okul yöneticilerinde ( × 2=3.76) “oldukça” 
seçeneğinde görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.203), okul yöneticilerinde 
(SS2=0.951)’dir. Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre 
daha tutarlıdır.  
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Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunduğu (p=0.000) görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre, öğretmenler kendilerinin başarılı çalışmalarında, yöneticiler 
tarafından “Kısmen” derecesinde ödüllendirildiğini belirtirken; okul yöneticileri “oldukça” 
derecesinde öğretmenleri ödüllendirdiklerini belirtmişlerdir. Yöneticilerin bu konudaki 
tutumlarını gözden geçirmelerinin faydalı olabileceği söylenebilir. 

3.5.5.3. Öğretmenlerin Mesleğiyle İlgili Konularda Yöneticilerin Etkinlikler Düzenlemesi 

Mesleki çalışma yönergesinde yönetici ve öğretmenler için; “Yılık çalışma programında 
belirtilen zamanlarda, üniversite, sivil toplum örgütleri ve ilköğretim müfettişlerinin öneri, 
destek ve katılımlarını sağlayarak mesleki yönden kendilerini ve personeli yenileyici ve 
geliştirici çalışmalar yaparlar.” denilmektedir. Tablo 65’te okul yöneticilerinin, öğretmenlerin 
meslekleriyle ilgili konularda seminer konferans veya kurs gibi etkinlikler düzenlemesine ilişkin 
grupların görüşler yer almaktadır. 

Tablo 65 

Yöneticilerin Okulda, Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili Konularda Seminer, 
Konferans Veya Kurs Gibi Etkinlikler Düzenlemesi  

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 220 21.6 39 12.6 
Çok az 239 23.5 80 25.6 
Kısmen 297 29.2 109 34.9 
Oldukça 189 18.6 73 23.4 
Çok 72 7.1 11 3.5 
Toplam 1017 100.0 312 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.66 2.80 
Standart Sapma 1.206 1.046 

X1-X2= -0.14   sd= 1327   p= 0.050* 
*: ≤0.05 düzeyinde manidar  

Tabloya göre öğretmenlerin %52.7’si, okul yöneticilerinin %60.5’i “Çok az” ve 
“Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %25.7’si, okul yöneticilerinin %26.9’u “Oldukça” ve “Çok” 
düzeyinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konularda seminer konferans 
veya kurs gibi etkinlikleri okullarında gerçekleştirdikleri görüşünü belirtmişlerdir. Grupların 
konuya ilişkin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.66) ve okul yöneticilerinde ( × 2=2.80) 
“Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.206), okul 
yöneticilerinde (SS2=1.046)’dır. Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir 
farkın bulunduğu (p=0.050) görülmektedir. 

Elde edilen verilerden okul yöneticileri okullarında, öğretmenlerin meslekleriyle ilgili 
konularda seminer konferans veya kurs gibi etkinlikleri “Kısmen” düzeyinde gerçekleştirildiği 
anlaşılmaktadır. Bunun, okulların alt yapısının bu etkinlikleri gerçekleştirmeye uygun 
olmamasından kaynaklanabileceği gibi, ülkemizde üniversite, sivil toplum örgütleri gibi 
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kuruluşların yeterince ülke geneline yaygınlaşmamış olması, dolayısıyla bunlardan gerekli 
desteği alamamasının da etkili olabileceği söylenebilir. 

3.5.5.4. Öğretmenler Arasında Sosyal İlişkilerin Geliştirilmesi  

Öğretmenler arası etkinlikler hem birbirleri arasında sevgi saygı bağını güçlendirir, hem 
de aralarında diyalogu geliştirmek suretiyle öğretmenin verimi ve motivesinin artmasına vesile 
olur. Bunu sağlayacakta okul yöneticileridir. Tablo 66’da okul yöneticilerinin, öğretmenler 
arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler (piknik, sportif faaliyetler, 
tiyatro vb.) düzenlemesine ilişkin grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 66 
Okul Yöneticilerinin, Öğretmenler Arasında Sosyal İlişkileri Geliştirmek Amacıyla 

Etkinlikler (piknik, sportif faaliyetler, tiyatro vb.) Düzenlemesi  

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 166 16.2 11 3.5 
Çok az 241 23.5 62 19.9 
Kısmen 262 25.6 88 28.2 
Oldukça 258 25.2 102 32.7 
Çok 98 9.5 49 15.7 
Toplam 1025 100.0 312 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.88 3.37 
Standart Sapma 1.227 1.077 

X1-X2= -0.49   sd= 1335   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar 

Tabloya göre öğretmenlerin %49.1’i, okul yöneticilerinin %48.1’i “Çok az” ve “Kısmen” 
düzeyinde; öğretmenlerin %25.2’si, okul yöneticilerinin %48.4’ü “Oldukça” ve “Çok” 
düzeyinde okul yöneticilerinin, öğretmenler arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla 
etkinlikler (piknik, sportif faaliyetler, tiyatro vb.) düzenlediği görüşünü belirtmişlerdir. Grup 
görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.88) ve okul yöneticilerinde ( × 2=3.37) 
“Kısmen” seçeneğinde olduğu görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.227), okul 
yöneticilerinde (SS2=1.077)’dir. Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen 
görüşlerine göre daha tutarlıdır.  

Öğretmen ve okul yöneticisi görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına göre, grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde manidar 
bir farkın bulunduğu (p=0.000) görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin, öğretmenler arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla 
gerçekleştirdikleri (piknik, sportif faaliyetler, tiyatro vb.) etkinliklerin yeterli düzeyde olmadığı 
(kısmen) grupların görüşlerinden anlaşılmaktadır. Bunun eğitim-öğretim döneminde iş 
yoğunluğundan kaynaklanabileceği gibi, yöneticilerin bu tür faaliyetleri düzenlemekte isteksiz 
olmalarından da kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

3.5.5.5. Okul Yöneticilerinin Çevre İle İletişimi  

Okul yöneticilerinin, muhtar, belediye başkanı, sosyal içerikli vakıf, dernek, sendika vb. 
kurumlarla kuracağı iletişim; okullarının fiziki yapısını iyileştirme, ekonomik durumları zayıf 
öğrencilere belli imkânlar sağlama gibi kazanımlar elde edilmesi açısından önem taşır. Tablo 
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67’de okul yöneticilerinin çevre ile (muhtar, eğitim ve sosyal içerikli vakıf, dernek, sendika vb.) 
iletişim kurma düzeyine ilişkin grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 67 
Okul Yöneticilerinin, Çevre İle (mahalle muhtarı, belediye başkanı, eğitim ve sosyal içerikli 

vakıf, dernek, sendika vb.) İletişim Kurma Düzeyi  
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 93 9.2 1 0.3 
Çok az 164 16.2 15 4.8 
Kısmen 292 28.9 72 23.2 
Oldukça 342 33.9 155 49.8 
Çok 119 11.8 68 21.9 
Toplam 1010 100.0 311 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.23 3.88 
Standart Sapma 1.136 0.812 

X1-X2= -0.65   sd= 1319   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin %45.7’si, okul yöneticilerinin %71.72si “Oldukça” 
ve “Çok” düzeyinde; öğretmenlerin %45.1’i, okul yöneticilerinin %28’i “Oldukça” ve “Çok ” 
düzeyinde okul yöneticilerinin çevre ile (muhtar, eğitim ve sosyal içerikli vakıf, dernek, sendika 
vb.) iletişim kurdukları görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması 
öğretmenlerde ( × 1=3.23) “Kısmen”, okul yöneticilerinde (× 2=3.88) “Oldukça” seçeneğinde 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.136), okul yöneticilerinde (SS2=0.812)’dir. 
Buna göre okul yöneticisi görüşleri, kendi içinde öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-
testi sonuçlarına göre, öğretmen ve okul yöneticileri görüşleri arasında 0.05 düzeyinde manidar 
bir farkın bulunduğu (p=0.000) görülmektedir. 

Elde edilen bulgulardan okul yöneticilerinin, çevre ile iletişim kurmaları öğretmenler 
tarafından“Kısmen”, okul yöneticileri tarafından “Oldukça” düzeyinde görülmektedir. Okul 
yöneticileri bu konuda daha esnek değerlendirme yapabileceği düşünebilir. 

3.5.5.6. Öğretim Yılı Başındaki Seminer Çalışmalarında Müfettişlerin Rehberliği  

Tebliğler Dergisinin 2521 sayısında, “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri 
Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi” de müfettişlerin öğretmenlere yapacağı rehberlik 
hizmetlerinden bazıları: 

a) Dershaneyi düzenleme, derse hazırlama ders araç ve gereçlerini bulundurma, 
kütüphane, kitaplık, laboratuar, atölye, bilgisayar dersliği ve salon gibi bölümleri kullanması ve 
öğrencilerine kullandırması, 

b) Yıllık Çalışma Programı, Yıllık, ünite, günlük ve ders plânlarını hazırlama, derse 
hazırlıklı gelme ve plânlı çalışması,  

c) Derslerin işlenişine uygun çeşitli yöntem ve teknikleri yerinde ve zamanında etkili 
kullanarak öğrencilere araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğretmesi, 
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f) Öğrencilere, programların öngördüğü bilgi, beceri değer yargıları ve olumlu 
alışkanlıklar kazandırmasını, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmesi,  

g) Öğrencilere rehberlik yapma bireysel farklılıkları dikkate alma, grup ve bireysel 
etkinliklere yöneltme, sorumluluk ve grup duygusu kazandırması olarak belirlenmiştir. 

Tablo 68’de öğretmenlerin öğretim yılı başında yaptığı seminer çalışmalarında, 
ilköğretim müfettişlerinin yaptığı rehberliğin yeterliliğiyle ilgili anketi cevaplandıranların 
görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 68 
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında Yaptığı Seminer Çalışmalarında, İlköğretim 

Müfettişlerinin Rehberliğin Yeterliliği  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 276 27.2 39 12.5 2 0.7
Çok az 304 29.9 102 32.8 48 15.7
Kısmen 291 28.6 102 32.8 133 43.6
Oldukça 120 11.8 51 16.4 112 36.7
Çok 25 2.5 17 5.5 10 3.3
Toplam 1016 100.0 311 100.0 305 100.0
Aritmetik Ortalama 2.32 2.69 3.26 
Standart Sapma 1.071 1.059 0.784 

F= 101.625   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Tabloya göre öğretmenlerin %58.5’i, okul yöneticilerinin %65.6’sı, müfettişlerin %59.3’ü “Çok 
az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %14.3’ü, okul yöneticilerinin %21.8’i, müfettişlerin 
%40’ı “Oldukça” ve “Çok düzeyinde öğretmenlerin öğretim yılı başında yaptığı seminer 
çalışmalarında, ilköğretim müfettişlerinin yaptığı rehberliğin yeterli olduğu görüşünü 
belirtmişlerdir. Grubun konuya ait görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde (× 1=2.32) 
“Çok az” seçeneğinde, okul yöneticilerinde ( × 2=2.69) ve müfettişlerde ( × 3=3.26) “Kısmen” 
seçeneğinde yer almaktadır. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.071), okul yöneticilerinde 
(SS2=1.059), müfettişlerde (SS3=0.784)’tür. Bu sonuca göre müfettiş görüşleri, kendi içinde 
öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Konuya ilişkin grupların aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın olup 
olmadığının belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, gruplar 
arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Hangi grupların 
arasında manidar fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-
okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen-müfettiş (p=0.000), müfettiş-okul yöneticisi (p=0.000) 
arasında istatistiki açıdan manidar bir farkın bulunduğu görülmektedir. 

Öğretim yılı başında öğretmenlerin yaptıkları seminer çalışmalarında, müfettişlerin 
rehberliğinin yeterli olmadığı anketi cevaplandıran her üç grubun belirttiği görüşlerden 
anlaşılmaktadır. Bunun nedenini müfettişlere Tablo 28’de sorulan “öğretmenlere yaptığınız 
rehberliğin yeterli olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?” sorusuna 
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kendilerinin “İş yükünün fazla olması ve hizmet bölgelerindeki öğretmen sayısının çokluğu 
(%62.4’ü) “ olarak göstermişlerdir. 

3.5.5.7. Öğretim Yılı İçinde Müfettişlerinin Öğretmenlere Rehberliği  

Tablo 69’da ilköğretim müfettişlerinin öğretim yılı içinde, öğretmenlere yaptığı 
rehberliğin yeterliliğine ilişkin grupların belirttikleri görüşler yer almaktadır. 

Tablo 69 
Öğretim Yılı İçinde, İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlere Yaptığı Rehberliğin Yeterliliği  

 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 282 27.8 37 12.1 1 0.3
Çok az 314 31.0 92 30.0 30 9.9
Kısmen 277 27.3 105 34.2 98 32.2
Oldukça 110 10.9 61 19.9 152 50.0
Çok 30 3.0 12 3.8 23 7.6
Toplam 1013 100.0 307 100.0 304 100.0
Aritmetik Ortalama 2.30 2.74 3.55 
Standart Sapma 1.079 1.035 0.786 

F= 176.192   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Öğretim yılı içinde, ilköğretim müfettişlerince öğretmenlere yapılan rehberliğin 
yeterliliği ilgili olarak öğretmenlerin %58.3’ü, okul yöneticilerinin %64.2’si, müfettişlerin %42.1’i “Çok 
az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %13.9’u, okul yöneticilerinin %23.7’si, müfettişlerin 
%57.6’sı “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik 
ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.30) “Çok az”, okul yöneticilerinde ( × 2=2.74) “Kısmen” ve 
müfettişlerde ( × 3=3.55) “Oldukça” seçeneğinde yer almaktadır. Standart sapma öğretmenlerde 
(SS1=1.079), okul yöneticilerinde (SS2=1.035), müfettişlerde (SS3=0.786)’dır. Buna göre 
müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grupların konuya ilişkin aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın olup 
olmadığının belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, gruplar 
arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Hangi grupların 
arasında manidar farkın bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-
okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen-müfettiş (p=0.000) ve müfettiş-okul yöneticisi (p=0.000), 
arasında manidar bir farkın bulunduğu görülmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim müfettişlerinin öğretim yılı içinde öğretmenlere 
yapmış olduğu rehberliği öğretmenler ve okul yöneticileri yetersiz (kısmen), müfettişler yeterli 
düzeyde (oldukça) görmektedir. 
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3.5.6. MESLEKİ ÇALIŞMA KONULARININ ÖĞRETMENLERİN İHTİYACINA 
CEVAP VERMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER  

Bu bölümde, ankete cevap veren öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin; mesleki 
çalışma konularının öğretmenlerin ihtiyacına cevap vermesiyle ilgili görüşleri yer almaktadır. 

3.5.6.1. Mesleki Bilgilendirmeye Yönelik Kurs, Seminer, Toplantı vb. Çalışmaların 
Yeterliliği  

Öğretmene bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı amaçlayan ve bir öğretim 
programına göre yürütülen ve sonunda başarı değerlendirilmesi yapılan faaliyet türü olan "Kurs" 
ve eğitim sisteminin problemlerini tespit etme, çözüm yolları arama, plan, program ve proje 
geliştirme, araştırma ve değerlendirme maksadıyla grup çalışması şeklinde gerçekleştirilen 
faaliyeti türü olan “Seminer” in; öğretmenler için yeterli şekilde yapılıp yapılmadığına dair 
grupların görüşleri Tablo 70’de yer almaktadır. 

Tablo 70 
Öğretmenler İçin Mesleki Bilgilendirmeye Yönelik Kurs, Seminer, Toplantı vb. 

Çalışmaların Yeterliliği  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 96 9.3 13 4.2 7 2.3
Çok az 310 30.2 98 31.1 85 28.1
Kısmen 391 38.1 123 39.0 138 45.7
Oldukça 186 18.1 65 20.6 67 22.2
Çok 44 4.3 16 5.1 5 1.7
Toplam 1027 100.0 315 100.0 302 100.0
Aritmetik Ortalama 2.78 2.91 2.93 
Standart Sapma 0.990 0.939 0.812 

F= 4.357   p= 0.013* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Anketi cevaplandıran gruplardan öğretmenlerin %68.3’ü, okul yöneticilerinin %70.1’i, 
müfettişlerin %73.8’i “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %22.4’ü, okul 
yöneticilerinin %25.7’si, müfettişlerin %23.9’u “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde öğretmenler için 
mesleki bilgilendirmeye yönelik olarak kurs, seminer, toplantı vb. çalışmaların düzenlendiği 
görüşünü belirtmişlerdir. Öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin konuya ilişkin görüşlerinin 
aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.78), okul yöneticilerinde (× 2=2.91) ve müfettişlerde 
( × 3=2.93) “Kısmen” seçeneğinde bulunmaktadır. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.990), 
okul yöneticilerinde (SS2=0.939), müfettişlerde (SS3=0.812)’dir. Bu sonuca göre müfettiş 
görüşleri, kendi içine öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grupların aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın olup, olmadığının 
belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, gruplar arasında 0.05 
manidarlık düzeyinde bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.013). Gruplardan hangilerinin 
arasında manidar fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-
müfettiş (p=0.047) arasında manidar bir fark görülürken öğretmen-okul yöneticisi (p=0.084) ve 
müfettiş-okul yöneticisi (p=0.986), arasında, istatistiki açıdan manidar bir farkın olmadığı 
görülmektedir. 
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Elde edilen sonuçlardan, öğretmenler için mesleki bilgilendirmeye yönelik olarak 
düzenlenen kurs, seminer, toplantı vb. çalışmaların yeterli (kısmen) olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bunun Bakanlık bütçesinden, mesleki bilgilendirme faaliyetleri için yeterli kaynak 
ayrılmamasından kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

3.5.6.2. Öğretim Yılı Başında Yapılan Seminer Çalışmalarının, Öğretmenlerin 
Mesleklerine Katkısı  

Öğretmenler yönetmelik gereği 1 eylülden okulların açılışına kadar okullarında seminer 
çalışması yaparlar. Bu çalışmaların öğretmenlerin mesleklerine katkısına ilişkin grupların 
görüşleri Tablo 71’de yer almaktadır. 

Tablo 71 
Öğretim Yılı Başında Yapılan Seminer Çalışmalarının, Öğretmenlerin Mesleklerine Katkısı  

 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 132 13.0 26 8.2 9 3.0
Çok az 278 27.3 76 24.1 71 23.5
Kısmen 352 34.5 121 38.3 150 49.7
Oldukça 217 21.3 79 25.0 64 21.2
Çok 40 3.9 14 4.4 8 2.6
Toplam 1019 100.0 316 100.0 302 100.0
Aritmetik Ortalama 2.76 2.93 2.97 
Standart Sapma 1.051 0.998 0.821 

F= 7.158   p= 0.001* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Tabloya göre öğretmenlerin %61.8’i, okul yöneticilerinin %62.4’ü, müfettişlerin %73.’si 
“Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %25.2’si, okul yöneticilerinin %29.4’ü, 
müfettişlerin %23.8’i “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde öğretmenlerin öğretim yılı başında 
okullarında yaptıkları seminer çalışmalarının, mesleklerine katkı sağladığı görüşünü 
belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.76), okul 
yöneticilerinde (× 2=2.93) ve müfettişlerde ( × 3=2.97) “Kısmen” seçeneğinde yer almaktadır. 
Standart sapma öğretmenlerde (SS1=1.051), okul yöneticilerinde (SS2=0.998), müfettişlerde 
(SS3=0.821)’dir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi 
görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grupların aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın olup olmadığının 
belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, grup görüşleri arasında 
0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmüştür (p=0.001). Hangi grupların arasında 
manidar fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-okul 
yöneticisi (p=0.027), öğretmen-müfettiş (p=0.006) arasında manidar bir farkın olduğu, 
müfettiş-okul yöneticisi (p=0.902) arasında, istatistiki açıdan manidar bir farkın bulunmadığı 
görülmektedir. 

Öğretim yılı başı yapılan seminer çalışmaları, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine yeterli 
bir katkı (kısmen) sağlamadığı ankete katılan öğretmen, okul yöneticisi ve müfettiş 
görüşlerinden anlaşılmaktadır. Her yıl eylül dönemindeki seminerlerde öğretmenler daha çok 
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yıllık çalışma programı, iş takvimi, yıllık ders planı, birinci ünite planı gibi rutin işler 
yapılmaktadır. Bundan dolayı mesleklerine katkı sağlamamış olduğu düşünülebilir.  

