
 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ 

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANKARA – 2008 



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ....................................................................................000 
KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ ...................................................................................000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm hakları saklıdır. İçerikle ilgili alıntılar, kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN: 978-975-11-3088-4 
 
 
 
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
GMK Bulvarı No: 109 (06500) Maltepe-ANKARA 
Tel: 0 312 230 36 44-230 39 26-231 69 60 Faks: 0 312 231 62 05 
e-posta: earged@meb.gov.tr  İnternet adresi: www.meb.gov.tr 
 

http://www.meb.gov.tr/�


 iii

 
 

 
 

 
“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî 
eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin 
hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti 
ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya 
da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.” 
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ÖN SÖZ 

Günümüzde her alanda yaşanan değişime ayak uydurmak için gelişmiş bütün ülkeler 
eğitime büyük önem vermektedirler. Yaşanan değişim ve gelişmeler iş hayatına da yansıdığı için 
hizmet öncesinde alınan eğitim yetersiz kalmakta ve meslek hayatı sürecinde başarılı olmak için 
hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet içi ihtiyaçlar belirlenirken eğitim alanında 
ihtiyaçlar göz önüne alınmakta, hizmet içi eğitimde de çağdaş öğretim yaklaşımları 
benimsenmektedir. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de öğretim programları çağdaş 
yaklaşıma göre yeniden düzenlenmiş; ders içeriklerinde, konu işlenişlerinde, ölçme ve 
değerlendirme ölçütlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikler sonucunda 
öğretmenlerimiz hizmet öncesinde almış oldukları eğitimle sınıf içerisinde ders işlemekte 
zorlanmaktadır. Bunun için öğretmenlerin yeni bilgi ve beceriler edinmeleri, yeni yeterlikler 
gerekmektedir. Bu becerilerin kazandırılması için eğitim alanında yapılan değişiklikler ve 
yenilikler doğrultusunda öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespit edilmeli; bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda da zaman zaman hizmet içi eğitimden geçirilmelidirler. 

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığının isteği üzerine ilköğretim okullarında görev 
yapan ikinci kademe Türkçe öğretmenlerinin hangi konularda, ne düzeyde hizmet içi eğitime 
ihtiyaç duyduklarını belirlemek amacıyla EARGED tarafından “İlköğretim Okullarında Görev 
Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları” araştırması yapılmıştır. 
Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. 

Araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı Bakanlığın ilgili 
birimlerine, anketlerin uygulanmasında gerekli titizliği gösteren örneklem kapsamındaki İl Millî 
Eğitim Müdürlüklerine, anketleri doldurarak araştırmamıza katkı sağlayan ilköğretim okulu 
Türkçe öğretmenlerine, araştırmayı gerçekleştiren Araştırma Şubesi Müdürlüğü personelinden 
Mehmet Ali SÖYLER’e, araştırmaya katkıda bulunan Mustafa KARAŞAHİN’e ve grafik-
düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

 

 

 

İbrahim DEMİRER 

      Daire Başkanı 
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ÖZET 
Dil becerisinin gelişmesi ve bu becerinin alışkanlık hâline getirilmesinde önemli yeri olan 

Türkçe dersi okuma, dinleme, anlama, anlatma, yazma becerilerini kapsamaktadır. Hayatımızın her 
alanında yer alan dil öğrencilerin dil becerilerindeki eksikliklerin ve öğretmenlerin öğrencilere dil becerisi 
kazandırmadaki yetersizliklerinin ortaya konulması önemlidir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin ders 
işleme esnasında karşılaştıkları sorunların ortaya çıkartılmasına ve hangi alanlarda hizmet içi eğitime 
ihtiyaç duyduklarının belirlemesine çalışılmıştır. 

Bu Araştırma, ilköğretim okullarının ikinci kademesinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin 
hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını saptamayı amaçlayan tarama modelindedir.  

Araştırmanın genel amacı, Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve 
genel kültür konularındaki hizmet içi eğitime olan ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçların 
mesleki kıdeme göre hangi alanlarda yoğunlaştığının ortaya konmasıdır.  

Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
Türkçe öğretmenleri Türkçe Öğretim Programı ile ilgili hangi konularda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymaktadır? 
Türkçe öğretmenleri öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda hangi konularda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymaktadır? 
Türkçe Öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları, mesleki kıdemlerine göre hangi konularda 

yoğunlaşmaktadır? 
Türkçe öğretmenleri Türkçe öğretimi boyutunda hangi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymaktadır? 
Araştırmanın evrenini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan 81 ilde ilköğretim 

okullarında görev yapan toplam 23.298 Türkçe öğretmeni; araştırmanın örneklemini ise kalkınmışlık 
düzeyine göre seçilen 14 ilde görev yapan 4.881 sınıf öğretmenden rasgele seçilen 450 öğretmen 
oluşturmaktadır.  

Araştırmanın veri toplama aracı olan anketler Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesi için EARGED Araştırma Şubesi tarafından geliştirilmiştir. Anket, iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenler hakkında kişisel bilgiler, ikinci bölümde de 
öğretmenlerin alan bilgisi ile ilgili anket soruları yer almaktadır. Anket soruları üçlü likert ölçeği ile 
değerlendirilmiştir. Anketin ilk bölümünde öğretmenlerin hangi sıklıkla hizmet içi eğitime katılmak 
isteklerini, anketin son bölümünde ise kendilerine göre hangi hizmet içine ihtiyaç duyduklarına 
belirlemeye yönelik açık uçlu sorulara yer verilmiştir. 

Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Öğretmenlerin hizmet içi 
eğitim ihtiyaçları hem genel olarak hem de hizmet sürelerine göre analiz edilmiştir. Elde edilen veriler 
frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir.  

Araştırmanın bazı temel bulguları şunlardır: 
• Ankete katılan öğretmenlerin % 59,3’u erkek, % 40,7 ise kadındır. 
• Ankete katılanların % 42,2’si 0–5 yıl, % 30,0’sı 6–10 yıl, % 9, 1’i 11–15 yıl, % 6, 0’ı 

16–20 yıl, % 12, 2’si 21 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlerdir. 
• Araştırmaya katılan öğretmenlerin %51,8’i hizmet içi faaliyete katıldığını, % 39,3’ü ise 

hizmet içi faaliyete katılmadığını belirtmiştir. 
• Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68, 2’si öğretmenlik mesleği ile ilgili hizmet içi 

faaliyete katıldığını, % 22, 2’si ise katılmadığını belirtmiştir. 
• Öğretmenlerin çoğunluğu alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim kursuna senede bir defa 

katılmak istediklerini belirtmişlerdir. 
• Öğretmenler açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda drama eğitimi, NLP, hızlı okuma 

teknikleri, tiyatro eğitimi gibi kurslar istemektedirler. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 
Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmış, amaçlar ifade edilmiş, araştırmanın 

önemi vurgulandıktan sonra araştırmanın sınırlılıkları ve araştırmada yer alan önemli kavramlar 

tanımlanmıştır.  

1.1. Problemin Durumu  
Gelişmişliğin göstergelerinden biri de yetişmiş insan gücüdür. Nitelikli insan gücü, 

bütün dünya ülkelerinin eğitim politikalarının en önemli ve vazgeçilmez konusu hâline gelmiştir. 

Buna paralel olarak; bireyin, topluma yararlı olabilmesi için kazanması gereken davranışlar; 

katlanarak artmakta, tüm teknolojik kolaylıklara karşın insan; eğitime çok daha fazla ihtiyaç 

duymaktadır.  

Ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal reformlar yapılsa bile; eğitim sisteminde köklü 

reformlar yapılıp yetişmiş insan gücü belirli bir seviyeye gelmedikçe ülke gelişmiş ülkeler seviye 

çıkamaz. Nitekim bunun örnekleri çoktur. Her eğitim sistemi, o toplumun kültürünü ve değer 

yargılarını yansıtır ve toplumun ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü yetiştirmek zorundadır. 

Toplumun eğitimden beklediği görevleri yerine getirmede en önemli faktör öğretmendir. Bu 

bağlamda, eğitim kurumlarının görevleri de hem değişmekte, hem de zorlaşmaktadır. Onun 

içindir ki; son yıllarda tüm ülkeler, eğitim sistemlerini ve öğretmen yetiştirme politikalarını 

sorgulamaya başlamışlar, daha iyi eğitim için, daha nitelikli öğretmen ilkesiyle çalışmalarına 

ivme kazandırmışlardır. 

Okulda öğretimle ilgili süreçlerde etkili olan öğretmenlerin yeniliklere ayak 

uydurabilmesi için, daha etkin bir şekilde yetiştirilmeleri ve gerekli bilgi birikimiyle 

donatılmaları gerekmektedir. Bu anlamda yetişmiş insan gücünü sağlamanın yolu da eğitimden 

geçmektedir. Bu nedenle, tüm ülkelerin çağdaşlaşma yönünde gelişim ve değişimlerini 

sürdürebilmeleri için, özellikle genç nüfus başta olmak üzere tüm bireylere, bilgi toplumunun 

göstergeleri olan bilgiye ulaşabilme, bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilme ve üretebilme, araştırma 

yapabilme, sorun çözebilme, doğru karar verebilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi 

niteliklerin kazandırılması gerekmektedir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi görevi ve 

sorumluluğu eğitime, dolayısıyla eğitim kurumlarına düşmektedir. Eğitim kurumlarının bu 

görevlerini yerine getirebilmeleri ise eğitim programları ile öğrencilerin nitelikleri ve bu 

programları öğrencilere uygulama sorumluluğunu üstlenen öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır.  
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Öğretmen yetiştirme, teorik ve pratik tüm boyutlarıyla günümüz eğitiminin temel 

konularından biridir. Son yıllarda elde edilen bilimsel verilere dayalı olarak her branş için 

öğretmen yetiştirme çalışmaları oldukça önem kazanmıştır. Her branş öğretmenine, öğretmenlere 

kazandırılması gereken genel öğretmen yeterlikleriyle birlikte, kendi alanına özgü yeterlikler de 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Çünkü öğretmenler; devletin eğitim politikasını uygulayan ve 

uygulama sonuçlarının sorumluluğunu üstlenen bir meslek grubunu oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin böyle önemli bir sorumluluğu yerine getirebilmeleri için meslekleriyle ilgili 

gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları gerekmektedir. Bunun için öğretmenlerin yetiştirilmesi 

üzerinde dikkatle ve önemle durulması gerekmektedir.  

Dil eğitimi ve öğretimi önemli bir süreçtir. Bu süreçte, insan kendisine hayatı boyunca 

lazım olacak dil ile ilgili temel becerileri kazanır. Bu beceriler, insan hayatında önemli bir yere 

sahiptir. Çünkü bireye bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırır. 

Bu nedenle dil eğitimi ve öğretimini gerçekleştiren Türkçe öğretmenlerinin hizmet öncesinde ve 

hizmet esnasında yetiştirilmeleri büyük bir önem teşkil etmektedir. 

1.2. Amaç 
Bu araştırmanın amacı ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmenlerinin hangi 

alanlarda ve ne derecede hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirlemektir. 

Araştırmada; bu genel amaç doğrultusunda Türkçe öğretimi programında belirlenmiş 

olan alanlar ve Türkçe öğretimiyle ilgili aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

Türkçe öğretmenleri “okuma” öğretimi alanında hizmet içi eğitime ne kadar ihtiyaç 

duymaktadırlar? 

Türkçe öğretmenleri “dinleme/izleme” öğretimi alanında hizmet içi eğitime ne kadar 

ihtiyaç duymaktadırlar? 

Türkçe öğretmenleri “konuşma” öğretimi alanında hizmet içi eğitime ne kadar ihtiyaç 

duymaktadırlar? 

Türkçe öğretmenleri “yazma” öğretimi alanında hizmet içi eğitime ne kadar ihtiyaç 

duymaktadırlar? 

Türkçe öğretmenleri “dil bilgisi” öğretimi alanında hizmet içi eğitime ne kadar ihtiyaç 

duymaktadırlar? 

Türkçe öğretmenleri “alanları ile ilgili ve meslekleri ile ilgili genel konular” da hizmet 

içi eğitime ne kadar ihtiyaç duymaktadırlar? 
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Türkçe öğretmenleri Türkçe öğretimiyle ilgili ilke ve yöntemler hakkında hizmet içi 

eğitime ne kadar ihtiyaç duymaktadırlar? 

Türkçe öğretmenleri ölçme ve değerlendirme konusunda hizmet içi eğitime ne kadar 

ihtiyaç duymaktadırlar? 

1.3. Önem 
Çağımızda teknoloji, ekonomi ve sosyal alanda meydana gelen değişimler bireyde 

uyum sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun ortadan kalkması ancak eğitim yoluyla 

mümkündür. Bunu fark eden ülkeler eğitim ve öğretimlerinde bir dizi değişikliklere 

gitmektedirler. Ülkemiz de buna yönelik olarak son dönemde eğitim programlarında bir dizi 

değişiklikler yapmış; öğretim programlarını geliştirilmiştir. Geliştirilen öğretim programlarına 

öğretmenlerin uyum sağlamasında hizmet içi eğitimin önemi artmıştır. 

Eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerin hizmet öncesinde ve iş başında yetiştirilmesi 

eğitimin niteliği, programda belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca 

öğretim programları geleneksel yaklaşımdan sıyrılmış, çağdaş öğretim yaklaşımlarına göre 

yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda Türkçe Öğretim Programı’nın 

içeriğinde, konu işlenişlerinde, ölçme ve değerlendirme ölçütlerinde bir dizi değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler, Türkçe öğretmenlerin hizmet içi eğitiminden geçirilmelerini gerekli 

kılmakta; yeni bilgi ve beceriler edinmelerini, yeni yeterlikler ve bazı beceriler kazanmalarını 

kaçınılmaz hâle getirmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin hizmet içi eğitimle desteklenmesine 

ihtiyaç vardır. Bu hizmet içi etkinliklerin planlanması gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.  

Bu araştırma ilköğretim okullarında görev yapan ikinci kademe Türkçe öğretmenlerinin 

günümüzdeki hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından, önemlidir.  

Ayrıca Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaç analizi araştırma örnekleminin 

Türkiye evreninden seçilmiş olması nedeniyle bir ilk olma hususiyetine sahiptir. Araştırma kendi 

sınırlılıkları içinde alanındaki boşluğun doldurulmasında katkıda bulunurken diğer yandan 

gelecekte yapılan çalışmalara ışık tutabilir. Araştırmanın katkısı iki yönlüdür. Öncelikle 

araştırma sürecinde hazırlanan gerekli güvenilirlik çalışmaları yapılan veri toplama aracı bundan 

sonra yürütülecek benzer çalışmalarda kullanabilinir. 

Araştırmanın diğer bir katkısı da örneklem seçimi verilerin toplanması, verilerin analizi 

konularında olabilir. 
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Buna ek olarak bu çalışmanın sonuçları Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve 

İlköğretim Genel Müdürlüğünün bundan sonra yapacağı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

planlanmasında kullanabilir olması nedeniyle bu araştırmanın önemini artırmaktadır. 

1.4. Sınırlılıklar 
Bu araştırma:  

2007–2008 öğretim yılıyla,  

Türkiye’deki yedi coğrafi bölgede görev yapan resmî ilköğretim okullarında görev 

yapan ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmenleriyle, 

Türkçe dersi ve bu derste işlenen belli başlı konularla, 

Sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi temel alınarak istatistikî olarak Türkiye’deki yedi 

coğrafi bölgeden seçilen toplam 14 ildeki ilköğretim okullarıyla, 

İlköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacını 

belirlemek için hazırlanmış toplam 50 soru ile sınırlıdır.  
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 
İlköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, evreni, 

örneklemi, sınırlılıkları, veri kaynakları, verilerin nasıl elde edildiği, verilerin işlenmesi ve 

araştırmada kullanılan istatistik teknikleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.  

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelindedir.  

2.1. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırmanın örneklemi, çalışma evreni olarak seçilen 14 ilin ilköğretim okullarında 

görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünü saptamak için farklı 

büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri çizelgesinden yararlanılmıştır 1  

Buna göre 23.298 öğretmen evreninde % 95 güven düzeyi için gerekli büyüklük en az 385 

kişidir. Veri kayıpları da düşünülerek örneklem 450 kişi düşünülmüştür. Bu tabloya göre, % 5 

toleransla örneklem, evreni temsil etme açısından yeterlidir. Belirlenen örneklemin illere göre 

dağılımı ise; ildeki öğretmen sayısının çalışma evreni toplamına oranının örnekleme alınacak 

toplam öğretmen sayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan illerin evren ve 

örneklem dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.   

Tablo 1. Türkçe Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları İllere Göre Dağılımları 
Bölgelere Göre İller Evren Örneklem 

Marmara  Kocaeli 470 43 
Çanakkale 182 17 

Akdeniz Antalya 491 45 
K. Maraş 477 44 

Ege İzmir 1174 108 
Kütahya 226 21 

İç Anadolu Eskişehir 218 20 
Yozgat 246 22 

Karadeniz Bolu  88 10 
Giresun 168 15 

Doğu Anadolu Elazığ 258 23 
Muş 189 17 

Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa 515 48 
Şırnak 179 17 

Genel Toplam 4881 450 

                                                 
 
 
1 Balcı A. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara, Pegem A Yayıncılık. 
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2.2. Araştırmanın Evreni 
Araştırmanın evrenini Türkçe dersini okutan öğretmenler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın genel evrenini Türkiye genelindeki 81 ilde ilköğretim okullarında görev 

yapan toplam 23.298 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, illerin 

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

gelişmiş iki il olmak üzere toplam 14 ilin ilköğretim okullarında görev yapan 4.881 Türkçe 

öğretmeni oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 
Anket iki bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde, kişisel bilgilere ilişkin 6 soru 

bulunmaktadır. İkinci bölüm ise 43 madde olup Türkçe dersinin “okuma”, “dinleme” “izleme”, 

“konuşma”, “yazma”, “dil bilgisi” öğrenme alanları ile “genel konular”, “öğretim ilke ve 

yöntemleri”, “ölçme ve değerlendirme” ana boyutlarını kapsamaktadır.  İkinci bölümde ayrıca 

öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları konuları belirlemeye yönelik likert tipi üçlü 

ölçek (Çok, Kısmen, Hiç.) kullanılmıştır. Son olarak açık uçlu soru olarak alan konularının dışında 

almak istedikleri kurslar sorulmuştur. Anketin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda konu alanı 

uzmanlarının (üniversite öğretim üyelerinin ve bu konuda görev yapan alan öğretmenlerinin) görüş 

ve önerileri de alınmış ve bu görüşler doğrultusunda ankete son şekli verilmiştir.  

2.4. Bilgilerin Toplanması  
Her bölgeden iki gelişmiş ve az gelişmiş iki il seçilmiştir. Bu iller Kocaeli Çanakkale, 

Antalya, K. Maraş, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Yozgat, Bolu, Giresun, Elazığ, Muş, Şanlıurfa, 

Şırnak’tır. Bu illerdeki toplam 4881 Türkçe öğretmeninden örneklem alınmıştır. Anketler İl Millî 

Eğitim Müdürlükleri’ne yazı ile gönderilmiştir. Söz konusu yazı üzerine, anketler Türkçe 

öğretmenlerin bulunduğu okul müdürlüklerine gönderilmiştir.  

Ölçeğin uygulanmasına olanak veren onay yazısı okul müdürlüklerine ulaştıktan sonra, 

her okula gidilip öğretmenlere ölçek dağıtılmıştır. Toplam 450 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi ve Yorumlanması  
Verilerin istatistiksel analizi WİNDOWS SPSS paket programı ile yapılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde, geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar bilgisayar ortamında SPSS 

programı ile çözümlenmiştir. Anket formuna ait bilgisayar çıktıları ayrı hazırlamış ve 

araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp sonraki bölümlerde yorumlanarak araştırma 

raporu hazırlanmıştır.  

Anket sonucu elde edilen veriler frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda 

gösterilmiştir. Anketin ikinci bölümünde yer alan sorular üç ile bir arasında değişen üçlü likert 

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

olan cevaplar dikkate alınmamıştır. 
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BÖLÜM 3 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

3.1. İnsan Hayatında Eğitimin Yeri ve Önemi 
Eğitim bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde 

(eğitimin amaçlarına uygun) değişme meydana getirme sürecidir.” Bu tanıma göre; eğitim bir 

süreçtir, bu süreçte, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmakta; 

davranışlarında değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmekte, bireyin kendi yaşantıları esas 

olmaktadır. Davranışçı psikolojiye göre eğitim, kişide öğrenme yaşantıları yoluyla istendik 

davranış değişikleri oluşturma sürecidir. Eğitim, yaşantılar yoluyla, deneyimleyerek, 

gözlemleyerek, deneme-yanılma yoluyla, kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir. 

Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm 

sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış 

biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun) 

etkisi altında sosyal yeterlik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, 

önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan 

planlı etkiler manzumesidir.  

Çeşitli tanımları ve amaçları verilen eğitim kavramıyla ilgili şu ortak özellikler ortaya 

çıkmaktadır.  

• Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte kişinin davranışlarının istenilen yönde 

değiştirilmesi hedeflenmektedir.  

• Değişimi ferdin yaşantısı yoluyla meydana getirmek gereklidir. 

• Bireyin gelişimi esas alınmalıdır. 

Bu esaslar çerçevesinde hızla değişen dünyamızda eğitim kavramıyla ilgili bu esasların 

göz önüne alınarak eğitim politikaları oluşturmak her ülke için bir mecburiyettir. Bu durumun en 

iyi örnekleri de gelişen ülkelerde görülmektedir. 

Birey açısından eğitime bakıldığında eğitim yoluyla sahip olacağı meslek, kişiyi ruhsal 

açıdan doyururken aynı zamanda maddi olarak da rahatlatmaktadır. Bu durumun sağlayacağı 

imkânlar, kişinin hayattan daha fazla zevk almasına da sebep olmaktadır. Aynı zamanda iyi bir 

eğitim almak hayat standartlarını yükseltmekte; hayattaki çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fsel_%C5%9Fema�
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bağlantıları görmek, anlama becerisini kazandırmakta; kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine 

yardımcı olarak hayatı daha zevkli kılmaktadır. 

Eğitimin diğer bir yönü de insanın bilinçli bir şekilde yeni düşünceler üretmesine ve 

yaratıcılığa yönelmesine imkân vermektedir. Eğitim olmadan insanlar sadece bildikleriyle sınırlı 

kalmakta, dünya üzerindeki zenginlikleri ve çeşitlilikleri kendi kafasındaki kalıplara oturtmaya 

çalışmaktadırlar. Bu yüzeyselliktir ve yüzeyselliği aşmak ancak eğitimle, okumakla ve 

okuduğunu anlamakla mümkündür.  

Tarih boyunca eğitimin ana amaçlarından biri de kültürün tüm nesillere yayılmasını 

sağlamak olmuştur. Ancak yaşadığımız son yarım yüzyılda dünyada meydana gelen teknolojik 

gelişmeler iletişim vasıtasıyla insanları birbirlerine yaklaştırmıştır. Bu yakınlaşma toplumlarda 

birçok hızlı bir etkileşmelere sebep olurken gerçekleşen yenilikler siyasal, ekonomik ve kültürel 

alanlarda da etkisini göstermektedir. Her gün birçok yenilik ve gelişme olmasa bile yaşanan 

toplumsal ve ekonomik olaylar, çoğumuzu etkilemektedir. Diğer ifade ile dünya küçülmekte, 

dünya tek kültürlü hâle gelmektedir. Bu durum birçok kişinin hayata bakışını değiştirmekte, ona 

yeni görev ve sorumluluklar getirmektedir.  

Bu sorumlulukların başında değişen ve gelişen çağdaş dünyada yer alabilmek için 

eğitime gereken önem verilmeli, onun amaçlarının gerçekleşmesi için çalışılmalıdır.  

3.2. Eğitimde Öğretmenin Önemi  
Eğitim sürecini değişim olarak görürsek değişimin esas unsuru insandır. İnsanda 

değişimi meydana getirecek olan da öğretmendir. Diğer bir ifade ile nitelikli insan yetiştirmek, 

nitelikli öğretmen yetiştirilmekle mümkündür. Nitelik, insana değer verme, sürekli olarak 

gelişme ve yenilenme anlamına gelmektedir.  

Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerinin en önemli unsurudur. Günümüzde 

öğretmen, insan aklının özgürleşmesine yardımcı olma, çocuklara ve gençlere yaşamsal bilgi, 

beceri ve tutum kazandırma gibi önemli görevler üstlenmiş kişidir. Türk Millî Eğitimini, 

Cumhuriyet ilkelerine göre yeniden yapılandırmayı esas alan Büyük Önder Atatürk’ün ülkemize 

getirttiği Amerikalı ünlü eğitimci John Dewey eğitimde öğretmenlerin önemini şu özlü sözüyle 

özetlemiştir: “Eğitim, nihayet öğretmenin niteliği kadar iyidir.” (John Dewey). 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmene neredeyse toplumun 

kurtarıcı misyonunu yüklemiştir. O, 1924 yılında yaptığı bir konuşmada şöyle diyor: 

“Öğretmenler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. 

Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih�
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orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli 

koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız 

cumhuriyetin başarısı olacaktır.” Cumhuriyetin kuruluşunda bu durumun fark edilmesi ve 

uygulamaya konulması çok önemlidir. 

3.3. Ülkemizde Öğretmen Yetiştirme 
Bir ulusun ve bir ülkenin geleceğini hazırlama sorumluluğu üzerinde olan öğretmenlik 

mesleği özel ve önemli bir ihtisas alanıdır. Bu ihtisas alanında görev yapacakların sahip olması 

gereken genel ve özel alan yeterliliklerinin kazandırılması gelişen çağdaş teknolojiler karşısında 

önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlere genel ve özel yeterliliklerin 

kazandırılması ancak hizmet öncesi ve hizmet sürecinde iyi eğitilmeleriyle mümkündür. Bunun 

için ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı üniversitelerle iş birliği yaparak, öğretmen yeterlikleri 

üzerine yürüttüğü çalışmalar süreklilik göstermektedir. Ayrıca günümüzde her alanda 

yaşanmakta olan değişim, eğitimin içeriğine ve öğrenme süreçlerine de yansımakta, dolayısıyla, 

öğretmenlik rolünün yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu da hizmet öncesinde 

eğitim alan öğretmenin hizmet içinde de eğitilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bunun için 

de çağın gereklerine göre nesilleri yetiştirecek kurumların kurulması ve eğitimcilerin 

yetiştirilmesi, Cumhuriyetin ilânıyla birlikte çok önem verilen konulardan olmuştur.  