3.5.6.3. Öğretim Yılı İçinde, Öğretmenlerin Mesleki Yönden Kendilerini Yenileyici 
ve Geliştirici Çalışmalar  

Tablo 72’de öğretmenlerin öğretim yılı içinde, mesleki yönden kendilerini yenileyici ve 
geliştirici çalışmaların yeterliliğine ilişkin, grupların görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 72 
Öğretim Yılı İçinde, Öğretmenlerin Mesleki Yönden Kendilerini Yenileyici ve Geliştirici 

Çalışmaların Yeterliliği 
 

Katılma Derecesi 
Öğretmen Okul Yöneticisi 

f % f % 
Hiç 63 6.2 10 3.3 
Çok az 215 21.1 77 24.4 
Kısmen 418 40.9 151 47.9 
Oldukça 278 27.2 70 22.2 
Çok 47 4.6 7 2.2 
Toplam 1021 100.0 315 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.03 2.96 
Standart Sapma 0.956 0.826 

X1-X2= 0.07   sd= 1334   p= 0.196 

Tabloya göre öğretmenlerin %40.9’u “Kısmen”, %27.2’si “Oldukça”, %21.1’i “Çok az” 
düzeyinde; okul yöneticilerinin %47.9’u “Kısmen”, %24.4’ü “Çok az”, %22.2’si “Oldukça” 
düzeyinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerin mesleki yönden kendilerini yenileyici ve geliştirici 
çalışmaların yeterli olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması 
öğretmenlerde ( × 1=3.03) ve okul yöneticilerinde (× 2=2.96) “Kısmen” seçeneğinde olduğu 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.956), okul yöneticilerinde (SS2=0.826)’dır. 
Buna göre okul yöneticisi görüşleri, öğretmen görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan t-testi 
sonuçlarına göre, öğretmen ve okul yöneticileri görüşleri arasında 0.05 düzeyinde manidar bir 
farkın bulunmadığı (p=0.196) yani grupların, öğretmenlerin öğretim yılı içinde mesleki yönden 
kendilerini yenileyici ve geliştirici çalışmaların yeterlili düzeyinde aynı görüşü paylaştıkları 
görülmektedir. 

Grupların belirttikleri görüşlerden, öğretmenlerin öğretim yılı içinde mesleki yönden 
kendilerini yenileyici ve geliştirici çalışmaların “Kısmen” düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

3.5.6.4. Seminer Konularının Öğretmen İhtiyaçlarına Cevap Vermesi  

Yapılan bir seminer çalışmasının verimli olabilmesi için, konularının katılımcıların istek ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmesi gerekir. Tablo 73’te öğretmenler için, öğretim yılı sonu 
çalışması için belirlenen seminer konularının, ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğine ilişkin 
ankete katılanların görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 73 
Öğretim Yılı Sonu Çalışması İçin Belirlenen Seminer Konularının, Öğretmen İhtiyaçlarına 

Cevap Vermesi  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 129 12.8 14 4.5 11 3.6
Çok az 272 27.0 71 22.5 92 30.3
Kısmen 413 41.0 148 47.0 141 46.4
Oldukça 172 17.1 70 22.2 59 19.4
Çok 22 2.1 12 3.8 1 0.3
Toplam 1008 100.0 315 100.0 304 100.0
Aritmetik Ortalama 2.69 2.98 2.93 
Standart Sapma 0.971 0.883 0.812 

F= 16.260   p= 0.000 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Anketi cevaplandıranlardan öğretmenlerin %68’i, okul yöneticilerinin %69.5’i, müfettişlerin 
%76.7’si “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %19.2’si, okul yöneticilerinin %26’sı, 
müfettişlerin %19.7’si “Oldukça” ve “Çok” düzeyinde; öğretim yılı sonu çalışması için 
belirlenen seminer konularının öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap verdiği görüşünü 
belirtmişlerdir. Grup görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde ( × 1=2.69), okul 
yöneticilerinde ( × 2=2.98) ve müfettişlerde ( × 3=2.93) “Kısmen” seçeneğinde olduğu 
görülmektedir. Standart sapma öğretmenlerde (SS1=0.971), okul yöneticilerinde (SS2=0.883), 
müfettişlerde (SS3=0.812)’dir. Buna göre müfettiş görüşleri, kendi içinde öğretmen ve okul 
yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Grupların aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın olup olmadığının belirlenmesi 
için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, grupların arasında 0.05 düzeyinde 
manidar bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.000). Gruplardan hangilerinin arasında manidar 
fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-okul yöneticisi 
(p=0.000), öğretmen-müfettiş (p=0.000) arasında manidar bir fark görülürken, müfettiş-okul 
yöneticisi (p=0.747) arasında, istatistiki açıdan manidar bir farkın olmadığı görülmektedir. 

Bulgulara göre araştırmaya katılan gruplar; öğretmenlerin öğretim yılı sonu çalışması için 
belirlenen seminer konularının ihtiyaçlarına cevap vermediği (kısmen) kanaatindedirler. Bunun, 
konular belirlenirken öğretmenlerin istek ve arzuları dikkate alınmadan tespit edilmesinden 
kaynaklanabileceği düşünülebilir. Bu görüşü Tablo 15’te öğretmen ve okul yöneticilerine sorulan 
“Öğretim yılı başında ve sonunda öğretmenlerin yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı buluyor 
musunuz?” sorusuna yarısının “Konular ihtiyaca uygun belirlenirse yararlı olacaktır.” görüşü  bu 
kanaati doğrulamaktadır. 

3.5.6.5. Öğretim Yılı Sonu Seminer Konularının, Öğretmen İsteklerine Cevap Vermesi 

Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer konularının, öğretmenlerin görüş, öneri 
ve isteklerine ne düzeyde cevap verdiğine ilişkin görüşler Tablo 74’te yer almaktadır. 
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Tablo 74 
Öğretim Yılı Sonu Çalışması İçin Belirlenen Seminer Konularının, Öğretmen Görüş, Öneri 

ve İsteklerine Cevap Verilmesi Düzeyi  
 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 238 23.7 41 13.1 44 14.4
Çok az 243 24.2 55 17.4 123 40.3
Kısmen 307 30.5 106 33.5 104 34.1
Oldukça 182 18.1 93 29.4 32 10.5
Çok 35 3.5 21 6.6 2 0.7
Toplam 1005 100.0 316 100.0 302 100.0
Aritmetik Ortalama 2.54 2.99 2.97 
Standart Sapma 1.138 1.211 0.821 

F= 32.638   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer konularının, öğretmenlerin görüş, 
öneri ve isteklerine cevap vermesine ilişkin olarak öğretmenlerin %54.7’si, okul yöneticilerinin 
%50.9’u, müfettişlerin %74.4’ü “Çok az” ve “Kısmen” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Grup 
görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmenlerde (× 1=2.54) “Çok az”, okul yöneticileri (× 2=2.99) 
ve müfettişlerde ( × 3=2.97) “Kısmen” seçeneğinde yer almaktadır. Standart sapma  
öğretmenlerde (SS1=1.138), okul yöneticilerinde (SS2=1.211), müfettişlerde (SS3=0.821)’dir. 
Buna göre müfettiş görüşlerinin, öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha tutarlıdır. 

Ankete cevap veren grupların aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın olup 
olmadığının belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, gruplar 
arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmüştür (p=0.000). Hangi grupların 
arasında manidar fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; öğretmen-
okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen-müfettiş (p=0.000) arasında manidar bir fark bulunurken, 
müfettiş-okul yöneticisi (p=0.964) arasında, istatistiki açıdan manidar bir farkın bulunmadığı, 
yani müfettişlerle okul yöneticileri konuyla ilgili aynı görüşleri paylaşmaktadırlar. 

Elde edilen bulgulardan, öğretmenlerin öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen 
seminer konuları öğretmen görüş, öneri ve isteklerine cevap vermede yetersiz olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durumun konuların belirlenmesinde öğretmen görüşlerinin alınmamasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlere Tablo 17’de sorulan “Öğretim yılı sonu 
mesleki çalışmalarla ilgili seminer konuları nasıl belirlenmektedir” sorusuna, öğretmen 1/4’ünün 
“Okul yönetimi ve öğretmenlerce” cevabı bu görüşü doğrular niteliktedir.  

3.5.6.6. Seminer Konularının Güncelleşmesi 

Tablo 75’te öğretmenlerin meslekî çalışma (seminer) konularında güncelleşmenin 
yapılması düzeyine ilişkin grupların görüşleri yer almaktadır. 

 

 



 

 84

Tablo 75 
Öğretmenlerin Meslekî Çalışma (seminer) Konularında, Güncelleşmenin Yapılması Düzeyi  

 

Katılma Derecesi 

Öğretmen Okul Yöneticisi Müfettiş 

f % f % f % 

Hiç 158 15.7 21 6.7 21 6.9
Çok az 303 30.2 86 27.4 114 37.6
Kısmen 358 35.7 128 40.8 102 33.7
Oldukça 157 15.6 69 22.0 62 20.5
Çok 28 2.8 10 3.1 4 1.3
Toplam 1004 100.0 314 100.0 303 100.0
Aritmetik Ortalama 2.60 2.88 2.83 
Standart Sapma 1.018 0.936 0.791 

F= 13.654   p= 0.000* 
*: 0.05 düzeyinde manidar  

Öğretmenlerin mesleki seminer çalışmalarında konularda güncelleşmenin yapılması  
gruplardan öğretmenlerin %65.9’u, okul yöneticilerinin %68.2’si, müfettişlerin %71.3’ü “Çok az” 
ve “Kısmen” düzeyinde; öğretmenlerin %15.6’sı, okul yöneticilerinin %22’si, müfettişlerin 
%20.5’i “Oldukça” düzeyinde  görmektedirler. Öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlerin konuya 
ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalaması; öğretmenlerde ( × 1=2.60) “Çok az”, okul yöneticilerinde 
( × 2=2.88) ve müfettişlerde ( × 3=2.83) “Kısmen” seçeneğinde yer almaktadır. Standart sapma 
öğretmenlerde (SS1=1.018), okul yöneticilerinde (SS2=0.936), müfettişlerde (SS3=0.791)’dir. 
Buna göre müfettiş görüşleri kendi içinde öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre daha 
tutarlıdır. 

Öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişlere ait aritmetik ortalamalar arasında manidar bir 
farkın olup olmadığının belirlenmesi için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucuna göre, 
gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir (p=0.000). Hangi 
grupların arasında manidar fark bulunduğunun belirlenmesi için yapılan Scheffe testine göre; 
öğretmen-okul yöneticisi (p=0.000), öğretmen-müfettiş (p=0.001) arasında manidar bir fark 
bulunurken, müfettiş-okul yöneticisi (p=0.811), arasında, istatistiki açıdan manidar bir fark 
bulunmamaktadır. 

Elde edilen bulgulardan, öğretmenler mesleki seminer çalışma konularının 
güncelleşmesini “çok az”, düzeyde görürken; okul yöneticileri ve müfettişler “Kısmen” 
düzeyinde görmektedirler. 
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BÖLÜM IV 
 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER   

Bu bölümde:  

1.İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda 
yapmış oldukları seminer çalışmalarının daha verimli geçmesi için zamanı, hedefleri, konuları, 
konuların paylaşımı, değerlendirme ve ödüllendirme açısından, grupların önerilerine yer 
verilmiştir. 

2. Ankete katılan öğretmen, okul yöneticisi ve ilköğretim müfettişlerinin anket formunda 
yer almayan ancak öğretmen seminerleri için önemli gördükleri görüş ve önerileri var ise 
açıklamaları istenmiştir. Grupların bir kısmı bu konularda görüş belirtmiş ve önerilerde 
bulunmuştur.  

Öğretmenler, okul yöneticileri ve müfettişlerce belirtilen görüş ve öneriler, tekrarlanma 
sayıları dikkate alınarak sıralanmıştır. 

 

 
4.1. ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
4.1.1. Seminer çalışmalarınızın daha verimli geçmesi için öneriler  
 

4.1.1.a. Seminer çalışmalarının zamanı açısından  

Sıra No Frekans
1. minerlerin mevcut uygulama zamanı yerinde ve yeterlidir, ancak sıcak 

gelerde mekanlar çalışmaya uygun hale getirilmelidir. 190
2. miner çalışmalarının öğretim yılı başında yapılması daha uygundur. Öğretim 

sonunda yapılan seminerler verimli olmamaktadır; bu dönem öğretmenlerde 
n yorgunluğu , yetiştirme kursları ve sınavlar, isteksizliği arttırdığından 
imi sıfırlamaktadır. 123

3. miner çalışmaları tüm öğretim yılına yayılmalıdır. 40
4. retim yılı başında ve öğretim yılı sonunda 1'er hafta seminer çalışmaları için 

erlidir. 36
5. miner çalışmaları öğretim yılı sonunda (yaz tatilinde) yapılmalıdır. 26
6. miner çalışmaları eğitim - öğretimi aksatmayacak şekilde öğretim yılı içinde 

ılmalıdır. 16
7. miner çalışmaları bir buçuk ay olmalıdır. 12
8. miner çalışmalarının verimli olması için, öğretmenin tatil yapması ve 

lenmesine fırsat tanıyacak şekilde cazip hale getirilmelidir. 6
9. miner çalışmaları öğretim yılı sonunda yapılmalıdır. 6
10. minerler öğretim yılı içinde yapılmalıdır. 3
11. retim yılı başında yapılan seminer çalışmalarında süre arttırılmalıdır (öğretim 

başında sınıf düzenlemesi,ünite planları ve çalışma programının hazırlanması 
çalışmalardan dolayı seminer çalışmalarına zaman olmamaktadır). 2

12. miner çalışmaları için 10 gün yeterlidir. 1
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4.1.1.b. Seminer çalışmalarının hedefleri açısından  
Sıra No 

Frekans

1. Seminerlerin hedefi, öğretmenin eğitim ve öğretimdeki yeniliklerden, gelişen 
teknolojiden haberdar olması, kendisini yenilemesi ve geliştirmesi olmalıdır. 93

2. Seminerlerin hedefi, eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak olmalıdır. 30
3. Seminerlerin hedefi, öğretmenlerin istek ilgi ve ihtiyaçlarına uygun konuların 

belirlenmesi olmalıdır.  28
4. Seminerlerin hedefi, konularıyla birlikte kısa ve uzun vadeli hedeflerin de 

belirlenmesi olmalıdır. 28
5. Seminerlerin hedefi, uygulamaya dönük yapılmalıdır. 16
6. Seminerlerin hedefi, eğitim - öğretimin gelişmesi, çağdaş eğitimi yakalama 

olmalıdır. 14
7. Seminerlerin hedefi güncel, yapılabilir düzeyde olmalıdır. 11
8. Seminerlerin hedefi, öğrencinin başarısını arttırmaya, onu geleceğe iyi 

hazırlamaya dönük olmalıdır. 10
9. Seminerlerin hedefi, hazırlanan konuların öğretmenlere sunulması ve tartışılması 

olmalıdır. Mevcut durumda öğretmen sadece kendi konusunda bilgi sahibi 
olmakta, diğer öğretmenlerin çalışmalarından haberdar olamamaktadır. 10

10. Seminerlerin hedefi belirlenirken çevre ve okulun özellikleri dikkate alınmalıdır. 10
11. Seminerlerde bir hedef görünmemektedir. 10
12. Seminerlerin hedefi, uygulamada yaşanan konulara çözüm hedeflenmelidir. 9
13. Seminerlerde hedefler müfredatlarla örtüşmelidir. 7
14. Hedefler belirlenirken öğretmen ihtiyaçları  göz önüne alınmalıdır. 7
15. Seminerlerin hedefi, öğretmenin yanında öğretmenin öğrenciye iyi bir rehber ve 

öğrenci psikolojisini anlama olmalıdır. 5
16. Seminerlerde hedefe ulaşmak için, uzman kişilerden de yararlanmalıdır. 4
17. Seminerlerde hedefleri okullar kendi imkanlarına göre belirlemelidir. 3
18. Seminerlerin hedefi öğretmenlerin düşüncelerinde değişim sağlamalıdır. 3
19. Seminerlerin hedefi; eleştirici, yaratıcı, düşünen, geliştiren bireylerin 

yetiştirilmesi olmalıdır. 1
20. Seminerlerin hedefi öğretmeni motive edici olmalıdır. 1
 
4.1.1.c. Seminer konuları açısından   
Sıra No Frekans 
1. Konular her yıl güncellenmeli, konular öğretmeni araştırmayı teşvik edici, 

yaratıcılığı geliştirici, teknolojik gelişme ve yenilikleri kapsar nitelikte olmalıdır 
(Yıllardır ilgisiz, ihtiyaçtan uzak ve önceki yıllarda verilen konuların tekrar 
seminer konusu olarak verilmesi öğretmenin ilgisini çekmemekte, angarya 
olarak algılamaktadır. Bundan dolayı öğretmen bir önceki yıl yapılan çalışmanın 
fotokopisini çektirip, seminer çalışması olarak idareye teslim etmekte, formalite 
yerine getirmektedir). 246

2. Konuların belirlenmesinde öğretmenlerin görüşleri alınmalıdır. 61
3. Konular (okulun), çevrenin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak 

belirlenmelidir. 60
4. Konular, öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli, alan dışında seminer 

konuları verilmemelidir. 43
5. Verilen konular, sınıf ve branşlara göre ayrılmalıdır. 34
6.  Konular her yaş grubu öğrencinin davranış, fizyolojik, psikolojik gelişim 

özelliklerini tanıtıcı olmalıdır. 31
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7. Konular değişen müfredat ve yönetmelikler olmalıdır. 31
8. Öğretmenler seminer konularını kendileri seçmelidir. 29
9. Konular, öğretmenlerin branşlarıyla ilgili yenilikleri ve değişikleri kapsar 

nitelikte olmalıdır. 26
10. Seminer konuları uygulamaya dönük olmalıdır. 25
11. Konuların belirlenmesinde yönetici ve öğretmenlerin görüşleri alınmalıdır. 21
12. Konuların içinde yeni geliştirilen yöntem ve teknikler olmalıdır. 21
13. Konular, öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarına göre verilmelidir. 18
14. Konular, öğretmeni geliştirici, yenileyici nitelikte olmalıdır. 18
15. Konular, öğretmenlerin yıl içinde uygulamada karşılaştıkları eğitim öğretimle 

ilgili problemler olmalıdır. 17
16. Eğitim ve öğretimle ilgili konular olmalıdır. 16
17. Seminer konusu, öğretmenin o yıl okutacağı sınıfla ilgili olmalıdır (sınıf 

öğretmenleri için). 13
18. Konular, okul-öğretmen-veli iş birliğini geliştirici olmalıdır. 7
19. Konuların içinde çocuk psikolojisi de olmalıdır. 6
20. Proje hazırlama ve program geliştirme konuları yer almalıdır. 4
21. Konular, Öğretmeni araştırmayı teşvik edici nitelikte olmalıdır. 3
22. Rehberlik ve danışmanlık konularıyla ilgili olmalıdır. 3
23. Konu çeşitliliği azaltılmalıdır. 2
24. Hazırlanan konular sınıf öğretmenlerine olduğu gibi, branş öğretmenlerine hitap 

etmelidir. 2
25. Konuların içinde kaynaştırma eğitimi de olmalıdır. 2
26. Mesleki konular dışında, güncel ve yaşamla ilgili konularda yer almalıdır. 2
27. Konuların tespiti öğretmen, yönetici ve millî eğitim müdürlüğünün ortak 

çalışmasıyla belirlenmelidir. 1
 
4.1.1.d. Konuların araştırılması ve paylaşılması açısından  
Sıra no Frekans 
1. Verilen seminer konularının sunumları yapılmalı, sunumlar öğretmenlerin 

sorularıyla değerlendirilmeli, sunumlarda düz anlatımdan ziyade görselliğe 
önem verilmelidir.  88

2. Konuların paylaşımında öğretmenlerin ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate 
alınmalıdır. 59

3. Konular, grup olarak paylaşılmalıdır.  59
4. Okullara Öğretmenlerin mesleki çalışmalarda yararlanacağı kaynaklar 

kazandırılmalıdır (yazılı kaynak, disket,cd, vcd, vb. kaynaklar özellikle köyde 
çalışan öğretmenler önem arz etmektedir). 34

5. Seminer konuları sınıf ve branşlara göre paylaşılmalıdır. 33
6. Her öğretmene ayrı konu verilmelidir (Grup olarak verildiğinde bir kişi 

çalışmayı yürütüyor, diğerleri ondan kopya çekiyor). 22
7. Konuların paylaşımı, isteğe göre tekli veya grup hâlinde olmalıdır. 20
8. Konuların dağıtımı, zümre öğretmenleri olarak yapılmalıdır. 16
9. Konular, okular arası koordinasyon sağlanıp sınıf ve branşlara göre paylaşılmalı 

ve sunumlar birlikte yapılmalıdır. 15
10. Seminer konuları ile birlikte kaynaklar da verilmelidir. 14
11. Konuların araştırılmasında gönüllülük esas alınmalı, istekli öğretmenler 

tarafından yapılmalıdır. 8
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12. Konuların araştırılmasında, bölgedeki yüksek öğretim kurumlarından 
yararlanılmalıdır. 6

13. Mesleğinde yeni olan köy öğretmenleri, seminer çalışmalarını merkezi yerlerde 
ve donanımlı okullarda tecrübeli öğretmenlerle birlikte yapması sağlanmalıdır. 2

14. Konular paylaşılacak, araştırılacak kadar geniş ve ilgi çekici olmalıdır. 2
15. Seminer çalışmaları yöneticiler tarafından sıkı takibi yapılmalı, işin ciddiyeti 

hissettirilmelidir. 1
16. Her yıl aynı konular aynı öğretmenlere verilmemelidir. 1
 
4.1.1.e. Seminer çalışmaları sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ödüller açısından  
Sıra No Frekans 
1. Seminer çalışmalarının amacına ulaşması için, çalışmalar sonunda 

değerlendirme yapılmalı, başarılı çalışmalara ödül verilmemektedir.  116
2. Çalışmaların verimliliği ve öğretmenin motivesi açısından ödüllendirmenin 

yapılması, yerinde bir çalışma olacaktır. 85
3. Kriterler belirlenip, başarılı seminer çalışması yapanlar ödüllendirilmelidir. 49
4. Seminer çalışması değerli bulunan öğretmenler; kademe, maaş, şilt, sertifika, 

sözlü teşekkür vb. şekilde ödüllendirilmelidir. 44
5. Seminer çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve ödüllendirme yetersizdir. 35
6. Değerlendirme yapılmalı, ödüllendirme objektif olmalıdır. Değerlendirme ve 

ödüllendirme yönetici ve öğretmenlerin oylarıyla olmalıdır. 34
7. Öğretmen çalışmayı kendi yararına kendi gelişimi için yapmaktadır, 

ödüllendirme gereksizdir, en büyük ödül yetiştirilen öğrencilerdir. 33
8. Seminer çalışmaları dosyada kalmamalı, sunumları yapılmalıdır. 27
9. Millî eğitim müdürlüğünden, müfettişlerden ve okullardaki yöneticiden 

Değerlendirme ve ödüllendirme komisyonu oluşturulmalıdır. 10
10. Mevcut uygulamaya göre, başarılı seminer çalışması yapanlarla yapmayanlar 

ayırt edilmemektedir. 6
11. Seminerler sonunda sınav yapılmalı ve bu nota göre öğretmen  

ödüllendirilmelidir. 4
12. Sicil formuna "Seminer çalışmaları" bölümü eklenmelidir. 2
13. Seminer çalışmaları, zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilmelidir. 2
 
4.1.1.f. Diğer  

 
 

Sıra No Frekans 
1. Öğretim yılı sonu seminer çalışmaları, öğretmene ders ücreti verilmesinden 

başka bir fayda sağlamamaktadır. Kaldırılması daha yararlı olur. 10
2. Öğretmenlerin ekonomik durumları iyileştirilmelidir. 9
3. Seminer çalışmalarında, uzman ve akademisyenlerden de yararlanılmalıdır. 8
4. İlköğretim müfettişlerinin öğretim yılı başında yaptıkları toplantıların daha 

samimi bir ortamda, öğretmenlerle konular tartışılarak, görüşler alınarak 
yapılması amacına ulaşması açısından daha verimli olacaktır. Müfettişleri 
kendimize yakın hissetmiyoruz, zaman zaman sorularımıza kırıcı cevap 
alıyoruz. 8

5. Seminerlerin yapıldığı mekânlar çalışma yapmaya uygun olmalı, bu mekânlarda 
yazılı kaynak, bilgisayar, disket,cd, vcd, internet, vb. kaynaklar bulunmalıdır. 7

6. Her okul kendi bünyesinde yapacağı ortak çalışmalar ile eksikliğini hissettiği 
seminer konularını oluşturabilmelidir. 3
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7. Seminer çalışmalarında müfettişlerin etkinliği arttırılmalıdır. 2
8. Bir öğretim yılı yorulan öğretmenin mevcut kazancıyla tatil yapması mümkün 

olmamaktadır. Moral ve motivasyon kazanması için öğretmenlere bu 
imkânlarının sağlanması yararlı olacaktır. 2

9. Öğretim yılı içinde açılan kurslara katılmak öğretmeni yıpratıyor, bunlar sene 
sonuna kaydırılmalıdır. 1

10. Hizmet içi seminer çalışmalarına köy öğretmenleri daha fazla çağrılmalıdır. 1
11. Öğretmenlerin fikirleri sık sık sorulup, faaliyetler bu doğrultuda götürülmelidir. 1
12. Teftişler rehberliğe dönüşmelidir. 1
13. Seminer döneminde öğretmen arkadaşlarımızla diyalog ve dostluklarımız artığı 

için mutluyuz. 1
14. Öğretim yılı içinde, güncel konularla ilgili seminer çalışmaları yapılmalıdır. 1
15. Öğretim yılı boyunca yapılan seminer çalışmalarının, verimli olup olmadığı 

yöneticiler tarafından takip edilmelidir.  1
 

4.1.2. İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda yapmış 
oldukları seminer çalışmalarıyla ilgili anket formunda yer almayan, ancak önemli 
gördükleri görüş ve öneriler  
Sıra no Frekans 
1. Seminerler, öğretmeni okulda tutmak, formaliteyi yerine getirmekten öteye 

gitmemektedir. Bu hâliyle hiç yararlı olmamaktadır. Bunun için konular ve 
uygulamalar cazip hâle getirilmelidir. 48

2. Seminer çalışmaları öğretmene bir şey kazandırmamaktadır, bunun yerine 
hizmet içi eğitim kursu verilmelidir. 26

3. Yıllardır hep aynı konular seminer konusu olarak verildiğinden seminerlerin 
öğretmene bir yararı olmamakta, ihtiyacını karşılamamaktadır. Bundan dolayı 
öğretmenler çalışmalara motive olamamakta, çalışmaları ciddiye almamakta, 
önceki yıllarda yapılan çalışmayı fotokopi yaptırıp dosyalayarak idareye 
vermekte ve kendisini seminer çalışmasını yapmış saymaktadır. Seminer 
çalışmaları bu durumdan kurtarılmalıdır. 20

4. Seminer çalışmaları kaldırılmalıdır, bu sürelerde kendini geliştirmiş 
öğretmenler, alanında uzman kişiler, belirlenen seminerler konuları ile ilgili 
kurslar düzenlenmelidir.  20

5. Seminer çalışmaları monotonluktan kurtarılmalı; verimli olması için öğretmenin 
değişik yerlerde dinlenmesine de fırsat tanıyacak şekilde cazip hale 
getirilmelidir.  12

6. Başarılı seminer çalışmaları bir komisyonca değerlendirilip kitaplaştırılmalı, ya 
da CD ortamında çoğaltılarak okullara gönderilip öğretmenlere dağıtılmalıdır. 8

7. Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretimle her türlü ders araç gereçleri 
okullara göndermesi, eğitimde verimi arttıracaktır. 6

8. Öğretmenlere yönelik olarak gelişen eğitim teknolojileri ve modelleriyle ilgili 
konferans ve sempozyumlar düzenlenmelidir. 5

9. Seminer döneminde okular arası mesleki ziyaretler düzenlenmeli, iş birliği 
yapılmalıdır. 5

10. Okullar, seminer çalışmalarıyla ilgili üniversitelerle işbirliği yapmalıdır. 5
11. Müzik, beden eğitimi, resim, iş eğitimi gibi dersler için uygulamalı kısa süreli 

seminerler verilmelidir. 5
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12. Yıl sonu seminer çalışmalarında, bir sonraki eğitim-öğretim için gerekli olacak 
düzenlemelere yönelik kurs, seminer, konferans çalışmaları müfettişler 
tarafından düzenlenmelidir. 4

13. Başarılı seminerler, sonraki yıllarda kullanılmak üzere arşivlenmelidir. 3
14. Okul müdürleri 5 yılda bir yer değiştirmelidir. Müdür seçimi öğretmenler ve 

veliler tarafından yapılmalıdır. 3
15. Uzman kişiler tarafından “kaynaştırma eğitimi”, problemli öğrenciler, ders 

çalışmayan öğrenciler, aktif öğrenciler konularında nelerin yapılacağına ilişkin 
öğretmenlere seminerler verilmelidir. 3

16. Başarılı seminerler başka okullara tanıtılmalı ve bu çalışmadan faydalanılması 
sağlanmalıdır. 3

17. Sınıfların öğrenci sayısı fazla, azaltılmalıdır. 2
18. Görsel eğitime ağırlık verilmelidir. 2
19. Okul-veli ilişkilerinin artırılmasına yönelik TV programları yapılmalıdır.  2
20. TV deki eğitim öğretimle ilgili yayınların saati öğretmenlerin seyredebilmesine 

uygun hâle getirilmelidir.  2
21. Müfettişlerin öğretmenlere verdiği rehberlik daha etkin hâle getirilmelidir. 2
22. "Günaydın Öğretmenim" TRT 4 yayınları devam ettirilsin, CD'leri okullara 

gönderilmelidir. 2
23. Seminer çalışmaları zorunluluktan çıkarılıp gönüllülük esasına dayanmalı 

seminer sonunda elde edilen kazanımlar değerlendirilip ödüllendirilmelidir. Bu 
şekilde seminerlere katılım artacaktır. 2

24. Öğretmenleri okumaya yönlendirici çalışmalar yapılmalıdır. 2
25. Öğretim yılı içinde yapılan kurs ve hizmet içi seminerler, iki işin birlikte 

olmasından dolayı yararlı olmamaktadır. 2
26. Yıl içinde yapılan kurs vb. faaliyetler seminer döneminde yapılırsa daha verimli 

olacaktır. 2
27. Eğitim-öğretimde ve yönetim kadrolarında tecrübeli, bilgili, liyakatli 

öğretmenlerin birikimlerinden faydalanılmalıdır. 2
28. Öğretmenler seminer çalışmaları yerine, hizmet içi eğitime alınmalıdır. 1
29. İllerde bulunan rehberlik araştırma merkezlerinin velilere yönelik çalışmaları 

arttırılmalıdır. 1
30. Teftişlerdeki rehberlik yetersizdir. 1
31. Öğretmene birden fazla seminer konusu verilmesi yararlı olur. 1
32. Televizyonlarda eğitim yayınlarında, uzmanlarla birlikte eğitimin sıkıntısını 

yaşayanların a katılıp görüşlerini sunmaları sağlanmalıdır. 1
33. 1-5 sınıfları ile 6-8 sınıflarının bir arada olması öğrenciler arasında sorunlara 

neden olmaktadır. 1
34. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 1
35. Seminer döneminde kurs vb. çalışmalar yapılmasın, sadece seminerlere 

yoğunlaşılsın. 1
36. Fen ve matematik ders saatleri yüzde elli arttırılmalıdır. 1
37. İlköğretim müfettişlerinin verdiği seminerler yetersiz kalmaktadır. 1
38. Okul yöneticileri kendi görevleri olan işleri öğretmenlere yaptırmaktan 

vazgeçmelidir. 1
39. Seminer konuları öğretim yılı başında plânlama, öğretim metotları, öğretim 

teknikleri ve uygulamaya dönük çalışmalar; öğretim yılı sonu eğitim öğretimi 
değerlendirme, hedeflere ulaşma düzeyinin belirleme ve başarıyı ölçme 
olmalıdır. 1
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40. Öğrencilere resim, müzik, beden eğitimi vb. yetenek dersleri branş öğretmenleri 
tarafından birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanmalıdır. 1

41. Göreve yeni başlayan öğretmenler bazen tek başına beş sınıfı birden okutmakla 
karşı karşıya kalıyor, ya da bir sınıf verilip kaderiyle baş başa bırakılıyor. Bunun 
için ilk atamalar büyük okullara yapılıp zümre olarak tecrübeli öğretmenler 
gözetimine verilmeli, kendilerinin kısa zamanda yetişmeleri sağlanmalıdır.  1

42. Öğretmenlerin zümre toplantıları yılda 1 kez değil gündemleri belirlenerek 4-5 
kez toplanmalıdır. 1

43. Öğretmenlerin sözleşmeli personel olarak çalıştırılması kaliteyi arttıracaktır. 1
44. Öğrencilere ahlaki eğitim de ihmal edilmemelidir. 1
45. Öğretmenlere verilen diz üstü bilgisayarların sınıflarda öğrenciler yararına 

kullanılabilmesi için; okullara projeksiyon cihazı, perde vb. araçlar 
kazandırılmalıdır. 1

46. Rehber öğretmenler iletişim konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 
1

4.2. YÖNETİCİLERİN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 
 
4.2.1. Seminer çalışmalarınızın daha verimli geçmesi için öneriler  
4.2.1.a. Seminer çalışmalarının zamanı açısından 
Sıra no Frekans 
1. Seminerlerin mevcut uygulama zamanı yerinde ve yeterlidir, ancak sıcak 

bölgelerde mekanlar çalışmaya uygun hale getirilmelidir. 68
2. Seminer çalışmaları öğretim yılı başında yapılması daha uygundur. Öğretim yılı 

sonu seminerleri verimli olmamaktadır, kaldırılması uygundur. Bu dönem 
öğretmenlerde yılın yorgunluğu, yetiştirme kurslarının olması seminerlere 
isteksizliği arttırmaktadır.  35

3. Seminer çalışmaları monotonluktan kurtarılmalı; verimli olması için öğretmenin 
değişik yerlerde dinlenmesine de fırsat tanıyacak şekilde cazip hale 
getirilmelidir.  5

4. Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmalarında süre arttırılmalıdır. Öğretim 
yılı başında sınıf düzenlemesi, ünite planları ve çalışma programının 
hazırlanması vb. çalışmalardan dolayı sunumlarla ilgili bir faaliyet 
olmamaktadır. 5

5. Öğretim yılı başı ve sonu yapılan seminer çalışmalarında zaman yeterli 
olmamaktadır. 2

6. Seminer çalışmaları tüm öğretim yılına yayılmalıdır. 1
7. Yaz tatili kısaltılıp seminerler için daha fazla zaman ayrılmalıdır. 1
8. Öğretim yılı sonunda öğretimi değerlendirme toplantıları, öğretim yılı başında 

öğretim yılı hazırlık çalışmalarından dolayı; seminer konularını hazırlamaya 
zaman kalmamaktadır. Bundan dolayı seminer çalışmalarının süresi 
arttırılmalıdır. 1

 
4.2.1.b. Seminer çalışmalarının hedefleri açısından 
Sıra no Frekans 
1. Seminerlerin hedefi, öğretmenin eğim ve öğretimdeki yeniliklerden, gelişen 

teknolojiden haberdar olması, kendisini yenilemesi ve geliştirmesi olmalıdır. 30
2. Seminerlerin hedefi, öğretmeni güdüleyici, yenileyici, geliştirici ve meslekî 

yeterlilik ve beceriler kazandırma olmalıdır. 17
3. Mevcut uygulamayla seminerler hedefine ulaşmamaktadır. 14
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5. Hedef, seminerlerin öğretmenler için zorunluluk değil, bir ihtiyaç olduğunun 
motivesi olmalıdır. 7

5 Seminerlerin hedefi, öğretmenin yanında öğretmenin öğrenciye iyi bir rehber ve 
öğrenci psikolojisini anlama olmalıdır. 6

6. Yeterli kaynak, araç gereç olmaması, seminerlerin hedefe ulaşmasını 
engellemektedir. 4

7. Seminer çalışmalarında hedef, branşa yönelik çalışmalar olmalıdır. 2
8. Hedef, hem öğrenci eksenli hem toplumsal olmalıdır. 2
9. Seminerlerin hedefi, öğretmenin yanında öğretmenin öğrenciye iyi bir rehber ve 

öğrenci psikolojisini anlama olmalıdır. 2
10. Hedef, mevzuat, idareci, veli ilişkilerinin geliştirilmesidir. 2
11. Hedef, eğitimde mükemmeli yakalamak olmalıdır. 2
12. Seminer çalışmalarında hedef, müfredatların incelenmesi olmalıdır. 1
13. Seminerlerin öğretim görevlileri tarafından verilmesi hedeflenmelidir.  1
14. Seminer çalışmalarının hedefi yeni geliştirilen yöntem ve teknikleri tanıtıcı 

olmalıdır. 1
15. Belirlenen konular istenilen hedefleri gerçekleştirmede yeterli olmuyor. 1
16. Konuların seçimi öğretmen ve yöneticilere uygulanan anketlerle belirlenmelidir. 