Cumhuriyetin kuruluşunda öğretmen sayısı, 1.081’i kadın, 9.021’i erkek olmak üzere 

10.102 idi. Bunlardan öğretmenlik eğitimi almış olanların sayısı; 378’i kadın, 2.356’sı erkek 

olmak üzere 2.734’tür. Geriye kalan 7.368 öğretmenden 1.357’si ilköğrenim mezunu, 711’i 

doğrudan medreseden ayrılmış, 152’si muntazam bir tahsil görmemiş, 2.107’si hiçbir 

öğretmenlik ehliyeti taşımayan kişilerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenliği meslek hâline 

getirmek için önemli yasal çabalar harcanmıştır. 13 Mart 1924 tarihli Orta Tedrisat Muallimleri 

Kanununun 1. maddesine göre öğretmenlik, “Devletin umumî hizmetlerinden talim ve terbiye 

vazifesini üzerine alan, müstakil sınıf ve derecelere ayrılan bir meslek” olarak tanımlanmıştır. 22 

Mart 1926 tarihli ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun 12. maddesine göre de “maarif 

hizmetlerinde aslolan”ın öğretmenlik olduğu belirtilmiştir.  

1924 yılından önce ilkokul sonrası 4 yıl olan eğitim süresi; 1924’te 5 yıla ve 1932–33 

öğretim yılında da 6 yıla çıkartılmıştır. 1970–71 öğretim yılına kadar, ilkokul öğretmenleri lise 

düzeyindeki 3 yıllık bu “İlköğretmen Okulları”nda yetiştirile gelmiştir. Bu okulların eğitim süresi 

1970 yılından sonra ilkokul üzerine 7 ve ortaokul üzerine 4 yıla çıkarılmıştır. 1974–75 öğretim 

yılında bu okulların sayısı, 89’u bulmuştur. 1940 yılında 3803 sayılı kanunla köy ilkokullarına 

öğretmen yetiştirmek amacıyla ilköğretim üzerine beş yıl eğitim veren Köy Enstitüleri 
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kurulmuştur. Bunların yanında, özellikle köylerde zaman zaman ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını 

karşılamak amacıyla ilkokul veya daha üst düzeyde eğitime sahip kişilere çeşitli kurslar yoluyla 

(Eğitmenlik Uygulaması gibi) öğretmen olma hakkı verilmiştir. 1953 yılında kapatılan Köy 

Enstitüleri, 6 yıllık İlköğretmen Okulu adı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihten itibaren bu 

okullar yine ağırlıklı olarak köy ilkokulu mezunu öğrenciler almaya devam etmiş ve diğer 3 

yıllık İlköğretmen Okulları ile birlikte lise seviyesinde program bütünlüğü sağlanmıştır.  

1973 yılında yürürlüğe giren 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi, 

“Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir 

ihtisas mesleğidir.” öğretmenliğin yasal tanımını yeniden yapmış, her seviyedeki öğretmenlerin 

yüksek öğrenim görmesi ilkesini ön plana çıkarmış ve buna göre öğretmen yetiştiren kurumların 

lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere imkân verecek şekilde 

yeniden düzenlenmesini karara bağlamıştır. 

1974-75 öğretim yılından itibaren Temel Eğitim I. Kademe okullarına (ilkokullara) 

öğretmen yetiştirilmek üzere liseye dayalı 2 yıllık “Eğitim Enstitüleri” açılmaya başlanmıştır. 25 

Temmuz 1982 yılında bu enstitüler “Eğitim Yüksek Okulu” adıyla üniversitelerin çatısı altına 

alınmıştır. 

1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ile getirilen, “tüm öğretmenlerin yüksek 

öğrenim görmeleri” ilkesini gerçekleştirmek için, 1986 yılı Nisan ayından itibaren önceki 

yıllarda ortaöğrenim düzeyinde yetişmiş ilkokul öğretmenlerine Anadolu Üniversitesi Açık 

Öğretim Fakültesi tarafından 2 yıl süreli “Eğitim Ön lisans Programı” başlatılmıştır. 

Tüm seviyelerdeki öğretmenlerin en az lisans öğrenimi görmelerini öngören 23.5.1989 

tarih ve 89.22.876 sayılı YÖK kararıyla iki yıllık Eğitim Yüksek Okullarının öğrenim süresi 

1989-90 öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmış; 1996-97 öğretim yılından itibaren MEB’in 

hızla artan sınıf öğretmeni ihtiyacını göz önüne alan YÖK, Sınıf Öğretmenliği Bölümlerindeki 

kontenjanları arttırarak ve yeni bölümler açarak bu konuda çok önemli adımlar atmıştır. 

Ortaöğretime öğretmen yetiştirmenin Cumhuriyet tarihindeki gelişimi incelendiğinde 

ortaokul ve lise öğretmenlerinin benzer kaynaklardan yetiştiği görülmektedir. İlke olarak her ne 

kadar lise öğretmenleri Yüksek Öğretmen Okulları ve üniversitelerin Fen-Edebiyat 

Fakültelerinden, ortaokul öğretmenleri de Eğitim Enstitülerinden yetiştirilmiş ise de yetişen 

öğretmenin hangi seviyede görev yapacağını çoğu zaman ortaokul ve liselerin öğretmen ihtiyacı 

belirlemiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında doğrudan ortaokula öğretmen yetiştiren bir kurum yoktu. 

Cumhuriyet öncesi dönemden devralınan ilköğretmen Okulları ve üniversitelerin ilgili 
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bölümlerinden mezun olanlar lise ile birlikte ortaokullarda da öğretmenlik yapıyorlardı. Bu 

nedenle 1920’li yıllarda ortaokul öğretmeni yetiştirme ihtiyacı sık sık gündeme geliyordu.  

1926-27 öğretim yılında “Ortaokul Türkçe Öğretmeni” yetiştirmek amacıyla Konya’da 

kurulan 2 yıllık “Orta Muallim Mektebi”, daha sonra Ankara’ya nakledilmiş; yeni bölümler 

eklenerek adı 1929’da“Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü”, 1935’lerde “Gazi Orta 

Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü” olmuş ve nihayet, “Gazi Eğitim Enstitüsü” adıyla eğitim 

hayatına devam etmiştir. Ortaokul öğretmeni yetiştiren ve ilk Eğitim Enstitüsü olan bu enstitü, 

1940’lı yılların sonuna doğru öğrenim süreleri 2-3 yıl arası olan değişik bölümleriyle tüm 

ortaokul dersleri için öğretmen yetiştirir hâle gelmiştir.  

Sayıları gittikçe artan ortaokulların öğretmen ihtiyacını kısa yoldan karşılamak 

amacıyla 1946–47 öğretim yılında ortaokuldaki tüm dersleri okutabilecek öğretmenler 

yetiştirmek üzere “Toplu Dersler Bölümü” kurulmuş ise de kalitenin düştüğü kaygısıyla bu 

uygulamadan kısa zamanda vazgeçilmiştir. Bunun yerine Fen ve Edebiyat bölümleri kurularak 

dersler iki grupta toplanmış ve enstitü programları buna göre düzenlenmiştir.  

1940’lı yılların sonlarında Gazi Eğitim Enstitüsünün kapasitesinin ülkenin ortaokul 

öğretmeni ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu anlaşılınca, yeni eğitim enstitüleri açılmaya 

başlanmıştır. 1959-60 öğretim yılında eğitim enstitüleri fen ve edebiyat bölümleri altında 

ortaokul derslerini öğretecek öğretmenleri yetiştirme görevini üstlenmişlerdir. 

1967-68 öğretim yılında Fen bölümü, Matematik, Fen ve Tabiat Bilgisi; Edebiyat 

bölümü de Türkçe ve Sosyal Bilgiler bölümlerine ayrılmış ve programlar buna göre yeniden 

düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme sonucu 1967-68 öğretim yılından itibaren enstitüler Fen 

Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Beden Eğitimi, 

Resim İş, Müzik, Tarım ve Eğitim adıyla 12 bölümle öğretim yapmaya başlamışlardır.  

1978-79 öğretim yılında öğretmen yetiştiren okullar önemli bir değişiklik geçirmiştir. 

Bu öğretim yılından itibaren enstitülerin öğrenim süresi 4 yıla çıkartılmış, isimleri “Yüksek 

Öğretmen Okulu” olarak değiştirilmiş ve bölümlerde yeniden yapılanma ile branşlarda 

ihtisaslaşmaya gidilmiştir. Yeniden organize edilen enstitülerde amaç hem ortaokullara hem de 

liselere öğretmen yetiştirmek hâline gelmiştir. Bu düzenleme ile eski enstitülere üniversiteler bir 

yapı ve işleyiş kazandırılmaya çalışılırken bölümlerde getirilen ihtisaslaşma, yetişen 

öğretmenlerin ortaokuldan çok liseye yönelmelerine neden olmuştur. Bu düzenlemeden sonra 

Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının statüsü, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinden 

yetişen öğretmenlerle paralel hâle gelmiştir 
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Yüksek Öğretmen Okulları, 1982 yılında 2547 Sayılı Kanun’la Eğitim Fakültelerine 

dönüştürülmüş ve üniversite çatısı altına alınmıştır. 2 

3.4. Ülkemizde Türkçe Öğretmeni Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi  
Ülkemizde Türkçenin eğitimi öğretimi bölümü ilk olarak Atatürk’ün emriyle 1926–27 

öğretim yılında Konya’da Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsündeki, Türkçe 

Öğretmenliği Bölümü iki yıllık olarak açılmıştır. Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 

Enstitüsünün ilk açılan bölümünün Atatürk’ün talimatı ile Türkçe Öğretmenliği Bölümü olması 

son derece dikkat çekici ve çok önemli bir husustur. Bir yıl sonra bu okul , “Gazi Orta Muallim 

Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adıyla Ankara’ya nakledilir. Türkçe Öğretmenliği Bölümü 

burada ilk mezunlarını 1928 yılında verir. Ortaokullara giden öğrenci sayısındaki artışla 

birlikte, Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’nün yetiştirdiği Türkçe öğretmenleri, 

başlangıçta ihtiyacı karşılayamayınca 1940’lı yıllarda Balıkesir, İzmir ve İstanbul’da da Eğitim 

Enstitülerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümleri açılmıştır. 

1972-73’de bu enstitülerin sayısı 16’ya çıkar ve her birinde temel bölüm olarak 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü yerini alır. Bu durum Türkçe öğretmeni yetiştirmenin tarihi 

temelinde program anlayışının bulunduğunu ve bu anlayışın başarı sağladığını göstermektedir. 

1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu ile eğitim enstitüleri eğitim 

fakülteleri’ne dönüştürülmüştür. 1989-90 yılında, ilk defa Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek üzere Türkçenin 

Eğitimi - Öğretimi Ana Bilim Dalı kurulur. Bu programın öncelikli amacı; daha sonra 

üniversitelerde açılması düşünülen ve kararlaştırılan “Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Lisans 

Programları”na öğretim elemanı yetiştirmektir. 

1992–1993 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi Bölümüne bağlı olarak Türk üniversitelerinde ilk defa lisans programı 

olarak Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı kurulur. Bu Türkçe öğretimi açısından, Türkçe 

öğretmeni yetiştirmeye yönelik 10 yıllık bir araya son vermesi bakımından önemlidir. Bu 

programın öncelikli amacı; anaokulu, kreş, ilköğretimin birinci ve ikinci kademesi, yetişkinler, 

Türk cumhuriyetlerinden yurdumuza gelen orta ve yüksek öğretim öğrencileri ve yabancılara 

Türkçenin öğretimi vb. konularında Türkçe öğretmeni yetiştirmektir. Fakat bu çalışmalar başarılı 

bir şekilde devam ederken, kurulan bölümler mezun vermeye başladığı bir sırada, birden bire 

                                                 
 
 
2 Halit DURSUNOĞLU, Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi, Millî Eğitim 
Dergisi, 160 
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1998-1999 öğretim yılında YÖK tarafından uygulanan Eğitim Fakültelerinin yeniden 

yapılandırılmasında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 

Bölümü’ne Anabilim Dalı olarak kaydırılır.3 

Bu bölümler aşağıdaki Tabloda verilen programla eğitim ve öğretimini devam 

etmektedir. 

Dört Yıllık Türkçe Öğretmenliği Mevcut Ders Programı 

Dersin Adı Haf. Ders Saati Dön. Sayısı Top. Ders Saati 

Osmanlı Türkçesi 2 2 56 

Türkçe Dil Bilgisi 2 4 112 

Edebiyat Bilgi ve Teorileri 3 1 42 

Eski Türk Edebiyatı 2 2 56 

Türk Halk Edebiyatı 3 1 42 

Yeni Türk Edebiyatı 2 3 84 

Yazılı Anlatım 2 2 56 

Sözlü Anlatım 2 1 28 

Anlama Teknikleri 2 1 28 

Konuşma ve Yazma Eğitimi 3 1 42 

3.5. Öğretmen Yeterlilikleri 

3.5.1. Öğretmenlerin Genel Yeterlilikleri  
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün belirlediği öğretmen yeterliliği 

kasım 2006 tarih ve 2590 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. Bu yeterlikler aşağıda 

şekildedir.  

a. Kişisel ve Mesleki Değerler - Mesleki Gelişim 

Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel 

farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri 

için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında 

gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır.  

                                                 
 
 
3 GÜZEL Abdurrahman, Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları 
Hakkında Yeni Projelerimiz 
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Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve 

fikirlere açıktır, kendisini ve kurumu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı 

(yasa, yönetmelik, genelge v.b.) izleyerek bunlara uygun davranır. 

b. Öğrenciyi Tanıma 

Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, geldiği ailenin 

ve çevrenin sosyo - kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.  

c. Öğretme ve öğrenme süreci 

Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin 

öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. 

d.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme 

Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğrencilerin kendilerini 

ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Ölçme sonuçlarını daha iyi bir öğretim için 

kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır. 

e. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri 

Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini 

tanır. Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun gelişimi ile ilgili çalışmalara katılmaları 

yönünde teşvik eder. 

f. Program ve İçerik Bilgisi 

Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan 

öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular.  

Bu genel yeterliklerle birlikte özel anlamda da her branşın da kendine özgü bir takım 

özel yeterlikleri bulunması söz konusudur. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 

bir çalışmasında Türkçe öğretmenlerinde bulunması gereken yeterlilikler belirlenmiştir.  

3.5.2. Türkçe Öğretmenlerinin Yeterlilikleri 
Aşağıdaki Türkçe Öğretmenliği Yeterliklerinin performans göstergeleri temel, orta ve 

ileri olmak üzere üç düzeyde tanımlanmıştır. Orta düzey performans göstergelerinin temel 

düzeyi, ileri düzey performans göstergelerinin de temel ve orta düzeyi kapsadığı kabul 

edilmektedir. 4 

                                                 
 
 
4 Türkçe Öğretmenliği Yeterlikleri 2008 / Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü 
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Yeterlik Alanı: Türkçe Öğretim Sürecini Planlama ve Düzenleme
Kapsam: Bu alan; Türkçe öğretim sürecini planlama, amaca uygun olarak ortamlar 

düzenleme, materyal hazırlama ve kaynaklardan yararlanma uygulamalarını kapsamaktadır. 
Yeterlikler Performans göstergeleri 

Türkçe 
öğretimine 
uygun planlama 
yapabilme 

Türkçe programı doğrultusunda öğretim sürecini planlar (Temel) . 
Öğretim sürecini, Türkçe programı doğrultusunda, öğrencilerin dil gelişim 
düzeylerine ve öğrenme stillerine uygun olarak planlar (Orta) . 
Öğretim sürecini, Türkçe programı doğrultusunda, öğrencilerin tamamının dil 
gelişim düzeylerine ve öğrenme stillerine uygun (çok düzeyli) ve esnek olarak 
planlar (İleri). 

Türkçe 
öğretimine 
uygun öğrenme 
ortamları 
düzenleyebilme 

Öğrenme ortamında, öğretim stratejilerine uygun fiziksel düzenlemeler yapar 
(Temel). 
Öğrencilerin katılımlarını sağlamaya ve başarılarını arttırmaya yönelik sıcak 
ve olumlu ortamlar oluşturur (Orta). 
Dil becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerin seminer, konferans, panel, 
münazara gibi okul içi ve okul dışı çeşitli ortamlara katılımlarını sağlar  (Orta) 
. 
Öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde bütün öğrencilerin ilgi ve 
gereksinimlerini dikkate alarak aktif katılımlarını sağlamaya ve başarılarını 
arttırmaya yönelik sıcak ve olumlu ortamlar oluşturur (İleri) . 
Tüm öğrencilerin öğretmenle ve birbirleriyle öğrenme amaçlı etkileşimlerini 
geliştiren okul içi ve okul dışı çoklu öğrenme ortamları düzenler (İleri) . 

Türkçe 
öğretim 
sürecine uygun 
materyaller ve 
kaynaklar 
kullanabilme  

Öğretim sürecinde çeşitli materyallerden ve kaynaklardan yararlanmanın önemini 
bilir (Temel) . 
İçeriğe, öğrencilerin dil gelişimine ve seviyesine uygun mevcut materyalleri 
kullanır (Temel) . 
Mevcut yazılı, görsel ve işitsel materyalleri İçeriğe, öğrencilerin dil gelişimine ve 
düzeyine göre kurallarına uygun olarak geliştirir. (Orta) 
Öğretim sürecinde öğrencileri çeşitli materyalleri ve kaynakları kullanmaya 
yönlendirir (Orta) . 
Öğretim sürecinde kullandığı materyalleri kullanışlılığı, güncelliği, etkililiği gibi
açılardan değerlendirerek zenginleştirir veya özgün materyaller hazırlar. (İleri) 
Türkçe öğretiminde içeriğe, öğrenci seviyesine ve çevre koşullarına uygun 
materyalleri ve kaynakları geliştirme konusunda bilgi ve deneyimlerini 
meslektaşlarıyla paylaşır (İleri) .

Türkçe 
öğretiminde 
teknolojik 
kaynakları 
kullanabilme 
(web, yazılım, 
bilgisayar gibi.) 

Öğrenmenin daha etkin gerçekleşmesi için teknolojik kaynaklardan 
yararlanmanın önemini bilir (Temel) . 
Türkçe öğretiminde bilgiye erişmede kullanabileceği, internet sitelerini ve 
yazılımlarını tanır (Temel) . 
Türkçe öğretimini desteklemek amacıyla teknolojik kaynakları (yazılım, 
internet siteleri gibi) değerlendirerek sistematik bir şekilde kullanır. (Orta) 
Mevcut olanaklar doğrultusunda öğrencilerin teknolojik kaynaklardan 
yararlanabilmeleri için uygun ortam hazırlayarak bu kaynaklara eşit olarak 
erişimlerini sağlar (Orta) . 
Öğrencilerin Türkçe öğreniminde ihtiyaç duydukları teknolojik kaynakları 
(yazılım, internet siteleri gibi) eleştirel gözle değerlendirerek etkin 
kullanmalarını sağlar (İleri) . 
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Yeterlik Alanı: Dil Becerilerini Geliştirme 
Kapsam: Bu alan, öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler 

düzenleme, dili doğru ve etkin kullanma, öğrencilerin gereksinimlerini dikkate alma, Atatürk’ün 
Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtma uygulamalarını 
kapsamaktadır. 

Yeterlikler Performans Göstergeleri 

Öğrencilerin 
Türkçeyi 
doğru ve etkin 
kullanmalarını 
sağlayabilme 

Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkin kullanımının iletişimdeki önemini 
kavramalarını sağlar (Temel). 
Öğrencileri duygu, düşünce, izlenim ve hayallerini ifade ederken Türkçeyle 
ilgili kuralları yerinde ve doğru kullanmaya yönlendirir (Temel). 
Öğretim sürecinde yararlanacağı tüm örnekleri (yazınsal eserler, TV ve radyo 
programları gibi) Türkçenin doğru ve etkin kullanımını dikkate alarak seçer 
(Orta). 
Sınıf içi iletişimlerinde öğrencilerin öz güvenlerini geliştirmeye çalışır, onları 
demokratik ve hoşgörülü olmaya özendirir (Orta). 
Öğrencilerin dili farklı amaçlar ve durumlar için uygun biçimde kullanmalarını 
sağlar (İleri). 
Meslektaşlarıyla iş birliği yaparak tüm öğrencilerin dili doğru ve etkin 
kullanmalarına yönelik okul içi/dışı etkinlikler düzenler (İleri). 
Öğrencilere yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri Türkçenin doğru ve etkin 
kullanımı açısından değerlendirme becerisi kazandırır (İleri). 

Öğrencilerin 
dinleme / 
izleme 
becerilerini 
geliştirebilme 

Öğrencilerin etkili dinlemenin/izlemenin önemini kavramalarını sağlar (Temel) 
Öğrencilerin etkili dinlemelerini/izlemelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler ve 
ortamlar düzenler (Orta). 
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak farklı dinleme/izleme (katılımlı/ 
katılımsız dinleme, not alarak dinleme gibi) yöntem ve teknikleri kullanır 
(Orta). 
Öğrencilerin çeşitli durumlarda kendi dinleme/izleme becerilerini 
değerlendirmesini alışkanlık haline getirmelerini sağlar (İleri). 
Öğrencilerin dinleme/izleme stratejileri geliştirmelerine ve kullanmalarına 
yardım eder (İleri). 

Öğrencilerin 
konuşma 
becerilerini 
geliştirebilme 

Öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade etmelerine fırsatlar verir (Temel) 
Öğrencilerin öğretim sürecindeki iletişimlerini beden diliyle desteklemelerini 
sağlar (Temel). 
Öğrencilerin konuşmalarında söyleyişe, vurguya ve tonlamaya dikkat etmelerini 
sağlar (Temel). 
Öğrencileri konuşmalarında yabancı dil kökenli sözcüklerin yerine Türkçe 
karşılığını kullanmaya özendirir (Temel). 
Öğrencilerin kendilerini, ilgi alanlarına göre farklı anlatım biçimlerini (drama, 
tartışma, görsel sunu gibi) kullanarak ifade etmelerine olanak sağlar (Orta). 
Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak farklı konuşma yöntem ve 
teknikleri (eleştirel konuşma, katılımlı konuşma, yaratıcı konuşma gibi) kullanır 
(Orta). 
Öğrencilerin öğretim süreci ve günlük iletişimlerinde beden dilini 
kullanmalarını geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler (pandomima, drama gibi) 
düzenler (Orta). 
Öğrencilerin okul içi ve/veya okul dışı çeşitli ortamlarda farklı konuşma 
etkinlikleri (münazara, tiyatro, monolog gibi) düzenleyerek sunmalarını sağlar 
(İleri). 
Öğrencilerin çeşitli durumlarda kendi konuşma becerilerini değerlendirmeyi 
alışkanlık hâline getirmelerine rehberlik eder (İleri). 
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Öğrencilerin 
okuma 
becerilerini 
geliştirebilme 

Öğrencilerin, okumaya yönelik ilgili alanlarını belirler (Temel). 
Okuma etkinliklerinde mevcut kaynak ve materyallerden yararlanır (Temel). 
Kitap okumayı sevdirme ve okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik 
etkinlikler düzenler (Temel). 
Öğrencilerin okumalarında söyleyişe, vurguya, tonlamaya ve noktalama 
işaretlerine dikkat etmelerini sağlar(Temel). 
Öğrencilerin okuma gelişim düzeylerine uygun olarak farklı okuma yöntem ve 
teknikleri (sessiz/sesli okuma, özetleyerek okuma, tartışarak okuma ve eleştirel 
okuma gibi) kullanır (Orta). 
Okuma becerilerini geliştirmek için kullanacağı kaynakları, öğrencilerin ilgi 
alanlarına göre çeşitlendirir (Orta). 
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını içselleştirmelerine yönelik çeşitli ve 
sistematik etkinlikler düzenler (Orta). 
Öğrencilerin okuduklarını anlama, yorumlama, değerlendirme ve eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik eşli ve grup etkinlikleri düzenler (Orta). 
Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için meslektaşlarıyla iş birliği yapar 
(İleri). 
Öğrencilerin okuduklarını anlama, yorumlama, değerlendirme ve eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirmelerine yönelik tüm öğrencilerin katılımının 
sağlandığı etkinlikler düzenler (İleri). 
Öğrencilerin okuma stratejileri geliştirmelerine ve kullanmalarına rehberlik eder 
(İleri). 
Ailelerle ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının 
yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenler (İleri). 

Öğrencilerin 
yazma 
becerilerini 
geliştirebilme 

Öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade etmelerine olanak sağlar (Temel) 
Yazmayla ilgili sözcük bilgisi, ses bilgisi, dil bilgisi ve yazım kurallarını 
uygulamalarına yardımcı olur (Temel). 
Öğrencileri yazılarında yabancı kökenli sözcüklerin yerine Türkçe karşılığını 
kullanmaya özendirir (Temel). 
Öğrencilerin farklı türlerde yazılar (günlük, anı, öykü, şiir gibi) yazmalarına 
rehberlik eder (Orta). 
Öğrencilerin ilgi alanlarına ve gelişim düzeylerine göre farklı yöntem ve 
tekniklerde (kontrollü yazma, güdümlü yazma, yaratıcı yazma gibi) yazmalarına 
fırsatlar sağlar (Orta). 
Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik meslektaşlarıyla iş birliği 
yapar (İleri). 
Öğrencilerin farklı türlerde yazdıkları ürünleri okul içi ve/veya okul dışı 
ortamlarda sunmaları, yayınlamaları konusunda onlara rehberlik eder (İleri). 