1
17. Öğretmenlerin çoğunluğu değişime ve gelişime açık değil, bundan dolayı 

seminerlerde hedefe varılmamaktadır. 1
18. Yerel hedefler de gözetilmelidir. 1
 
4.2.1.c. Seminer konuları açısından 
Sıra no Frekans 
1. Konular her yıl güncellenmelidir. Konular araştırmayı teşvik edici, yaratıcılığı 

geliştirici teknolojik gelişme ve yenilikleri kapsamalıdır. Yıllardır ilgisiz, 
ihtiyaçtan uzak ve önceki yıllarda verilen konuların tekrar seminer konusu 
olarak verilmesi, öğretmenin ilgisini çekmemekte, angarya olarak 
algılamaktadır. Bundan dolayı öğretmen bir önceki yıl yapılan çalışmanın 
fotokopisini çektirip, seminer çalışması olarak idareye teslim etmekte, formalite 
yerine getirmektedir. 72

2. Konular çevrenin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak belirlenmelidir. 17
3. Konuların belirlenmesinde öğretmenlerin görüşleri alınmalıdır. 16
4. Eğitim ve öğretimle ilgili konular seçilmelidir. 13
5. Konular, öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli, öğretmene alanını 

dışında seminer konuları verilmemelidir. 12
6. Konuların belirlenmesinde, yönetici ve öğretmenlerin görüşleri alınmalıdır 12
7. Öğretmenler seminer konularını kendileri seçmelidir. 10
8. Konular, öğretmenlerin branşlarıyla ilgili yenilikler ve değişikler olmalıdır. 9
9. Konular, öğretmeni geliştirici, yenileyici olmalıdır. 9
10. Konular, değişen müfredatlar olmalıdır. 7
11. Konular, mevzuat, program ve yöntemlerle ilgili olmalıdır. 6
12. Seminer konuları uygulamalı olmalıdır. 10
13. Konular, öğretmenlerin girmekte oldukları sınıfların konularıyla ilgili olmalıdır.  4
14. Konular, öğrenme, öğretme, yöntem ve teknikleri ağırlıklı olmalıdır. 4
15. Konu çeşitliliği azaltılmalıdır. 4
16. Her öğretmene ayrı konu verilmelidir. 3



 

 93

17. Konular, öğrenciyi tanıma teknikleri olmalıdır. 3
18. Yıl içinde görülen aksaklıklar seminer konularına dahil edilmelidir. 2
19. Seminer konuları, yönetici ve ilköğretim müfettişleri tarafından belirlenmelidir . 2
20. Seminer konuları üniversitelerin eğitim fakülteleri ile iş birliği yapılarak 

belirlenmelidir. 1
21. Konular, bakanlıkça belirlenmelidir. 1
22. Konular, yarıyıl tatilinde belirlenmelidir. 1
23. Eğitim öğretimde kullanılan araçların, kullanımı ile ilgili seminer konuları yer 

almalıdır. 1
24. Konular, proje üretmeye dönük olmalıdır. 1
25. İnsan ilişkileri konularda yer almalıdır. 1
26. Bilgisayar eğitimi konularda yer almalıdır. 1
27. Konular, okul müdürlüğü, millî eğitim müdürlüğü ve ilköğretim müfettişleri 

tarafından hazırlanmalıdır. 1
28. Seminer konuları akademisyenler tarafından hazırlanmalıdır. 1
29. Bir yıl sonrasının seminer konuları bir yıl önceden hedeflenip planlanmalıdır. 1
30. Konuların seçiminde dayatmacı olunmamalı, öğretmenlerin proje üretmesine 

imkan tanınmalıdır. 1
 
4.2.1.d. Konuların araştırılması ve paylaşılması açısından 
Sıra no Frekans 
1. Konuların paylaşımında öğretmenlerin ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate 

alınmalıdır. 17
2. Konular grup olarak paylaşılmalıdır. 16
3. Seminer konularının sunumları yapılmalıdır. 10
4. Öğretmenlerin okullarda yaptıkları mesleki çalışmalarda yararlanacakları yazılı 

kaynak, disket, cd, vcd, vb. kaynaklar kazandırılmalıdır (özellikle köyde çalışan 
öğretmenler için bu kaynaklar önem arz etmektedir ). 7

5. Okullarda internet olmalıdır. 5
6. Üniversitelerle okullar arasında iletişim geliştirilmelidir. 3
7. Seminer konuları, uzman kişiler tarafından öğretmenlere sunulmalıdır. 2
8. Konular başka okul öğretmenleriyle paylaşılmalı, karşılıklı olarak sunumlar 

yapılmalıdır. 1
9. Seminer konuları mayıs ayında belirlenmiş olup, öğretmenlere duyurulmalıdır. 1
10. Hazırlanan seminer konuları, bir dosyada öğretmenlerin kullanımına 

sunulmalıdır. 1
 
4.2.1.e. Seminer çalışmaları sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ödüller açısından 
Sıra no Frekans 
1. Çalışmaların verimliliği ve öğretmenin motivesi açısından, ödüllendirmenin 

yapılması yerinde bir çalışma olacaktır. 40
2. Seminer çalışması değerli bulunan öğretmenler, kademe, maaş, şilt, sertifika, 

sözlü teşekkür vb. şekilde ödüllendirilmelidir. 31
3. Başarılı seminer çalışması yapan öğretmenler ödüllenmelidir (Değerlendirme 

Millî eğitim müdürlüğünden bir yetkili, müfettiş ve okuldan bir kişinin 
komisyonunda yapılmalı). 24

4. Seminer çalışmaları sonunda değerlendirme yapılmamakta, ödül 
verilmemektedir. 23
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5. Seminer çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve ödüllendirme yetersizdir. 14
6. Değerlendirme ve ödüllendirme ile ilgili bir faaliyet yoktur. Bu ise çalışmaların 

verimsizleşmesine neden olmaktadır. 11
7. Seminer sunumları yapılmalıdır. 9
8. Ödüllendirme sözlü yapılmaktadır. 3
9. Seminer çalışmaları kâğıt üzerinde kalmaktadır. 2
10. Seminer çalışmalarında süre yetersizdir. 2
11. Her öğretmenin seminer sunumu, öğretmenler tarafından değerlendirilmelidir. 1
 
4.2.1.f. Diğer 
Sıra no Frekans 
1. Öğretmenlere öğretim yılı sonunda seminer konusu verilip çalışması yerine, bu 

konuları uzman kişilere panel veya konferans olarak verdirilmelidir. 6
2. Seminerler akademisyenlerce verilmelidir. 3
3. Mesleki çalışmalar okul dışında, sunular okulda yapılsın.  2
4. Seminer çalışmaları yararlı olmamaktadır. 2
5. Alanında uzmanlaşmış, kitapları yayınlanmış eğitimcilerin, bilim adamlarının, 

belli bir çalışma takvimine uygun  olarak konferanslar vermesi sağlanmalıdır. 2
6. İlköğretim müfettişlerinin verdikleri seminerler öğretmenlere itici gelmektedir. 1
7. Seminer konuları; program, yönetmelik değişiklikleri, okul, çevre ve öğrencileri 

kapsamalıdır. 1
8. Öğretmenler her yıl en az bir kez hizmet içi eğitime alınmalıdır. 1
9. Öğretmenlerin hazırladıkları seminerlerin sunumunu, zümre başkanları 

yapmalıdır. 1
11. Öğretmenler, seminer yerine yıl içinde yaptıkları çalışmalara göre 

değerlendirmelidir. 1
12. Gelişen teknolojiyi kullanma ve rehberlik konularında öğretmenlere kurslar 

açılmalıdır. 1
13. Bu güne kadar bize uygulanan anketlerde, görüşlerimiz dikkate alınmadı. 1
 
4.2.2. Yöneticilerin, ilköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, içinde ve 
sonunda yapmış oldukları seminer çalışmalarıyla ilgili anket formunda yer almayan, ancak 
önemli gördükleri görüş ve önerileri 
Sıra no Frekans 
1. Öğretmenler seminer çalışmalarını yasak savma olarak yapmakta, gerekliliğine 

inanmamaktadır. Öğretim yılı başında sınıf düzenlemesi, planların hazırlanması 
vb. çalışmalardan dolayı sunumlarla ilgili bir faaliyet olmamakta, öğretim yılı 
sonunda kurs açıldıysa görevi olanlar seminerlerden muaf tutulmakta, diğerleri 
ise öğrenci gözlem dosyası, sınıf kitaplarının teslimi, eğitsel kolların çalışma 
raporları, zümre toplantıları vb. işlerle zamanı geçirmektedirler. 14

2. Seminer çalışmalarında, öğretmen bir kaynaktan yazdığı konuyu dosyalayıp 
idareye vermekle kendisini seminer çalışması yapmış saymaktadır, seminer 
çalışmaları bu durumdan kurtarılmalıdır. 14

3. Seminerlerin amacına ulaşması için gerekliliği ile ilgili öğretmenler motive 
edilmelidir . 10

4. Seminer çalışmaları verimli olmamaktadır, bunun için seminerler öğretmenin 
değişik yerde tatil yapması ve dinlenmesine fırsat tanıyacak şekilde olmalıdır.  9
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5. Belirlenen seminerler konuları akademisyenlerce verildiği takdirde verimli 
olacaktır. 5

6. Konular bakanlıkça belirlenip uzmanlarca hizmet içi eğitim veya konferans 
şeklinde verilmelidir. 5

7. Öğrenci psikolojisini anlama, öğrenciye yaklaşma, fen bilgisi araçlarını 
kullanmasını bilme, proje yapımı, sınıf öğretmenleri için okuma - yazma 
öğretimi, resim müzik beden eğitimi vb. konularda öğretmenler hizmet içi 
kurstan geçirilmelidir. 5

8. Öğretmenlere uzman kişiler tarafından seminerler verilmesi sağlanmalıdır. 3
9. Seminer çalışmalarında müfettişlerin etkinliği arttırılmalı, öğretmenlere daha çok 

seminer vermeleri sağlanmalıdır. 3
10. Mesleki çalışmalarda ünlü eğitimci ve pedagogların seminer, konferans CD'leri 

temin edilip öğretmenlerce kullanılmalıdır. 3
11. Her ilde hizmet içi eğitim merkezleri kurulup, bu merkezler bakanlık, 

üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri vb. iş birliği içersinde; 
gelişen yenilikler, teknoloji, eğitim-öğretim konularında yıllık planlar yapılarak 
öğretmenler, branş ve sınıflarına göre kurs ve seminerler almalıdır. verilen 
belgeler kariyerlerinde etkili olmalıdır. 3

12. Sözleştirmeli öğretmen kullanımına geçilmelidir. 3
13. Devlet okullarında iş garantisinin olması, öğretmenin kendisini yenilemesini 

olumsuz yönde etkiliyor. 3
14. Mesleki yayınlar okullara alınmalıdır. 2
15. Mesleki yayınlarla ilgili katalogların okullara gönderilmesi sağlanmalıdır. 2
16. Seminer çalışmalarında ödüllendirme getirilmelidir. 2
17. Her okulda tepegöz olmalıdır. 2
18. Okulların ders araç ve gereç eksikleri giderilmelidir. 2
19. Öğretmenlerin ücretleri iyileştirilmelidir. 2
20. Öğretmenlerin performans değerlendirmesine göre ücretlendirme yapılmalıdır. 2
21. Araç gereç ihtiyacının giderilmesinde ihtiyacı olan okullar göz ardı 

edilmemelidir. 2
22. Seminer yapılan mekanlar fiziki olarak iyileştirilmelidir. 2
23. Müfredat değişikliklerinde öğretmenlere bilgilendirme kursları verilmelidir. 1
24. Seminer çalışmaları süresi içinde öğretmenlere, ilköğretim müfettişlerince 

hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. 1
25. Öğretim yılı sonu yapılan mesleki çalışmalar (seminer) bir haftaya indirilmelidir. 1
26. Mesleki çalışmaların angarya olarak görülmemesi için, öğretmenlere yıl içinde 

yapacakları projeler verilmelidir. 1
27. Bakanlıkça eğitim ve öğretimdeki gelişmeler MEB internet sitesinden aylık 

bültenler veya sunumlar şeklinde yayınlanması yararlı olacaktır. 1
28. Her öğretmen seminer yerine bir yıl süreli bir proje geliştirip sunmalıdır. 1
29. Seminerler çalışmalarında öğretmenlerin birbirlerini yararlanmaları, görüş arış 

verişinde  bulunmaları açısından yakın okullar bu çalışmalarını birlikte 
yürütmelidirler. 1

30. Başarılı seminer çalışması yapan öğretmenlerin çalışmaları, diğer öğretmenlere 
sunulmalıdır.  1

31. Kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrencilere yönelik çalışmalarda öğretmenler 
yetersiz kalmaktadır, bu konuda öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir. 1
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32. Rehberlik ve eğitici faaliyetlere yönelik çalışmaları arttırıcı seminerler 
düzenlenmelidir. 1

33. Sık sık program değişiklikleri eğitimin verimini düşürmektedir. 1
34. Bölgesel plan ve projeler geliştirilsin. 1
35. Okulların ihtiyaçları yeterince karşılanmalı, kayıt dönemlerinde okul 

yönetimlerinin para toplaması önlenmelidir. 1
36. Seminer döneminde İlköğretim müfettişlerinin verdikleri seminerler, 

öğretmenleri motive edememektedir. 1
37. Öğretmenler için okullar arası, bölgeler arası geziler düzenlenmelidir. 1
38. Mesleki çalışmalar zorunlu tutulmamalı, istemeyenler bu süre içersinde idari 

işlerde çalıştırılmalıdır. 1
39. İl bazında yapılan başarılı seminer konuları basılarak okullara gönderilmelidir. 1
40. Her öğretmen hazırladığı seminer konusunu, başka okulda sunması 

sağlanmalıdır. 1
41. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerlerine gönderilmesinde, eğitim 

öğretimin aksatacak durumlardan kaçınılmalıdır. 1
 
4.3. MÜFETTİŞLERİN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
4.3.1. Seminer çalışmalarınızın daha verimli geçmesi için öneriler  
4.3.1.a. Seminer çalışmalarının zamanı açısından 
Sıra no Frekans 
1. Seminer çalışmalarının öğretim yılı başında yapılması daha uygundur. Öğretim 

yılı sonu seminerleri verimli olmamaktadır, çünkü, bu dönem öğretmenlerde 
yılın yorgunluğu, yetiştirme kurslarının olması isteksizliği arttırmakta, verimi 
sıfırlamaktadır. 81

2. Seminer çalışmaları öğretim yılına yayılmalıdır. 34
3. Seminerlerin mevcut uygulama zamanı yerinde ve yeterlidir, ancak sıcak 

bölgelerde mekanlar çalışmaya uygun hale getirilmelidir. 27
4. Seminer çalışmaları monotonluktan kurtarılmalı; verimli olması için öğretmenin 

değişik yerlerde dinlenmesine de fırsat tanıyacak şekilde cazip hale 
getirilmelidir.  8

5. Seminerler öğretim yılı başında 15 gün olmalıdır. 4
6. Seminerler yarıyıl ve yaz tatilinde yapılmalıdır. 3
7. Seminerler çalışmaları öğretim yılı başında bir ay yapılmalıdır. 3
8. Seminerler üç günü geçmemelidir. 2
9. Seminerler eylül ayının ilk haftası olmalıdır. 1
10. Seminerler Ağustos ayının son 10 gününde yapılmalıdır. 1
11. Öğretmen tatilleri azaltılmalı ve kalan zaman sunular için kullanılmalıdır. 1
12. Yönetmelik değişikliği yapılarak, yaz tatilinde yönetici ve öğretmenler bir ay 

seminer çalışması yapmalıdır. 1
13. Seminer çalışmalarında temmuza kadar ön çalışma, yaz tatilinde rapor hazırlama 

olmalıdır. 1
 
4.3.1.b. Seminer çalışmalarının hedefleri açısından 
Sıra no Frekans 
1. Seminerlerin hedefi, öğretmenin eğitim ve öğretimdeki yenilikler, gelişen 

teknolojiden haberdar olmasıdır. 17
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2. Hedef, öğretmenlerin istek ilgi ve ihtiyaçları olmalıdır. 10
3. Hedef, eğitim-öğretim etkinlikleri olmalıdır. 7
4. Seminerlerin hedefi öğretmen, öğrenci, okul, çevre ihtiyaçları doğrultusunda 

belirlenmelidir. 7
5. Seminerlerin hedefi, öğretmenlerin vizyonunu geliştirme olmalıdır. 5
6. Seminerlerde konularla birlikte hedeflerde belirlenmelidir. 5

7. 
Hedef, seminerlerin öğretmenler için zorunluluk değil, bir ihtiyaç olduğunun 
motivesi olmalıdır. 5

8. Hedef, yeni öğretim yılı değişiklikleri olmalıdır. 4
9. Seminer çalışmalarının hedefi öğretmenler tarafından belirlenmelidir. 3
10. Hedef, eğitimde öğrenci başarısını nasıl artırmak olmalıdır. 3
11. Seminer hedefleri önceden belirlenip öğretmene duyurulmalıdır. 2
12. Hedef, yetiştirilmek istenilen insan modeli olmalıdır. 1

13. 
Seminerlerin hedefi, çalışma konularının uygulamaya dönük olması 
sağlanmalıdır. 1

14. Hedef, öğretmenlerin okutacağı sınıf ve branşlara dönük olmalıdır. 1
15. Hedeflere ulaşmada üniversitelerle iş birliği yapılmalıdır. 1
 
4.3.1.c. Seminer konuları açısından 
Sıra no Frekans 
1. Konular, öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. 45
2. Belirlenen konular güncel, teknolojik gelişme ve yenilikleri kapsamalıdır. 32
3. Konuların belirlenmesinde öğretmen görüşlerine başvurulmalıdır. 25
4. Konular, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerince belirlenmelidir. 10
5. Konuların belirlenmesinde, öğrenci ve çevre faktörleri göz önüne alınmalıdır. 10
6. Konular, öğretmenlerdeki eksiklikler gözlenerek belirlenmelidir. 5
7. Konular öğretmen, yönetici ve müfettişlerce belirlenmelidir. 4
8. Eğitim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması konuları yer almalıdır. 3
9. Seminer konuları millî eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlarda 

belirlenmelidir (komisyon, öğretmen, yönetici, ilköğretim müfettişlerinden 
oluşmalı ). 3

10. Konular, öğretmen ve yöneticilerce belirlenmelidir. 3
11. Eğitim-öğretim yılı içersinde karşılaşılan sorunlar seminer konusu olarak ele 

alınmalıdır. 3
12. Alan bilgilerini geliştirici konular seçilmelidir. 2
13. Seminer konularının belirlenmesinde, il düzeyinde zümre öğretmenlerinin 

görüşleri alınmalıdır. 2
14. Konular, ilde müfettişlerden oluşan komisyonca belirlenmelidir. 2
15. Konular, ihtiyaç analizi yapılarak belirlenmelidir. 2
16. Öğretmenlere seminer çalışması yerine, akademisyenler veya uzman kişilerce 

panel veya konferans verilmelidir. 2
17. Eğitimde yeni yaklaşım, insan ilişkileri, empati konuları yer almalıdır. 1
18. Planlama, özel öğretim, araç - gereç kullanımı, materyal hazırlama, sınıf 

yönetimi, ölçme değerlendirme konuları ele alınmalıdır. 1
19. Konular uygulamaya dönük olmalıdır. 1
20. Seminer çalışmalarında tek bir konu ele alınmalı ve bir yıl bu konu detaylı 

değerlendirilmelidir. 1
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4.3.1.d. Konuların araştırılması ve paylaşılması açısından 
Sıra no Frekans 
1. Konular grup olarak paylaşılmalıdır. 17
2. Her öğretmene ayrı konu verilmelidir. 12
3. Konu seçiminde isteğe bağlılık esas alınmalıdır. 11
4. Verilen seminer konularının sunumları yapılmalıdır. 8
5. Kaynak ve araç temininde öğretmenler desteklenmelidir. 3
6. Herkese konu verilmesi yerine, konular alanında başarılı öğretmenlere 

verdirilme, bunların çalışması diğer öğretmenlere sunulmalıdır. 3
7. Araştırma-geliştirme grupları oluşturulmalıdır.  1
8. Daha az konu, daha çok öğretmene değişik konular olarak verilmelidir. 1
9. Seminer sonucunda çalışmalar bülten şeklinde yayınlanıp paylaşılmalıdır. 1
10. Seminer çalışmalarında bir ekip anlayışı içersinde okulun hizmet içi eğitim planı 

oluşturulmalıdır. 1
11. Öğretmenlerin projeler üretmesine imkân verilmelidir. 1
12. İlköğretim müfettişi, zümre öğretmenleri, psikolojik danışmanlardan oluşan 

"Danışma Öneri Birimi” oluşturulmalıdır. 1
13. Okullar arası iş birliğini sağlayacak koordinasyon oluşturulmalıdır. 1
 
4.3.1.e. Seminer çalışmaları sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ödüller açısından 
Sıra no Frekans 
1. Seminer çalışmaları sonunda ödüllendirme yapılmamaktadır. 30
2. Kıstaslar belirlenip, başarılı seminer çalışması yapanlar ödüllendirilmelidir. 29
3. Başarılı seminer çalışması yapan öğretmenler ödüllendirilmelidir. 23
4. Çalışmaların verimliliği ve öğretmenin motivesi açısından ödüllendirmenin 

yapılması yerinde bir çalışma olacaktır. 20
5. Seminer çalışması değerli bulunan öğretmenler; kademe ilerlemesi, maaş, şilt, 

sertifika, sözlü teşekkür vb. şekilde ödüllendirilmelidir. 13
6. Öğretmenlerin hazırladıkları seminer çalışmalarını arkadaşlarına sunabilmeleri 

sağlanmalıdır. 9
7. Seminer çalışmalarının değerlendirilmesi için öğretmenler sınav yapılmalı, bu 

not öğretmen gelişim notu olarak değerlendirilmelidir.. 8
8. Seminer çalışmalarında ödüllendirme yeterli değildir. 6
9. Seminer çalışmalarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. 4
 
4.3.1.f. Diğer 
Sıra no Frekans 
1. Seminerler yasak savma anlayışından kurtarılmalıdır. 4
2. Öğretim yılı sonu seminer çalışmaları yarar sağlamamaktadır, kaldırılmalıdır. 3
3. Seminer çalışmaları için çalışma ortamları uygun olmalıdır. 2
4. Seminer konuları ihtiyaçlara cevap verecek şekilde belirlenmelidir. 2
5. Devlet okullarında iş garantisinin olması, öğretmenin kendisini yenilemesini 

olumsuz yönde etkiliyor. 1
6. Seminer çalışmaları merkezi olan ilköğretim okullarında yapılmalı ve 

müfettişler bu çalışmalarda görevlendirilmelidir. 1
7. İl ve ilçelerde hizmet içi merkezleri oluşturulmalıdır. 1
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4.3.2. Müfettişlerin, İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, içinde ve 
sonunda yapmış oldukları seminer çalışmalarıyla ilgili anket formunda yer almayan, ancak 
önemli gördükleri görüş ve önerileri  
Sıra no Frekans 
1. Seminer çalışmaları verimli olmamaktadır, bunun için özellikle öğretim yılı 

sonu seminerleri öğretmenin değişik yerde tatil yapması ve dinlenmesine fırsat 
tanıyacak şekilde olmalıdır.  10