Anlama ve 
anlatım 
güçlüğü 
çeken 
öğrencilere 
yönelik 
uygulamalar 
yapabilme 

Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerini belirlemeye yönelik okul rehber 
öğretmeninden destek alır (Temel). 
Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerini belirlemeye yönelik olarak rehber 
öğretmen, özel eğitim kurumları ve ilgili uzmanlardan destek alır (Orta). 
Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerini belirlemeye yönelik gözlem, 
görüşme gibi yöntemlerden birini sistematik olarak kullanır (Orta). 
Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerinin aşılmasında sabırlı ve hoşgörülü 
davranır (Orta). 
Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerini belirlemeye ve gelişimlerini 
izlemeye yönelik rehber öğretmen, aile, uzman ve özel eğitim kurumları ile 
öğretim süreci boyunca sürekli işbirliği yapar (İleri). 
Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerini belirlemeye yönelik gözlem, 
görüşme gibi yöntemleri sistematik olarak kullanır (İleri). 
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Öğrencilerin anlama ve anlatım güçlüklerini belirlemek ve gelişimlerini izlemek 
amacıyla kullandığı yöntemleri ve elde ettiği sonuçları meslektaşlarıyla paylaşır 
(İleri) 

Türkçe 
öğretiminde 
özel 
gereksinimli 
ve özel 
eğitime 
gereksinim 
duyan 
öğrencileri 
dikkate alan 
uygulamalar 
yapabilme 

Türkçe öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencilerin özel öğrenme alanındaki düzeyini, hızını ve türünü belirlemek için 
ailelerle, özel eğitim öğretmeni ve /veya ilgili uzmanlarla iş birliği yapar (Temel). 
Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin dil 
gelişimlerini sağlamaya yönelik planlama yapar (Temel). 
Türkçe öğretimindeki etkinlikleri, öğretim yöntem ve tekniklerini özel 
gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlar (Orta). 
Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik görsel 
materyallerle desteklenmiş, zengin öğretim ortamları oluşturur (Orta). 
Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin öğretim 
sürecindeki dil ve iletişim becerilerini izleyerek kayıt altına alır (Orta). 
Türkçe öğretiminde öğretim araçlarını, öğretim yöntem ve tekniklerini, 
etkinliklerini ve eğitim ortamını özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi 
olan öğrencilere göre uyarlamadaki bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla 
paylaşır (İleri). 
Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin gelişimleri 
doğrultusunda ailelerle, özel eğitim öğretmeni ve /veya ilgili uzmanlarla sürekli 
iş birliği yaparak yeni öğrenme hedefleri belirler (İleri). 

Türkçenin 
doğru ve 
etkili 
kullanımı ve 
iletişim 
açısından 
model 
olabilme 

Konuşma ve yazma dilinde yabancı kökenli sözcüklerin yerine Türkçe 
karşılığını kullanmaya özen gösterir (Temel). 
Konuşmalarında söyleyişe, vurgu ve tonlamaya özen gösterir (Temel). 
Yazılı materyalleri (yazı tahtası, pano, afiş, levha, grafik, çalışma ve sınav 
kâğıtları gibi) hazırlarken yazım kurallarını dikkate alır (Temel). 
Öğretim sürecindeki sunumlarında ve öğrencilerle olan iletişimlerinde beden 
dilini kullanır (Orta). 
Öğretim sürecindeki iletişimlerinde öz güveni tamdır, demokratik ve hoşgörülü 
olmaya özen gösterir (Orta). 
Türkçeyi doğru ve etkili kullanmasına ilişkin öğrencilerinin görüş ve önerilerine 
açıktır (Orta). 
Türkçeyi doğru ve etkili kullanan kişileri model olarak sınıf ortamına davet eder (Orta) 
Öğretim süreci ve günlük iletişimlerinde her zaman öz güveni tamdır, 
demokratik ve hoşgörülü olmaya özen gösterir (İleri). 
Türkçeyi doğru ve etkili kullanmasına ilişkin meslektaşlarının ve öğrencilerinin 
görüş ve önerilerine her zaman duyarlılık gösterir (İleri). 
Öğretim süreci ve günlük iletişimlerinde beden dilini etkin kullanır (İleri) 
Yazılı materyalleri (yazı tahtası, pano, afiş, levha, grafik, çalışma ve sınav 
kâğıtları gibi) hazırlarken Türkçenin doğru ve etkin kullanılması konusunda 
meslektaşlarına rehberlik eder (İleri). 

Atatürk’ün 
Türk dili ve 
ulusal 
değerlerle 
ilgili düşünce 
ve görüşlerini 
öğretim 
sürecindeki 
uygulamalara 
yansıtabilme 

Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerine öğretim 
süreci içerisinde yer verir (Temel). 
Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini yansıtan 
yazı, resim, broşür, fotoğraf gibi Hazırlayarak sergilemelerini sağlar (Orta). 
Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini 
içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler (Orta). 
Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan 
etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yapar (İleri). 
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Yeterlik Alanı: Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme 
Kapsam: Bu alan; Türkçe öğretim sürecinde öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini 

izleme ve değerlendirme uygulamalarını kapsamaktadır. 
Yeterlikler Performans Göstergeleri 

Türkçe 
öğretimine 
ilişkin yapacağı 
ölçme ve 
değerlendirme 
uygulamalarının 
amaçlarını 
belirleyebilme 

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkçe programındaki kazanımlara 
uygun olması gerektiğinin farkındadır (Temel). 
Türkçe öğretiminde öğrencilerin süreç sonundaki başarılarıyla ilgili karar 
vermek amacıyla ölçme ve değerlendirme yapar (Temel). 
Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında programdaki kazanımları dikkate 
alarak öğrencileri değerlendirmeyi amaçlar (Orta). 
Türkçe öğretiminde öğrencilerin süreç esnasındaki dil gelişimlerini izlemek, 
süreç sonundaki durumlarını belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme 
yapar (Orta). 
Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında programdaki bütün kazanımlara 
yönelik olarak öğrencileri değerlendirmeyi amaçlar (İleri). 
Türkçe öğretiminde her bir öğrencinin süreç esnasındaki ve süreç sonundaki 
durumlarını belirlemeye ve buna yönelik önlem almak amacıyla ölçme-
değerlendirme yapmayı amaçlar (İleri). 
Öğrencilerin sürekli dil gelişimini sağlamak ve değerlendirmek için sistematik 
değerlendirme stratejileri belirler (İleri). 

Türkçe 
öğretiminde 
ölçme ve 
değerlendirme 
araç ve 
yöntemlerini 
kullanabilme 

Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini 
amaca uygun olarak belirler (Temel). 
Türkçe öğretiminde kullanabileceği farklı ölçme ve değerlendirme araç ve 
yöntemlerini hazırlama ve uygulama süreçlerini bilir (Temel). 
Öğrencilerin dil gelişimlerini değerlendirmede mevcut ya da geçerlik ve 
güvenirliğini belirlemeden hazırladığı ölçme ve değerlendirme araçlarını 
kullanır (Temel). 
Öğrencilerin iletişim becerileri ve Türkçeyi nasıl kullandıklarına ilişkin hazır 
bulunuşluk düzeylerini yapılandırılmamış ölçme araçlarıyla belirler (Temel). 
Öğrencilerin iletişim becerileri ve Türkçeyi nasıl kullandıklarına ilişkin hazır 
bulunuşluk düzeylerini yapılandırılmış ölçme araçlarıyla belirler (Orta). 
 Öğrencilerin dil gelişimini farklı boyutlarıyla değerlendirmek amacıyla çeşitli 
ölçme değerlendirme araç ve yöntemleri (ürün dosyası, sunu, test, performans 
görevi, proje, öz değerlendirme, gözlem vb) kullanır (Orta). 
Öğrencilerin dil gelişimini izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanacağı 
araç ve yöntemleri tekniğine dikkat ederek hazırlar (Orta). 
Öğrencileri ve velileri ölçme ve değerlendirmenin amacı, araç ve yöntemleri 
konusunda bilgilendirir (Orta). 
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini 
kullanışlılık, geçerlik ve güvenirliğini test ederek kullanır (İleri). 
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme konusundaki 
bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşır(İleri). 
Kullanışlık, geçerlik ve güvenirliği uygun ölçme değerlendirme araçları 
geliştirmede meslektaşlarıyla birlikte iş birliği yaparak birlikte yeni ölçme ve 
değerlendirme araçları tasarlar (İleri). 

Öğrencilerin 
dil gelişimlerini 
belirlemeye 
yönelik yapılan 
ölçme 

Öğrencilerin dil gelişimlerine ilişkin ölçme sonuçlarını not ya da puan olarak 
raporlaştırır. 
Öğrencilerin dil becerilerini gösteren puan ve notları öğrenci ve velilerle 
paylaşır (Temel). 
Öğrencinin dil gelişiminde hangi düzeyde olduğu, neler yapabildiği ve nasıl 
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sonuçlarını 
yorumlama ve 
geri bildirim 
sağlayabilme 

başarabileceğini ayrıntılı olarak yorumlar ve raporlaştırır. 
Değerlendirme sonuçlarından elde ettiği yorumları uygun bir dille ilgililerle 
paylaşır (Orta). 
Öğrencilerin dil gelişimlerini farklı yönlerden ayrıntılı olarak değerlendirmek 
amacıyla istatistiksel yöntemlerden yararlanır (İleri). 
Öğrencilerin dil becerilerini izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre Türkçe 
programını, öğrenme ortamlarını, ölçme araçlarını, öğretim stratejilerini ve 
verimliliğini değerlendirir (İleri). 

Öğrencilerin 
dil gelişimlerini 
belirlemeye 
yönelik yapılan 
ölçme ve 
değerlendirme 
sonuçlarını 
uygulamalarına 
yansıtabilme 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını öğrencilerle paylaşır ancak uygulamalara 
yansıtmaz (Temel). 
Öğretim stratejilerini, öğrenme ortamını, ölçme yöntem ve tekniklerini elde 
ettiği değerlendirme sonuçları doğrultusunda yeniden düzenler (Orta). 
Değerlendirme sonuçlarına göre ailelerin ve öğrencilerin kendilerine yeni 
öğrenme hedefleri belirlemelerine rehberlik eder (İleri). 

 
Yeterlik Alanı: Okul, Aile ve Toplumla İş Birliği Yapma 
Kapsam: Bu alan, Türkçe öğretim sürecini desteklemek amacıyla ailelerle iş birliği, toplumsal 

liderlik, okulun kültür ve öğrenme merkezi olması, okuldaki tören ve organizasyonlara yönelik 
uygulamaları kapsamaktadır. 

Yeterlikler Performans Göstergeleri 

Öğrencilerin 
dil becerilerinin 
geliştirilmesinde 
ailelerle iş 
birliği 
yapabilme 

Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde aile katılımının ve desteğinin önemini 
bilir (Temel). 
Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailenin rolü ve önemi hakkında aileleri 
bilgilendirir (Temel). 
Öğrencilerin dil becerilerinin gelişiminin izlenmesi konusunda ailelerle iş birliği yapar 
(Orta). 
Aileleri tanımaya yönelik ve onların öğretim sürecine katılımını destekleyen sınıf ve 
okul içi/dışı etkinlikleri düzenler (Orta). 
Sınıf ve okul içi/dışı etkinliklerinin düzenlenmesinde, öğrencilerin dil becerilerinin 
gelişiminin izlenmesinde ailelerle sistematik olarak iş birliği yapar (İleri). 

Öğrencilerin, 
ulusal bayram ve 
törenlerin anlam 
ve öneminin 
farkına 
varmalarını ve 
aktif katılımlarını 
sağlayabilme 

Öğrencilere ulusal bayram ve törenlerin anlam ve önemini hissettirerek, 
katılımları için teşvik eder (Temel). 
Bayram törenlerinde öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda görev ve 
sorumluluklar verir (Orta). 
Okullar arası iş birliği yaparak öğrencilerin ulusal bayram ve törenlere aktif 
katılımlarını sağlar (İleri). 

Ulusal bayram 
ve törenlerin 
yönetim ve 
organizasyonun
u yapabilme 

Tören yönetmeliği doğrultusunda bayram organizasyonlarında görev alır 
(Temel). 
Öğrencilerin ulusal bayram ve tören programlarına hazırlanmalarına rehberlik 
eder (Orta). 
Ulusal bayram ve tören organizasyonlarında tüm öğretmenlerle işbirliği içinde 
çalışır (Orta). 
Diğer okullarla iş birliği içinde ulusal bayram ve tören organizasyonları yapar 
(İleri). 

Okulun kültür 
ve öğrenme 
merkezi haline 

Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde okulun ve kendisinin 
sorumluluğunun farkındadır (Temel). 
Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde iş birliği 
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getirilmesinde 
toplumla iş 
birliği 
yapabilme 

yapılabilecek kurum ve kuruluşları (halk eğitim merkezi, kütüphane, STK 
gibi) belirleyerek öğrencileri bu kurumlarla ilgili bilgilendirir (Temel). 
Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde, okuma kültürünün 
oluşturulması ve okulun toplumla iletişiminin artırılmasında yakın 
çevresindeki ilgili bir kurum veya kuruluşla iş birliği yapar (Orta). 
Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline gelmesinde yakın ve uzak 
çevresindeki kurum ve/veya kuruluşlarla iş birliği yapar (İleri). 
Öğrenci, aile ve öğretmenlerin katıldığı öğrenen topluluklar oluşumunu 
destekleyen ortamlar hazırlar (İleri). 

Toplumsal 
liderlik 
yapabilme 

Okulun bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal ve eğitim gibi ihtiyaçlarını 
önemser (Temel). 
Okulun bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyaçlarının ifade 
edilmesi için fırsatlar oluşturur (Temel). 
Okulun bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyacını belirler 
(Temel). 
Çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyacını karşılamaya yönelik 
toplumla birlikte çözümler üretir (Orta). 
Çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyacını karşılamak için yakın 
çevresindeki kişi/kurum/kuruluşlarla iş birliği yaparak etkinlikler düzenler (Orta)
Toplumun ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında istekli 
davranır (Orta). 
Çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyacını karşılamaya yönelik 
toplumla birlikte projeler geliştirir (İleri). 
Çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyacını karşılamak için yaptığı 
etkinlikleri farklı çevrelerle paylaşır (İleri). 

 
Yeterlik Alanı: Türkçe Alanında Mesleki Gelişimini Sağlama 
Kapsam: Bu yeterlik alanı Türkçe öğretim sürecini desteklemede öğretmenin mesleki gelişime 

yönelik uygulamalarını kapsamaktadır.  
Yeterlikler Performans Göstergeleri 

Mesleki 
yeterliklerini 
belirleyebilme 

Sahip olduğu mesleki yeterliklerini belirlemek için öz değerlendirme yapar (Temel). 
Mesleki yeterliklerini belirlemeye yönelik uygulamalarını kayıt altına alır (Temel). 
Öğretmenlik mesleği yeterlikleri temelinde yansız biçimde öz değerlendirme yapar 
(Orta). 
Meslektaşlarının eleştirileri ve önerileri doğrultusunda mesleki gereksinimlerini belirler 
(Orta). 
Mesleki yeterliklerini belirlerken veli, öğrenci, meslektaş ve idareci görüşlerinden 
yararlanır (İleri). 

Türkçe 
öğretimine 
ilişkin kişisel 
ve mesleki 
gelişimini 
sağlayabilme  

Türkçe öğretimini desteklemek amacıyla dil, yazın ve öğretim süreci 
uygulamalarıyla ilgili çeşitli yayınları takip etmede isteklidir (Temel). 
Dil bilim çalışmalarını takip eder. 
Alanıyla ilgili sanat etkinliklerini izler (Temel). 
Bireysel mesleki gelişim planını oluşturur (Temel). 
İlgi duyduğu sanat alan/alanlarında (drama, müzik gibi ) eğitim alır (Orta). 
Söz varlığı ve kullanım açısından dilin doğru kullanımına özendirerek dildeki 
yanlış kullanımlara karşı duyarlı davranır (Orta). 
Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde teknolojiden 
yararlanır (Orta). 
Türkçeyle ilgili konferans, açık oturum, bilimsel toplantı ve seminerlere 
dinleyici olarak katılır. 
Söz varlığı ve kullanımı açısından Türkçe deki değişmeleri ve gelişmeleri izler 
(Orta). 
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Sanat alan/alanlarında aldığı eğitim doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek 
çevresiyle paylaşır.  
Konferans, açık oturum, bilimsel toplantı ve seminerlerde bildiriyle, posterle 
veya konuşmacı olarak yer alır. 
Dil ve yazın alanıyla ilgili kaynak ve dokümanları inceleyip derleyerek Türkçe 
öğretiminde kullanabileceği arşiv oluşturur. 
Farklı yazınsal türlerde (şiir, öykü, masal gibi) ürünler ortaya koyar. 
Alanıyla ilgili akademik düzeyde çalışmalar yapar. 
Konuşma ve yazma düzeyinde bir yabancı dil bilir (İleri). 

Mesleki 
gelişimine 
yönelik 
uygulamalarda 
bilimsel 
araştırma 
yöntem ve 
tekniklerinden 
yararlanabilme

Türkçe öğretimi süreci uygulamalarında bilimsel araştırma yöntem ve 
tekniklerinin gerekliliğinin farkındadır (Temel). 
Mesleki gelişimine yönelik araştırmalarında bilimsel araştırma yöntem ve 
tekniklerini dikkate alır (Orta). 
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine göre hazırlanmış Türkçeye yönelik 
proje, makale gibi ürünler ortaya koyar (İleri). 

 

3.6. Türkçe Öğretimi ve Önemi 

3.6.1. Türkçe Öğretiminin Genel Amaçları 
2006 yılında MEB’in hazırlamış olduğu yeni 6-8 Türkçe Öğretimi Programı’nda 

belirlenen programın felsefesi ve amaçları aşağıda verilmiştir.  

Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel 

ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; 

Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu 

benimsemeleri, 

Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade 

etmeleri, 

Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli 

kullanmaları, 

Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-

sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri, 

Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, 

izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları, 

Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve 

bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,  
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Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir 

alışkanlık hâline getirmeleri, 

Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen 

mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları, 

Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 

tanımaları,  

Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve 

çözümler üretmeleri, 

Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. 

3.6.2. Türkçe Öğretim Programı’nın Yaklaşımı 
2005 öğretim yılından sonra geçerli olan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 

öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma 

becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler, dil sevgisi ve bilinci 

kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak 

birikimi edineceklerdir.  

Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını 

anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorumluluk 

üstlenen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle 

araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren, estetik zevk kazanmış 

ve millî değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda, kazanılan beceri ve bilgilerin daha verimli ve 

kalıcı olmasını sağlamak için çeşitli etkinliklere yer verilmiştir.  

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yaklaşım olarak, öğrenme sürecinde öğrencinin 

birikim ve deneyimlerinden hareketle sorunlara çözümler üretmesini, öğrenme- öğretme 

etkinliklerinde öğrencinin gelişim düzeyinin dikkate alınmasını, dolayısıyla değerlendirmede 

öğretim sürecindeki gelişimin de önemli olduğu benimsenmiştir. Bu yaklaşımın temel hedefi, 

öğrencinin öğretmen rehberliğinde; etkili iletişim kurması, grup çalışmalarına katılması, 

öğrendiklerini aşamalı bir biçimde inşa etmesidir. Türkçe öğretiminin daha verimli olabilmesi 

için, öğrencinin derse etkin olarak katılmasının sağlanması, motivasyonunun sürekli olarak 

desteklenmesi gerekir. 
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3.6.3. Türkçe Öğretim Programı’nda Belirlenen Temel Beceriler 
Temel beceriler, öğrencilerin dil becerilerindeki gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak 

bir yılın sonunda, dikey olarak da sekizinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu 

kullanacakları temel becerilerdir. Türkçe Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla bu temel 

becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. Programla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 

Eleştirel düşünme 

Yaratıcı düşünme 

İletişim kurma 

Problem çözme 

Araştırma 

Karar verme 

Bilgi teknolojilerini kullanma 

Girişimcilik 

Temel Dil Becerileri 
Türkçe Dersi Öğretim Programı, “okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma” temel dil 

becerileri ile dil bilgisinden oluşmaktadır. Bu temel dil becerileri hem kendi içinde hem de 

birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir.  

Dinleme/İzleme  
Dinleme/izleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen 

iletiyi doğru bir şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Görsel ve işitsel 

araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili 

bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır. Bu becerinin geliştirilmesiyle, öğrencilerden 

dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla 

ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Programda dinleme/izleme becerisi; öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici olabilmesine 

yönelik olarak hazırlanmış düzeye uygun kazanımlar ile bu kazanımları hayata geçirmeye 

yönelik etkinliklerden oluşmaktadır. Programın bu bölümü “dinleme/izleme kurallarını 

uygulama, anlama ve çözümleme, değerlendirme, söz varlığını zenginleştirme, etkili 

dinleme/izleme alışkanlığı kazanma” amaçlarından oluşmaktadır. Öğrencilerin düzeylerine 
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yönelik olarak hazırlanan kazanımların, uygun etkinliklerle desteklenerek uygulanması, 

öğrencilerin etkili iletişim kurmalarını ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak 

katılmalarını sağlayacaktır. Aşamalı bir süreç izleyen bu sıralamanın takip edilmesi, 

dinleme/izleme etkinliklerinin amacına ulaşmasını, öğrencinin toplum hayatına aktif bir 

dinleyici/izleyici olarak katılmasını sağlayacak, öğrencilerin iletişim kurma yeteneklerini 

geliştirecektir. 

Dinleme/izleme sürecinin amacına ulaşabilmesi için yapılan tüm dinleme/izleme 

etkinliklerinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla programda, öğrencilerin kullanacağı 

değerlendirme ölçütleri ile yapılan etkinlikleri değerlendirmeye yönelik formlar yer almaktadır. 

Bu formların kullanılması dinleme/izleme sürecini verimli kılacak ve öğretmene nesnel bir 

değerlendirme imkânı sağlayacaktır. 

Konuşma 
Konuşma; bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını, bilgi ve birikimlerini 

paylaşmasını, duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır. 

Programda, konuşma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin Türkçenin estetik zevkine vararak 

ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal 

hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebilmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu amaçlarla programdaki konuşma etkinlik örneklerinde; birikimlerden, 

çeşitli görsel ve işitsel materyallerden yararlanma, düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde 

sunma, karşılaştırma yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, sınıflandırma, değerlendirme, özetleme 

gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici çalışmalara yer verilmiştir. 

Türkçe Öğretim Programı’nda, konuşma becerisine yönelik olarak, “konuşma 

kurallarını uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, hazırlıklı konuşmalar yapma, kendi 

konuşmasını değerlendirme, kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma” amaçlarına 

yönelik kazanımlara yer verilmiştir.  

Konuşma becerisi, öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmaları, iş birliği yapmaları, 

ortak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmeleri açısından da önemlidir. Bu nedenle 

öğretmenin konuşma etkinliklerinde öğrencilerin her birinin ayrı ayrı söz almalarını sağlayarak 

onları bu çalışmalara katması gerekmektedir. Hayatın her alanında doğru, güzel, etkili konuşan 

ve konuşulanları doğru anlayıp yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi, onların diğer dil 

becerilerinde de başarılı olmalarına bağlıdır. Bu nedenle konuşma becerisinin okuma, yazma ve 

dinleme gibi diğer becerilerle desteklenmesi gerekmektedir.  
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Konuşma becerisinin değerlendirme aşamasında, öncelikle öğrencilerin kendilerini veya 

birbirlerini değerlendirmeleri, hedeflenen kazanımların daha da kalıcı olmasını sağlayacak, 

öğrencilerin konuşmayla ilgili yeteneklerini geliştirecektir. 

Okuma 
Okuma, ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından 

yorumlanarak değerlendirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir. Okuma becerisi, öğrencinin 

farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. 

Dolayısıyla bu beceri; öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma, eleştirel düşünmeyi sağlayan bir 

süreci de içine alır. Programda okuma becerisiyle, öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları 

yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri, 

okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açıcısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir 

alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıştır. 

Programda, okuma becerisini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. 

Etkinliklerde kullanılacak metinlerin, Türkçeyi bütün zenginlikleriyle ve doğru bir şekilde 

yansıtması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle derslerde işlenecek metinlerin taşıması 

gereken özellikler programda belirtilmiştir. Programda yer alan okuma dil becerisinde; okuma 

kuralları, okunan metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi, anlamlandırılması, okunan metinlerin 

değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine yönelik olarak çeşitli 

kazanım ve etkinliklere yer verilmiştir. Bununla birlikle, söz varlığını zenginleştirmeye ve 

araştırmaya yönelik olarak verilen başlıklar, bütün dil becerilerini kapsayan bir önem arz 

etmektedir. 

Okuma becerisinin hayatın bütün aşamalarına yayılan bir alışkanlık hâline getirilmesi 

amacıyla hazırlanan etkinlik örnekleri ve formları, hem okuma sürecinin değerlendirilmesine 

hem de öğrencilerin dil gelişimini izlemeye yardımcı olacaktır. 

Yazma 
Yazılı anlatım, bireyin kendini doğru ve amacına uygun olarak ifade etmesinde ve 

iletişim kurmasında en etkili araçlardan biridir. Türkçe Öğretim Programı’nda yazma becerisinin 

geliştirilmesiyle; öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından 

yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade 

etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri 

amaçlanmaktadır. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara 

ulaşılması, ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olur. 
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Yazma becerisinin bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiği göz önüne 

alınarak bu sürecin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve dil bilgisi etkinlikleriyle de 

desteklenmesi gerekmektedir. Hikâye, roman, şiir gibi türlerde ürün vermek, bireysel yetenek ve 

yaratıcılık gerektirse de öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini doğru, açık, anlaşılır 

ve yazma kurallarına uygun şekilde anlatmaları yazma tekniğine uygun bilgi ve beceriler 

kazandırılarak sağlanabilir. Bu düşünceden hareketle programda yazmayla ilgili olarak yazma 

kurallarını uygulama, planlı yazma, farklı türlerde metinler yazma, kendi yazdıklarını 

değerlendirme, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, yazım ve noktalama 

kurallarını kavrama ve uygulama” ile ilgili amaçlara yönelik kazanımlar yer almaktadır. 

Öğretmen, farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hâle 

getirerek yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı, öğrencilerin hangi türlerde yazmaya 

yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendirmelidir.  

Yazma çalışmalarının istenen amaçlara ulaşabilmesi, yapılan etkinliklerin 

değerlendirilmesiyle mümkündür. Programda, öğrencinin kendi yazdıklarını değerlendirme 

ölçütlerine yer verilerek yalnızca öğretmenin değil, öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının da bu 

sürece katılması amaçlanmıştır. Bu tutum öğrencilerin eleştirme, değerlendirme ve yorumlama 

becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 

Bitişik eğik yazı öğretimi, ilk okuma yazma öğretimiyle birlikte başlayıp ilk sınıflarda 

kazandırılacağından 6, 7 ve 8. sınıflarda bitişik eğik yazı için bir zaman dilimi ayrılmayacaktır. 

Ancak öğrencilerin bütün derslerde, bitişik eğik yazıyı işlek ve güzel kullanmalarına özen 

göstermeleri sağlanmalıdır. 

Dil Bilgisi 
Dil bilgisi; bir dilin dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma temel becerilerini 

destekleyen kurallar bütünüdür. Öğrenci açısından Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş 

kurallarını tanımlayan bilgilere sahip olmak oldukça önemlidir; ancak daha da önemli olan bu 

kuralların konuşma, yazma, dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde uygulanmasıdır. Dolayısıyla dil 

bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere değil, uygulamaya dayanmalıdır. Bu amaçla dil bilgilerinin 

öğretiminde, kuralların verilmesinin yanında, bu kuralların kelime, cümle ve metin düzeyindeki 

uygulamaları amaçlanmıştır. 

Programda, Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar, öğrencilerin düzeylerine uygun 

olarak ve aşamalı bir biçimde verilmiştir. Dil bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenmiş 

olup konuların birbiriyle olan ilişkileri gözetilmiştir. Türkçeyle ilgili kural ve bilgilerin 

örneklerden hareket edilerek verilmesi daha doğru olacaktır. Derslerde konularla ilgili farklı 
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uygulama örneklerinin yer aldığı çalışma kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel 

materyallerle desteklenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır. Ayrıca dil bilgisi konularının anlama 

olan katkısına özellikle dikkat edilmesi, konuların birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır. 

Bu bağlamda konuların konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.  

Dil bilgisiyle ilgili kazanımların değerlendirilmesinde, kuralların metin veya cümle bütünlüğü 

ve bağlamı içerisinde ele alınması, diğer becerileri desteklemesi açısından oldukça önemlidir.5 

Bir Türkçe öğretmeninden beklenen yukarıdaki belirtilen temel becerileri öğrencilerine 

kazandırmasıdır. Bu da ancak öğretmenin üniversite yıllarında ve fiili öğretmenliği yaptığı süresi 

içinden hizmet içi eğiminden geçirilmesi ile mümkün olacaktır.  

3.6.4. Türkçe Öğretiminde Kullanılan Araç ve Gereçler 
Türkçe öğretiminde kullanılan araç ve gereçler hedeflere daha kısa zamanda 

ulaşılmasını, öğrenmenin daha kalıcı olmasını, ana dilin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. 

İlköğretim düzeyinde Türkçe dersinde kullanılması önerilen araçlar üç grupta toplanmaktadır6:  

1. Görsel Araçlar:  

a) Kitaplar: El temrinleri kitabı, renkli boyama kitabı, çalışma kitabı, alıştırma kitabı 

(cümle, kelime, hece), öğrenci ders kitabı, kaynak kitaplar, masal ve öykü kitapları, bilmece 

kitapları, resimli ansiklopediler, Türkçe sözlük, yazım /imla kılavuzu, test kitabı, dergiler, 

öğretmen kitabı. 

b) Yazı Tahtaları: Kara tahta, pazen tahta, manyetik tahta bülten tahtası (Son yıllarda 

cam tahta ve beyaz tahta gibi çeşitli yazı tahtaları da sınıflarda kullanılmaktadır. ) 

c) Resimler: düz resimler, çizgi resimler, şimşek kartlar / flaş kartlar, figürünler, duvar 

resimleri levhalar, afişlerdir.  

d) Gerçek eşyalar ve modeller: Türkçe öğretiminde özellikle başlangıç düzeyinde 

gerçek eşyalardan yararlanmak mümkündür.  

e) Projektörler ve grafikler, opak projektörü, tepegöz, slayt / dia projektörü, Film şeridi 

projektörü 

 

                                                 
 
 
5 Türkçe Öğretim Programı 6/8 
6 İlköğretim Okullarının 4. ve 5. Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Türkçe Öğretiminde Eğitim Teknolojisi 
Sağlama, Kullanma Yeterlilikleri ve Düşünceleri Nelerdir / Araş. Gör. Fatma SUSAR / PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği ABD 
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2. İşitsel Araçlar:  

Radyo, teyp, ses bantları ve kasetçalar  

3. Görsel ve İşitsel Araçlar 

Film makinesi ve hareketli filmler, TV ve kapalı devre televizyonu, video 

Yukarıda belirtilen araç ve gereçler son yıllarda eğitimde yerini almıştır. Film, tiyatro 

vb. oyunların sınıfta izletilmesi öğrencilerin dil becerilerinden konuşma ve dinlediklerini 

anlamaya yönelik doğru ve güzel davranışlı dinlemelerinde çok önemli bir faktör olarak 

düşünülmektedir. Okullarımızda pek yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun yanı sıra 

çağımızın teknolojik araçları arasında yer alan bilgisayar ve iletişimli videonun da Türkçe 

öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir ( Demirel, 1996, s. 112-116).7  

Çağımızda hızla gelişen ve yayılan görsel ve işitsel araçlar, eğitim teknolojisinde 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Bunun sonucu olarak bugün artık öğretim süreci içinde her türlü 

araç ve gereci nerede nasıl kullanacağını bilen öğretmenlere ihtiyaç vardır. Geleneksel öğretmen 

tipiyle istenilen hedeflere ulaşılamayacağı bir gerçektir. Türkçe dersi süresince kara tahta ve 

tebeşirin yanı sıra cansız resim ve şekiller, film şeritleri, ses bantları, projeksiyon vb. kullanımı 

bile yetersiz kalmış; kitle iletişim araçları olan basın, radyo ve televizyon güncel bir şekilde 

eğitimde rol alması zorunlu olmuştur.  

Eğitim bilimcileri tarafından öğrencilerin doğal çevresi etkin eğitim aracı kabul 

edilmektedir. Örneğin son zamanlarda çevrede iyi konuşmasını bilen, iyi metin ya da şiir 

okuyabilen bir kimse, bir sanatçı ya da sanatçıların sınıfa çağrılması görülmektedir.  

Burada özellikle şunu belirtmek gerek: “Günümüzün öğretmeni, eğitim teknolojisinin 

yarattığı tüm olanakları düşünerek, anadili öğretimini daha ilginç, daha etkili ve daha verimli bir 

duruma getirmek için çeşitli araç ve gereçlerden yararlanmayı bir ilke olarak benimsemelidir.” 

(Kavcar, 1987, s. 10). 8 

3.7. Hizmet İçi Eğitim ve Hizmet İçi Eğitimin Gerekliliği 

3.7.1. Hizmet İçi Eğitim 

Hizmet içi eğitim; üretim ve hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, 

ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, 

                                                 
 
 
7 Demirel, Özcan. (1995) Türkçe Program ve Öğretimi. Ankara şafak Matbaacılık 
8 Kavcar, C. Oğuzkan F. (1987) Türkçe Öğretimi / Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları 
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maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin 

sağlanması, kârların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarruflarının artırılması amacıyla 

işgücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi yanında; iş görene yönelik çalışma hayatı 

süresince bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir.9
 

Öğretmenliğin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi ile özel bir 

ihtisas mesleği olduğunu ifade edilir. Ancak 1982 yılında öğretmen yetiştirme görevinin 

üniversitelere devredilmesiyle hizmet içi eğitime ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Ülkelerin 

gereksinimi olan nicelikte ve nitelikte insan gücünü eğitme ve yetiştirme sorumluluğunu 

yüklenen öğretmenlerin eğitim kurumlarında daha verimli çalışmaları, çağın gerektirdiği 

teknolojik gelişmelere uygun öğretme ve eğitme süreçlerini sürdürebilmeleri için kısa veya uzun 

süreli eğitim görmeleri ve mesleklerinde yetkinleşmeleri gerekmektedir (Üstüner vd. 2000). 

Eğitimde istenilen sonuçlara ulaşmak için eğitimin temel öğesi olan öğretmenlere sürekli olarak 

yenileşme imkânının verilmesi, bu amaçla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının bilimsel olarak ele alınıp yürütülmesi ile 

mümkündür (Erişen, 1998).  

Öğretmenlerin niteliklerinin gelişmesi ve profesyonel bir kimlik kazanmaları sadece 

hizmet öncesi eğitim ile değil hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim süreçlerinin bütünleşmesi ile 

mümkündür (Saban, 2000).  

3.7.2. Hizmet İçi Eğitimin Gerekliliği  

Hizmet içi eğitimin gerekliliği aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

1. Bir meslek grubu elemanın okul eğitimi ile tüm yeteneklerini ortaya çıkartıp 

yönlendirmesine yeterli değildir. Bu nedenle meslek grubu elemanlarının işe başladıktan sonra 

gizli kalan yeteneklerini hizmet içi eğitimle ortaya çıkarıp geliştirmek gerekir.  

2. Her meslek alanında yalnız okulda kazandırılan bilgiler ile çözümlenmeyecek 

sorunlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda kurumdaki işine uyum sağlayabilmesi için çalışan 

insan hizmet içi eğitime gereksinim duyar.  

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

gelişmekte olduğu için ilgili meslek sahibinin mesleği ile ilgili yeniliklere hizmet içi eğitim ile 

uyumu sağlanabilir.  

                                                 
 
 
9 Tufan Aytaç, “Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,” (Çevrimiçi) http:// 
yayim.meb.gov.tr/yayımlar/147/ aytac.htm, 16 Mayıs 2007. 
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4. Bilim ve teknolojik gelişmeler her meslek alanına olduğu gibi eğitim-öğretim alanına 

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

zorlamaktadır. Bu zorunluluk öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesini gerekli 

kılmaktadır. 

5. Mesleği ile ilgili kuramsal düşünceleri pratikte kullanmayı bilen bir eğitimcinin 

verimliliği arttırır. Bu da hizmet içinin gerekliliği ortaya çıkarmaktadır.10 

3.7.3. Hizmet İçi Eğitiminin Amaçları 

Hizmet içi eğitimin hedefleri, eğitim yapılacak kurumun politika ve amaçlarına uygun 

olarak tespit edilir. Hizmet içi eğitimin amacı, insanların bilgiye erişebileceği ve bu bilgileri 

değişik bir anlamda kullanabileceği inancını oluşturmaktır. Yönetim biliminde hizmet içi eğitim 

amaçları:  

Personele yapmakta olduğu işin daha iyi yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve 

yeteneği kazandırmak ve geliştirmek, 

• Personele daha üst görevlere geçebilmesi için gerekli olan yeterliliği kazandırmak, 

• Personelin örgüt ve işe karşı davranışlarını olumlu yönde değiştirmek olarak kabul 

görmektedir. 

Bir anlamda hizmet içi eğitim personeli açısından işini daha iyi yapabilecek konuma 

gelmek, örgüt açısından ise, örgütü meydana getiren bireylere görevlerini nasıl yapacakları ve 

birlikte nasıl çalışacaklarına ilişkin bilgi sunmaktır. Bu durumda hizmet içi eğitimin başarıya 

ulaşıp ulaşmadığının ölçüsü “hizmetin niteliği” ile ölçülür. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 24 / 10 / 1994 tarih ve 2417 sayılı hizmet içi eğitim 

yönetmeliğine hizmet içi eğitim uygulamalarının hedefleri aşağıda belirtilmiştir. 11 

a. Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını sağlamak,  

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

yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak,  

c. Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak,  

                                                 
 
 
10 BAĞCI Necati,  ŞİMŞEK Doç. Dr. Selma Millî Eğitim Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine 
Genel Bir Bakış, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146/bagci.htm 
11 24 / 10 / 1994  - 2417, Tebliğler Dergisi / 8 Nisan 1995 tarih ve 22252 sayılı Resmi Gazete 
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d. Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları 

kazandırmak,  

e. Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek,  

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

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

h. Türk Millî Eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak,  

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

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi ancak hizmet içi eğitim alacakların 

görüşlerinin alınması ile mümkündür.  

Hizmet içi eğitim faaliyetleri öğretmenler açısından yararları; öğretmenlerin bilimsel, 

eğitsel ve bireysel yeterliliğini artırarak profesyonel gelişimini teşvik etme, öğretmenleri mesleki 

doyuma yöneltme, öğretmenlerin performansını geliştirme, öğretimin genel ve özel hedeflerini 

geliştirme, kullanılan öğretim kaynaklarını iyileştirme, öğretim araçlarını geliştirme ve öğretme 

atmosferini ve şartlarını iyileştirme şeklinde özetlenebilir (Silvester, 1997; Haris, 1989). Başarılı 

bir hizmet içi eğitim ise, yöneticilerin hizmet içi eğitimin bir ihtiyaçtan doğduğuna, eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise kendilerini yenilemek ve geliştirmek zorunda 

olduklarına inanmaları ile gerçekleşebilir. Ayrıca öğretmenlerin hizmet içi eğitime 

isteklendirilmesi, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının, araştırmalarla gerçekçi bir şekilde belirlenmesi, 

hizmet içi eğitiminde bakanlık ile üniversiteler arasında sürekli bir iş birliğinin sağlanması ve 

hizmet içi eğitime alınan öğretmenlerin barınma, iaşe gibi ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapının 

hazırlanması gibi hususlar da bu eğitimin başarısını artıracak etkenler arasında yer almaktadır 

(MEB, 1998). 

3.7.4. Hizmet İçi Eğitim Türleri 

Hizmet içi eğitim türlerinin belirlenmesinde farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu 

ölçütler, eğitim veren kuruluşların türü, eğitimin yapıldığı yer, eğitilenlerin hizmette bulundukları 

aşama, eğitilenlerin nitelikleri ve görevlerine göre değişmektedir. 

Hizmet içi eğitim, süresine göre “hizmete girişte” ve “hizmete girdikten belli bir süre 

sonra verilen eğitim“ olarak ikiye ayrılır. Hizmete girişte verilen eğitim “yön verme” ve 

“alıştırma eğitimlerini” kapsar. Yön verme eğitimi süresi iki haftayı aşmayan, örgütün tanıtımı 

ve personelin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda genel bir bilgilendirmenin 

yapıldığı eğitimdir. Alıştırma eğitimi ise personelin hizmet öncesi gördüğü eğitimlere 
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bakılmaksızın örgüt içinde geçerli olan kural ve standartları, yöntemleri öğretmeyi amaçlayan 

eğitimdir. Süresi başlangıçtan birkaç aya kadar uzayabilir. Hizmete girdikten belli bir süre 

sonra verilen eğitim personele kendi mesleği ile ilgili gelişmeler konusunda bilgi verilen bilgi 

tazeleme eğitimi ve yeni bir görev için verilen yeniden eğitim olarak ikiye ayrılır. 

Eğitim türlerini hizmet öncesi ve hizmet içi olarak (adaylıkta ve hizmette) ikiye 

ayırmak da mümkündür. Buna göre, adaylıkta hizmet içi eğitim uyarlama ve alıştırma olarak iki 

gruptur. Hizmette verilen eğitim ise, kadro ve çevreye uyarlama, değişikliklere uyarlama, bilgi 

tazeleme ve üst görevlere hazırlama olarak dört gruptur. 12  

3.7.5. Hizmet İçi Eğitimin Sağladığı Yararlar 

Hizmet içi eğitim, kurumsal ve kişisel yararlar olmak üzere verimliliğe iki çeşit katkıda 

bulunur. 

1. Kurumsal Yararlar 

Hizmet içi eğitimin amaçlanan verim artışını sağlayabilmesi, belli koşulların 

gerçekleşmesine bağlıdır. Bu koşulların en önemlisi, kurumlarda verimliliği düşüren etkenlerin 

gerçekçi olarak belirlenmesidir. Kurumlarda verimliliği azaltan etkenler tarafsız bir yaklaşımla 

belirlendikten sonra, bu etkenlerin ortadan kaldırılmasında hizmet içi eğitimden nasıl 

yararlanılabileceği belirlenebilir. 

Çalışanlara verilecek hizmet içi eğitim, işverenler için kısa vadede bir maliyet unsuru 

iken; bu eğitim sayesinde sağlanacak yararlar orta ve uzun vadede işletmeler için daha belirleyici 

olacaktır. Hizmet içi eğitimin sağladığı kurumsal yararlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Hizmet içi eğitim kurumların kazancını ve karını artırır, 

• Kurumun her düzeyinde işe ilişkin bilgi ve beceriler gelişir, 

• Kurum ortamında moral artar, 

• İş görenlerin kurumsal amaçları tanıması ve benimsemesi kolaylaşır, 

• Ast- üst ilişkileri gelişir, 

• Kurum içinde açıklık ve güven gelişir, 

• Kurumsal gelişme sağlanır, 

                                                 
 
 
12 Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, Dr. Aslı AKAY vd.- Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, Türkiye Ekonomi  Politikaları 
Araştırma Vakfı, 19-2 Şubat 2007 Ankara 
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• İş yönergelerinin hazırlanması sağlanır, 

• Kurumsal politikanın anlaşılması ve izlenmesi sağlanır, 

• Kurumsal kararların ve sorun çözme sürecinin etkinliği artar, 

• Liderlik becerileri, güdülenme, sadakat ve kuruma karşı olumlu tutumlar gelişir, 

• İşçi ve iş gören ilişkilerinde gelişme gözlenir, 

• Üretim araçlarının kötü kullanımı ve kuruma karşı savurganlıkta azalma meydana 

gelir, 

• Kurumda iletişim ve gelişmeye uygun bir hava oluşur, 

• İşgörenlerin değişime uyum sağlaması kolaylaşır, 

• Stres ve gerilimin azaltılması ve çatışmaların çözümlenmesine yardım eder, 

• Firmaya esneklik kazandırır. Bu durum sayesinde, üretimin niteliği ve verimlilikte 

artış gözlenir, 

• Kurumsal saygınlık artar, iyi bir imaj edinilmesine yardım eder. 

2. Kişisel Yararlar 

Hizmet içi eğitimin kurumda çalışan kişilere sağladığı yararlar şunlardır: 

• İşgörenlerin daha sağlıklı karar vermesi ve etkili sorun çözme becerilerinin 

gelişmesine yardımcı olur. 

• Güdüsel değişkenler olan başarı gelişme sorumluluk alma ve ilerleme düşüncesinin 

gelişmesine yol açar. 

• Kendini geliştirme ve kendine güveni teşvik eder. 

• İşgörenlerin stres gerilim engelleme ve çatışmalarla mücadele gücünü artırır. 

• İş doyumu ve tanınmayı artırır. 

• Kişinin etkileşim ve iletişim becerilerini artırırken kendine yönelik yaklaşımını da 

geliştirir. 

• Kişisel ihtiyaçların doyurulmasını sağlar. 

• Kişiye kendi geleceğini belirleme ve gelişme için ortam hazırlar. 

• İşgörenlerin yazma konuşma ve dinleme yeteneklerini geliştirir. 
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• Yeni görevlere geçme ya da yükselme korkusunu ortadan kaldırır.  

Hizmet içi eğitim programlarına katılma deneyimi de kişilere bazı yararlar sağlar. 

Örneğin; açık ve birebir iletişim kurma imkânı bulmak, kurumdaki diğer işgörenlerin görüş ve 

beklentilerini öğrenmek, benzer sorun ve çatışmaları başkalarının nasıl algıladığı ve çözdüğü 

hakkında bilgi edinmek, aynı kurumda çalışıyor olmanın avantaj ve dezavantajlarını görerek 

kuruma ilişkin duygu ve düşünceleri yeniden gözden geçirmek; diğer işgörenlerin bilgi, beceri ve 

tutumlarına ilişkin gözlem yapma imkânı bulmak bu yararlar arasında sayılabilir.13 

 

3.8. Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarındaki Esaslar  

Ülkemizdeki Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim ile ilgili Uygulamalar, Hizmet İçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. Aşağıda bu uygulama esaslarında bazıları 

verilmiştir. 

Her öğretim yılında Hizmet içi Eğitim Planı, Bakanlığın ilgili birimlerinin eğitim 

ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanır. Zorunlu hâller dışında planda değişiklik 

yapılmaz.  

Merkezi ve mahalli hizmet içi eğitim planları, faaliyetlere başvurular ve başvuru 

sonuçları http://ilsis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilir. Bu durum kurum amirlerince 

personele imza karşılığı duyurulur. İşlemlerin tamamı aşağıda belirtilen takvime göre internet 

üzerinden/web tabanlı olarak yapılır.  

Buna göre; 

a) Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait planlama (ilsis modülü üzerinden başvuru/ 

onaylama/ sonuçlandırma) ve iş takvimi valiliklerce yapılarak uygulanır. 

b) Merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri 

ise ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür.  

Hizmet içi eğitim etkinliklerine başvurular; İlgili faaliyetin başlama tarihinden 75 gün 

(2,5 ay) öncesine kadar yapılır, 

Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince 10’ar günlük 

süreler içerisinde, İlgili merkez teşkilatı birimlerince de takip eden 20 gün içerisinde gerçekleşir. 

                                                 
 
 
13 Mustafa Öztürk, Süleyman Sancak, Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri, 
jJoy.yasar.edu.tr/makale/7.sayi/hizmet.pdf 

http://ilsis.meb.gov.tr/�
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Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, gerekli duyuru ve hazırlıkların zamanında 

yapılabilmesi için söz konusu faaliyetlerle ilgili her türlü işlemi, o faaliyetin başlama tarihinden 

en az 10 gün önce sonuçlandırır.  

Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilir. (MERKEZİ) 

Onaylama sırasında, başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup 

olmadığı titizlikle incelenir. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun uygunluğundan 

personelin kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olur.  

Personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi göz önünde 

bulundurulur. Bu amaçla son iki yıl içerisinde aynı mahiyette kursa katılan personelin 

başvuruları, okul/kurum müdürlüklerince reddedilir.14 

Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği 

nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler ile bir günlük faaliyetler dışında yılda en fazla bir 

hizmet içi eğitim faaliyetine katılabilir. 

Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri; 

a) Hizmet İçi eğitim faaliyetlerinin amacına uygun bir şekilde düzenlenip 

gerçekleştirilmesi Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile etkili bir koordinasyon ve iş birliği ile 

yapılır.  

b) Faaliyete katılacakların listelerini (Liste-1), onay takvimi süresinde 

http://ilsis.meb.gov.tr adresinde yer alan hizmet içi eğitim başvuru modülünde onaylanır. 

c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08/12/2006 Tarih ve 390 Sayılı Kararı ile 

kabul edilen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Çerçeve Programı’na uygun olarak hazırlayacakları 

hizmet içi eğitim etkinlik programı, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesi (Liste 2) 

ilgili faaliyetin başlama tarihinden 25 gün önce (birimlere ait son onay tarihi) Hizmet İçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığına ulaştırılır. 

İlgili birimlerin teklifleri, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca değerlendirilip onay 

alındıktan sonra uygulamaya konulur.  

Hizmet içi Eğitim Planında yer alan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait planlama, 

düzenleme, başvuru, onay, duyuru, erteleme, değişiklik, nihai onay, iptal, görevlendirme vb. gibi 

işlemler Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılarak internet ortamında ilgili birim ve 

                                                 
 
 
14 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Uygulama Esasları, Ankara 2007 Dairesi Başkanlığı,  

http://ilsis.meb.gov.tr/�
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valiliklere http://ilsis.meb.gov.tr adresinde bildirir. Muhtemel ilave ve değişiklikler dışında ayrıca 

herhangi bir resmî yazı/faks gönderilmez. 

Hizmet içi eğitim kurslarında değerlendirme sınavları eğitim programında yer alan 

konulara uygun olarak yapılır.  

Hizmet İçi Eğitim Planı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığının internet adresinde 

yayınlanır.  

Hizmet içi eğitim faaliyetleri; merkez ve taşra örgütü birimleri ile bağlı kurum ve 

kuruluşları YÖK, üniversiteler, TODAİE, MPM, TÜSSİDE, TÜBİTAK, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu ve Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi gibi ilgili kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapılarak altı hizmet içi eğitim enstitüsü, öğretmen evleri, otelcilik ve 

turizm meslek liseleri ve pansiyonlu okullarda gerçekleştirilmektedir. Hizmet İçi Eğitim Daire 

Başkanlığının; Ankara Aksaray Mersin Rize Çayeli Van Yalova Esenköy Erzurum Hizmet İçi 

Eğitim Enstitüsü Merkezleri bulunmaktadır. 15 

3.9. Diğer Ülkelerde Hizmet İçi Eğitim 

3.9.1. Amerika Birleşik Devletleri 

Her eyalet, öğretmenlerin öğretmenlik izinlerinin devamı için gerekli meslekî gelişim 

kriterlerini ve standartlarını kendisi belirlemektedir. 

Öğretmenler için sıkça, resmî nitelikte kurslar ve seminerler düzenlenmektedir. Yoğun 

katılım olanlar, genelde normal sınıflarda özürlü öğrencileri eğitme, alt gelir grubuna ait 

çocukların eğitimi, anadili İngilizce olmayan öğrencilerin eğitimi, çok kültürlü eğitim gibi 

kurslar ve seminerlerdir. 

Bu seminerler ve kurslar, çoğunlukla yüksek öğretim kurumları tarafından, yerel okul 

bölge idarelerinden danışmanların da katılımıyla veya yalnızca kendi elemanlarından 

faydalanmak suretiyle düzenlenmektedir. 

Pek çok yerel okul bölge idaresinin de yine hizmet içi eğitim kapsamında, öğretmen 

eğitimi merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde genellikle bir referans kitaplığı, görsel-işitsel 

kaynaklar kısmı, öğretim materyalleri geliştirme odaları, seminer ve konferans salonları 

bulunmaktadır. 

                                                 
 
 
15 http://hedb.meb.gov.tr/tanitim.html / Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 
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Hizmet içi eğitim ayrıca diğer okulların ziyaret edilmesi, kişisel durumlar için 

danışmanlar sağlanması, öğrencilere izin verilerek okulda öğretmenler için uzman kişilerce 

konferanslar verilmesi şeklindeki programlarla da desteklenmektedir. 

Yine hizmet içi eğitim anlamında, okul bölge idareleri, öğretmenlerin bir üniversitedeki 

eğitim harçlarını karşılayıp ya da onları izinli sayıp meslekî toplantılara katılabilmeleri için 

seyahat masraflarını karşılayabilmekte, çalışma günlerinde belli zamanlarda resmî izinli 

sayılabilmekte, eğitimle ilgili başka kuruluşlarda çalışmasını onaylayabilmededir. 

Öğretmenliği sırasında yüksek öğretim kurumlarından dersler alarak ve hizmet içi 

eğitim programlarına katılarak meslekî gelişim sağlayanların ücretlerinde artış yapılabilmektedir. 

Hizmet içi eğitim, bir öğretmenin öğretmenlik izninin yenilenmesinde ön şart olabilmektedir. 