2. Öğretmenlere seminer çalışması yerine, akademisyenler veya uzman kişilerce 
panel veya konferans verdirilmelidir. 4

3. Seminer konuları güncelleştirilmelidir. Yıllardır hep aynı konuların 
verilmesinden dolayı, öğretmenin ilgisini çekmemesine, bundan dolayı bir 
önceki yıl yapılan çalışmanın fotokopisini çektirip, seminer çalışması olarak 
idareye teslim etmesine ve formaliteyi yerine getirmesine neden olmaktadır. 4

4. Öğretmenlerin verimini arttırmak için sözleşmeli personel olarak çalıştırılması 
sağlanmalıdır. 3

5. Öğretim yılı başı ve sonu yapılan seminer çalışmaları, öğretmene ek ders ücreti 
alma amacı taşıdığı düşüncesi silinmelidir.  2

6. Öğretmenler seminer yerine hizmet içi eğitime alınmalıdır. 2
7. Eğitimle ilgili velilerin görüş ve önerileri alınmalıdır. 2
8. Seminerlerin verimini arttırmak için, okulların araç -gereç ve alt yapı eksiklikleri 

giderilmelidir.  2
9. Vekil öğretmenler alan mezunlarından görevlendirilmelidir. 2
10. Alanında başarılı olan uzman kişiler tarafından öğretmenlere seminerler 

verilmesi sağlanmalıdır. 1
11. Fakülteler, alanla ilgili yeterli bilgi veremiyorlar. 1
12. Seminerler, mesleğe bağlılığı güçlendirme açısından yararlı olmaktadır. 1
13.  Birinci sınıf öğretmenleri eylül döneminde mutlaka ilk okuma yazma semineri 

almalıdır. 1
14. Çalışan öğretmenle çalışmayanları belirleyecek kriterler belirlenip, uymayanlar 

sistem dışına çıkarılmalıdır. 1
15. Öğretmenlerin birbirlerini etkilemeleri, birbirlerinden yararlanmaları açısından 

yakın okullar seminer çalışmalarını birlikte yürütmelidir. 1
16. Öğretmenlere psikoterapi seminerlerin verilmesi yerinde olur. 1
17. Mesleki Çalışma Yönetmeliği yeniden ele alınmalıdır (bazı maddeler çok 

muğlâk, 5.madde bunlardan biri). 1
18. Öğretmenlerin hazırladığı başarılı seminer çalışmaları internet kanalıyla tüm 

öğretmenlerin istifadesine sunulmalıdır. 1
19. Konuların sunumu yapılmalıdır, böylece öğretmene eksiğini tartışma imkanı 

vermelidir. 1
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20. Mesleki çalışmalara katılım isteğe bağlanmalı, zorunlu tutulmamalıdır. 1
21. Seminerler uygulamalarla birlikte verilmelidir. 1
22. Seminerlerin amacına ulaşması için gerekliliği ile ilgili öğretmenler motive 

edilmelidir.  1
23. Öğretmenlerin verimliliğini arttırmak için Türk ve dünya edebiyatı klasiklerini 

okumaları sağlanmalıdır. 1
24. Seminer çalışmalarında gelişen teknolojiden yararlanılmalıdır. 1
25. Seminer çalışmalarında yerel özelliklere göre, karşılaşılan sorunlara çözümler 

üretecek projeler geliştirilmelidir. 1
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BÖLÜM - V 

ÖZET, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın amaçları, evren, örneklem, veri kaynakları, verilerin işlenmesi 
ve kullanılan istatistik teknikleri açıklanmış; araştırmada ulaşılan sonuçlar özetlenmiş, araştırma 
bulgularına dayalı olarak geliştirilmiş olan öneriler yer almıştır. 

5.1. ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, öğretim yılı başında, içinde ve 
sonunda yapmış oldukları mesleki çalışmalarının öğretmen, okul müdürü ve ilköğretim 
müfettişi görüşlerine başvurarak genel bir değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaç doğrultusu 
da aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

8. Öğretim yılı başında yapılan mesleki çalışmalar öğretmenlere ne kazandırmaktadır? 

9. Öğretim yılı içinde yapılan mesleki çalışmalar öğretmenlere ne kazandırmaktadır? 

10. Öğretim yılı sonunda yapılan mesleki çalışmalar öğretmenlere ne 
kazandırmaktadır? 

11. Okullardaki fiziki ortam, öğretim materyalleri, zaman ve çevresel faktörler 
öğretmene mesleki yeterlilikler kazanmasında ne derece de katkı sağlamaktadır? 

12. Mesleki çalışmalarda, öğretmenlerin mesleki yeterlilik kazanmalarında okul 
müdürleri ve ilköğretim müfettişleri ne derece de katkı sağlamaktadır? 

13. Meslek çalışmalar için, öğretmen ihtiyaçları nasıl tespit edilmektedir? 

14. Mesleki çalışmaları için belirlenen konular öğretmen ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap 
vermektedir? 

Araştırma, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin öğretim yılı başında, içinde ve 
sonunda yapmış olduğu meslek çalışmaların mevcut durumu betimlemeyi amaçladığı için tarama 
modelinde kurgulanmıştır.  

Araştırmanın evrenini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki 35.580 ilköğretim 
okulunda çalışan 399.002 öğretmen ve okul yöneticileri, ile bu okulların teftişinden sorumlu 
2.992 müfettiş oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini oluştururken “çok aşamalı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. 
Öncelikle evren, bölge ölçütünde 7 alt tabakaya ayrılmıştır. Her bölgeden bölgenin tamamının 
temsil edebilecek üç il seçilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatından elde edilen “İllerin ve 
Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” (DPT, 2003) esas alınarak her 
bölgeden gelişmiş, orta düzeyde gelişmiş ve az gelişmiş illerden birer tane olmak üzere yedi 
bölgeden toplam 21 il seçilmiştir. Bu iller: Bursa, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyon, 
Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, karaman, Yozgat, Bolu, Çorum, Gümüşhane, Elazığ, 
Ardahan, Muş, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak’tır. 
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Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullardaki yönetici ve öğretmenlerin örneklemi 
homojen bir şekilde temsil edilebilmesi için her ilde merkez ilçe, ilçe ve köy okullarında yönetici 
ve öğretmenlere anketler uygulanmıştır. Anket uygulanacak ilçe ve köylerin tespiti, il millî 
eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır. İl, ilçe ve köylerde uygulanacak anket sayılarının dağılımı 
şehir ve köyde çalışan öğretmen sayılarına göre oranlanarak belirlenmiştir. Bakanlık verilerine 
göre ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerinin 286.864’ü şehirde, 112.138’i köyde (MEB. 
APAK) çalışmaktadır. Buna göre çalışanların yaklaşık yüzde 30’u köylerde, yüzde 70’i şehir 
okullarında görev yapmaktadır. Şehirde çalışanların yüzde 50’si il merkezi, yüzde 20’si ise ilçe 
merkezlerinde çalışmaktadır. 

Örneklem büyüklüğü belirlemede farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem 
büyüklükleri çizelgesinden (Balcı, 2004, 95) faydalanılmıştır. Bu çizelgeye göre, 399.002 olan 
öğretmen alt evrenini 1.060 öğretmenin, 35.580 olan okul yöneticilerinin alt evrenini 320 
yöneticinin, 2.992 olan müfettiş alt evrenini ise 310 müfettişin temsil edebileceği görülmektedir. 
Bu oranlamaya göre; il merkezinde 529, ilçe merkezinde 211, köyde çalışan 320 öğretmen; il 
merkezinde 160, ilçe merkezinde 62, köyde çalışan 98 okul yöneticisi örnekleme alınmış ve 
bunlara anket uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin; öğretmenlerde 1.045’i geçerli kabul 
edilmiştir. Öğretmen anketlerinin geçerlilik oranı %98.5’tir. Okul yöneticilerinde 316 anket 
geçerli kabul edilmiş; geçerli anketlerin oranı %98.7’dir. Müfettişlerde 307’si geçerli kabul 
edilmiş; geçerli anket oranı%99’dur. 

Geçerli sayılan öğretmen anketlerinin 583’ü merkez ilçelerde (%53.9), 197’si ilçelerde 
(%18.9), 284’ü köylerde (%27.2 uygulanmıştır.Yönetici anketlerinin 158’i merkez ilçelerde 
(%50), 65’i ilçelerde (%20.6), 93’ü köylerde (%29.4) uygulanmıştır.  

Araştırmanın veri kaynağını oluşturmak üzere öğretmenler için Form I, okul yöneticileri 
için Form II, müfettişler için Form III geliştirilmiştir (bkz. Ek 2, Ek 3, Ek 4). Anket formlarında 
hazırlanan sorular  uzmanların incelemesine sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler 
ve öneriler dikkate alınmış ve anketler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Geliştirilen 
anketlerin ön uygulaması; Ankara Çankaya ilçesi Maltepe İlköğretim Okulu, Sarar İlköğretim 
Okulu; Keçiören İlçesi Mecidiye İlköğretim Okulu ile Keçiören Bağlum Beldesi Bağlum 
İlköğretim Okulunda, müfettiş anketleri ise Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan 
müfettişlere  uygulanmıştır. SPSS programında değerlendirilen anketlerin güvenilirlik 
katsayısına bakılmış ve 0.96 bulunmuştur. Buradan anketlerin uygulanabileceği kararına 
varılmıştır.  

Geri dönen anketler geçerlilik yönünden incelenenmiş, yönergeye uygun 
cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Geçerli kabul edilen 
anketlere verilen cevaplar, bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Anketlerde açık uçlu sorulara verilen cevaplarda tekrarlanan görüş ve değerlendirmelerin 
frekansları hesaplanmış, formlara ait (Form I-II-III) bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış; 
araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna 
dönüştürülmüştür. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların aritmetik 
ortalaması ve standart sapması hesaplanmış, gruplar arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kay-
kare metodu, grupların ortak sorularında aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesi için 
ikili gruplarda t-testi, üçlü gruplarda F-testi (tek yönlü varyans analizi) ve bu grupların aritmetik 
ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı ilişkilerin belirlenmesinde Scheffie testi 
uygulanmıştır. 
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5.2. SONUÇLAR 
Araştırmanın bu bölümünde bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlar yer almaktadır. 

5.2.1. Gruplarla İlgili Sonuçlar  
Gruplardan ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin %53.9’u, yöneticilerin %50’si il 

merkezinde; öğretmenlerin % 18.9’u, yöneticilerin %20.6’sı ilçe merkezinde; öğretmenlerin 
%27.2’si, yöneticilerin %29.4’ü köyde görev yapmaktadırlar. 

Öğretmenlerin %45.2’si, okul yöneticilerin %8.9’u, müfettişlerin %4.7’si kadın; 
öğretmenlerin %54.8’i, okul yöneticilerin %91.1’i, müfettişlerin %95.3’ü erkektir. 

Öğretmenlerin %8.5’i, okul yöneticilerin %1.3’ü “25 yaş ve altı”; öğretmenlerin %25.1’i, 
okul yöneticilerin %8.5’i “26-30” yaşında; öğretmenlerin %22.6’sı, okul yöneticilerin %22.5’i, 
müfettişlerin %6.5’i “31-35” yaşında; öğretmenlerin %16.0’ı, okul yöneticilerin %18.0’i, 
müfettişlerin %10.5’i “36-40” yaşında; öğretmenlerin %27.8’i, okul yöneticilerin %49.7’i, 
müfettişlerin %83’ü “41 yaş ve üzeri”ndedir. 

Öğretmenlerin %59.9’u sınıf %40.1’i branş öğretmenidir. 

1-5 yıl öğretmenlik kıdemi olduğunu belirtenlerin %26.2’si öğretmen, %7.3’ü okul 
yöneticisi; 6-10yıl öğretmenlik kıdemi olduğunu belirtenlerin 26.2’si öğretmen, %13.7’si okul 
yöneticisi; 11-15 yıl öğretmenlik kıdemi olduğunu belirtenlerin %15.3’ü öğretmen, %22.4’ü okul 
yöneticisi; 16-20 yıl öğretmenlik kıdemi olduğunu belirtenlerin %11.6’sı, öğretmen, %15.3’ü 
okul yöneticisi; 21 yıl ve üzeri öğretmenlik kıdemi olduğunu belirtenlerin %20.7’si öğretmen, 
%41.3’ü okul yöneticisidir. 

Öğretmenlerin %54.8’i, okul yöneticilerin %49.8’i, müfettişlerin %69.9’u “Eğitim 
Fakültesi”, öğretmenlerin %14’ü, okul yöneticilerin %23’ü, müfettişlerin %7.4’ü “Fen Edebiyat 
Fakültesi”; öğretmenlerin %31.2’si, okul yöneticilerin %42.8’i, müfettişlerin %28.8’i “Diğer” 
eğitim kurumlarından mezun olmuşlardır. 

Eğitim fakültesi veya eğitimle ilgili fakülte mezunu olmayan öğretmenlerin %87.7’si 
pedagojik formasyon almıştır. 

Mesleğe başladıktan sonra; öğretmenlerin %15.4’ü, okul yöneticilerin %30.9’u 
müfettişlerin %40.4’ü “Lisans tamamladığını”; öğretmenlerin %2.4’ü, okul yöneticilerin 
%1.7’si, müfettişlerin %2.3’ü “Yüksek lisans programına devam ettiğini”; öğretmen ve okul 
yöneticilerin %3’ü, müfettişlerin %9’unun “Yüksek lisans programını bitirdiğini”; öğretmenlerin 
%0.8’i, okul yöneticilerin %0.3’ü, müfettişlerin %0.7’si “Doktora programına devam ettiğini”; 
öğretmenlerin %0.8’i, okul yöneticilerin %0.3’ü, müfettişlerin %0.7’si “Doktorayı bitirdiğini”; 
öğretmenlerin %77.6’sı, okul yöneticilerin %63.8’i, müfettişlerin %46.9’u “Herhangi bir eğitim 
almadıklarını” belirtmişlerdir. 

Öğretmenler ve yöneticiler son üç yılda mesleği ile ilgili olarak katıldığı kurs, seminer, 
konferans, sempozyum vb. etkinliklerle ilgili olarak; öğretmenlerin %9’u, okul yöneticilerin 
%7.6’sı “1 kez”; öğretmenlerin %17.7’si, okul yöneticilerin %13.2’si “2 kez”; öğretmenlerin 
%21’i, okul yöneticilerin %24.8’i “3 kez”; öğretmenlerin %14.1’i, okul yöneticilerin %13.2’si “4 
kez”; öğretmenlerin %32.3’ü okul yöneticilerin %34.4’ü “5 kez ve daha fazla” katıldıklarını; 
öğretmenlerin%5.9’u, okul yöneticilerin , %6.8 ise hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

5.2.2. Okul Yöneticilerine İlişkin Sonuçlar  
Okul yöneticilerin 2/3’ü 1-10 yıl arasında kıdeme sahiptir. 

Okul Yöneticilerin 2/3’nün çalışmakta oldukları okullarındaki hizmet süresi, 1-5 yıl 
arasında değişmektedir. 



 

 104

5.2.3. Müfettişlere İlişkin Sonuçlar  
Müfettişlerin %75’i 10 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. 

Müfettişlerin %53.8’i öğretim yılı başında ve içinde öğretmenlere yaptıkları rehberliğin 
yeterli olmadığı görüşündedir. 

Müfettişlerin 7/10’na yakını, öğretim yılı başı ve içi öğretmenlere yaptıkları rehberliğin 
yeterli olmamasını; müfettişlerin iş yükünün fazlalığı ve öğretmen sayısının çokluluğuna 
bağlamıştır. 

5.2.4. Meslekî Çalışmalara İlişkin Sonuçlar 
Öğretmenler meslekleriyle ilgili katıldıkları kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. 

etkinliklerin kendilerine kazandırdıklarına ilişkin olarak; %13.2’si “Yıllık plânlarımı daha iyi 
yapmama katkı sağladı.”, %7.5’i “Ünite plânlarımı yapmada katkı sağladı.”, %16.6’sı “Günlük 
plânlarımı yapmada katkı sağladı.”, %26’sı “Sınıf ortamını düzenlememde kendime özgü 
taktikler geliştirmemi sağladı.”, %34.4’ü “Bilgi-iletişim teknolojilerini daha iyi (bilgisayar, 
tepegöz, video, slayt vb.) kullanmamı sağladı.“ görüşünü belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin son üç yılda meslekleriyle ilgili kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. 
etkinliklere katılmama nedenleriyle ilgili olarak; %30.5’i “Çalıştığım okul böyle bir faaliyet 
düzenlememiştir.”, %5.1’i “İlgili birim başvurularımı dikkate almamıştır.”, %6.8’i “Duyurular 
zamanında yapılmamıştır.”, %30.5’i “Düzenlenen faaliyetin yapıldığı zaman bana uymamıştır.”, 
%11.9’u “Bu faaliyetin mesleki anlamda bir yararı olduğuna inanmadığım” görüşünü 
belirtmiştir. 

Öğretim yılı başında ve sonunda öğretmenlerin yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı 
bulma ile ilgili grupların yaklaşık yarısı; “Konular ihtiyaca uygun belirlenirse yararlı olacaktır.”, 
görüşündedir. 

Öğretim yılı sonunda yapılan mesleki çalışmalarla ilgili seminer konuları, öğretmen ve 
okul yönetimi dışındaki birimlerce hazırlanmaktadır. 

Mesleki gelişmelerini sağlamak için başvurdukları kaynakları öğretmenlerin %11.5’i 
kütüphaneler, %31.8’i internet, %31.1’i meslektaşlar, % 13.8’i okul yöneticileri, %8.7’si 
müfettişler olarak belirtmişlerdir. 

Öğretmenler, seminer çalışmalarında okulları dışından en çok diğer okullardaki 
meslektaşlarıyla iş birliği yapmaktadırlar. 

20003-2004 Öğretim Yılı Haziran Döneminde TRT 4’ten verilen “Günaydın 
Öğretmenim” seminer yayınları öğretmenler tarafından yeterince seyredilmemiştir. 

“Günaydın Öğretmenim” seminer yayınları öğretmenlerin mesleki gelişmelerine yeterli 
katkı sağlamamıştır. 

20003-2004 Öğretim Yılı Haziran Dönemi’nde, TRT 4’ten verilen “Günaydın 
Öğretmenim” seminer yayınlarının daha sonraki yıllar da devam etmesini; ancak konuların 
tespitinde öğretmenlerin ihtiyaçları göz önüne alınması belirtilmiştir. 

5.2.5. Öğretim Yılı Başında Yapılan Mesleki Çalışmalara İlişkin Sonuçlar  
Gruplar, Bakanlığımızın yapmış olduğu program değişikliklerinden öğretmenlerin 

zamanında haberdar olduğunu belirtmişlerdir. 

Gruplar, mevzuatta yapılan değişiklikleri, öğretim yılı başında yapılan seminer 
çalışmalarında öğretmenler tarafından “kısmen” düzeyinde değerlendirildiğini belirtmektedirler. 

Gruplar, sene başı öğretmenler kurulu toplantısında, eğitici kol ve rehber öğretmen 
seçiminde öğretmen görüşlerinin dikkate alındığını belirtmektedirler. 
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Öğretmen ve okul yöneticileri, ilköğretim okullarında eğitici kolların çevresel faktörler 
dikkate alınarak belirlendiği ifade etmektedirler. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili etkinliklerin 
belirlenmesinde, öğretmen görüşlerine gereken önemin verildiğini belirtmektedir. 

Zümre öğretmenleri, zümre toplantılarının eğitim-öğretim açısından büyük yarar 
sağladığını belirtmektedirler. 

Öğretim yılı başında okullarda ders araç ve gereçleri eksikliklerinin giderilmesini; 
öğretmenler “Kısmen”, okul yöneticileri “Çok” düzeyinde belirtmişlerdir 

Öğretmenler, seminer çalışmalarında hazırladıkları konuları diğer öğretmenlere 
“Kısmen” sunabildiğini belirtmektedirler. 

Gruplar, kaynaştırma eğitimine tabi öğrencilerin eğitim-öğretiminde öğretmenleri 
“Kısmen” yeterli bulmaktadırlar. 