3.9.2. Almanya / Hamburg 

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları, Hizmet İçi Eğitim Dairesi 

bünyesinde bulunan her branşın sorumlusu veya sorumluları olan eğitim uzmanları tarafından 

hazırlanıp ilan edilmektedir. Hizmet İçi Eğitim Dairesine öğretmenler başvurarak belli bir alanda 

hizmet içi eğitimi verilmesini isteyebilirler. Fakat bu aşamada son karar yine Alman eğitim 

uzmanları tarafından verilmektedir. Eğitim uzmanları; seminerin içeriğine, nasıl, nerede, ne 

zaman ve kimin tarafından verileceğine karar verirler. Hizmet içi Eğitim Dairesi, yıllık takvim 

olarak, öğretmenlerin branşlarına göre seminerleri ilan eder. 

Hizmet içi eğitimi, Hamburg'da sekiz değişik yerde yapılmaktadır. Fakat bir merkezden 

yani Institut für Lehrerfortbildung'dan koordine edilmektedir. Önceden yeri, zamanı, nasıl ve 

kimler tarafından verileceği duyurulan seminerler, yeterli müracaat olduğunda (yeterli müracaat 

sayısı seminerlere göre değişiklik göstermektedir) görevlendirilen eğitim uzmanları tarafından 

ilan edildiği yer ve zamanda seminer şeklinde sunulmaktadır. Gerekli görülen her türlü deney ve 

uygulamalara olanak tanınmaktadır. 

Hizmet içi eğitime katılmak zorunlu değildir. Fakat hizmet içi eğitim seminerleri, 

öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine olanak verdiği için, öğretmenler, bu olanaklardan 

gerekli gördükleri derecede yararlanmaktadırlar. Şayet, öğretmenlerin ders saatlerinde azalma 

varsa, bu seminerlere katılmaları gerekir. 

Hizmet içi eğitimin öğretmenlere sağladığı en büyük yarar, kendilerini mesleklerinde 

geliştirme olanağıdır. Hizmet içi eğitim seminerlerine katılımdan dolayı kademe ilerlemesi, maaş 

artışı gibi herhangi bir avantaj elde edilmemektedir. Tabii ki görev yaptıkları okulda veya semtte 
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almış oldukları hizmet içi semineri ile ilgili bir çalışma yapıldığında öncelikle seminere katılan 

öğretmenin başvurusu kabul edilmekte ve onun bu bilgisinden yararlanma yoluna gidilmektedir. 

Hizmet içi eğitimde, gerekli görülen her kurum ve kuruluşla iş birliği yapılabilmektedir. 

Yapılacak her tür çalışmaya ve iş birliğine, eğitim uzmanları tarafından karar verilmektedir. 

Ayrıca, Hizmet İçi Eğitim Dairesinin iş birliği yaptığı; aile birlikleri, sanayi odası, sendika, 

dernekler, diğer eyaletler, komşu ülkelerin stajyer yetiştirme bölümleri, üniversite ve yüksek 

okullar da vardır. 

3.9.3. Almanya / Hessen 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi, Hessen Okul Yasası'na ve Bakanlıkça çıkarılan 

yönetmelik ve genelgelere göre düzenlenmiştir. 

Okul müdürleri, öğretmenlerin hizmet içi eğitimini teşvik etmek ve desteklemekle 

ayrıca hizmet içi eğitim faaliyetlerinden öğretmenleri haberdar etmekle yükümlüdürler. 

Kimlerin hizmet içi eğitim kurslarına katılacağının tespitinde dikkat edilecek hususlar, 

bir genelgeyle düzenlenmiştir. Okul yönetimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en az düzeyde 

aksamasını mümkün olduğunca dikkate alarak kararını verirler. 

Öğretmenler için; okul, il, ve eyalet düzeyinde hizmet içi eğitim kursları 

düzenlenmektedir. Bu amaçla Bakanlığın bünyesinde bir bölüm oluşturulmuştur. Hessen Eyaleti 

Pedagoji Enstitüsü, hizmet içi eğitim kursları düzenlenmek ve hizmet içi eğitim programları 

geliştirmekle görevlendirilmiştir. 

Hizmet içi eğitim kursları, eyalet düzeyinde yatılı olarak hizmet içi eğitim merkezinde 

hizmet veren bir kurumda yapılmaktadır.  

Hizmet içi eğitim kurslarına katılım isteğe bağlıdır. Bir öğretmen, bir yarıyıl içinde 

birden fazla hizmet içi eğitim kursuna katılamaz. 

Okul, kuruluşlar ve çeşitli firmalar tarafından düzenlenen kurslara öğretmenlerin nasıl 

katılacağı bir genelgeyle düzenlenmiştir. Bakanlıkça tanınan bu kurslar, üç ay önceden tebliğler 

Dergisi ile öğretmenlere duyurulmaktadır. Dört günden fazla süren bu çalışmalara katılım izni, 

Eğitim Müdürlüğü tarafından verilir. Üç güne kadar olan çalışmalara, okul müdürü kendi başına 

izin verebilmektedir. 

Öğretmenlerin yeni beceriler kazanması veya ek bir branş öğretmenliği için 

üniversiteye devam edebilmesi için, ders yükü azaltılarak kendini geliştirmesi teşvik 

edilmektedir. 
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3.9.4. Almanya / Bavyera  

Hizmet içi eğitim aşağıda belirtilen yerlerde, adı geçen kurum ve kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmektedir: 

-Bavyera Eyaleti Hizmet içi Eğitim Merkezi tarafından (Devlet tarafından), 

-Devlet yüksek okullarında (öğretmenlerin meslekî ve branş konularında eğitimleri 

için), 

-Bavyera Eyaleti Dillingen şehrinde, Inn Bölgesi Gars şehrinde, 

-Hizmet içi Eğitim Enstitülerinde, 

-Heilsbronn şehrinde, din eğitiminin yapıldığı merkezlerde, 

-İl Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim programları, Münih 

şehrinde Eğitim Enstitüsünde, 

-Okullar tarafından hazırlanan ve sunulan hizmet içi eğitim programları, verilecek 

hizmet içi program konusunda uzman bir öğretmen tarafından veya okul dışındaki biri ( örneğin, 

okul psikologları, eğitimin değişik alanlarında uzman olan kişilerin katılımıyla) tarafından, 

Sendikalar (GEV=Eğitim ve Bilim Sendikası) ve çeşitli birlikler (BLLV=Bayem 

öğretmenler Birliği, KEG=Katolik Eğitim Birliği, AEED=Almanya, Protestan Eğitimciler 

Birliği) tarafından, 

Vakıflar ve enstitüler tarafından, 

Yayınevleri tarafından (özellikle yeni yıllık planlarda ve kitap değişikliklerinde), 

Kiliselerde (din öğretmenlerine özel), din eğitimi enstitülerinde ve din öğretmenleri 

birlikleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Hizmet İçi Eğitimin Gerçekleştirilmesi: 

Hizmet içi eğitime başvuru, sözlü ve yazılı olarak yapılır. Hizmet içi eğitim programı, o 

yıl için bir kitapçık halinde basılıp tüm okullara dağıtılır. Kitapçıkta hangi programa, kimlerin, ne 

zaman ve nasıl başvuru yapacağı belirtilir. Hizmet içi eğitim programları ayrıca internetten, 

programı hazırlayan kurumun yerel gazetesinden veya İl Eğitim Müdürlüklerinden öğrenilebilir. 

Hizmet içi eğitim, öğretmenin katılacağı ders saatiyle çakışıyorsa, okul müdüründen bu konuda 

izin alınması gerekir. 

Genelde başvuran öğretmenlere izin verilir. Bavyera Eyaleti, Dillingen şehrinde yapılan 

ve genelde birkaç gün süren hizmet içi eğitim programlarına hiyerarşi yoluyla başvurma 
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zorunluluğu vardır (müdür, il eğitim müdürlüğü, bakanlık ). Belirtilen tarihlerde başvurulur. Belli 

bir kontenjan vardır. Başvuran adaylar, bu kontenjana göre veya program onların öğretim 

yaptıkları alanı ilgilendiriyorsa öncelikli olarak alınırlar. 

Hizmet İçi Eğitime Katılım: 

Hizmet içi eğitim, zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu hizmet içi 

eğitim programları: 

Yeni bir öğretim programının uygulanması ile ilgili hizmet içi eğitim programı. 

Eğitim alanında kazanılan yeni görevlerden sonra örneğin; yeni atanmış bir okul 

müdürü için ya da kendi branşı dışında ek bir branşta öğretmenlik yapmaya hak kazandıktan 

sonra uygulanan hizmet içi eğitim programı. 

Din eğitiminde de zorunlu hizmet içi eğitim programları vardır. Kilise, öğretmenlerin 

katılabilmesi için konular hazırlar. Öğretmenlere, beş yıllık süre tanır. Bu süre içerisinde 

öğretmen, konulardan birini seçmek ve başvurusunu yapmak zorundadır. 

Zorunlu olmayan hizmet içi eğitim programları, isteğe ve görevli öğretmenin izin 

durumuna bağlı olarak gerçekleşir. 

Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağladığı Avantajlar: 

Resmî avantajları: İl Eğitim Müdürleri tarafından, üç yılda bir yapılan teftişlerde olumlu 

bir etkisi ve önemi vardır. Eğitimin herhangi bir alanında terfi öncesi, memura önemli bir avantaj 

sağlar. 

Kişisel avantajlar: Eğitimde gerçekleşen yenilikleri, yeni metotları, farklı uygulama ve 

teknikleri öğrenmek ve bunları meslek arkadaşlarıyla paylaşmak. Hizmet içi eğitim programları 

meslek için motor güçtürler. 

Okul ve öğrenci için avantajlar: Yeni sözleşmeler, daha fazla dinamizm, çeşitli 

branşlarda farklı uygulama olanağı, çok yönlü metotlar, öğrenilen bilgilerle yeni deneyimler, ders 

için yeni motivasyonlar sağlar. 

Hizmet İçi Eğitimde Kurum Ve Kuruluşlarla İş Birliği: 

Sendikalar ve öğretmen dernekleri: Burada ücretler üyelerin aidatlarından kesilir. 

Dernekler (Spor, çevreyi koruma ve çeşitli gençlik dernekleri): Masrafla ve başvuru 

ücreti genelde katılımcılar tarafından verilir. 

Vakıflar: istisnasız olarak yol giderleri, yemek ve yatma masruflarını karşılar. 
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Kiliseler kısmen devletle çalışır. Giderlerin bir kısmını paylaşır ya da tamamını karşılar. 

Çoğunlukla hizmet içi eğitim programına katılanlar herhangi bir ücret ödemezler. 

Sosyal kuruluşlar: Genelde bu tür kuruluşlar katılımcıların masrafların üstlenmezler 

(örneğin, AWO=işçiler için Sosyal Yardım Kuruluşu). 

Yayınevleri: Bunlar da katılımcıların giderlerinin bir kısmımı karşılanmasını isterler. 

3.9.5. Japonya  

Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları, öğretmenleri seçme yetkisi olan İl Eğitim 

Komitesi tarafından yürütülür. Her İl Eğitim Komitesi; işe başlayanlar çalışma süresi 10 yılı 

geçenler veya okul müdürleri için, hizmet içi itim programları, her ders konusuna göre eğitim 

programı, öğrenci danışmanlığı programları gibi çeşitli hizmet içi eğitim programlarını sistematik 

bir şekilde hazırlayıp uygulamaktadır. Ayrıca belediye, mahalle, köy eğitim komitesi ve okulların 

uyguladığı programlar da vardır. 

Her İl Eğitim Komitesinin kendisine ait hizmet içi eğitim tesisleri vardır; Ayrıca eğitim 

konularında araştırma yapmak ve lisansüstünde uzun süreli programlar gerçekleştirmek için, özel 

sektör veya sosyal yardım tesislerine gönderilerek yapılan programlar da vardır. Hükümet 

tarafından uygulanan programlar ise, Bağımsız idarî tüzel kişilik öğretmenler hizmet içi eğitimi 

merkezinde yapılmaktadır. 

İl Eğitim Komitesi tarafından uygulanan programlara katılmak, öğretmenleri idare eden 

belediye, mahalle ve köy eğitim komitesinin verdiği bir görevdir ve bunu öğretmenler 

reddedemezler. 

Hizmet içi eğitime katılımın sağladığı avantajlar: 

1) Toplumsal görüşlerde, eğitim ve öğretimdeki uzmanlık bilgilerinde, yöntem ve 

tekniklerde becerilerin gelişmesi, 

2 ) Diğer öğretmenlerle beraber aynı eğitim programında katılması bulunarak diğer 

okullardaki sorunları veya iyi örnekleri öğrenebilme.  

Dezavantajları: 

Sınıf sorumlusu olan öğretmenin hizmet içi eğitim programlarına katılması, onun yerine 

başka bir sınıf sorumlusu öğretmenin ayarlanmasını ve dolayısıyla okul sisteminin yeniden 

düzenlenmesini gerektirmektedir. 

Hizmet içi eğitimde konu ve amaçlara göre çeşitli programlar uygulanmaktadır. Kurum 

veya kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanan programlar şöyledir: 
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Deneyimli eğitim programları: özel sektör, sosyal yardım tesisleri, sosyal eğitim 

tesisleri vs. 

Uzun vadeli eğitim programları: üniversiteler, araştırma enstitüleri, özel sektör. 

Uzmanlık eğitimi programları: Üniversitelerden profesörler çağırılarak seminer yapılır. 

3.9.6. İsviçre  

Kanton Eğitim Müdürlüklerinin hizmet içinden sorumlu birimleri, her yıl hangi 

konularda ne kadar süreli ve nerede eğitim vereceklerini belirler ve bir broşür ile ilan ederler. 

Genelde kantonların hizmet içi eğitim merkezleri bulunmaktadır. Ancak bazen komşu 

kantonlarla da işbirliği yapılarak ortaklaşa hizmet içi eğitim programları hazırlarlar. Bazen de 

öğretmen yetiştiren kurumlarla işbirliği yapılarak hizmet içi eğitim programları uygulanmaktadır. 

Her öğretmenin yılda iki hafta hizmet içi eğitime katılması zorunludur. Bazen de bazı 

hizmet içi programlarına tüm öğretmenlerin katılımı zorunlu kılınabilmektedir. 

Normal hizmet içi eğitim programları, öğretmene bilgi ve görgüsünü artırmak, yeni 

teknik ve yöntemleri öğrenmek gibi yararlar sağlar. 

Özel olarak hazırlanmış birtakım hizmet içi eğitim programlarıyla da idareci ve müfettiş 

olmak mümkündür. Bu ve benzeri durumlar için, her öğretmenin meslek hayatı boyunca ikişer 

defa "6" aylık ücretli izin almak koşuluyla uzun süreli programlara katılma hakkı vardır. 

3.9.7. İsveç  

İsveç’te Türkiye'de uygulanan hizmet içi eğitimi anlamında bir uygulama 

bulunmamaktadır. "Yeterlik Gelişimi" (Kompetens Utveckling) Eğitimi şeklinde (ulanmaktadır. 

Her öğretmen, bağlı olduğu kendi okul müdürüne, gelişmek istediği bir konuda istekte bulunur 

ve okul müdürünün onayı üzerine, o hizmet içi eğitime katılır. Bunun dışında, her okulda yılda 1-

2 kere okul müdürü tarafından eğitim günleri düzenlenir. Bu eğitim günlerinde bazı bilgiler 

paylaşılır okullarda yaşanan eğitim problemleri, çözümleri vb. görüşülür. Ayrıca, Okul kanuna 

göre; her Belediye ve İl Genel Meclisi, eğitim veren personele, yeterlilik gelişimi konusunda 

eğitim vermek ile yükümlüdür. 

Hukuki anlamda her öğretmenin "yeterlik gelişiminden" bağlı bulunduğu Belediye 

sorumludur. Ancak gerçekte, bu sorumlulukla her okulun müdürü yükümlüdür. Ayrıca, 

sendikaların Belediyelerle yaptıkları anlaşmalar da öğretmenlerin yeterlik gelişimi konusunda 

büyük önem taşır. 
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İsveç'in okul yönetimi sistemi, 1990 yılının ortasından itibaren merkezî atimden 

ayrılmıştır. Son 15-20 sene içerisinde Okul Kanunu'nda görülen bir gelişim ise, "okul 

yönetiminin kanun çerçevesinde, ancak amaçlara göre yönetilmesidir". Söz konusu, yerinden 

(mahallî) yönetim düzenini uygulama açısından Belediyeler, okul yönetiminde çok belirgin 

durumdadır ve dolayısıyla her belediye, öğretmenlere yönelik yeterlik gelişimi konusunda 

bağımsız hareket etmektedir. Her belediyeye, devlet bütçesinden toplu ödenek verilmekte ve 

belediyeler de harcamalarına kendileri kara vermektedirler.  

Hizmet içi eğitimin uygulanmasında belli bir kural bulunmamaktadır, Öğretmenin 

ihtiyacına göre müdürün onayıyla gerçekleştirilmektedir. Bu eğitime katılım zorunlu değildir. 

Okul müdürü-öğretmen arasındaki anlaşmaya bağlı olarak, öğretmen kendi isteğiyle katılabilir. 

Hizmet içi eğitimin, öğretmenin gelişimi açısından sağladığı birçok avantaj vardır. 

Hizmet içi eğitimlerin içeriklerinin çok farklı olmasına karşın, özellikle pedagojiye ve yabancı 

öğrencilerin kültürlerini anlamak amacıyla da değişik kültür eğitimlerine ağırlık verilir. Bu 

sayede öğretmenlerin sadece pedagoji alanında değil, kültür alanında da gelişmeleri amaçlanır. 

Hizmet içi eğitimde, kurum ve kuruluşlarla direkt bir ilişki söz konusu değildir. 

3.9.8. Danimarka  

Danimarka'da eğitici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri ile ilgili herhangi bir 

yönetmelik yoktur. 

Eğitimin yetki ve sorumluluğunun belediyelerde olması nedeniyle, hizmet içi eğitim 

kursları Eğitim Bakanlığının dışında ve belediyelerin, okul idarelerinin ve öğretmenlerin 

başvurusu üzerine; Seminaryumlar (öğretmen okulları), Danimarka Pedagoji Üniversitesi, 

Öğretmen Birlikleri ve Sendikalar tarafından düzenlenmektedir. Bazı bölgelerde yatılı kurs 

merkezleri de vardır, Kurslardaki öğretim programları, ihtiyaçlar doğrultusunda Pedagoji 

Üniversitesince (%85 kadarı) oluşturulmaktadır. Kurslara, temel eğitim okulları ve özel okullarda 

çalışan tüm öğretmenler katılabilirler. Kursların süresi alana göre değişiklik göstermekte, 20-25 

saat ile 200-250 saat mi gerçekleştirilmektedir. 

Kurslar, öğretim yılı içerisinde düzenlenmekte bu nedenle planlama öğretmenlerin ders 

dağıtımı yapılmadan önce gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğretmenlerin derslerini 

aksatmamaları sağlanmaktadır. Ancak, kursun uzun bir süreyi kapsaması durumunda, 

öğretmenlerin yerine vekil öğretmen dersleri yürütmektedir. 

Kurslara katılım zorunlu olmayıp öğretmenin kendi isteğine bağlıdır Ancak aşağıdaki 

alanlarda hizmet içi eğitime katılım gereklidir:  
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- Teknoloji  

- Fizik / kimya  

- Ev becerileri 

- Okulda danışmanlık hizmetleri  

-Okul kütüphanesi 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, Danimarka eğitim sisteminde son yıllara gerçekleşen 

hızlı değişim, hizmet içi eğitimin önemini tekrar ortaya çıkardığından zorunlu olmamasına 

rağmen, her yıl öğretmenlerin % 40' ı hizmet içi eğitim kurslarına devam etmektedirler. Gerekli 

görüldüğü takdirde temel eğitim okulları ve özel okul yönetimleri, öğretmenlerin hizmet içi 

eğitim kurslarına katılmaları yönünde koşul getirebilmektedirler. Danimarka'da yaşam boyu 

eğitim ilkesi her alanda etkin olduğundan, eğitimde genel olarak öğretmenlerin istekleri ön plana 

çıkmaktadır. 

Öğretmenler katılım için katkı payı ödememekte; kursların finansmanı % 50 okul, % 50 

devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Hizmet içi eğitim, öğretmene kurs sonrası özel bir statü sağlamamakta ancak kursun 

içeriğine göre değişik görevler yapma olanağı yaratmaktadır. Örneğin; danışmanlık kursunu 

tamamlayan öğretmen, okullarda rehberlik hizmeti verebilir, okul ve gençlik danışmanı, meslek 

danışmanı olarak görev yapabilir; idarî bir kursu tamamladıysa; müdür, müdür yardımcılığı, 

bölül yönetimi gibi görevleri alabilir. Eğer meslekî olarak kişisel gelişimine yönelik kursları 

tamamlanmışsa, işe kabulünde öncelik sağlanır, daha yüksek maaşla çalışma olanağı bulur. 

3.9.9. Fransa 

Hizmet içi eğitim programları: 

Hizmet içi eğitim programları, okul yöneticileri ve müfettişlerin de öneriler dikkate 

alınmak suretiyle, 29 akademi (Bölge Millî Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılmakta ve bir 

kitapçıkla ilgililere duyurulmaktadır. Bölge Millî Eğitim Müdürlükleri, taşrada Millî Eğitim 

Bakanlığın en üst yönetim birimidir. Her Bölge Millî Eğitim Müdürlüğü kendi sorumluluk alanı 

içinde bulunan diğer illerin personelini de kabul etmektedir. Hizmet içi eğitim programları, 

kişisel ve meslek ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte planlanmaktadır. 

Programları aşağıdaki gibi ana başlıklarda sıralamak mümkündür: 

Fransız dilinin öğretimi ve öğretim yöntemlerine ağırlık veren programlar, 
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Öğrenci başarısına yönelik yöntemlere ağırlık veren programlar, 

Vatandaşlık eğitimine ağırlık veren programlar, 

Bilim ve teknoloji öğretimine ağırlık veren programlar, 

Bilgisayar teknolojisinin okulda kullanımına ağırlık veren programlar, 

Anaokullarında eğitime ağırlık veren programlar, 

Yabancı dil programları, göçmen çocuklarının eğitimine yönelik programlar, 

Engelli çocukların eğitiminde görev alan öğretmenlere yönelik programlar, 

Meslekî eğitime yönelik programlar, 

Okul idarecilerine yönelik programlar, 

Okullarda görevli ATOSS (sağlık hizmet birimleri vb.) personeline yönelik programlar, 

Kültür ve sanat alanlarındaki programlar. 

2001-2002 eğitim-öğretim yılı için Paris Bölge Eğitim Müdürlüğü, 1. kademe eğitim 

personelinin (anaokulu ve ilkokul) farklı alanlarda hizmet içi eğitim alacağı 157 kurs 

planlamıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılı için ayrılan kontenjan 3000 kişidir. Diğer 

akademilerde, alanlar sayı ve çeşitlilik olarak farklılık göstermektedir. Örneğin, Amiens Bölge 

Eğitim Müdürlüğünün 700'den fazla programı bulunmaktadır. 

Hizmet İçi Eğitim Yerleri 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri genel olarak Bölge Eğitim Müdürlüklerinin bulunduğu 

merkezde kurulmuştur ve özel yerleşim yeri olan Öğretmenlik formasyonu Yüksek 

Enstitülerinde verilmektedir (IUFM). Bununla birlikte, konunun özelliğine göre üniversite vb. 

kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitim yolu ile de hizmet içi eğitim 

verilmektedir. 

Hizmet İçi Eğitime Katılma 

Hizmet içi eğitime katılım genel olarak isteğe bağlıdır. Ancak görevin özelliği 

nedeniyle katılımın zorunlu olduğu kurslar da vardır. Örneğin; yeni açılan bir okulun tüm 

personeli, okula yeni atanan bir müdür belirlenen alanlarda hizmet içi eğitime katılmak 

zorundadır. 

Hizmet İçi Eğitime Katılmanın Avantajları 

Hizmet İçi eğitim, personelin meslekî ve sosyal açıdan gelişimini sağlamakla birlikte, 

bazı kurslara katılıp sertifika alanların maaşlarında çok fazla olmasa da bir artış olmaktadır. 
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Hizmet İçi eğitimde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği: 

Planlanan etkinliklerin amacına uygun gerçekleştirilmesi temel ilke olarak alındığından 

etkinliklerin özelliklerine göre, alanlarında uzmanlaşmış kişiler, üniversiteler, enstitüler ve diğer 

kuruluşlardan gerek formasyon olarak gerekse mekan olarak yararlanmak amacı ile iş birliği 

yapılmaktadır, örneğin, öğretmenlere yönelik sahne sanatları ile ilgili faaliyette, bir tiyatro salonu 

faaliyet yeri olarak seçilmekte ve profesyonel bir tiyatro yönetmeni, öğretim görevlisi olarak 

görev almaktadır. 

3.9.10. İngiltere 

Hizmet içi eğitim konusu, sözleşme metninin konusudur. İşe girerken imzalanan 

sözleşme ile öğretmen, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmayı kabul eder. Hizmet içi eğitim 

faaliyetleri okulun ihtiyacına göre okul yönetimi tarafından bellenebileceği gibi, bölgenin 

ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimin eğitim birimi tarafından da planlanıp uygulanabilir. 

Ülkemizdeki gibi merkezî bir Hizmet içi Dairesi yoktur. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmış 

olmak, öğretmen performansının değerlendirilmesinde, öğretmenlik kademelerinde ve kademe 

içi basamak ilerlemelerinde etkili olmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, eğitim alanında 

profesyonelleşmiş kurumlar ve üniversiteler ile ya da kendi alanlarında sivrilmiş diğer eğitim 

kurumları ile işbirliği esastır. Ancak bu işbirliği daha çok, hizmet satın alınması biçiminde 

gerçekleşmektedir. 

3.9.11. Hollanda 

Derslerin içeriğinde ve ders kitaplarında sürekli olarak değişiklikler olmaktadır. Bu 

nedenle, kaliteli bir eğitim için hizmet içi eğitim de önem kazanmaktadır. 

Hizmet içi eğitim; bilgilerini, anlayışlarını, becerilerini ve profesyonelliklerini 

geliştirmek ve derinleştirmek için öğretmenlere verilen bir tur eğitimdir. Öğretmenin işiyle 

doğrudan ilişkilidir ve hizmet öncesi eğitimde kazandığı temel beceriyi geliştirmeye yöneliktir. 

Hizmet içi eğitim kursları, okullardan gelen talebe göre düzenlenmektedir. Kurslar, bir 

veya daha çok türde okulun bir öğretmenine, küçük bir öğretmen grubuna veya tüm 

öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenebilir. 