Gruplar, öğretim yılı başında okul-öğretmen-veli görüşmelerinin etkililiğini, “Oldukça” 
düzeyinde bulmaktadırlar. 

Gruplar, öğretmenlerin öğretim yılı başında okullarında yapmış oldukları seminer 
çalışmalarının mesleki açıdan “Kısmen” katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, ilköğretim kurumları yönetmeliği ve mevzuatının içeriği 
hakkında öğretmenleri “Kısmen” düzeyinde yeterli görmektedirler. 

5.2.6. Öğretim Yılı İçi Yapılan Mesleki Çalışmalara İlişkin  Sonuçlar  
Öğretmen ve okul yöneticileri, yüksek öğretim kurumu/kurumları ile okul arasındaki 

ilişkileri “Çok az” düzeyinde görmektedirler. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, yüksek öğretim kurumu/kurumları ile öğretmenlerin 
ilişkilerini “Çok az” düzeyde bulmaktadır. 

Öğretmenler, öğretim yılı içinde meslekleriyle ilgili ( konferans, seminer, kurs, panel vb.) 
etkinliklere “Kısmen” katılmaktadırlar. 

Öğretmenler, meslekleriyle ilgili yayınları “Kısmen” takip etmektedirler.  

Gruplar, okullarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin öğretmenlerin proje 
üretmelerini; öğretmenler ile okul yöneticileri “Kısmen”, müfettişler “Çok az” düzeyinde 
görmektedirler. 

5.2.7. Öğretim Yılı Sonu Mesleki Çalışmalara İlişkin Sonuçlar  
Öğretmen ve okul yöneticileri, eğitim-öğretimde olumlu ve olumsuz gelişmeler sağlayan 

uygulamaları, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısında “Oldukça” düzeyinde 
değerlendirildiğini belirtmektedirler. 

İlçe/il millî eğitim müdürlükleriyle Bakanlığa gönderilen “Okulun yıl sonu raporu” 
sonuçlarından okulların “Kısmen” bilgilendirildiği görülmektedir. 

Gruplar, öğretmenlerin öğretim yılı sonunda okullarında yapmakta oldukları seminer 
çalışmalarında, konuyu hazırlama açısından sürenin yeterli olduğu belirtmişlerdir. 

Gruplar, öğretim yılı sonunda okullarda yapılan seminerlerde, aynı konuların birden fazla 
öğretmene verilmesinin “Kısmen” yararlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretim yılı sonunda yapılan seminer çalışmalarının öğretmenlere katkı sağlamasını; 
öğretmen ve okul yöneticileri “Kısmen”, müfettişler “Çok az” düzeyinde olduğunu belirtilmiştir. 
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Öğretim yılı sonunda  verilen seminer konusuyla ilgili kaynağa ulaşma, istenilenleri 
bulma, bunları raporlaştırma konusunda öğretmenlerin yeterliliğini; öğretmenler “Oldukça” okul 
yöneticileri “Kısmen” düzeyinde bulmaktadırlar. 

5.2.8. Okullardaki Fizikî Ortamın, Öğretim Materyallerinin, Zaman ve Çevresel 
Faktörlerin, Mesleki Yeterlilikler Kazandırmasına İlişkin Sonuçlar  

Öğretmen ve okul yöneticileri, okulların fizikî ortamının öğretmenlerin seminer çalışması 
yapmalarına “Kısmen” uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Gruplar, öğretim yılı başında ve sonunda okulda yapılan seminer çalışmalarında, 
öğretmenlerin kullandıkları materyalleri “Çok az” yeterli bulmaktadırlar. 

Katılımcılar, öğretmenlerin yararlanacağı yazılı ve görsel yayınların, okullarda “Kısmen” 
yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin yararlanacağı mesleki ve teknolojik kaynakları (kitap, dergi cd, vcd vb.), 
okul yöneticilerinin imkânlar ölçüsünde okullara kazandırmasını öğretmenler ile müfettişler 
“Kısmen”, okul yöneticileri “Oldukça” düzeyinde görmektedirler. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, öğretmenlerin meslekî yayınlara ulaşma ve bunlardan 
yararlanmayı “Kısmen” düzeyinde görmektedirler. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, çevrenin kültürel durumu ve sosyo ekonomik yapısının 
öğretmenlerin meslekî yeterliliklerinin gelişmesine “Kısmen” katkısının olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, okulun fiziki yapısının, öğretmenlerin yaratıcı görüş ve 
önerilerini uygulamaya “Kısmen” yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

5.2.9. Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Kazanmalarında, Okul Yöneticilerinin ve 
İlköğretim Müfettişlerinin Katkısına İlişkin Sonuçlar  

Öğretmenlerin seminer çalışmalarındaki performansının okul yöneticileri tarafından 
değerlendirilmesini; öğretmenler ve okul yöneticileri “Kısmen” düzeyinde görmektedirler. 

Öğretmenler başarılı çalışmalarının okul yönetimi tarafından sözlü veya yazılı olarak 
ödüllendirilmesini “Kısmen” düzeyinde görürken, okul yöneticileri “Oldukça” düzeyinde 
görmektedirler. 

Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konularda seminer, konferans, kurs gibi etkinliklerin 
okul yöneticileri tarafından okullarında düzenlenmesini; öğretmen ve okul yöneticileri “Kısmen” 
düzeyinde gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. 

Öğretmenler arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla, okul yöneticileri tarafından 
düzenlenen (piknik, sportif faaliyetler, tiyatro vb.) etkinliklerin gerçekleşmesini; öğretmen ve 
okul yöneticileri “Kısmen” düzeyinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Okul yöneticileri çevre ile (mahalle muhtarı, belediye başkanı, eğitim ve sosyal içerikli 
vakıf, dernek, sendika vb.) iletişimlerinin “Oldukça” düzeyinde kurulduğunu belirtirken, 
öğretmenler “Kısmen”, düzeyinde kurulduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmalarında, ilköğretim müfettişlerinin 
öğretmenlere rehberliğini; öğretmenler “Çok az” düzeyinde bulurken, okul yöneticileri ve 
müfettişler “Kısmen” düzeyinde bulmaktadırlar. 

İlköğretim müfettişlerinin öğretim yılı içinde öğretmenlere yapmış olduğu rehberliği 
öğretmenler “Çok az”, okul yöneticileri “Kısmen”, müfettişler “Oldukça” düzeyinde 
görmektedirler. 
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5.2.10. Mesleki Çalışma Konularının Öğretmenlerin İhtiyacına Cevap Vermesine 
İlişkin Sonuçlar  

Öğretmenler için mesleki bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen kurs, seminer, 
toplantı vb. çalışmaları tüm gruplar “Kısmen” yeterli görmektedirler. 

Gruplar, öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmalarının öğretmenlerin mesleki 
gelişmelerine katkısını “Kısmen” yeterli bulmaktadırlar. 

Öğretmen ve okul yöneticileri, öğretmenlerin öğretim yılı içinde mesleki yönden 
kendilerini yenileyici ve geliştirici çalışmaları “Kısmen” düzeyinde görmektedirler. 

Gruplar; öğretmenlerin öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer konularının 
öğretmenlerin ihtiyaçlarına “Kısmen” cevap verdiğini belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer konularının, öğretmen 
görüş, öneri ve isteklerine cevap verme düzeyini öğretmenler “Çok az”, okul yöneticileri ve 
müfettişler“Kısmen” yeterli bulmaktadırlar. 

Öğretmenlerin öğretim yılı sonunda yapmış oldukları seminerlerde, konuların 
güncelleşmesini öğretmenler “Çok az”, okul yöneticileri ve müfettişler “Kısmen” düzeyinde 
bulmaktadırlar. 
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5.3. ÖNERİLER  
◘. Seminer konuları öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun hazırlanmalıdır.  

◘. Seminer konuların belirlenmesinde öğretmen ve yöneticilerin istek ve görüşleri 
alınmalıdır. 

◘. Konuların belirlenmesinde çevrenin sosyal ve kültürel yapısı dikkate alınmalıdır. 

◘. Konular her yıl güncellenmelidir. 

◘. Konular araştırmayı teşvik edici, yaratıcılığı geliştirici, teknolojik gelişme ve 
yenilikleri kapsayıcı olmalıdır. 

◘. Konuların kimler tarafından belirleneceği “Mesleki Çalışma Yönetmeliği”nde yer 
almalıdır.  

◘. Kaynaştırma eğitimine tabi öğrencilerin bulunduğu sınıflara girecek öğretmenler, yeni 
öğretim yılı başlamadan önce hizmet içi kurstan geçirilmelidir. 

◘.İlköğretim okullarıyla yüksek öğretim kurumları arasındaki ilişkiler geliştirilmelidir. 
Bunun için; il millî eğitim müdürlükleri, yüksek öğretim kurumları ile sivil toplum 
kuruluşlarından yararlanacağı destek ve katılımlarla ilgili yıllık faaliyet planı oluşturmalıdır. 

◘. İlçe/il millî eğitim müdürlükleriyle Bakanlığa gönderilen “Okulun yıl sonu raporu” 
sonuçlarından okullar bilgilendirilmelidir. 

◘. Öğretim yılı sonu seminer çalışmalarında her öğretmene mümkünse ayrı konu 
verilmelidir. Bunun mümkün olmaması durumunda çalışmanın belli öğretmenlerin üzerinde 
yürümesinin önlenmesi için, okul yönetimi veya yönetici ve öğretmenlerden oluşturulacak 
“Seminer Değerlendirme Komisyonu”nca takibi yapılmalıdır. 

◘ Her yerleşim biriminde fiziki ortam, araç-gereç, yazılı ve görsel yayınlar yönünden 
daha yeterli okullar belirlenip özellikle öğretim yılı sonu seminer çalışmalarında bu okullar 
kullanılmalıdır. 

◘. Öğretmenler arasında iletişim ve tecrübe paylaşımına imkan sağlanmalıdır. 

◘. Hazırlanan seminerlerin sunumu yapılmalıdır. 

◘. Sunumların okullarda oluşturulan “Seminer Değerlendirme Komisyonu”nca 
değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değerlendirme için kıstaslar belirlenmeli ve bunlar “Mesleki 
Çalışma yönetmeliği”nde yer almalıdır. 

◘. Başarılı bulunan çalışmalar (teşekkür, takdir, maaşla ödüllendirme, terfilerde 
belirleyici olma, öğretmen hizmet puanının yükseltilmesi vb.) ödüllendirilmelidir. 

◘. İl çapında ödüllendirilen çalışmalar Bakanlıkça kitap olarak ya da internet ortamında 
yayınlanarak öğretmenlerin istifadesine sunulmalıdır. 

◘. Müfettişlerin öğretmenlere daha fazla rehberlik yapabilmeleri için sayılarının 
arttırılması ya da iş yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır. 
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EK 1 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 
 
Sayı   : B.08.0.EGD.0.33.05.00-    /                ..../04/2005 
Konu   : Anket Ön Uygulaması 
 
 

ANKARA VALİLİĞİNE 

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 
 

İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne. Bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin 98. gereğince her yıl öğretim yılı başı, içi ve sonunda  Meslekî 
Çalışma (Seminer) yapmaktadırlar. 1961’den beri yapılmakta olan bu çalışmaları 
değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yaptıkları 
Meslekî Çalışmaların Değerlendirilmesi” araştırması başlatılmıştır. Adı geçen araştırma 
anketlerinin ön uygulaması, iliniz ilköğretim müfettişleri; Çankaya ilçesi Maltepe İlköğretim 
Okulu, Sarar İlköğretim Okulu ile Keçiören Mecidiye İlköğretim ve Bağlum İlköğretim 
okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere uygulanacaktır.  

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

 

 
Dr. Ruhi KILIÇ 

Bakan a. 
Daire Başkanı 
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EK 2 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

EĞİTİMİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN 
YAPTIKLARI MESLEKİ SEMİNER ÇALIŞMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

ÖĞRETMEN ANKETİ 
(FORM I) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NİSAN-2005 
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Sayın Öğretmen, 

Bu araştırmayla; Millî  Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmenlerin, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesi 

gereği olarak, öğretim yılı başı, içi ve sonunda yapmış oldukları Meslekî Çalışmalarla 

(Seminer Çalışmaları)  ilgili görüş ve önerilerinizi belirlemektir 

Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, sadece bu araştırmanın amaçları doğrultusunda 

kullanılacaktır. Anket üzerine isim yazmanız gerekmemektedir. Sizden beklenen, ankette yer 

alan soruları dikkatlice okuyup olabildiğince samimî cevaplar vermenizdir. 

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 
 
 

MEB 
EARGED Başkanlığı 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE MESLEKÎ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz.  

1.  Okulunuzun bulunduğu il: ......................................................... 

2. Görev yaptığınız yerleşim birimi: a. (    ) İl merkezi b. (    ) İlçe c. (    ) Köy  

3.  Cinsiyetiniz: a. (    ) K b. (    ) E  

4.  Yaşınız: a. (    ) 25 ve altı b. (    ) 26-30 c. (    ) 31-35 

 d. (    ) 36-40 e. (    ) 41 ve üzeri 

5.  Branşınız:   a. (   ) Sınıf öğretmeni b. (   ) Branş öğretmeni 

6.  Öğretmenlikteki kıdeminiz: a. (    ) 1-5 yıl b. (    ) 6-10 yıl c. (    ) 11-15  yıl 

 d. (    ) 16-20 yıl e. (    ) 21 yıl ve üzeri 

7.  Mezun olduğunuz öğretim kurumu 

a. (    ) Eğitim fakültesi                    b. (    ) Fen – Edebiyat fakültesi 

c. (    ) Diğer (Belirtiniz) ..........................................................  

8.  Eğitim fakültesi veya eğitimle ilgili bir fakülte mezunu değilseniz pedagojik formasyon 
aldınız mı? 

 a. (    ) Evet b. (    ) Hayır 

9.  Öğretmenliğe başladıktan sonra hangi eğitimleri aldınız? 

a. (    ) Lisans tamamladım. b. (    ) Yüksek lisans programına devam ediyorum. 

c. (    ) Yüksek lisansı bitirdim. d. (    ) Doktora programına devam ediyorum. 

e. (    ) Doktorayı bitirdim. f. (    ) Herhangi bir eğitim almadım. 

10.  Son üç yıl içinde mesleğinizle ilgili olarak kaç kez kurs, seminer, konferans, sempozyum 

vb. etkinliklere katıldınız? 

a. (    )  1 kez           b. (    )  2 kez    c. (    ) 3 kez                    d. (    ) 4 kez 

            e. (    ) 5 veya daha fazla kez katıldım.              f. (    ) Hiç katılmadım. 
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           10. soruda cevabınız “Hiç Katılmadım” ise 12.  soruya geçiniz. 
11.  Mesleğinizle ilgili katıldığınız kurs, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinlikler size 

neler kazandırdı? (Birden fazla görüş belirtebilirsiniz.) 

a. (    ) Yıllık plânlarımı daha iyi yapmama katkı sağladı.  

b. (    ) Ünite plânlarımı yapmada katkı sağladı.  

c. (    ) Günlük plânlarımı yapmada katkı sağladı.  

d. (    ) Sınıf ortamını düzenlememde kendime özgü taktikler geliştirmemi sağladı. 

e. (    ) Bilgi–iletişim teknolojilerini daha iyi (bilgisayar, tepegöz, video, slayt vb.) 

kullanmamı sağladı. 

f. (    ) Hiçbir katkı sağlamamıştır. 
12.  10. soruda cevabınız “Hiç katılmadım” ise, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

a. (    ) Çalıştığım okul böyle bir faaliyet düzenlememiştir.  

b. (    ) İlgili birim başvurumu dikkate almamıştır.  

c. (    ) Duyurular zamanında yapılmamıştır. 

d. (    ) Düzenlenen faaliyetin yapıldığı zaman bana uymamıştır. 

e. (    ) Bu faaliyetlerin meslekî anlamda bir yararı olduğuna inanmadığımdan 

f. (    ) Diğer (Belirtiniz) .......................................................... 

13.  Öğretmenlerin öğretim yılı başı ve sonunda yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı 
buluyor musunuz? 

a. (    ) Yararlı olduğuna inanıyorum 

b. (    ) Yararlı olduğuna inanmıyorum 

c. (    ) Konular ihtiyaca uygun belirlenirse yararlı olacaktır   

d. (    ) Diğer (Belirtiniz) ….. …………………………… 

14.  Seminer konuları hazırlandıktan sonra öğretmenlere sunumu ne şekilde yapılmaktadır? 
(Birden fazla görüş belirtebilirsiniz.) 

a.(    ) Öğretmen/öğretmenler, hazırladığı seminer konusunu okuldaki diğer öğretmenlere 
sunmaktadır.  

b. (   ) Öğretmen / öğretmenler, seminer  konusu ile ilgili olarak hazırladıkları raporu / 
özeti  çoğaltıp  diğer   öğretmenlere  dağıtmaktadır. 

c. (   ) Öğretmen / öğretmenler, seminer konusu ile ilgili olarak derledikleri bilgileri bir 
dosyada toplayıp isteyen öğretmenlerin istifadesine sunmaktadır. 

d. (    ) Sunumlar yapılmamaktadır. 

e. (    ) Diğer (Belirtiniz) ............... 
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15. Öğretim yılı sonu meslekî çalışmalarla ilgili seminer konuları nasıl belirlenmektedir? 

a. (    ) Okul yönetimince  b. (    ) Okul yönetimi ve öğretmenlerce 

c. (    ) İlköğretim müfettişi, okul yönetimi ve öğretmenlerce 

d. (    ) İlçe millî eğitim müdürlüğünce e. (    ) İl millî eğitim müdürlüğünce 

f. (    ) İlköğretim Genel Müdürlüğünce g. (    ) Diğer (Belirtiniz.) ........................ 

16.  Meslekî gelişiminiz için aşağıdakilerden hangisi/hangilerine başvurursunuz? (Birden 

fazla görüş belirtebilirsiniz.) 

a. (    ) Kütüphanelere b. (    ) İnternete c. (    ) Meslektaşlarıma 

d. (    ) Okul yöneticilerine e. (    ) Müfettişlere f. (    ) Diğer (Belirtiniz.) .............. 

17. Seminer çalışmalarında okulunuz dışında iş birliği yaptığınız kişi ve kurumlar nelerdir? 

(Birden fazla görüş belirtebilirsiniz.) 

a. (    ) Başka okullardaki öğretmenler  b. (    ) Özel okullar  

c. (    ) Üniversiteler  d. (    ) Eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları 

e. (    ) Ders kitabı yazarları f. (    ) Diğer (Belirtiniz) ................................ 

18.  2003-2004 öğretim yılı haziran döneminde TRT 4’ten verilen“Günaydın Öğretmenim” 

seminer yayınlarını ne ölçüde seyredebildiniz? 

a. (   ) Tamamını b. (   ) Bir kısmını c. (    ) Hiçbirini 

18. soruda cevabınız “Hiçbirini” ise Bölüm 2’ye geçiniz. 

19.  “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarında anlatılan konular, meslekî gelişmenize ne 

ölçüde katkı sağladı? 

 a. (   ) Tamamen b. (   ) Kısmen c. (    ) Hiç 

20.  “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarının bundan sonrada devam etmesine katılıyor 

musunuz? 

 a. (   ) Tamamen b. (   ) Kısmen c. (    ) Hiç 
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BÖLÜM – 2 
MESLEKÎ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin öğretim yılı başı, 

içi ve sonunda yapmış oldukları meslekî (seminer) çalışmalarının kendilerine kazandırdığı 

yeterlilikler, bu yeterliliklerin kazanılmasında fizikî ortam, öğretim materyalleri, çevresel 

faktörlerin etkisi, okul yöneticisi ve ilköğretim müfettişlerinin katkısı, ile meslekî çalışma için 

tespit edilen konuların ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğine ilişkin sorular yer almaktadır. 

Lütfen, size uygun gelen seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz ve her madde için bir seçenek 

işaretleyiniz. 

 
Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok   : Bütünüyle başarılı. 

Oldukça : Genelde başarılı, ancak bazı düzeltmeler gerekli. 

Kısmen  : Kabul edilebilir başarı seviyesinin altında, kapsamlı düzeltmeler yapılmalı. 

Çok az  : Genelde başarısız, tedbir alınması gerekli, geniş kapsamlı düzeltmeler yapılmalı. 

Hiç          : Tümüyle başarısız. 