Kurslara katılım, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin gönüllü kararlarına bağlıdır. 

Hizmet içi eğitim, bilgi ve iletişim teknolojisinin (ICT) eğitim programlarıyla 

bütünleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
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İlk orta ve meslekî öğretim öğretmenlerinin hizmet ve eğitim için gerekli ödenekleri, 

doğrudan okulların kendilerine ve meslekî eğitim kurumlarına verilmektedir. Bu durum, okullara 

daha fazla özerklik sağlanması politikasıyla da uygundur. Hizmet içi eğitim fonlarının nasıl 

harcanacağından okulların kendisi sorumludur. Böylece kursların içeriğine ve hangi kurumdan 

alınacağına okul kendisi karar verir. Bu kurum, öğretmen yetiştiren bir kurum olabileceği gibi 

hizmet içi eğitim sağlayan bir başka kurum da olabilir. Öğretmen yetiştiren kurumlar da bu 

durum karşısında gittikçe piyasaya yönelik yaklaşımlar sergilemektedirler. 

Eğitim alanının bazı yönleri çok önemli görülmekte ve bu nedenle Hollanda Eğitim 

Kültür ve Bilimler Bakanlığı, bu alanlardaki hizmet içi eğitim için geçici olarak ekstra fonlar 

tahsis etmektedir. Üniversitelere ve meslekî yüksek öğretim kurumlarına, sınırlı bir süreyle ve 

belli bir katılımcı grubuna kurs vermeleri için görev verilmekte ve bu amaçla da bütçe tahsis 

edilmektedir. Bakan, bu hizmet içi eğitim faaliyetlerinin amaçlarını belirler, öğretmenlerin bu 

kurslara katılmasına imkân vermek üzere bazı hallerde okullara ek kaynak sağlar. 

Birçok hizmet içi eğitim kursu, öğretmen yetiştiren kurumlar tarafından (HBO denilen 

meslekî yükseköğretim kurumları ve öğretmen eğitimi bölümü olan üniversiteler) verilir. Bu 

kurslar, Okul Danışma Servisleri, Ulusal Eğitim Danışma Merkezi veya eğitim sistemi dışından 

uzmanlarla iş birliği halinde düzenlenir. Kursların içeriği ve kursu verecek kurumun belirlenmesi 

okulun kararına bırakılır. Okulların kendi hizmet içi eğitim bütçeleri vardır ve bu bütçeyi hizmet 

içi eğitim pazarında dilediği gibi harcamakta özgürdür. 

Hizmet içi eğitim kurslarına her öğretmen katılabilir, hatta işsiz olsa bile Hizmet içi 

eğitim kurslarının hangi aralıklarla ve ne kadar süreyle yapılacağı konusunda bir kayıt yoktur. 

Her kursun ne kadar süreyle yapılacağına, eğitim kurumlarına danışarak okulların kendisi karar 

verir. Hizmet içi eğitim kurslarına öğretmenler genelde okul saatlerinin dışında katılırlar. 

Çok çeşitli hizmet içi eğitim şekilleri vardır: Takrire dayalı kurslar (teorik anlatım veya 

becerilerin uygulanması), serbest çalışma, konferans, sanayi veya eğitimde çalıştırma, ilave 

öğrenim veya bir okul danışma servisi gözetiminde çalışma. 

Bir hizmet içi eğitim kursunu başarıyla tamamlayan öğretmenlere kursu veren kurum 

tarafından bir katılma belgesi verilir. 

Eğitim Müfettişliği, hizmet içi eğitim için ayrılan ödeneklerin yerinde ve etkin bir 

şekilde harcanıp harcanmadığını izler. 

En üst derecedeki maaşa terfi edebilmek için öğretmenlerin en az bir hizmet içi eğitim 

faaliyetine katılması gerekmektedir. 
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3.9.12. Avusturya 

"Pedagoji Enstitüleri", öğretmen için hizmet içi eğitim programlarının hazırlandığı ve 

anılan faaliyetlerin gerçekleştirildiği kuruluşlardır. Bu enstitülerde eğitim ile ilgili sorunlar 

araştırılır, tartışılır, program ve projeler geliştirilir. Her eyalette en azından bir pedagoji enstitüsü 

mevcuttur. Enstitüler, Eyalet Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterirler. Yapılan 

ihtiyaç tespitlerine göre kurs ve seminerler düzenlenir. Bu kurs ve seminerler, ihtiyaca göre bir 

okulun, bir bölgenin, birkaç eyaletin ya da tüm eyaletlerin ilgili öğretmenleri için düzenlenebilir. 

Hizmet içi eğitime katılma zorunluluğu yoktur. 

Pedagoji Enstitüleri tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerin içerikleri: 

Edinilmiş bilgilerin güncelleştirilmesi, 

Her alanda yeni bilimsel, didaktik gelişmelerle ilgili konular, 

Yeni ders programları, yeni öğretim yöntemleri, ders programları, 

Eğitim yöntemi olarak özetlenebilir. 

Hizmet içi eğitimler, üniversiteler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 

yapılarak düzenlenmekte ve gerçekleştirilmektedir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan 

öğretmenler ve yöneticiler, eğitimin her alanındaki yenilikleri izleme imkânı bulmakta, ileriki 

yıllarda yönetim kademelerine geçişte, anılan faaliyetlere katılmış olmakla da belli avantajlar 

sağlamaktadırlar. 16 

3.10. İlgili Çalışma ve Araştırmalar 
Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna TDK başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın 

aşağıdaki önerileri sunmuştur17:  

• Türkçe derslerinin içeriği, Türkçenin bütün zenginliklerini genç kuşaklara 

kavratacak, özümsetecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.  

• Sınıf öğretmenleri, Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri hizmet içi 

eğitime tabi tutulmalıdır.  

                                                 
 
 
16 Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Ankara, 2006 
17 http://www.tdk.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF5D5FF064BD5E5C5D 
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• Okul öncesi eğitimde, öğretmen, eğitici ve bakıcı anneler Türkçeyi doğru kullanan 

kişiler arasından seçilmelidir.  

• Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu arasında öğretmenlerin hizmet içi 

eğitimi konusunda kalıcı iş birliğine gidilmelidir. İş yerlerine, ürünlere, hatta kamu kurumlarına 

ad verme konusunda ölçütler getirilmeli, Türkçe yazım kurallarına aykırı yazılış biçimleriyle iş 

yeri, ürün, kurum, kuruluş adlarına izin verilmemelidir.  

A. Oğuzhan KILDAN18, ve Z. Fulya TEMEL’in 19 “Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı 

Oluşturulan Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretmenlikle İlgili Bazı Görüşlerine Etkisi” 

çalışmasında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır20:  

• Öğretmenlerin yanında idareciler de sık sık hizmet içi eğitim sürecinden geçirilmeli, 

öğretmen-idareci arasında eğitimsel ve öğretimsel bakış açısı farklılığının önüne geçilmelidir.  

• Hizmet içi eğitim sonunda öğretmenler izlenmeli ve aldıkları eğitime ilişkin 

uygulamalarda hizmet içi eğitim veren kişi ya da kurumlar tarafından desteklenmelidir. 

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

Öğretmenlerin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri’ adlı çalışmada 

ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitimi gerekli 

gördüklerini; ancak eğitim sistemimizdeki hizmet içi eğitim uygulamalarını yeterince etkili 

bulmadıkları ortaya çıkmıştır.  

Hasan BAĞCI21 ve, Mehmet TEMİZKAN22’ın “İlköğretim İkinci Kademe 

Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinden Beklentileri”23 çalışmasında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

• Öğrencilerin, dinleme becerisi konusunda öğretmenlerinden beklenti düzeyleri 

ortalama % 70,1 oranında olduğu tespit edilmiştir. Bu oran öğrencilerin, dinleme becerisini 

geliştirmek için öğretmenlerinden yüksek seviyede bir beklentiye sahip olduklarını 

göstermektedir. 

                                                 
 
 
18 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi ABD, Kastamonu 
19 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Ankara 
20 March 2008 Vol:16 No:1 Kastamonu Education Journal 
21 Arş. Gör. Hasan Bağcı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, bagci@gazi.edu.tr 
22 Arş. Gör. Mehmet Temizkan, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 
temizkan@yahoo.com 
23 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz 2006, 4(4), 477-498 
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• Araştırmaya katılan öğrencilerin, konuşma becerisi ile ilgili beklenti düzeylerinin 

ortalama % 60,1 oranında olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle öğrencilerin 

yarısından fazlasının, konuşma becerisini geliştirecek etkinliklere derslerde yer verilmesi gibi bir 

beklentiye sahip oldukları söylenebilir. 

• Öğrencilerin, yazma becerisi ile ilgili beklenti ortalamaları diğer beceri alan 

ortalamalarına göre daha düşüktür. Yazma becerisine yönelik beklenti düzeyi ortalaması % 47,1 

olarak tespit edilmiştir. Buradaki beklenti oranının düşük olmasının nedeni, öğretmenlerin 

yazılması için verdikleri konuların yaratıcılıktan uzak, basmakalıp ve alışılmış konular 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

• Öğrencilerin, beklenti oranlarının en yüksek olduğu beceri alanı okumadır. 

Öğrencilerin, bu konuda % 73,9 oranında beklenti ortalamasına sahip olmaları, okuma 

etkinliklerine oldukça ilgi duydukları anlamına gelmektedir. 

• Öğrencilerin, dil bilgisine yönelik beklenti ortalamaları % 56,1 olarak tespit 

edilmiştir. Özellikle liselere giriş sınavlarına müracaat etmek isteyen öğrenciler, dil bilgisi 

derslerini daha fazla önemsemektedirler. 

• Öğrencilerin, ölçme ve değerlendirme konusundaki beklenti ortalamaları % 64,1 

olarak tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin, öğretmenleri tarafından 

sürekli olarak değerlendirilmesini beklediklerini ortaya koymaktadır. 

Bu sonuçlar öğretmenlerin ilgili alanlarda hizmet içi eğitimden geçirilmesi gerektiğini 

ortaya koyar niteliktedir. 

Rezzan UÇAR 24, Yrd. Doç. Dr. Cemalettin İPEK25’in yaptığı İlköğretim Okullarında 

Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin 

Görüşleri” çalışmasında aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlardır26:  

İlköğretim yöneticileri, öğretmenlerle karşılaştırıldığında, Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından yürütülen hizmet içi eğitim uygulamalarını daha gerekli görmüşlerdir. Yöneticiler, 

hizmet içi eğitimin gerekliliğini yansıtan ifadelere “tamamen” ve “oldukça” düzeylerinde 

katılırken, öğretmenler bu ifadelere “oldukça” ve “bazen “ düzeylerinde katılmışlardır. 

                                                 
 
 
24 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uzmanı 
25 KTÜ Rize Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
26 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2006. Cilt:III, Sayı:I. 34-53, http://efdergi.yyu.edu.tr 
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İlköğretim yöneticileri hizmet içi eğitim programlarına öğretmenlerden daha fazla 

katılma isteği göstermişlerdir.  

İlköğretim yönetici ve öğretmenleri mevcut hizmet içi eğitim uygulamalarını yeterince 

etkili bulmamışlardır.  

Hasan Bağcı27’nın yapmış olduğu “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatına 

ve Çocuk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi” çalışmasında şu sonuç 

çıkmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular, Türkçe öğretmeni adaylarının büyük bir kısmının 

çocuk edebiyatına ve çocuk edebiyatı dersine yönelik olumlu tutum içinde olduğunu 

göstermektedir. Olumlu tutum maddelerinden elde edilen bulgular incelendiğinde; Türkçe 

öğretmeni adaylarının yaklaşık % 80’inin çocuk edebiyatını ve çocuk edebiyatı dersini 

sevdikleri, bu dersten hoşlandıkları, bu dersi işlerken mutlu ve huzurlu oldukları, bu dersin ileriki 

meslekî yaşamlarında kendileri için çok önemli olduğuna inandıkları, bu dersin kapsamına giren 

konulara ilgi duydukları ve bu dersin sınavlarından çekinmedikleri tespit edilmiştir. 28 

SUSAR, (2001) tarafından gerçekleştirilen “Türkçe Öğretiminde Öğretmen Boyutunda 

Karşılaşılan Sorunlar ve Bunun Öğretmen Performansına Etkileri” konulu araştırmada; Türkçe 

öğretmenlerinin düzenlenen hizmet içi eğitim programlarını nitelik ve nicelik olarak yetersiz 

gördükleri, ilköğretim Türkçe derslerinde öğretmen boyutunda yaşanan sorunlara ilişkin 

öğretmen algılarının öğretmenlerin hizmet içi eğitim kursu alıp almamalarına göre istatiksel 

anlamda farklılık gösterdiği, öğretmenlerin “öğretmen boyutunda” performanslarını en çok 

etkileyen sorunun “Hizmet içi eğitim programlarının yetersiz” olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle hizmet içi eğitim almayan öğretmenlerinin 

öğretmen boyutundaki sorunları algılayış düzeylerinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Türkçe 

öğretiminde öğretmen boyutunda yaşanan sorunlar açısından hizmet içi eğitim alan 

öğretmenlerle, almayan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Hizmet içi 

eğitim alan öğretmenlerin, Türkçe öğretimi konusunda kazandıkları yeterlilikler sayesinde 

karşılaştıkları sorunları daha kolay aştıkları ve bu konularda karşılaştıkları sorunlardan daha az 

etkilendikleri söylenebilir. Hizmet içi eğitim almayanlar ise böyle bir tecrübeye sahip olmadıkları 

için karşılaştıkları sorunları daha fazla hissetmektedirler. Bu durum da hizmet içi eğitim 

                                                 
 
 
27 Arş Gör., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 
28 Millî Eğitim Dergisi Sayı 174 Bahar/2007 
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alanlarla, almayanlar arasında farklılık yaratmaktadır. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimleri büyük önem taşımaktadır (Kavcar, 1998, s. 14)29. 

AZAR, Şenol ve KARAALİ Ali’nin yapmış oldukları “Fizik Öğretmenlerinin Hizmet 

İçi Eğitim İhtiyaçları” konulu çalışmalarında kimya öğretmenleri hakkında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır.30 

Fizik öğretmenlerinin “eğitim teknolojisinde kuram ve uygulamalar”, “eğitim yönetimi 

ve planlama”, “öğrenci merkezli eğitim”, “kişisel yeterliliklerin geliştirilmesi”, “sınıf iklimi ve 

yönetiminin sağlanması” konularında hizmet içi eğitim gereksinimleri olduğu, ortaya 

çıkmaktadır. 

Yukarıdaki araştırma sonuçlarına göre:  

Öğretmenler hizmet içi eğitime gerekli görmektedirler. 

Yeni öğretim programlarıyla ilgili hizmet içi eğitim görmek istemektedirler. 

Hizmet içi sonuçlarının yansımalarının denetlenmesini istemektedirler. 

Öğretim metotlarıyla ilgili hizmet içi eğitim görmek istemektedirler. 

Akademisyenler, Türkçe öğretmenlerinin alanları ile ilgili hizmet içi eğitimden 

geçirilmesini istemektedirler. 

                                                 
 
 
29 Arş. Gör. SUSAR Fatma / Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Pamukkale Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:10 
30 Millî Eğitim Dergisi, Sayı 162, Bahar 2004 
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BÖLÜM 4  

BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde, toplanan verilerden elde edilen sonuçlara ve sonuçlara dayalı olarak 

yapılan yorumlara yer verilmiştir.  

4.l. Kişisel Bilgilere Ait Bulgu ve Yorumlar 

Tablo 2. Türkçe Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet f % 

Kadın 267 59, 3 

Erkek 182 40, 7 

Toplam 450 100, 0 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 59, 3’ü erkek, % 40, 7’ü ise kadındır.  

Tablo 3. Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımları 

Meslekî Kıdem f % 

0–5 yıl 190 42, 2 

6–10 yıl 135 30, 0 

11–15 yıl 41 9, 1 

16–20 yıl 27 6, 0 

21 yıl ve üstü 55 12, 2 

Boş/Geçersiz 2 0, 4 

Toplam 450 100, 0 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 42,2’si 0–5 yıl, % 30,0’sı 6–10 yıl, % 9, 1’i 11–

15 yıl, % 6, 0’ı 16–20 yıl, % 12, 2’si 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olduğunu belirtmişlerdir.  

Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 70.2) 0-10 yıl arasında olması 

dikkat çekicidir. 

Kıdemi 0–5 yıl olan öğretmenlerin % 42,2 olması son beş yılda en fazla öğretmen 

atandığını göstermektedir. 
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Tablo 4. Türkçe Öğretmenlerinin Alanlarıyla İlgili Konularda Hizmet İçi Eğitime Katılım 
Durumları 

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılma Durumları f % 
Evet 239 53,8 

Hayır 211 46,2 
Toplam 450 100 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 53,8’i hizmet içi faaliyete katıldığını, % 46,2’ü ise 

hizmet içi faaliyete katılmadığını belirtmiştir.  

Öğretmenlerin çoğunluğunun hizmet içi eğitime katıldığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin çoğunluğunun alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitime katıldığı halde tekrar 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları düşündürücüdür. 

Tablo 5. Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Hizmet İçi Eğitime Katılım 
Durumları 

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Öğretmenlik Mesleğiyle 
İlgili Olma Durumu 

f % 

Evet 307 68, 2 

Hayır 100 22, 2 

Boş/Geçersiz 43 9, 6 

Toplam 450 100 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68, 2’si öğretmen mesleği ile ilgili hizmet içi 
faaliyete katıldığını, % 22, 2’si ise katılmadığını belirtmiştir. 

Bu sonuç Türkçe öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun öğretmenlik mesleği ile ilgili 
hizmet içi eğitim aldığını göstermektedir. 

Öğretmenlerin çoğunluğunun meslek bilgisi ile ilgili hizmet içi eğitime katıldığı halde 
tekrar hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları düşündürücüdür. 

6. soruda açık uçlu olarak sorulan “Alanınız ile ilgili hizmet içi kursuna hangi sıklıkla 
katılmak istersiniz?” sorusuna verilen cevaplarla ilgili dağılımlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 6. Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Katılma İstekleri İle İlgili Görüşleri 

Görüş f % 

Her yıl 156 34.7 

Her dönem veya yılda iki kez 110 24.5 

Üç yıl ve fazla olsun diyenler 24 5.3 

Fikir belirtmeyenler 160 35.5 

Toplam 450 100 
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Türkçe öğretmenlerinin % 34,7’i her yıl, % 24,5’i her dönem veya yılda iki kez, , % 

5,3’ü üç yıl ve fazla olsun hizmet içi eğitim kurslarına katılmak istediğini, % 35,5’i ise hizmet içi 

eğitim kurslarına katılmak konusunda zaman belirtmemiştir. 

4.2. Türkçe Öğretmenlerinin Alan ve Meslek Bilgilerine Ait Bulgu ve 

Yorumlar 

4.2.1. Okuma Alanı ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 7. Türkçe Öğretmenlerinin “Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” Konusunda 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 52 82 49 183 

% 28,4 44,8 26,8 100,0 

6-10 yıl 
f 36 67 26 129 

% 27,9 51,9 20,2 100,0 

11-15 yıl 
f 10 15 13 38 

% 26,3 39,5 34,2 100,0 

16-20 yıl 
f 7 9 10 26 

% 26,9 34,6 38,5 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 16 25 12 53 

% 30,2 47,2 22,6 100,0 

Genel Toplam 
f 121 198 110 429 

% 28,2 46,2 25,6 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 28, 2’si “Çok”, % 46, 2’si 

“Kısmen” düzeyinde “Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 25,6’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 74,4’nün “Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” 

konusunda oranında hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 9,151, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları okumaya hazırlık çalışmaları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” 

konusunda % 79,8 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 

yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 38,5 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 8. Türkçe Öğretmenlerinin “Okuma Yöntem ve Teknikleri” Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 22 85 72 179 

% 12,3 47,5 40,2 100,0 

6-10 yıl 
f 24 57 44 125 

% 19,2 45,6 35,2 100,0 

11-15 yıl 
f 4 12 19 35 

% 11,4 34,3 54,3 100,0 

16-20 yıl 
f 4 9 12 25 

% 16,0 36,0 48,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 9 17 24 50 

% 18,0 34,0 48,0 100,0 

Genel Toplam 
f 63 180 171 414 

% 15,2 43,5 41,3 100,0 

Tablo incelendiğinde, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 15,2’si “Çok”, % 

43,5’ü “Kısmen” düzeyinde “Okuma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 41,3’ü hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 58,7’sinin “Okuma Yöntem ve Teknikleri” konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,827, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları okuma yöntem ve teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6–10 yıl kıdeme sahip olanlar “Okuma Yöntem ve Teknikleri” 

konusunda % 64,8 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 11-15 

yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 54,3 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 9. Türkçe Öğretmenlerinin “Okuduğu Metni, Görsel ve İşitsel Unsurları Anlama, 
Çözümleme Yorumlama ve Güncelleştirme” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının 
Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 56 83 46 185 

% 30,3 44,9 24,9 100,0 

6-10 yıl 
f 44 56 28 128 

% 34,4 43,8 21,9 100,0 

11-15 yıl 
f 14 12 12 38 

% 36,8 31,6 31,6 100,0 

16-20 yıl 
f 9 10 7 26 

% 34,6 38,5 26,9 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 17 24 11 52 

% 32,7 46,2 21,2 100,0 

Genel Toplam 
f 140 185 104 429 

% 32,6 43,1 24,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 32,6’sı “Çok”, % 43,1’i 

“Kısmen” düzeyinde “Okuduğu Metni, Görsel ve İşitsel Unsurları Anlama, Çözümleme 

Yorumlama ve Güncelleştirme” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 24,2’si 

hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 75,7’sinin “Okuduğu Metni, Görsel ve İşitsel Unsurları Anlama, Çözümleme 

Yorumlama ve Güncelleştirme” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 3,682, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları okuduğu metni, görsel ve işitsel unsurları anlama, çözümleme yorumlama ve 

güncelleştirme konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana 

getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Okuduğu Metni, Görsel ve İşitsel 

Unsurları Anlama, Çözümleme Yorumlama ve Güncelleştirme” konusunda % 78,9 (çok ve 

kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar ise, 

% 31,6 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 10. Türkçe Öğretmenlerinin “Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 89 75 24 188 

% 47,3 39,9 12,8 100,0 

6-10 yıl 
f 65 45 22 132 

% 49,2 34,1 16,7 100,0 

11-15 yıl 
f 17 13 8 38 

% 4 4,7 34,2 21,1 100,0 

16-20 yıl 
f 11 9 7 27 

% 40,7 33,3 25,9 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 22 19 11 52 

% 42,3 36,5 21,2 100,0 

Genel Toplam 
f 204 161 72 437 

% 46,7 36,8 16,5 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 46,7’si “Çok”, % 36,8’i 

“Kısmen” düzeyinde “Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 16,5’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 83,5’inin “Okuma Alışkanlığı Kazandırma 

Yöntemleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 5,771, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları okuma alışkanlığı kazandırma yöntemleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  



 61

Öğretmenlerden 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar “Okuma Alışkanlığı Kazandırma 

Yöntemleri” konusunda % 87,2 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % oranında 25,9 ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 11. Türkçe Öğretmenlerinin “Söz Varlığını Zenginleştirme Yöntemleri” Konusunda 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımı 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 68 84 33 185 

% 36,8 45,4 17,8 100,0 

6-10 yıl 
f 46 56 27 129 

% 35,7 43,4 20,9 100,0 

11-15 yıl 
f 9 16 11 36 

% 25,0 44,4 30,6 100,0 

16-20 yıl 
f 10 8 7 25 

% 40,0 32,0 28,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 12 26 12 50 

% 24,0 52,0 24,0 100,0 

Genel Toplam 
f 145 190 90 425 

% 34,1 44,7 21,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 34,1’i “Çok”, % 44,7’i 

“Kısmen” düzeyinde “Söz Varlığını Zenginleştirme Yöntemleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 21,2’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 78,8’inin “Söz Varlığını Zenginleştirme Yöntemleri” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 7,876, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları söz varlığını zenginleştirme yöntemleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar “Söz Varlığını Zenginleştirme 

Yöntemleri” konusunda % 82,2 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 30,6 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 12. Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Öğretmenlerinin “Görsel Okuma” Konusunda 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımı 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 38 94 51 183 

% 20,8 51,4 27,9 100,0 

6-10 yıl 
f 38 59 30 127 

% 29,9 46,5 23,6 100,0 

11-15 yıl 
f 11 15 11 37 

% 29,7 40,5 29,7 100,0 

16-20 yıl 
f 8 9 8 25 

% 32,0 36,0 32,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 10 23 17 50 

% 20,0 46,0 34,0 100,0 

Genel Toplam 
f 105 200 117 422 

% 24,9 47,4 27,7 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 24,9’u “Çok”, % 47,4’ü 

“Kısmen” düzeyinde “Görsel Okuma” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 

27,7’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 72,3’ünün “Görsel Okuma” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 7,286, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları görsel okuma konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana 

getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Görsel Okuma” konusunda % 76,4 (çok 

ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanlar ise, % 34,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

4.2.2. Dinleme / İzleme ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 13. Türkçe Öğretmenlerinin “Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 21 94 66 181 

% 11,6 51,9 36,5 100,0 

6-10 yıl 
f 23 66 36 125 

% 18,4 52,8 28,8 100,0 

11-15 yıl 
f 8 18 10 36 

% 22,2 50,0 27,8 100,0 

16-20 yıl 
f 4 12 9 25 

% 16,0 48,0 36,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 9 22 20 51 

% 17,6 43,1 39,2 100,0 

Genel Toplam 
f 65 212 141 418 

% 15,6 50,7 33,7 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 15,6’sı “Çok”, % 50,7’si 

“Kısmen” düzeyinde “Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 33,7’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 66,3’ünün “Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili 

Çalışmalar” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,596, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları dinleme / izlemeye hazırlıkla ilgili çalışmalar konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili 

Çalışmalar” konusunda % 72,2 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 39,2 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 14. Türkçe Öğretmenlerinin “Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri” Konusunda 
İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 47 92 41 180 

% 26,1 51,1 22,8 100,0 

6-10 yıl 
f 34 68 26 128 

% 26,6 53,1 20,3 100,0 

11-15 yıl 
f 8 22 6 36 

% 22,2 61,1 16,7 100,0 

16-20 yıl 
f 10 11 5 26 

% 38,5 42,3 19,2 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 9 26 15 50 

% 18,0 52,0 30,0 100,0 

Genel Toplam 
f 108 219 93 420 

% 25,7 52,1 22,1 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 25,7’si “Çok”, % 52,1’i 

“Kısmen” düzeyinde “Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 22,1’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 77,8’inin “Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,324, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Dinleme / İzleme Yöntem ve 

Teknikleri” konusunda % 83,3 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 30,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 15. Türkçe Öğretmenlerinin “Dinleneni / İzleneni Anlama, Çözümleme, Yorumlama 
ve Güncelleştirme” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 55 83 47 185 

% 29,7 44,9 25,4 100,0 

6-10 yıl 
f 41 58 29 128 

% 32,0 45,3 22,7 100,0 

11-15 yıl 
f 12 18 9 39 

% 30,8 46,2 23,1 100,0 

16-20 yıl 
f 10 6 9 25 

% 40,0 24,0 36,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 21 18 12 51 

% 41,2 35,3 23,5 100,0 

Genel Toplam 
f 139 183 106 428 

% 32,5 42,8 24,8 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 32,5’i “Çok”, % 42,8’i 

“Kısmen” düzeyinde “Dinleneni / İzleneni Anlama, Çözümleme, Yorumlama ve Güncelleştirme” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 24,8’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç 

duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 75,3’ünün “Dinleneni / 

İzleneni Anlama, Çözümleme, Yorumlama ve Güncelleştirme” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,922, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları dinleneni / izleneni anlama, çözümleme, yorumlama ve güncelleştirme konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Dinleneni / İzleneni Anlama, 

Çözümleme, Yorumlama ve Güncelleştirme” konusunda % 77,3 (çok ve kısmen toplamı) oranı 

ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 36,0 oranında 

ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 15. Türkçe Öğretmenlerinin “Etkili Dinleme / İzleme Alışkanlığı Kazandırma 
Yöntemleri” Konusuna İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Dağılımı 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 83 64 33 180 

% 46,1 35,6 18,3 100,0 

6-10 yıl 
f 59 55 17 131 

% 45,0 42,0 13,0 100,0 

11-15 yıl 
f 12 22 4 38 

% 31,6 57,9 10,5 100,0 

16-20 yıl 
f 15 4 8 27 

% 55,6 14,8 29,6 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 21 14 53 

% 34,0 39,6 26,4 100,0 

Genel Toplam 
f 187 166 76 429 

% 43,6 38,7 17,7 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 43,6’sı “Çok”, % 38,7’si 

“Kısmen” düzeyinde “Etkili Dinleme / İzleme Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri” konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 17,7’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını 

belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 82,3’ünün “Etkili Dinleme / İzleme 

Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. (X2
(8)= 19,268, p<0.05) Öğretmenlerin 

kıdem durumları etkili dinleme / izleme alışkanlığı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmektedir. 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip öğretmenlerin 

bu konuyla ilgili kurs isteklerini  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Etkili Dinleme / İzleme Alışkanlığı” 

konusunda % 89,5 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 
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yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 29,6 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. Ancak buna karşılık % 

55,6 oranında bu konuda yapılacak bir eğitime “çok’ düzeyinde ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri 

ilginçtir. 