A.  Öğretim Yılı Başında Yapılan Meslekî Çalışmalara 
İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z H

iç
1 Öğretim yılı başında, ders programlarındaki 

değişikliklerden ne derecede haberdarsınız? ………… (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Yeni geliştirilen yöntem ve tekniklerin uygulanmasına 
yönelik yapılan çalışmalarla; ilgili programlar, elinize 
ne derecede zamanında ulaşıyor? …………………….

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmalarında, 
mevzuatta yapılan değişiklikleri yeterli ölçüde 
değerlendirebiliyor musunuz?.......................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

4 Sene başı öğretmenler kurulu toplantılarında, eğitici 
kol ve rehber öğretmenlerin seçiminde sizlerin 
görüşleri ne ölçüde dikkate alınıyor?............................ 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Sene başı öğretmenler kurulu toplantılarında, eğitici 
kolların belirlenmesinde çevresel faktörler ne 
derecede dikkate alınıyor?.............................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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6 Belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili 
etkinliklerin yapılmasında, öğretmen görüşlerine ne 
ölçüde yer veriliyor?......................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

7 

7. soruya zümre öğretmenleri cevap verecektir.  
Zümre öğretmenleri toplantıları eğitim-öğretimde 
hedefine ulaşmada ne derece yararlı olmaktadır?......... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

8 Öğretim yılı başında okulunuzun ders araç ve 
gereçlerindeki eksiklikler ne ölçüde giderilmiş oluyor?

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

9 Verilen seminer konularının diğer öğretmenlere 
sunumu sizi ne ölçüde tatmin etmektedir?.................... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

10 

10. soruya sınıfında kaynaştırma eğitimine tabî 
öğrencisi bulunan öğretmenler cevaplandıracaktır.
Özel eğitim kapsamındaki kaynaştırma eğitimine tabi 
öğrencilerin eğitim-öğretiminde kendinizi ne ölçüde 
yeterli görüyorsunuz?....................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

11 Öğretim yılı başında okul-öğretmen-veli görüşmeleri 
sizce ne derecede etkili olmaktadır?..............................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

12 Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmaları, 
mesleğinizdeki verimliliğin artmasına ne ölçüde 
yardımcı olmaktadır?.....................................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

13 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Mevzuatı 
hakkındaki bilgilerinizi ne ölçüde yeterli 
buluyorsunuz?............................................................... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

B. Öğretim Yılı İçi Meslekî Çalışmalara İlişkin Görüşler      

 

1 

 

1. ve 2. sorulara görev yapmakta olduğu yerleşim 
biriminde herhangi bir yüksek öğretim kurumu 
bulunanlar cevap verecektir. 
 
Yerleşim birimindeki yüksek öğretim kurumu / 
kurumlarıyla okulunuz arasındaki ilişkiler ne derecede 
yeterlidir?.......................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2 Yerleşim birimindeki yüksek öğretim kurumlarıyla 
öğretmenler arasındaki ilişkileri ne derecede yeterli 
buluyorsunuz?................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Öğretim yılı içinde mesleğinizle ilgili (konferans, 
seminer, kurs, panel vb.) etkinliklere ne ölçüde 
katılıyorsunuz?...............................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

4 Mesleğinizle ilgili yayınları ne ölçüde takip 
ediyorsunuz?..................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Okulunuzda, eğitim-öğretim yılı boyunca karşılaşılan 
sorunların çözümü için öğretmenlerce yeterince proje 
üretiliyor mu?................................................................ 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

C. Öğretim Yılı Sonu Meslekî Çalışmalara İlişkin 
Görüşler      

1 Eğitim ve öğretimde olumlu gelişmeler sağlayan 
uygulamalar, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu 
toplantısında yeterince değerlendirmeye alınıyor mu?..

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2 Eğitim ve öğretim yılı içinde meydana gelen 
olumsuzluklar, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu 
toplantısında yeterince dile getiriliyor mu?...................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 İlçe / il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlık 
tarafından ders yılı sonunda “Okulun yıl sonu 
raporu”yla ilgili sonuçlarından ne derecede 
bilgilendiriliyorsunuz?.................................................. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

4 Öğretmenlere, öğretim yılı sonunda seminerlerin 
hazırlığı için verilen süre, sizce ne derecede 
yeterlidir?........................................................ 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Öğretim yılı sonunda, aynı seminer konularının birden 
fazla öğretmene verilmesi ne ölçüde yararlı 
olmaktadır?.................................................................... (  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

6 Öğretim yılı sonunda yapılan seminer çalışmaları, 
sizin mesleğinizdeki verimliliğinizin artmasına ne 
ölçüde katkı sağlamaktadır?........................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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7 Öğretim yılı sonu verilen seminer konusu hakkında, 
kaynağa ulaşma, istenilen bilgileri bulma, bunları 
raporlaştırma konularında kendinizi ne derecede 
yeterli görüyorsunuz?.................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

D. Okullardaki Fizikî Ortamın, Öğretim 
Materyallerinin, Zaman ve Çevresel Faktörlerin, 
Meslekî Yeterlilikleri Kazandırmasına İlişkin 
Görüşler      

1 Okulunuzun fizikî ortamı (çalışma salonunun 
genişliği, aydınlatma, ısı vb.) seminer çalışmalarına ne 
derecede olumlu katkı sağlamaktadır?.......................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretim yılı başında ve sonunda okulunuzda yapılan 
seminer çalışmalarında, öğretmenlerin kullandığı 
materyaller ne derecede yeterlidir? …………………... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Yıllık çalışma programlarında, gelişen teknolojik 
imkânlardan ne ölçüde yararlanıyorsunuz?................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Öğretmenlerin kaynak olarak yararlanacağı yazılı, 
görsel yayınlar okulunuzda ne derecede yeterlidir?......

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Okul yöneticileri, imkânlar dahilinde öğretmenlerin 
meslekî ve teknolojik yeniliklerden haberdar 
olmalarını sağlayacak kitap, dergi, VCD vb. 
kaynakları okula ne ölçüde kazandırmaktadır………...

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

6 Meslekî yayınlara ne ölçüde ulaşabiliyorsunuz?........... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 Meslekî yayınlardan ne ölçüde yararlanıyorsunuz?...... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 Çevrenin kültürel durumu ve sosyo-ekonomik yapısı, 
meslekî yeterliliğinizin gelişmesini ne ölçüde 
etkiliyor?........................................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9 Okulunuzun fizikî yapısı, öğretmenlerin yaratıcı görüş 
ve önerilerinin uygulanmasına ne ölçüde uygundur? ... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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E. Öğretmenlerin Meslekî Yeterlilik Kazanmalarında, 
Okul Yöneticilerinin ve İlköğretim Müfettişlerinin 
Katkısına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 
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1 Okul yöneticileri, öğretmenlerin seminer 
çalışmalarındaki performansını ne ölçüde 
değerlendirmektedirler?................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Başarılı öğretmenler, okul yöneticileri tarafından 
sözlü veya yazılı olarak ne derecede 
ödüllendirilmektedir?.................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Okul yöneticileri okulunuzda mesleğinizle ilgili 
konularda seminer, konferans veya kurs gibi 
etkinlikleri ne ölçüde düzenliyor?................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Okul yöneticileri, öğretmenler arasındaki sosyal 
ilişkileri geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikleri 
(piknik, sportif faaliyetler, tiyatro vb.) ne ölçüde 
düzenliyorlar?................................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 Okul yöneticileri, çevre ile (mahalle muhtarı, eğitim 
ve sosyal içerikli vakıf, dernek, sendika, vb.) 
etkileşimi ne ölçüde kolaylaştırmaktadır?..................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Öğretim yılı başındaki seminer çalışmalarında, 
ilköğretim müfettişlerinin yaptığı rehberliği ne derece 
yeterli buluyorsunuz?.................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 Öğretim yılı içinde, müfettişlerin rehberliğini ne 
derecede yeterli buluyorsunuz?..................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

F. Meslekî Çalışma Konularının Öğretmenin İhtiyacına 
Cevap Vermesine İlişkin Görüşler      

1 Meslekî bilgilendirmeye yönelik kurs, seminer, 
toplantı vb. çalışmalar ne derecede yeterlidir?.............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmaları,  
mesleğinizdeki verimliliğin artmasına ne ölçüde 
yardımcı olmaktadır?..................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Meslekî yönden kendinizi yenileyici ve geliştirici 
çalışmalar, öğretim yılı içinde ne ölçüde yeterli 
olmaktadır?.................................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen  seminer  
konuları, ne derece eğitim ihtiyaçlarınıza yöneliktir?... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer 
konularında sizlerin görüş, öneri ve isteklerine ne 
ölçüde yer verilmektedir?.............................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Yıllara göre baktığınızda, seminer konularında 
güncelleşmenin ne ölçüde yapıldığını 
düşünüyorsunuz?........................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM – 3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

1. Seminer Çalışmalarınızın daha verimli geçmesi için önerileriniz nelerdir? 

a. Seminer çalışmalarının zamanı açısından: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
b. Seminer çalışmalarının hedefleri açısından: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................  
c. Seminer konuları açısından: 
............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................  
d. Konuların araştırılması ve paylaşılması açısından: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
e. Seminer çalışmaları sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ödüller açısından: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
f. Diğer : 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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2.  İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda yapmış 

oldukları seminer çalışmalarıyla ilgili, anket formunda yer almayan, ancak önemli 

gördüğünüz görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................…..

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................…...

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................…....

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................…….

.……..………………………............................................................................................................ 

    Teşekkür Ederiz. 
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EK 3

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

EĞİTİMİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN  
YAPTIKLARI MESLEKİ SEMİNER ÇALIŞMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

OKUL YÖNETİCİSİ ANKETİ 
(FORM II) 

 
 
 
 
 

 
 
 

NİSAN-2005 
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Sayın Yönetici, 

Bu araştırmayla; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmenlerin, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesi 

gereği olarak, öğretim yılı başı, içi ve sonunda yapmış oldukları Meslekî Çalışmalarla 

(Seminer Çalışmaları) ilgili görüş ve önerilerinizi belirlemektir 

Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, sadece bu araştırmanın amaçları doğrultusunda 

kullanılacaktır. Anket üzerine isim yazmanız gerekmemektedir. Sizden beklenen, ankette yer 

alan soruları dikkatlice okuyup olabildiğince samimî cevaplar vermenizdir. 

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 

 

MEB 
EARGED Başkanlığı 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE MESLEKÎ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 

 
Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz.  

1.  Okulunuzun bulunduğu il: ......................................................... 

2.  Görev yaptığınız yerleşim birimi 

  a. (    ) İl merkezi b. (    ) İlçe c. (    ) Köy   

3.  Cinsiyetiniz: a. (    ) K b. (    ) E 

4.  Yaşınız: a. (    ) 25 ve altı b. (    ) 26-30 c. (    ) 31-35 

  d. (    ) 36-40  e. (    ) 41 ve üzeri 

5.  Öğretmenlikteki kıdeminiz: a. (    ) 1-5 yıl b. (    ) 6-10 yıl c. (    ) 11-15 yıl 

 d. (    ) 16-20 yıl e. (    ) 21 yıl ve üzeri 

6.  Yöneticilikteki kıdeminiz: a. (    ) 1-5 yıl b. (    ) 6-10 yıl c. (    ) 11-15 yıl 

 d. (    ) 16-20 yıl e. (    ) 21 yıl ve üzeri 

7.  Çalışmakta olduğunuz okuldaki yöneticilik süreniz? 

 a. (    ) 1-5 yıl b. (    ) 6-10 yıl c. (    ) 11-15 yıl 

 d. (    ) 16-20 yıl e. (    ) 21 yıl ve üzeri 

8.  Mezun olduğunuz öğretim kurumu 

a. (    ) Eğitim fakültesi b. (    ) Fen – Edebiyat fakültesi c. (    ) Diğer (Belirtiniz)……. 

 

9.  Öğretmenliğe başladıktan sonra hangi eğitimleri aldınız? 

a. (    ) Lisans tamamladım. b. (    ) Yüksek lisans programına devam ediyorum. 

c. (    ) Yüksek lisansı bitirdim. d. (    ) Doktora programına devam ediyorum. 

e. (    ) Doktorayı bitirdim. f. (    ) Herhangi bir eğitim almadım. 

 

10.  Son üç yıl içinde mesleğinizle ilgili olarak kaç kez kurs, seminer, konferans, sempozyum 

vb. etkinliklere katıldınız? 

a. (    )  1 kez b. (    )  2 kez c. (    ) 3 kez 

d. (    ) 4 kez e. (    ) 5 veya daha fazla kez katıldım. f. (    ) Hiç katılmadım. 
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11.  Seminer konuları hazırlandıktan sonra öğretmenlere sunumu ne şekilde yapılmaktadır? 
(Birden fazla görüş belirtebilirsiniz.) 

a. (    ) Öğretmen / öğretmenler, hazırladığı seminer konusunu okuldaki diğer 
öğretmenlere sunmaktadır.  

b. (    ) Öğretmen / öğretmenler, seminer konusu ile ilgili olarak hazırladıkları raporu / 
özeti çoğaltıp diğer öğretmenlere dağıtmaktadır. 

c. (    )  Öğretmen / öğretmenler, seminer konusu ile ilgili olarak derledikleri bilgileri bir 
dosyada toplayıp isteyen öğretmenlerin istifadesine sunmaktadır. 

d. (    )  Sunumlar yapılmamaktadır.  

e. (    ) Diğer (Belirtiniz) .......................................................... 

12.  Öğretmenlerin öğretim yılı başı ve sonunda yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı buluyor 
musunuz? 

a. (    ) Yararlı olduğuna inanıyorum. 

b. (    ) Konular ihtiyaca uygun belirlenirse yararlı olacaktır. 

c. (    ) Yararlı olduğuna inanmıyorum. 

d. (    ) Diğer (Belirtiniz.) ............................................. 

13.  Öğretmenlerin öğretim yılı sonu meslekî çalışmalarıyla ilgili seminer konuları nasıl 
belirlenmektedir? 

a. (    ) Okul yönetimince b. (    ) Okul yönetimi ve öğretmenlerce 

c. (    ) İlköğretim müfettişi, okul yönetimi ve öğretmenlerce 

d. (    ) İlçe millî eğitim müdürlüğünce e. (    ) İl millî eğitim müdürlüğünce  

f. (    ) İlköğretim Genel Müdürlüğünce g. (    ) Diğer (Belirtiniz) ........................ 

14.  Öğretmenler seminer çalışmalarında, okulunuz dışında yararlandığı kaynaklar nelerdir? 
(Birden fazla görüş belirtebilirsiniz.)  

a. (    ) Başka okullardaki öğretmenleri b. (    ) Özel okullar c. (    ) Üniversiteler 

d. (    ) Eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları e. (    ) Ders kitabı yazarları 

f. (    ) Diğer (Belirtiniz) ................................ 

15.  2003-2004 öğretim yılı haziran döneminde TRT 4’ten verilen“Günaydın Öğretmenim” 
seminer yayınları ne ölçüde öğretmenler tarafından izlendi? 

a. (   ) Tamamını  b. (   ) Bir kısmını  c. (    ) Hiçbirini 

16.  “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarında anlatılan konular, öğretmenlerinmesleki 
gelişmelerine ne ölçüde katkı sağladı? 

a. (   ) Tamamen b. (   ) Kısmen  c. (    ) Hiç 

17.  “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarının bundan sonrada devam etmesine katılıyor 
musunuz? 

a. (   ) Tamamen b. (   ) Kısmen c. (    ) Hiç 
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BÖLÜM – 2 
MESLEKÎ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin öğretim yılı başı, içi ve 

sonunda yapmış oldukları meslekî (seminer) çalışmalarının kendilerine kazandırdığı yeterlilikler, 

bu yeterliliklerin kazanılmasında fizikî ortam, öğretim materyalleri, çevresel faktörlerin etkisi, 

okul yöneticisi ve ilköğretim müfettişlerinin katkısı, ile meslekî çalışma için tespit edilen 

konuların ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğine ilişkin sorular yer almaktadır. Lütfen, size uygun 

gelen seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz ve her madde için bir seçenek işaretleyiniz. 

 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok   : Bütünüyle başarılı. 

Oldukça : Genelde başarılı, ancak bazı düzeltmeler gerekli. 

Kısmen  : Kabul edilebilir başarı seviyesinin altında, kapsamlı düzeltmeler yapılmalı. 

Çok az  : Genelde başarısız, tedbir alınması gerekli, geniş kapsamlı düzeltmeler yapılmalı 

Hiç          : Tümüyle başarısız. 

A.  Öğretim Yılı Başında Yapılan Meslekî Çalışmalara 

İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z H

iç

1 Öğretmenler öğretim yılı başında, ders 
programlarındaki değişikliklerden ne derecede 
haberdar oluyorlar? …………………………………... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Yeni geliştirilen yöntem ve tekniklerin uygulanmasına 
yönelik yapılan çalışmalarla; ilgili programlar, 
okulunuza ne derecede zamanında ulaşıyor? …………

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Öğretmenler öğretim yılı başında yapılan meslekî 
çalışmalarda, mevzuatta yapılan değişiklikleri  yeterli 
ölçüde değerlendirebiliyorlar mı? .................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

4 Öğretmenler kurulu toplantılarında, eğitici kol ve 
rehber öğretmenlerin seçiminde öğretmen görüşleri ne 
ölçüde dikkate alınıyor?.................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Öğretmenler kurulu toplantılarında eğitici kolların 
belirlenmesinde, çevresel faktörler ne derecede 
dikkate alınıyor?............................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z H

iç
 

6 Belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili 
etkinliklerin yapılmasında, öğretmen görüşlerine ne 
ölçüde yer veriliyor?..................................................... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

7 Öğretim yılı başında okulunuzun ders araç ve 
gereçlerindeki eksiklikleri ne ölçüde 
giderebiliyorsunuz?........................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

8 

8. soruya okulunda kaynaştırma eğitimine tabî 
öğrencisi bulunan okul yöneticileri cevap verecektir. 

Özel eğitim kapsamındaki kaynaştırma eğitimine tabi 
öğrencilerin eğitim – öğretiminde öğretmenleri ne 
ölçüde yeterli görüyorsunuz?.........................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

9 Öğretim yılı başında okul-öğretmen-veli görüşmeleri 
sizce ne derecede etkili olmaktadır?..............................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

10 Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmaları, 
öğretmenlerin verimliliğinin artmasına ne ölçüde  
katkı sağlamaktadır?...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Mevzuatı 
hakkındaki öğretmenlerin bilgilerini ne ölçüde yeterli 
buluyorsunuz…………………………………………..

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

B. Öğretim Yılı İçi, Meslekî Çalışmalara İlişkin 
Görüşler      

 

 

1 

1. ve 2. sorulara, yerleşim biriminde herhangi 
bir yüksek öğretim kurumu bulunanlar cevap 
verecektir. 

Yerleşim birimindeki yüksek öğretim kurumu / 
kurumlarıyla okulunuz arasındaki ilişkileri ne 
derecede yeterli buluyorsunuz?......................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2 Yerleşim birimindeki yüksek öğretim kurumlarıyla 
öğretmenler arasındaki ilişkileri ne derecede yeterli 
buluyorsunuz?................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Okulunuzda eğitim-öğretim yılı boyunca karşılaşılan 
sorunların çözümü için öğretmenlerce yeterince proje 
üretiliyor mu?.................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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C. Öğretim Yılı Sonu Meslekî Çalışmalara İlişkin 
Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z H

iç
 

1 Eğitim ve öğretimde olumlu gelişmeler sağlayan 
uygulamalar, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu 
toplantısında yeterince değerlendirmeye alınıyor mu?..