4.2.3. Konuşmaya Hazırlık ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 17. Türkçe Öğretmenlerinin “Konuşmaya Hazırlık İle İlgili Çalışmalar” Konusunda 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 29 96 57 182 

% 15,9 52,7 31,3 100,0 

6-10 yıl 
f 29 62 33 124 

% 23,4 50,0 26,6 100,0 

11-15 yıl 
f 9 13 14 36 

% 25,0 36,1 38,9 100,0 

16-20 yıl 
f 1 13 11 25 

% 4,0 52,0 44,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 8 24 18 50 

% 16,0 48,0 36,0 100,0 

Genel Toplam 
f 76 208 133 417 

% 18,2 49,9 31,9 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 18,2’si “Çok”, % 31,9’u 

“Kısmen” düzeyinde “Konuşmaya Hazırlık İle İlgili Çalışmalar” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 25,6’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 68,1’inin “Konuşmaya Hazırlık İle İlgili Çalışmalar” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 10,950, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları konuşmaya hazırlık ile ilgili çalışmalar çalışmaları konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Konuşmaya Hazırlık İle İlgili 

Çalışmalar” konusunda % 73,4 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 44,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 18. Türkçe Öğretmenlerinin “Konuşma Yöntem ve Teknikleri” Konusunda Hizmet 
İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 68 73 44 185 

% 36,8 39,5 23,8 100,0 

6-10 yıl 
f 53 57 20 130 

% 40,8 43,8 15,4 100,0 

11-15 yıl 
f 15 11 10 36 

% 41,7 30,6 27,8 100,0 

16-20 yıl 
f 8 13 6 27 

% 29,6 48,1 22,2 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 13 24 14 51 

% 25,5 47,1 27,5 100,0 

Genel Toplam 
f 157 178 94 429 

% 36,6 41,5 21,9 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 36,6’sı “Çok”, % 41,5’i 

“Kısmen” düzeyinde “Konuşma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 21,9’u hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 78,1’inin “Konuşma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 9,119, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları konuşma yöntem ve teknikleri çalışmaları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Konuşma Yöntem ve Teknikleri” 

konusunda % 84,6 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 11-15 

yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 27,8 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 19. Türkçe Öğretmenlerinin “Diksiyon” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının 
Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 104 55 27 186 

% 55,9 29,6 14,5 100,0 

6-10 yıl 
f 72 47 12 131 

% 55,0 35,9 9,2 100,0 

11-15 yıl 
f 22 10 7 39 

% 56,4 25,6 17,9 100,0 

16-20 yıl 
f 14 9 4 27 

% 51,9 33,3 14,8 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 24 17 13 54 

% 44,4 31,5 24,1 100,0 

Genel Toplam 
f 236 138 63 437 

% 54,0 31,6 14,4 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 54,0’ı “Çok”, % 31,6’sı 

“Kısmen” düzeyinde “Diksiyon” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 14,4’ü 

hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 85,6’sının “Diksiyon” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 8,939, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları diksiyon çalışmaları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık 

meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Diksiyon” konusunda % 90,9 (çok ve 

kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar 

ise, % 24,1 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 20. Türkçe Öğretmenlerinin “Konuşmaları Değerlendirme ve Güncelleştirme” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 50 91 45 186 

% 26,9 48,9 24,2 100,0 

6-10 yıl 
f 36 64 29 129 

% 27,9 49,6 22,5 100,0 

11-15 yıl 
f 12 17 9 38 

% 31,6 44,7 23,7 100,0 

16-20 yıl 
f 5 11 9 25 

% 20,0 44,0 36,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 10 23 15 48 

% 20,8 47,9 31,3 100,0 

Genel Toplam 
f 113 206 107 426 

% 26,5 48,4 25,1 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 26,5’i “Çok”, % 48,4’ü 

“Kısmen” düzeyinde “Konuşmaları Değerlendirme ve Güncelleştirme” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 25,1’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 74,9’unun “Konuşmaları Değerlendirme ve 

Güncelleştirme” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 4,062, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları konuşmaları değerlendirme ve güncelleştirme çalışmaları konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Konuşmaları Değerlendirme ve 

Güncelleştirme” konusunda % 77,5 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 36,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 21. Türkçe Öğretmenlerinin “Çok Yönlü İletişim Araçlarından Yararlanma” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 61 99 24 184 

% 33,2 53,8 13,0 100,0 

6-10 yıl 
f 56 53 21 130 

% 43,1 40,8 16,2 100,0 

11-15 yıl 
f 15 17 8 40 

% 37,5 42,5 20,0 100,0 

16-20 yıl 
f 10 11 6 27 

% 37,0 40,7 22,2 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 16 25 11 52 

% 30,8 48,1 21,2 100,0 

Genel Toplam 
f 158 205 70 433 

% 36,5 47,3 16,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 36,5’i “Çok”, % 47,3’ü 

“Kısmen” düzeyinde “Çok Yönlü İletişim Araçlarından Yararlanma” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 16,2’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 83,8’inin “Çok Yönlü İletişim Araçlarından 

Yararlanma” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 8,735, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları çok yönlü iletişim araçlarından yararlanma konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar “Çok Yönlü İletişim Araçlarından 

Yararlanma” konusunda % 87 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 22,2 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

4.2.4. Yazma ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 
Tablo 22. Türkçe Öğretmenlerinin “Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” Konusunda 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 24 103 57 184 

% 13,0 56,0 31,0 100,0 

6-10 yıl 
f 30 58 37 125 

% 24,0 46,4 29,6 100,0 

11-15 yıl 
f 10 14 13 37 

% 27,0 37,8 35,1 100,0 

16-20 yıl 
f 4 12 9 25 

% 16,0 48,0 36,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 11 20 19 50 

% 22,0 40,0 38,0 100,0 

Genel Toplam 
f 79 207 135 421 

% 18,8 49,2 32,1 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 18,8’i “Çok”, % 49,2’si 

“Kısmen” düzeyinde “Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 32,1’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 68,0’ının “Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 11,604, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yazmaya hazırlıkla ilgili çalışmalar konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında 

bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar “Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar” 

konusunda % 69 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve 

üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 38,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 23. Türkçe Öğretmenlerinin “Yazma Yöntem ve Teknikleri” Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 56 85 42 183 

% 30,6 46,4 23,0 100,0 

6-10 yıl 
f 51 58 18 127 

% 40,2 45,7 14,2 100,0 

11-15 yıl 
f 12 18 8 38 

% 31,6 47,4 21,1 100,0 

16-20 yıl 
f 9 14 3 26 

% 34,6 53,8 11,5 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 14 23 14 51 

% 27,5 45,1 27,5 100,0 

Genel Toplam 
f 142 198 85 425 

% 33,4 46,6 20,0 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 33,4’ü “Çok”, % 46,6’sı 

“Kısmen” düzeyinde “Yazma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 20,0’ı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 80’nin  “Yazma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 8,421, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yazma yöntem ve teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar “Yazma Yöntem ve Teknikleri” 

konusunda % 88,4 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl 

ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 27,5 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 24. Türkçe Öğretmenlerinin “Farklı Türlerde Metinler Yazma” Konusunda Hizmet 
İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 75 84 28 187 

% 40,1 44,9 15,0 100,0 

6-10 yıl 
f 60 48 22 130 

% 46,2 36,9 16,9 100,0 

11-15 yıl 
f 13 18 8 39 

% 33,3 46,2 20,5 100,0 

16-20 yıl 
f 6 14 5 25 

% 24,0 56,0 20,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 19 16 53 

% 34,0 35,8 30,2 100,0 

Genel Toplam 
f 172 183 79 434 

% 39,6 42,2 18,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 39,6’sı “Çok”, % 42,2’si 

“Kısmen” düzeyinde “Farklı Türlerde Metinler Yazma” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 18,2’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 81,8’inin “Farklı Türlerde Metinler Yazma” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 12,265, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları farklı türlerde metinler yazma konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar “Farklı Türlerde Metinler Yazma” 

konusunda % 85 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve 

üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 30,2 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 25. Türkçe Öğretmenlerinin Bir Konu Hakkında “Yazma Becerisini Geliştirme 
Yolları” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 76 75 36 187 

% 40,6 40,1 19,3 100,0 

6-10 yıl 
f 62 56 11 129 

% 48,1 43,4 8,5 100,0 

11-15 yıl 
f 12 21 6 39 

% 30,8 53,8 15,4 100,0 

16-20 yıl 
f 10 11 6 27 

% 37,0 40,7 22,2 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 19 15 52 

% 34,6 36,5 28,8 100,0 

Genel Toplam 
f 178 182 74 434 

% 41,0 41,9 17,1 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 41,0’ı “Çok”, % 41,9’u 

“Kısmen” düzeyinde “Yazma Becerisini Geliştirme Yolları” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 17,1’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara 

göre Türkçe öğretmenlerinin % 82,9’unun “Yazma Becerisini Geliştirme Yolları” konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 15,854, p<0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yazma becerisini geliştirme yolları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında 

bir farklılık meydana getirmektedir. 
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Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Yazma Becerisini Geliştirme Yolları” 

konusunda % 91,5 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl 

ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 28,8 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 26. Türkçe Öğretmenlerinin “Öğrencilerin Kendi Yazdıkları Yazıları Değerlendirme 
Yöntemleri” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 64 86 36 186 

% 34,4 46,2 19,4 100,0 

6-10 yıl 
f 40 67 22 129 

% 31,0 51,9 17,1 100,0 

11-15 yıl 
f 14 17 8 39 

% 35,9 43,6 20,5 100,0 

16-20 yıl 
f 10 10 6 26 

% 38,5 38,5 23,1 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 15 19 16 50 

% 30,0 38,0 32,0 100,0 

Genel Toplam 
f 143 199 88 430 

% 33,3 46,3 20,5 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 33,3’ü “Çok”, % 46,3’ü 

“Kısmen” düzeyinde “Öğrencilerin Kendi Yazdıkları Yazıları Değerlendirme Yöntemleri” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 25,6’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç 

duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin 79,6’sının “Öğrencilerin 

Kendi Yazdıkları Yazıları Değerlendirme Yöntemleri” konusunda % hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,944, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları Öğrencilerin kendi yazdıkları yazıları değerlendirme yöntemleri konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  



 77

Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Öğrencilerin Kendi Yazdıkları Yazıları 

Değerlendirme Yöntemleri” konusunda % 82,9 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 32,0 oranında ihtiyaç 

hissetmemektedir. 

4.2.5. Dil Bilgisi ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 27. Türkçe Öğretmenlerinin “Türkçenin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisini Kavratma 
Yolları” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 37 71 77 185 

% 20,0 38,4 41,6 100,0 

6-10 yıl 
f 20 53 54 127 

% 15,7 41,7 42,5 100,0 

11-15 yıl 
f 7 14 16 37 

% 18,9 37,8 43,2 100,0 

16-20 yıl 
f 7 5 13 25 

% 28,0 20,0 52,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 13 22 17 52 

% 25,0 42,3 32,7 100,0 

Genel Toplam 
f 84 165 177 426 

% 19,7 38,7 41,5 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 19,7’si “Çok”, % 38,7’si 

“Kısmen” düzeyinde “Türkçenin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisini Kavratma Yolları” konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 41,5’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını 

belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 58,4’ünün “Türkçenin Ses Özellikleri 

ve Ses Bilgisini Kavratma Yolları” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 7,079, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisini kavratma konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Türkçenin Ses Özellikleri ve Ses 

Bilgisini Kavratma” konusunda % 67,3 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 52,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 28. Türkçe Öğretmenlerinin “Yazım ve Noktalama İşaretleri” Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 34 74 76 184 

% 18,5 40,2 41,3 100,0 

6-10 yıl 
f 24 47 55 126 

% 19,0 37,3 43,7 100,0 

11-15 yıl 
f 8 16 13 37 

% 21,6 43,2 35,1 100,0 

16-20 yıl 
f 6 8 11 25 

% 24,0 32,0 44,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 11 22 18 51 

% 21,6 43,1 35,3 100,0 

Genel Toplam 
f 83 167 173 423 

% 19,6 39,5 40,9 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 19,6’sı “Çok”, % 39,5’i 

“Kısmen” düzeyinde “Yazım ve Noktalama” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; 

% 40,9’u hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 59,1’inin “Yazım ve Noktalama” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 2,390, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yazım ve noktalama konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık 

meydana getirmemektedir.  
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Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Yazım ve Noktalama” konusunda % 

64,8 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme 

sahip olanlar ise, % 44,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 

Tablo 29. Türkçe Öğretmenlerinin “Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlam Özellikleri” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 30 66 87 183 

% 16,4 36,1 47,5 100,0 

6-10 yıl 
f 22 46 60 128 

% 17,2 35,9 46,9 100,0 

11-15 yıl 
f 4 18 15 37 

% 10,8 48,6 40,5 100,0 

16-20 yıl 
f 4 9 12 25 

% 16,0 36,0 48,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 8 24 18 50 

% 16,0 48,0 36,0 100,0 

Genel Toplam 
f 68 163 192 423 

% 16,1 38,5 45,4 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 16,1’i “Çok”, % 38,5’i 

“Kısmen” düzeyinde “Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlam Özellikleri” konusunda hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 45,4’ü hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. 

Bu sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 54,6’sının “Kelimelerin ve Kelime Gruplarının 

Anlam Özellikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 4,897, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları kelimelerin ve kelime gruplarının anlam özellikleri konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Kelimelerin ve Kelime 

Gruplarının Anlam Özellikleri” konusunda % 64 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 48,0 oranında ihtiyaç 

hissetmemektedir. 
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Tablo 30. Türkçe Öğretmenlerinin “Cümlenin Anlam Özellikleri (Cümlede Anlam)” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 29 64 90 183 

% 15,8 35,0 49,2 100,0 

6-10 yıl 
f 26 45 57 128 

% 20,3 35,2 44,5 100,0 

11-15 yıl 
f 5 15 17 37 

% 13,5 40,5 45,9 100,0 

16-20 yıl 
f 7 6 13 26 

% 26,9 23,1 50,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 8 26 17 51 

% 15,7 51,0 33,3 100,0 

Genel Toplam 
f 75 156 194 425 

% 17,6 36,7 45,6 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 17,6’sı “Çok”, % 36,7’si 

“Kısmen” düzeyinde “Cümlenin Anlam Özellikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 45,6’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 74,4’ünün “Cümlenin Anlam Özellikleri” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 9,455, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları cümlenin anlam özellikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Cümlenin Anlam Özellikleri” 

konusunda % 66,7 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 

yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 50,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 31. Türkçe Öğretmenlerinin “Kelime Türleri” Konusunda Hizmet İçi Eğitim 
İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 30 61 93 184 

% 16,3 33,2 50,5 100,0 

6-10 yıl 
f 21 44 62 127 

% 16,5 34,6 48,8 100,0 

11-15 yıl 
f 5 13 19 37 

% 13,5 35,1 51,4 100,0 

16-20 yıl 
f 6 4 14 24 

% 25,0 16,7 58,3 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 9 22 20 51 

% 17,6 43,1 39,2 100,0 

Genel Toplam 
f 71 144 208 423 

% 16,8 34,0 49,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 16,8’i “Çok”, % 34,0’ı 

“Kısmen” düzeyinde “Kelime Türleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 

49,2’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 50,8’inin “Kelime Türleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,238, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları kelime türleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana 

getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Kelime Türleri” konusunda % 

60,7 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme 

sahip olanlar ise, % 58,3 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 32. Türkçe Öğretmenlerinin “Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar Cümle Bilgisi” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 28 67 87 182 

% 15,4 36,8 47,8 100,0 

6-10 yıl 
f 25 46 57 128 

% 19,5 35,9 44,5 100,0 

11-15 yıl 
f 5 16 16 37 

% 13,5 43,2 43,2 100,0 

16-20 yıl 
f 5 6 14 25 

% 20,0 24,0 56,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 12 21 18 51 

% 23,5 41,2 35,3 100,0 

Genel Toplam 
f 75 156 192 423 

% 17,7 36,9 45,4 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 17,7’si “Çok”, % 36,9’u 

“Kısmen” düzeyinde “Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 45,4’ü hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 54, 6’sının “Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,084, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları cümleyle ilgili bilgi ve kurallar konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar” 

konusunda % 64,7 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 

yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 56,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 



 83

Tablo 33. Türkçe Öğretmenlerinin “Anlatım Bozuklukları” Konusunda Hizmet İçi Eğitim 
İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 52 59 73 184 

% 28,3 32,1 39,7 100,0 

6-10 yıl 
f 42 42 46 130 

% 32,3 32,3 35,4 100,0 

11-15 yıl 
f 9 19 9 37 

% 24,3 51,4 24,3 100,0 

16-20 yıl 
f 5 9 11 25 

% 20,0 36,0 44,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 20 18 15 53 

% 37,7 34,0 28,3 100,0 

Genel Toplam 
f 128 147 154 429 

% 29,8 34,3 35,9 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 29,8’i “Çok”, % 34,3’ü 

“Kısmen” düzeyinde “Anlatım Bozuklukları” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; 

% 35,9’u hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 64,1’inin “Anlatım Bozuklukları” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 9,726, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları anlatım bozuklukları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık 

meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Anlatım Bozuklukları” konusunda % 

75,7 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme 

sahip olanlar ise, % 44,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 34. Türkçe Öğretmenlerinin “Yapı Bilgisi (Kelimede Biçim)” Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 31 76 75 182 

% 17,0 41,8 41,2 100,0 

6-10 yıl 
f 28 44 56 128 

% 21,9 34,4 43,8 100,0 

11-15 yıl 
f 7 16 14 37 

% 18,9 43,2 37,8 100,0 

16-20 yıl 
f 5 5 15 25 

% 20,0 20,0 60,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 11 23 17 51 

% 21,6 45,1 33,3 100,0 

Genel Toplam 
f 82 164 177 423 

% 19,4 38,8 41,8 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 19,4’ü “Çok”, % 38,8’i 

“Kısmen” düzeyinde “Yapı Bilgisi” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 41,8’i 

hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 58,2’sinin “Yapı Bilgisi” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 8,232, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yapı bilgisi konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana 

getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Yapı Bilgisi” konusunda % 66,7 

(çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip 

olanlar ise, % 60,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 35. Türkçe Öğretmenlerinin “Paragrafın Anlam Özellikleri (Paragraf Bilgisi)” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 45 65 71 181 

% 24,9 35,9 39,2 100,0 

6-10 yıl 
f 37 44 47 128 

% 28,9 34,4 36,7 100,0 

11-15 yıl 
f 7 19 11 37 

% 18,9 51,4 29,7 100,0 

16-20 yıl 
f 7 9 11 27 

% 25,9 33,3 40,7 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 21 14 53 

% 34,0 39,6 26,4 100,0 

Genel Toplam 
f 114 158 154 426 

% 26,8 37,1 36,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 26,8’i “Çok”, % 37,1’i 

“Kısmen” düzeyinde “Paragrafın Anlam Özellikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 36,2’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 63,9’unun “Paragrafın Anlam Özellikleri” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 7,348, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları paragrafın anlam özellikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Paragrafın Anlam Özellikleri” 

konusunda % 73,6 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 16-20 

yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 40,7 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 36. Türkçe Öğretmenlerinin “Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel Terimler” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 41 76 66 183 

% 22,4 41,5 36,1 100,0 

6-10 yıl 
f 27 52 50 129 

% 20,9 40,3 38,8 100,0 

11-15 yıl 
f 10 15 13 38 

% 26,3 39,5 34,2 100,0 

16-20 yıl 
f 4 7 14 25 

% 16,0 28,0 56,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 14 23 14 51 

% 27,5 45,1 27,5 100,0 

Genel Toplam 
f 96 173 157 426 

% 22,5 40,6 36,9 100, 0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 22,5’i “Çok”, % 40,6’sı 

“Kısmen” düzeyinde “Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel Terimler” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 36,9’u hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin “% 63,1’inin “Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel 

Terimler” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,636, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları Türkçe ve edebiyatla ilgili temel terimler konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar “Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel 

Terimler” konusunda % 72,6 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar ise, % 56,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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4.2.6. Genel Bilgiler ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 37. Türkçe Öğretmenlerinin “Çocuk Edebiyatı” Konusunda Hizmet İçi Eğitim 
İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 64 81 39 184 

% 34,8 44,0 21,2 100,0 

6-10 yıl 
f 61 53 16 130 

% 46,9 40,8 12,3 100,0 

11-15 yıl 
f 16 17 6 39 

% 41,0 43,6 15,4 100,0 

16-20 yıl 
f 11 8 6 25 

% 44,0 32,0 24,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 16 22 13 51 

% 31,4 43,1 25,5 100,0 

Genel Toplam 
f 168 181 80 429 

% 39,2 42,2 18,6 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 39,2’si “Çok”, % 42,2’si 

“Kısmen” düzeyinde “Çocuk Edebiyatı” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 

18,6’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 81,4’ünün “Çocuk Edebiyatı” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 10,058, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları çocuk edebiyatı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık 

meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Çocuk Edebiyatı” konusunda % 87,7 

(çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanlar ise, % 25,5 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 38. Türkçe Öğretmenlerinin “Yabancı Dil Öğretimi İle Türkçe Öğretiminin 
Karşılaştırılması” Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 90 72 24 186 

% 48,4 38,7 12,9 100,0 

6-10 yıl 
f 48 59 22 129 

% 37,2 45,7 17,1 100,0 

11-15 yıl 
f 18 16 5 39 

% 46,2 41,0 12,8 100,0 

16-20 yıl 
f 12 11 2 25 

% 48,0 44,0 8,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 13 27 12 52 

% 25,0 51,9 23,1 100,0 

Genel Toplam 
f 181 185 65 431 

% 42,0 42,9 15,1 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 42,0’si “Çok”, % 42,9’si 

“Kısmen” düzeyinde “Yabancı Dil Öğretimi İle Türkçe Öğretiminin Karşılaştırılması” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 15,1’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç 

duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 84,9’unun “Yabancı Dil 

Öğretimi İle Türkçe Öğretiminin Karşılaştırılması” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 12,579, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yabancı dil öğretimi ile Türkçe öğretiminin karşılaştırılması konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar “Yabancı Dil Öğretimi İle Türkçe 

Öğretiminin Karşılaştırılması” konusunda % 92 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 23,1 oranında ihtiyaç 

hissetmemektedir. 
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Tablo 39. Türkçe Öğretmenlerinin “Etkili İletişim Teknikleri” Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 80 73 31 184 

% 43,5 39,7 16,8 100,0 

6-10 yıl 
f 62 52 15 129 

% 48,1 40,3 11,6 100,0 

11-15 yıl 
f 14 17 4 35 

% 40,0 48,6 11,4 100,0 

16-20 yıl 
f 9 14 3 26 

% 34,6 53,8 11,5 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 18 15 51 

% 35,3 35,3 29,4 100,0 

Genel Toplam 
f 183 174 68 425 

% 43,1 40,9 16,0 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 43,1’si “Çok”, % 40,9’si 

“Kısmen” düzeyinde “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 16,0’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 84’ünün “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 12,153, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları etkili iletişim teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda 

% 88,6 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü 

kıdeme sahip olanlar ise, % 29,4 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 40. Türkçe Öğretmenlerinin “Çocuk Psikolojisi” Konusunda Hizmet İçi Eğitim 
İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 77 78 28 183 

% 42,1 42,6 15,3 100,0 

6-10 yıl 
f 67 43 18 128 

% 52,3 33,6 14,1 100,0 

11-15 yıl 
f 17 18 4 39 

% 43,6 46,2 10,3 100,0 

16-20 yıl 
f 11 10 4 25 

% 44,0 40,0 16,0 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 19 21 11 51 