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2 Eğitim ve öğretim yılı içinde meydana gelen 
olumsuzluklar, öğretim yılı sonu öğretmenler kurulu 
toplantısında yeterince dile getiriliyor mu?...................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 İlçe / il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlık 
tarafından ders yılı sonunda “Okulun yıl sonu 
raporu”yla ilgili sonuçlarından, ne derecede 
bilgilendiriliyorsunuz?.................................................. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

4 Öğretmenlere öğretim yılı sonunda seminerlerin 
hazırlığı için verilen süre, sizce ne derecede 
yeterlidir?...................................................................... (  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Öğretim yılı sonunda, aynı seminer konularının birden 
fazla öğretmene verilmesi ne ölçüde yararlı 
olmaktadır?.................................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Öğretim yılı sonunda yapılan seminer çalışmaları, 
öğretmenlerin mesleklerindeki verimliliğin artmasında 
ne ölçüde katkı sağlamaktadır?...................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 Öğretim yılı sonu verilen seminer konusu hakkında, 
kaynağa ulaşma, istenilen bilgileri bulma, bunları 
raporlaştırma konularında öğretmenleri ne derecede 
yeterli görüyorsunuz?.................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

D. Okullardaki Fizikî Ortamın, Öğretim 
Materyallerinin, Zaman ve Çevresel Faktörlerin, 
Meslekî Yeterlilikleri Kazandırmasına İlişkin 
Görüşler      

1 Okulunuzun fizikî ortamı (çalışma salonunun 
genişliği, aydınlatma, ısı vb.) seminer çalışmalarına ne 
derecede olumlu katkı sağlamaktadır?........................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretim yılı başında ve sonunda okulunuzda yapılan 
seminer çalışmalarında, öğretmenin kullanacağı 
materyaller ne derecede yeterlidir? …………………... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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 ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K

ıs
m

en
Ç

ok
 a

z 

H
iç

 

3 Öğretmenler yıllık çalışma programlarında, gelişen 
teknolojik imkânlardan ne ölçüde 
yararlanmaktadırlar?...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Öğretmenlerin kaynak olarak yararlanacağı yazılı, 
görsel yayınlar, okulunuzda ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 Öğretmenlerin meslekî ve teknolojik yeniliklerden 
haberdar olmalarını sağlayacak kitap, dergi, VCD vb. 
kaynakları, imkânlar dahilinde okula ne ölçüde 
kazandırmaktasınız?...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Çevrenin kültürel durumu ve sosyo-ekonomik yapısı, 
öğretmenlerin meslekî yeterliliklerinin gelişmesini ne 
ölçüde etkiliyor?............................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 Öğretmenler, okulunuzdaki meslekî yayınlardan ne 
ölçüde yararlanıyorlar?.................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 Okulunuzun fizikî yapısı öğretmenlerin yaratıcı görüş 
ve önerilerinin uygulanmasına ne ölçüde uygundur? ... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

E. Öğretmenlerin Meslekî Yeterlilik Kazanmalarında, 
Okul Yöneticileri ve İlköğretim Müfettişlerinin 
Katkısına İlişkin Görüşler      

1 Öğretmenlerin seminer çalışmalarındaki 
performansını ne ölçüde değerlendirmektesiniz?.......... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Yönetici olarak başarılı öğretmenleri sözlü veya yazılı 
olarak ne derecede ödüllendiriyorsunuz?...................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 

 

Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konularda 
okulunuzda seminer, konferans veya kurs gibi 
etkinlikleri ne ölçüde düzenliyorsunuz?........................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Öğretmenler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek 
amacıyla çeşitli etkinlikleri (piknik, sportif faaliyetler, 
tiyatro vb.) okulunuzda, ne ölçüde düzenliyorsunuz?... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ÖLÇÜTLER 

Ç
ok
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5 Yönetici olarak, çevre ile (mahalle muhtarı, eğitim ve 
sosyal içerikli vakıf, dernek, sendika vb.) etkileşimi ne 
ölçüde kolaylaştırmaktasınız?........................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Öğretim yılı başındaki seminer çalışmalarında, 
ilköğretim müfettişlerinin öğretmenlere yaptığı 
rehberliği ne ölçüde yeterli buluyorsunuz?................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 Öğretim yılı içinde, müfettişlerin öğretmenlere 
rehberliğini ne derecede yeterli buluyorsunuz?............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

F. Meslekî Çalışma konularının Öğretmen İhtiyacına 
Cevap Vermesine İlişkin Görüşler      

1 Öğretmenler için meslekî bilgilendirmeye yönelik 
kurs, seminer, toplantı vb. çalışmalar ne derecede 
yeterlidir?....................................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmaları, 
öğretmenlerin mesleklerinde verimliliğin artmasına ne 
ölçüde yardımcı olmaktadır?......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Meslekî yönden öğretmenlerin kendilerini yenileyici 
ve geliştirici çalışmaları, öğretim yılı içinde ne ölçüde 
yeterli olmaktadır?......................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
4 Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer  

konuları, ne derece eğitim ihtiyaçlarına yöneliktir?...... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer 
konularında, öğretmenlerin görüş, öneri ve isteklerine 
ne ölçüde yer verilmektedir?......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Yıllara göre baktığınızda, seminer konularında 
güncelleşmenin ne ölçüde yapıldığını 
düşünüyorsunuz?........................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM – 3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

1. Seminer Çalışmalarınızın daha verimli geçmesi için önerileriniz nelerdir? 

a. Seminer çalışmalarının zamanı açısından: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................b. Seminer 
çalışmalarının hedefleri açısından: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. c. Seminer 
konuları açısından: 
............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. d. Konuların 
araştırılması ve paylaşılması açısından: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
e. Seminer çalışmaları sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ödüller açısından: 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
f. Diğer : 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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2. İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda yapmış 
oldukları seminer çalışmalarıyla ilgili, anket formunda yer almayan, ancak önemli 
gördüğünüz görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................…..

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................…...

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................…....

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................…….

.……..………………………............................................................................................................ 
 

Teşekkür Ederiz. 
 

 
 
 



 

 136

 
EK 4

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

EĞİTİMİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN 
YAPTIKLARI MESLEKİ SEMİNER ÇALIŞMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ANKETİ 
(FORM III) 

 
 
 
 
 
 
 

NİSAN-2005 
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Sayın Müfettiş, 

 

Bu araştırmayla; Millî  Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. 

maddesi gereği olarak, öğretim yılı başı, içi ve sonunda yapmış oldukları Meslekî 

Çalışmalarla (Seminer Çalışmaları)  ilgili görüş ve önerilerinizi belirlemektir 

Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, sadece bu araştırmanın amaçları doğrultusunda 

kullanılacaktır. Anket üzerine isim yazmanız gerekmemektedir. Sizden beklenen, ankette yer 

alan soruları dikkatlice okuyup olabildiğince samimî cevaplar vermenizdir. 

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 

 

MEB 
EARGED Başkanlığı 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE MESLEKÎ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz.  
1.  Görev yaptığınız il: ......................................................... 

2.  Cinsiyetiniz: a. (    ) K b. (    ) E 

3.  Yaşınız: a. (    ) 25 ve altı b. (    ) 26-30 c. (    ) 31-35 

  d. (    ) 36-40 e. (    ) 40 ve üzeri 

4.  Müfettişlikteki kıdeminiz: a. (    ) 1-5 yıl b. (    ) 6-10 yıl  c. (    ) 11-15 yıl 

  d. (    ) 16-21 yıl  e. (    ) 21 yıl ve 

üzeri 

5.  Mezun olduğunuz öğretim kurumu  

a. (    ) Eğitim fakültesi                    b. (    ) Fen – Edebiyat fakültesi 

c. (    ) Diğer (Belirtiniz) .......................................................... 

6.  Mezuniyet sonrası hangi eğitimleri aldınız? 

a. (    ) Lisans tamamladım. 

b. (    ) Yüksek lisans programına devam ediyorum. 

c. (    ) Yüksek lisansı bitirdim. 

d. (    ) Doktora programına devam ediyorum. 

e. (    ) Doktorayı bitirdim. 

f. (    ) Herhangi bir eğitim almadım. 

7.  Öğretmenlerin öğretim yılı sonu meslekî çalışmalarla ilgili seminer konuları nasıl 

belirlenmektedir? 

 a. (    ) Okul yönetimince  b. (    ) Okul yönetimi ve öğretmenlerce 

 c. (    ) İlköğretim müfettişi, okul yönetimi ve öğretmenlerce 

 d. (    ) İlçe millî eğitim müdürlüğünce e. (    ) İl millî eğitim müdürlüğünce  

 f. (    ) İlköğretim Genel Müdürlüğünce g. (    ) Diğer (Belirtiniz) ........................ 
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8.  Öğretmenlerin öğretim yılı başı ve sonunda yaptıkları seminer çalışmalarını yararlı 
buluyor musunuz? 

a. (    ) Yararlı olduğuna inanıyorum. 

b. (    ) Konular ihtiyaca uygun belirlenirse yararlı olacaktır. 

c. (    ) Yararlı olduğuna inanmıyorum. 

d. (    ) Diğer (Belirtiniz.) ......................... 

 

9.  Öğretmenlere öğretim yılı başı ve içi  yaptığınız rehberlik yeterli midir? 

a. (    ) Evet         b. (    ) Hayır   

 

9. soruya cevabınız  “Evet” ise 11. soruya geçiniz. 

10.  Öğretmenlere yaptığınız rehberliğin yeterli olmamasının nedeni aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi/ hangileridir ? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (    ) Hizmet bölgemdeki öğretmen sayısının çokluğu 

b. (    ) Çevre şartlarının olumsuzluğu nedeniyle iletişim güçlüğü yaşanması 

c. (    ) İş yükünün fazla olması 

d. (    ) Öğretmenlerin rehberliğe açık olmaması 

e. (    ) Diğer (Belirtiniz.)....................................... 

 

11.  2003-2004 öğretim yılı haziran döneminde TRT-4’ten verilen “Günaydın Öğretmenim” 

seminer yayınlarında konular, meslekî ihtiyaçlara ne ölçüde uygun seçilmiştir 

a. (   ) Tamamen b. (   ) Kısmen c. (    ) Hiç 

 

12. “Günaydın Öğretmenim” seminer yayınlarının bundan sonrada devam etmesine katılıyor 

musunuz? 

a. (   ) Tamamen b. (   ) Kısmen c. (    ) Hiç 
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BÖLÜM – 2 
MESLEKÎ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Açıklama: Bu bölümde, ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin öğretim yılı başı, içi ve 
sonunda yapmış oldukları meslekî (seminer) çalışmalarının kendilerine kazandırdığı 
yeterlilikler, bu yeterliliklerin kazanılmasında fizikî ortam, öğretim materyalleri, çevresel 
faktörlerin etkisi, okul yöneticisi ve ilköğretim müfettişlerinin katkısı, ile meslekî çalışma için 
tespit edilen konuların ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğine ilişkin sorular yer almaktadır. 
Lütfen, size uygun gelen seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz ve her madde için bir seçenek 
işaretleyiniz. 
 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok  : Bütünüyle başarılı. 

Oldukça : Genelde başarılı, ancak bazı düzeltmeler gerekli. 

Kısmen  : Kabul edilebilir başarı seviyesinin altında, kapsamlı düzeltmeler yapılmalı. 

Çok az  : Genelde başarısız, tedbir alınması gerekli, geniş kapsamlı düzeltmeler yapılmalı 

Hiç          : Tümüyle başarısız. 
 

A. Öğretim Yılı Başında Yapılan Meslekî Çalışmalara 
İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 
Ç

ok
 

O
ld

uk
ç

a K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

1 Öğretmenler, öğretim yılı başında, ders 
programlarındaki değişikliklerden ne derecede 
haberdar oluyorlar? ………………………………. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Yeni geliştirilen yöntem ve tekniklerin 
uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalarla; ilgili 
programlar, okullara ne derecede zamanında 
ulaşıyor?………………………………………….. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Öğretmenler öğretim yılı başında yapılan meslekî 
çalışmalarda, mevzuatta yapılan değişiklikleri yeterli 
ölçüde değerlendirebiliyorlar 
mı?............................................................. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

4 Öğretim yılı başında yapılan meslekî çalışmalar 
öğretmenlerin verimliliğinin artmasına ne ölçüde 
katkı sağlamaktadır?..................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

5 Özel eğitim kapsamında kaynaştırma eğitimindeki 
öğrencilerin eğitim-öğretiminde, öğretmenleri ne 
ölçüde yeterli görüyorsunuz?....................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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B. Öğretim Yılı İçi Meslekî Çalışmalara İlişkin 

Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z H

iç
 

1 Okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca karşılaşılan 
sorunların çözümü için,öğretmenlerce yeterince 
proje üretiliyor mu?...................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

C. Öğretim Yılı Sonu Meslekî Çalışmalara İlişkin 
Görüşler      

1 Öğretmenlere öğretim yılı sonunda seminerlerin 
hazırlığı için verilen süre, sizce ne derecede 
yeterlidir?...................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2 Öğretim yılı sonunda, aynı seminer konularının 
birden fazla öğretmene verilmesi, ne ölçüde yararlı 
olmaktadır?................................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Öğretim yılı sonunda yapılan seminer çalışmaları, 
öğretmenlerin mesleklerindeki verimliliğin 
artmasında ne ölçüde katkı sağlamaktadır? 
.................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

D.   Okullardaki Fizikî Ortamın, Öğretim 
Materyallerinin Zaman ve Çevresel Faktörlerin, 
Meslekî Yeterlilikleri Kazandırmasına İlişkin 
Görüşler      

1 Öğretim yılı başında ve sonunda okullarda yapılan 
seminer çalışmalarında, öğretmenlerin kullandığı 
materyaller ne derecede yeterlidir? 
…………………. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretmenler yıllık çalışma programlarında, gelişen 
teknolojik imkânlardan ne ölçüde 
yararlanmaktadırlar?..................................................

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

3 Öğretmenlerin kaynak olarak yararlanacağı yazılı 
ve görsel yayınlar okullarda ne derecede 
yeterlidir?......... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Okul müdürleri, öğretmenlerin meslekî ve 
teknolojik yeniliklerden haberdar olmalarını 
sağlayacak kitap, dergi, VCD, vb. kaynakları 
imkanlar dahilinde okula ne ölçüde 
kazandırmaktadırlar?.................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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E.    Öğretmenlerin Meslekî Yeterlilik 
Kazanmalarında, Okul Yöneticilerinin ve 
İlköğretim Müfettişlerinin Katkısına İlişkin 
Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

1 Öğretim yılı başında meslekî çalışmalarında 
öğretmenlere yaptığınız rehberliği ne ölçüde yeterli 
buluyorsunuz?............................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretim yılı içinde, öğretmenlere yaptığınız 
rehberliğini ne derecede yeterli buluyorsunuz? 
............ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

F.    Meslekî Çalışma konularının Öğretmen İhtiyacına 
Cevap Vermesine İlişkin Görüşler      

1 Öğretmenler için meslekî bilgilendirmeye yönelik 
kurs, seminer, toplantı vb. çalışmalar ne derecede 
yeterlidir?.................................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Öğretim yılı başında yapılan seminer çalışmaları, 
öğretmenlerin mesleklerinde verimliliğin artmasına 
ne ölçüde yardımcı olmaktadır?.................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen öğretmen 
seminer konuları, ne derece eğitim ihtiyaçlarına 
yöneliktir?.................................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Öğretim yılı sonu çalışması için belirlenen seminer 
konularında, öğretmenlerin görüş, öneri ve 
isteklerine ne ölçüde yer verilmektedir? 
......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 Yıllara göre baktığınızda, seminer konularında 
güncelleşmenin ne ölçüde yapıldığını 
düşünüyorsunuz?........................................................
... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM – 3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

1.  Seminer Çalışmalarınızın daha verimli geçmesi için önerileriniz nelerdir? 

a. Seminer çalışmalarının zamanı açısından: 

............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................  
 
b. Seminer çalışmalarının hedefleri açısından: 
............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
c. Seminer konuları açısından: 
............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
d. Konuların araştırılması ve paylaşılması açısından: 
............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
e. Seminer çalışmaları sonunda yapılan değerlendirmeler ve verilen ödüller açısından: 

............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
f. Diğer : 

............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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2.  İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretim yılı başında, içinde ve sonunda yapmış 
oldukları seminer çalışmalarıyla ilgili anket formunda yer almayan, ancak önemli 
gördüğünüz görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................... 
 

Teşekkür Ederiz 
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EK 5 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
Sayı   : B.08.0.EGD.0.33.05.00-311-93/1399               29/04/2005 
Konu   : Anket Uygulaması 
 
 

DOSYA 

 
 

Bakanlığımıza bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler, İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesi gereğince öğretim yılı başı, içi ve sonunda Mesleki 
Çalışma (Seminer) yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışmaları değerlendirmek amacıyla 
başkanlığımız, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yaptıkları Mesleki Seminer 
Çalışmalarının Değerlendirilmesi araştırmasını başlatmıştır. 

Adı geçen araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilmesi amacıyla, iliniz 
araştırma kapsamına alınmıştır. Yazımız ekinde yer alan Anket Uygulama yönergesine 
anketler uygulanarak, Yönergede yer alan tabloda belirtilen sayıda müfettiş, yönetici ve 
öğretmenlere uygulanarak 6 Haziran 2005 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesinin 
sağlanması hususunda gereğini rica ederim.  

 

 

        
             Dr. Ruhi KILIÇ 

Bakan a. 
Daire Başkanı 

EKLER : 
EK-1   Müfettiş Anketi (310 Adet-7 Sayfa) 
EK-2   Yönetici Anketi (320 Adet-10 Sayfa) 
EK-3   Öğretmen Anketi (1060 Adet-11 Sayfa) 
 
 
DAĞITIM : 
Kırklareli Valiliğine  Yozgat Valiliğine   
Bursa Valiliğine    Gümüşhane Valiliğine  
Çanakkale Valiliğine    Bolu Valiliğine  
İzmir Valiliğine    Çorum Valiliğine 
Manisa Valiliğine    Muş Valiliğine 
Afyon Valiliğine    Elazığ Valiliğine 
Adana Valiliğine    Ardahan Valiliğine 
Hatay Valiliğine    Gaziantep Valiliğine 
Kahramanmaraş Valiliğine   Şanlıurfa Valiliğine 
Eskişehir Valiliğine    Şırnak Valiliğine 
Karaman Valiliğine  
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EK 6 
 
 
 
ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesine dayalı olarak, öğretim yılı başı, içi ve 
sonunda yapmış oldukları meslekî çalışmaların kendilerine kazandırdığı meslekî 
yeterliliklerle ilgili görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla Eğitimi Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yaptıkları 
Meslekî Çalışmaların Değerlendirilmesi” araştırması başlatılmıştır. Araştırmanın 
güvenilirliği açısından anketlerin tabloda belirtilen gruplara, aşağıda verilen plân 
doğrultusunda yapılması önem taşımaktadır. 
 
Tablo 1 Anket Uygulanacak Gruplar ve Sayıları 
 
Anket 
Uygulanacak İl 

Anket 
Uygulanacak 
Yerleşim 
Birimleri 

Öğretmen 
Anketi Sayısı 

Yönetici 
Anketi Sayısı 

Müfettiş  Anketi 
Sayısı 

 
İl merkezi   

 İlçe merkezi   
Köy    
İl Toplamı 

  
 

 
ANKET UYGULAMA PLÂNI 
 
ÖĞRETMEN ANKETLERİ 

Öğretmen anketleri, il merkezi (merkez ilçe), İlçe merkezi ve köylerde tabloda 
belirtilen sayılarda öğretmene uygulanacaktır. Anketlerin kaç okulda uygulanacağı ve bu 
okulların seçimini ilde, il millî eğitim müdürlüğü, ilçe ve köylerde ilçe millî eğitim 
müdürlüğü yapacaktır.  

 
YÖNETİCİ ANKETLERİ 

 Öğretmen anketlerinin uygulandığı okullarda yöneticilere (müdür ve müdür 
yardımcılarına) uygulanacaktır. Şayet öğretmen anketlerinin uygulandığı okullarla istenilen 
yönetici sayısına ulaşılamamışsa yeni okullar belirlenecek ve bu okulların sadece 
yöneticilerine anket uygulanacaktır. Bu durum il, ilçe ve köyler için de geçerlidir. 
 
MÜFETTİŞ ANKETLERİ 

 Müfettiş anketleri, ilde çalışan ilköğretim müfettişleri içersinden tabloda belirtilen 
sayıda uygulanacaktır. 
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ANKETLERİN UYGULANMASI, TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜ 

 İllerde uygulanacak anketlerin belirlenen okullara ulaştırılması, uygulanması il millî 
eğitim müdürlüğünün sorumluluğunda olacaktır. İlçe ve köylerde uygulanacak anketlerin 
uygulanması ise ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğundadır. İlçe ve köyde 
uygulanan anketler il’e gönderilecek ve ildekilerle birlikte il millî eğitim müdürlüğü 
tarafından  EARGED Başkanlığına postalanacaktır.  