% 37,3 41,2 21,6 100,0 

Genel Toplam 
f 191 170 65 426 

% 44,8 39,9 15,3 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 44,8’i “Çok”, % 39,9’u 

“Kısmen” düzeyinde “Çocuk Psikolojisi” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 

15,3’ü hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 84,7’sinin “Çocuk Psikolojisi” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,710, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları çocuk psikolojisi çalışmaları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Çocuk Psikolojisi” konusunda % 89,8 

(çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanlar ise, % 21,6 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 41. Türkçe Öğretmenlerinin “Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım” Konusunda 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 76 83 22 181 

% 42,0 45,9 12,2 100,0 

6-10 yıl 
f 50 61 12 123 

% 40,7 49,6 9,8 100,0 

11-15 yıl 
f 14 14 6 34 

% 41,2 41,2 17,6 100,0 

16-20 yıl 
f 10 10 6 26 

% 38,5 38,5 23,1 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 9 24 12 45 

% 20,0 53,3 26,7 100,0 

Genel Toplam 
f 159 192 58 409 

% 38,9 46,9 14,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 38,9’u “Çok”, % 46,9’u 

“Kısmen” düzeyinde “Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 14,2’si hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 85,8’inin “Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 14,891, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları Türkçe öğretiminde tematik yaklaşım konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Türkçe Öğretiminde Tematik 

Yaklaşım” konusunda % 90,3 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 26,7 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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4.2.7. Öğretim İlke ve Yöntemleri ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 42. Türkçe Öğretmenlerinin “Türkçe Yeni Öğretim Programı ve Uygulanışı” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 95 84 8 187 

% 50,8 44,9 4,3 100,0 

6-10 yıl 
f 71 47 14 132 

% 53,8 35,6 10,6 100,0 

11-15 yıl 
f 21 15 2 38 

% 55,3 39,5 5,3 100,0 

16-20 yıl 
f 13 12 2 27 

% 48,1 44,4 7,4 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 28 8 54 

% 33,3 51,9 14,8 100,0 

Genel Toplam 
f 218 186 34 438 

% 49,8 42,5 7,8 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 49,8’i “Çok”, % 42,5’i 

“Kısmen” düzeyinde “Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Uygulanışı” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 7,8’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 92,3’ünün “Yeni Türkçe Öğretim Programı ve 

Uygulanışı” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 14,667, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları yeni Türkçe öğretim programı ve uygulanışı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 0-5 yıl kıdeme sahip olanlar “Türkçe Yeni Öğretim Programı ve 

Uygulanışı” konusunda % 95,7 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 14,8 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 43. Türkçe Öğretmenlerinin “Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri” 
Konusunda Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 60 92 31 183 

% 32,8 50,3 16,9 100,0 

6-10 yıl 
f 56 55 20 131 

% 42,7 42,0 15,3 100,0 

11-15 yıl 
f 19 15 4 38 

% 50,0 39,5 10,5 100,0 

16-20 yıl 
f 11 12 4 27 

% 40,7 44,4 14,8 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 25 13 12 50 

% 50,0 26,0 24,0 100,0 

Genel Toplam 
f 171 187 71 429 

% 39,9 43,6 16,6 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 39,9’u “Çok”, % 43,6’sı 

“Kısmen” düzeyinde “Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğunu; % 16,6’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin % 83,5’inin “Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri” 

konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 13,206, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları öğrenme - öğretme yöntem ve teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymalarında bir farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Öğrenme - Öğretme Yöntem ve 

Teknikleri” konusunda % 89,5 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 24,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 44.Türkçe Öğretmenlerinin “Etkili İletişim Teknikleri” Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 78 73 34 185 

% 42,2 39,5 18,4 100,0 

6-10 yıl 
f 67 50 13 130 

% 51,5 38,5 10,0 100,0 

11-15 yıl 
f 18 17 4 39 

% 46,2 43,6 10,3 100,0 

16-20 yıl 
f 11 11 4 26 

% 42,3 42,3 15,4 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 21 19 10 50 

% 42,0 38,0 20,0 100,0 

Genel Toplam 
f 195 170 65 430 

% 45,3 39,5 15,1 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 45,3’ü “Çok”, % 39,5’i 

“Kısmen” düzeyinde “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 15,1’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 84,8’inin “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 6,928, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları etkili iletişim teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda % 

% 90 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme 

sahip olanlar ise, % 20,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 45. Türkçe Öğretmenlerinin “Öğrenme Stilleri” Konusunda Hizmet İçi Eğitim 
İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 67 95 22 184 

% 36,4 51,6 12,0 100,0 

6-10 yıl 
f 62 58 11 131 

% 47,3 44,3 8,4 100,0 

11-15 yıl 
f 17 20 3 40 

% 42,5 50,0 7,5 100,0 

16-20 yıl 
f 12 11 3 26 

% 46,2 42,3 11,5 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 18 20 12 50 

% 36,0 40,0 24,0 100,0 

Genel Toplam 
f 176 204 51 431 

% 40,8 47,3 11,8 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 40,8’i “Çok”, % 47,3’ü 

“Kısmen” düzeyinde “Öğrenme Stilleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 

11,8’i hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 88,1’inin “Öğrenme Stilleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 12,672, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları öğrenme stilleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık 

meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Öğrenme Stilleri” konusunda % 92,5 

(çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanlar ise, % 24,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 46. Türkçe Öğretmenlerinin “Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme” Konusunda Hizmet 
İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 84 71 26 181 

% 46,4 39,2 14,4 100,0 

6-10 yıl 
f 62 54 13 129 

% 48,1 41,9 10,1 100,0 

11-15 yıl 
f 15 16 3 34 

% 44,1 47,1 8,8 100,0 

16-20 yıl 
f 11 13 3 27 

% 40,7 48,1 11,1 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 13 20 11 44 

% 29,5 45,5 25,0 100,0 

Genel Toplam 
f 185 174 56 415 

% 44,6 41,9 13,5 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 44,6’si “Çok”, % 41,9’si 

“Kısmen” düzeyinde “Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 13,5’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 86,5’ünün “Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 9,915, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları etkinlik tabanlı Türkçe öğretme konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme” 

konusunda % 91,2 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl 

ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 25,0 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 47. Türkçe Öğretmenlerinin “Araştırma Yöntem ve Teknikleri” Konusunda Hizmet 
İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 58 88 34 180 

% 32,2 48,9 18,9 100,0 

6-10 yıl 
f 37 68 18 123 

% 30,1 55,3 14,6 100,0 

11-15 yıl 
f 10 21 4 35 

% 28,6 60,0 11,4 100,0 

16-20 yıl 
f 9 14 3 26 

% 34,6 53,8 11,5 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 12 19 11 42 

% 28,6 45,2 26,2 100,0 

Genel Toplam 
f 126 210 70 406 

% 31,0 51,7 17,2 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 31,0’si “Çok”, % 51,7’si 

“Kısmen” düzeyinde “Araştırma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 17,2’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 82,7’ünün “Araştırma Yöntem ve Teknikleri” konusunda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 5,680, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları araştırma yöntem ve teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar “Araştırma Yöntem ve Teknikleri” 

konusunda % 88, 6 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl 

ve üstü kıdeme sahip olanlar ise, % 26,2 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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4.2.8. Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

Tablo 48. Türkçe Öğretmenlerinin “Ölçme Teknikleri” Konusunda Hizmet İçi Eğitim 
İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 66 90 27 183 

% 36,1 49,2 14,8 100,0 

6-10 yıl 
f 52 58 19 129 

% 40,3 45,0 14,7 100,0 

11-15 yıl 
f 16 16 6 38 

% 42,1 42,1 15,8 100,0 

16-20 yıl 
f 11 13 2 26 

% 42,3 50,0 7,7 100,0 

21 yıl ve üstü 
f 16 15 13 44 

% 36,4 34,1 29,5 100,0 

Genel Toplam 
f 161 192 67 420 

% 38,3 45,7 16,0 100,0 

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 38,3’si “Çok”, % 45,7’si 

“Kısmen” düzeyinde “Ölçme Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu; % 

16,0’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe 

öğretmenlerinin % 84’ünün “Ölçme Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 9,175, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları ölçme teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir farklılık 

meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar “Ölçme Teknikleri” konusunda % 92,3 

(çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü kıdeme sahip 

olanlar ise, % 29,5 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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Tablo 49. Türkçe Öğretmenlerinin “Değerlendirme Teknikleri Konusunda Hizmet İçi 
Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımları 

Hizmet Süresi 
Hizmet İçi Eğitime İhtiyaç Duyma Durumu 

Çok Kısmen Hiç Toplam 

0-5 yıl 
f 60 91 32 183 

% 32,8  49,7  17,5  100,0  

6-10 yıl 
f 46 60 18 124 

% 37,1  48,4  14,5  100,0  

11-15 yıl 
f 18 12 8 38 

% 47,4  31,6  21,1  100,0  

16-20 yıl 
f 9 15 2 26 

% 34,6  57,7  7,7  100,0  

21 yıl ve üstü 
f 16 16 13 45 

% 35,6  35,6  28,9  100,0  

Genel Toplam 
f 149 194 73 416 

% 35,8  46,6  17,5  100,0  

Tabloya göre, ilköğretim okulu Türkçe öğretmenlerinin % 35,8’si “Çok”, % 46,6’si 

“Kısmen” düzeyinde “Değerlendirme Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduğunu; % 17,5’sı hizmet içi eğitime hiç ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre 

Türkçe öğretmenlerinin % 82,4’ünün “Değerlendirme Teknikleri” konusunda hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yapılan ki-² testi sonuçları incelendiğinde 

kıdem değişkenliğine göre bir fark bulunmamıştır. (X2
(8)= 11,776, p>0.05) Öğretmenlerin kıdem 

durumları değerlendirme teknikleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymalarında bir 

farklılık meydana getirmemektedir.  

Öğretmenlerden 16-20 yıl kıdeme sahip olanlar “Değerlendirme Teknikleri” konusunda 

% 92,3 (çok ve kısmen toplamı) oranı ile hizmet içi eğitime ihtiyaç duyarken 21 yıl ve üstü 

kıdeme sahip olanlar ise, % 28,9 oranında ihtiyaç hissetmemektedir. 
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4.2.9. Ankette Verilen Konuların Dışında Türkçe Öğretmenlerin Açık 
Uçlu Sorulara Verdiği Cevaplara Göre Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının 
Dağılımı  

Öğretmenlere açık uçlu olarak sorulan “Ankette verilen konular dışında almak 

istediğiniz hizmet içi eğitim kursu varsa lütfen bu bölümde belirtiniz” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımları Tablo 50’da verilmiştir. 

Tablo 50. Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımı 
Hizmet içi Eğitim ihtiyacı konular f % 

Drama eğitimi   21 21 
Hızlı okuma teknikleri  17 17 
Tiyatro eğitimi   8 8 
Güzel yazı    9 9 
Bilgisayar eğitim   6 6 
Kütüphanecilik   3 3 
Şiir okuma ve değerlendirme teknikleri  3 3 
Çoklu zekâ    3 3 
NLP kursu   3 3 
Rehberlik   3 3 
Performans proje ödevleri  2 2 
Kutlama ve anma programları hazırlama kursu  3 3 
Yaratıcı düşünceyi geliştirme kursları  2 2 
Eğitim ile ilgili teknolojik araçların kullanımı 1 1 
Geleceğe dair hedef oluşturma teknikleri 1 1 
Beden dilini daha etkili kullanma 1 1 
Sanat etkinlikleri dersinin işlenişi ve yöntem ve teknikleri 1 1 
Hafıza eğitimi 1 1 
Kaynaştırmalı öğrencilerin eğitimi ile ilgili kurslar 1 1 
Başarısız öğrencileri derse güdüleme 1 1 
Öğrencileri okula daha çok alıştırma, okulu sevdirme teknikleri 1 1 
Öğrencilere kitapları nasıl barıştırabiliriz 1 1 
Kendini ifade etme teknikleri 1 1 
Yorum yapma yeteneğini geliştirme yöntemleri 1 1 
Kültür ve edebiyat kulübünde yapılabilecek çalışmalar 1 1 
Eğitici kulüp çalışmaları ve programı  1 1 
Öğretmenin hukuksal ve sosyal hakları 1 1 
Yabancılara Türkçe öğretimi  1 1 
Kaynaştırmaya tabi öğrencilere öğretme  1 1 
Münazara ve tartışma teknikleri 1 1 
Toplam 100 100 

Öğretmenlerin % 21’i drama eğitimi, % 17’si hızlı okuma teknikleri % 8’i Tiyatro 

eğitimine en çok oranda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 
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BÖLÜM 5 

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Bu bölümde araştırmanın sonuçları özetlenmiş ve araştırma bulgularına dayalı olarak 

geliştirilen öneriler sunulmuştur.  

5.1. Sonuçlar 

İlköğretim okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

tespit etmeye yönelik bu araştırmada dinleme(anlama), konuşma, yazma(anlatma), okuma becerileri ile dil 

bilgisi, ölçme ve değerlendirme alanlarında şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Türkçe öğretiminin temeli olan dinleme(anlama), konuşma, yazma(anlatma), okuma diye ifade 

edilen dört temel dil becericisi öğrencinin tüm akademik ve yetişkinlik yaşantısını biçimlendirir. Bireyin 

iletişimdeki yeterliliğinin gelişimi bu becerilerin içselleştirmek ile mümkündür. Dil bilgisi öğretimi, bu 

öğretim sürecinin çalışma alanı olarak düşünülebilir. Anadil öğretiminin amaçlarına anlama ve anlatma 

etkinlikleriyle ulaşılırken, bu etkinlikler dil bilgisi konularındaki yazım, söyleyiş, sözcük bilgisi, cümle 

kurma v.b. çalışmalarla bütünleşir, gelişir. Yine bu çalışmalar, bir dönüt işlevi görerek öğrencilerin 

konuşma, yazma becerilerinin gelişimini de etkiler.  

Türkçe öğretimi için saptanan bu hedeflerin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde öğrencinin 

çevreyle etkileşimine ve iletişimine bağlıdır. Diğer bir deyişle, etkili bir öğrenme- öğretmenin 

gerçekleşebilmesi için, ortamın iyi düzenlenmesi, öğretim etkinliklerinin iyi desenlenmesi ve öğretmen 

niteliğinin iyi olması gereklidir. Bu bağlamda, öğrencisine bilgi aktarımı yoluyla yeni davranışlar 

kazandırabilmeyi hedefleyen öğretmenin de etkili iletişimci özelliğine sahip olması, öğrencinin de bu 

bilgiyi almaya hazır olması gerekmektedir. Türkçe öğretmeni, araştırıcı, kaynaklara ulaşmayı bilen, 

kaynak ve kitap seçimini iyi yapabilen, Türkçeyi iyi konuşan, hızlı ve etkili okuyan, iyi yazabilen 

öğretmen olmalıdır. Öğrenme büyük ölçüde etkili iletişimin ürünü ise, bunun gerçekleşmesi öğretimi 

gerçekleştirecek öğretmenin dili kullanma becerisiyle ilgilidir diyebiliriz. Bu da Türkçe öğretmenlerinin 

çoğunun ciddi bir şekilde plânlanıp programlanan bir hizmet içi eğitime ile mümkün olacaktır.  

5.1.1. Türkçe Öğretmenlerinin Kişisel Bilgilerine İlişkin Sonuçlar  

• Ankete katılan öğretmenlerin % 59,3’u erkek, % 40,7 ise kadındır. 
• Ankete katılanların % 42,2’si 0–5 yıl, % 30,0’sı 6–10 yıl, % 9, 1’i 11–15 yıl, % 6, 

0’ı 16–20 yıl, % 12, 2’si 21 yıl ve üstü öğretmenlerdir. 
• Araştırmaya katılan öğretmenlerin %51,8’i hizmet içi faaliyete katıldığını, % 39,3’ü 

ise hizmet içi faaliyete katılmadığını belirtmiştir. 
• Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68, 2’si öğretmen mesleği ile ilgili hizmet içi 

faaliyete katıldığını, % 22, 2’si ise katılmadığını belirtmiştir. 
• Alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitime kursuna katılmak isteyenlerin büyük çoğunluğu 

senede bir defa en az eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. 
• Ankete verilen konular dışında almak istediğiniz hizmet içi kursuna drama eğitimi, 

NLP, hızlı okuma teknikleri, tiyatro eğitimi gibi kurslar istemektedirler. 
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5.1.2. Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Sonuçlar 

5.1.2.1. Türkçe Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı 
Öncelikleri 
Tablo 51. 0–5 Yıl Kıdeme Sahip Olan Türkçe Öğretmenlerinin İlk Sırada ihtiyaç 
Duydukları Hizmet İçi Eğitim Konularının Dağılımı 

İhtiyaç Konuları En Çok İhtiyaç Hisseden % 

Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Uygulanışı  95,7 
Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri  87,2 
Çok Yönlü İletişim Araçlarından Yararlanma  87 
Farklı Türlerde Metinler Yazma 85 
Söz Varlığını Zenginleştirme Yöntemleri  82,2 
Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar 69 
 
Tablo 52. 6-10 Yıl Kıdeme Sahip Olan Türkçe Öğretmenlerinin İlk Sırada ihtiyaç 
Duydukları Hizmet İçi Eğitim Konularının Dağılımı 

İhtiyaç Konuları En Çok İhtiyaç Hisseden % 

Ölçme Teknikleri 92,3 
Yazma Becerisini Geliştirme Yolları 91,5 
Diksiyon  90,9 
Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım 90,3 
Etkili İletişim Teknikleri 90 
Çocuk Edebiyatı 87,7 
Konuşma Yöntem ve Teknikleri  84,6 
Öğrencilerin Kendi Yazdıkl. Yazıl. Değer. Yönteml.  82,9 
Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar  79,8 
Konuşmaları Değerlendirme ve Güncelleştirme  77,5 
Dinl. / İzl. Anl., Çöz., Yorumlama ve Güncelleştirme  77,3 
Görsel Okuma  76,4 
Konuşmaya Hazırlık İle İlgili Çalışmalar  73,4 
Okuma Yöntem ve Teknikleri   64,8 

 
Tablo 53. 11-15 Yıl Kıdeme Sahip Olan Türkçe Öğretmenlerinin İlk Sırada ihtiyaç 
Duydukları Hizmet İçi Eğitim Konularının Dağılımı 

İhtiyaç Konuları En Çok İhtiyaç Hisseden % 

Öğrenme Stilleri 92,5 
Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme 91,2 
Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri 89,5 
Çocuk Psikolojisi 89,8 
Etkili Dinleme / İzleme Alış. Kazan. Yöntem.  89,5 
Etkili İletişim Teknikleri 88,6 
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 88,6 
Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri  83,3 
Yazım ve Noktalama 64,8 
Anlatım Bozuklukları 75,7 
Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili Çalışmalar  72,2 
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Tablo 54. 16-20 Yıl Kıdeme Sahip Olan Türkçe Öğretmenlerinin İlk Sırada ihtiyaç 
Duydukları Hizmet İçi Eğitim Konularının Dağılımları 

İhtiyaç Konuları En Çok İhtiyaç Hisseden % 

Değerlendirme Teknikleri 92,3 
Yazma Yöntem ve Teknikleri 88,4 
Yabancı Dil Öğretimi İle Türkçe Öğretiminin Karşılaştırılması  92 
 
Tablo 55. 21 Yıl ve Üstü Kıdeme Sahip Olan Türkçe Öğretmenlerinin İlk Sırada ihtiyaç 
Duydukları Hizmet İçi Eğitim Konularının Dağılımları 

İhtiyaç Konuları En Çok İhtiyaç Hisseden % 

Ok. Metni, Gör. ve İş. Uns. Anl., Çöz.Yor. ve Güncel.  78,9 
Paragrafın Anlam Özellikleri 73,6 
Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel Teriml. 72,6 
Türkçenin Ses Özellikl. ve Ses Bilg. Kavratma Yoll.  67,3 
Cümlenin Anlam Özellikleri 66,7 
Yapı Bilgisi 66,7 
Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar 64,7 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlam Özellikleri  64 
Kelime Türleri 60,7 
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5.1.2.2. Türkçe Alanı ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanlarında İhtiyaç Duyulan 
Hizmet İçi Eğitim Konularının İhtiyaç Duyulma Oranları 

 
Tablo 56. Türkçe Alanı ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanlarında İhtiyaç Duyulan Hizmet 
İçi Eğitim Konularının İhtiyaç Duyulma Oranlarının Dağılımı 

İhtiyaç Konuları İhtiyaç 
Yüzdesi 

Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Uygulanışı  92,3 
Öğrenme Stilleri 88,1 
Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme 86,5 
Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım 85,8 
Diksiyon  85,6 
Yabancı Dil Öğretimi İle Türkçe Öğretim. Karşılaşt.  84,9 
Çocuk Psikolojisi 84,7 
Ölçme Teknikleri 84 
Etkili İletişim Teknikleri 84 
Çok Yönlü İletişim Araçlarından Yararlanma  83,8 
Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri  83,5 
Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri 83,5 
Yazma Becerisini Geliştirme Yolları 82,9 
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 82,7 
Değerlendirme Teknikleri 82,4 
Etkili Dinleme / İzleme Alış. Kazan. Yöntem.  82,3 
Farklı Türlerde Metinler Yazma 81,8 
Çocuk Edebiyatı 81,4 
Yazma Yöntem ve Teknikleri 80 
Öğrencilerin Kendi Yazdıkl. Yazıl. Değer. Yönteml.  79,6 
Söz Varlığını Zenginleştirme Yöntemleri  78,8 
Konuşma Yöntem ve Teknikleri  78,1 
Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri  77,8 
Okuduğu Metni, Görsel ve İşitsel Unsurları Anlama, Çözümleme Yorumlama ve Güncelleştirme  75,7 
Dinleneni / İzleneni Anlama, Çözümleme, Yorumlama ve Güncelleştirme  75,3 
Konuşmaları Değerlendirme ve Güncelleştirme  74,9 
Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar  74,4 
Cümlenin Anlam Özellikleri 74,4 
Görsel Okuma  72,3 
Konuşmaya Hazırlık İle İlgili Çalışmalar  68,1 
Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar 68,0 
Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili Çalışmalar  66,3 
Anlatım Bozuklukları 64,1 
Paragrafın Anlam Özellikleri 63,9 
Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel Teriml. 63,1 
Yazım ve Noktalama 59,1 
Yapı Bilgisi 58,2 
Okuma Yöntem ve Teknikleri   58,7 
Türkçenin Ses Özellikl. ve Ses Bilg. Kavratma Yoll.  58,4 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlam Özellikleri  54,6 
Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar 54,6 
Kelime Türleri 50,8 
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5.1.2.3. Türkçe Alanı ve Meslek Bilgisi Alanlarında Hizmet Süresine Göre En Çok 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları:  

 
Tablo 57. Türkçe Alanı ve Meslek Bilgisi Alanlarında Hizmet Süresine Göre En Çok 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Dağılımı 

İhtiyaç Konuları Hizmet 
Süresi 

En Çok İhtiyaç 
Hisseden % 

Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Uygulanışı  0-5 yıl 95,7 
Öğrenme Stilleri 11-15 yıl 92,5 
Ölçme Teknikleri 6-10 yıl 92,3 
Değerlendirme Teknikleri 16-20 yıl 92,3 
Yabancı Dil Öğretimi İle Türkçe Öğretim. Karşılaştırılması 16-20 yıl 92 
Yazma Becerisini Geliştirme Yolları 6-10 yıl 91,5 
Etkinlik Tabanlı Türkçe Öğretme 11-15 yıl 91,2 
Diksiyon  6-10 yıl 90,9 
Türkçe Öğretiminde Tematik Yaklaşım 6-10 yıl 90,3 
Etkili İletişim Teknikleri 6-10 yıl 90 
Çocuk Psikolojisi 11-15 yıl 89,8 
Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri 11-15 yıl 89,5 
Etkili Dinleme / İzleme Alış. Kazan. Yöntem.  11-15 yıl 89,5 
Etkili İletişim Teknikleri 11-15 yıl 88,6 
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 11-15 yıl 88,6 
Yazma Yöntem ve Teknikleri 16-20 yıl 88,4 
Çocuk Edebiyatı 6-10 yıl 87,7 
Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yöntemleri  0-5 yıl 87,2 
Çok Yönlü İletişim Araçlarından Yararlanma  0-5 yıl 87 
Farklı Türlerde Metinler Yazma 0-5 yıl 85 
Konuşma Yöntem ve Teknikleri  6-10 yıl 84,6 
Dinleme / İzleme Yöntem ve Teknikleri  11-15 yıl 83,3 
Öğrencilerin Kendi Yazdıkl. Yazıl. Değer. Yönteml.  6-10 yıl 82,9 
Söz Varlığını Zenginleştirme Yöntemleri  0-5 yıl 82,2 
Okumaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar  6-10 yıl 79,8 
Ok. Metni, Gör. ve İş. Uns. Anl., Çöz.Yor. ve Güncel.  21 yıl ve üstü 78,9 
Konuşmaları Değerlendirme ve Güncelleştirme  6-10 yıl 77,5 
Dinl. / İzl. Anl., Çöz., Yorumlama ve Güncelleştirme  6-10 yıl 77,3 
Görsel Okuma  6-10 yıl 76,4 
Anlatım Bozuklukları 11-15 yıl 75,7 
Paragrafın Anlam Özellikleri 21 yıl ve üstü 73,6 
Konuşmaya Hazırlık İle İlgili Çalışmalar  6-10 yıl 73,4 
Türkçe ve Edebiyatla İlgili Temel Teriml. 21 yıl ve üstü 72,6 
Dinleme / İzlemeye Hazırlıkla İlgili Çalışmalar  11-15 yıl 72,2 
Yazmaya Hazırlıkla İlgili Çalışmalar 0-5 yıl 69 
Türkçenin Ses Özellikl. ve Ses Bilg. Kavratma Yoll.  21 yıl ve üstü 67,3 
Cümlenin Anlam Özellikleri 21 yıl ve üstü 66,7 
Yapı Bilgisi 21 yıl ve üstü 66,7 
Yazım ve Noktalama 11-15 yıl 64,8 
Okuma Yöntem ve Teknikleri   6–10 yıl 64,8 
Cümleyle İlgili Bilgi ve Kurallar 21 yıl ve üstü 64,7 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlam Özellikleri  21 yıl ve üstü 64 
Kelime Türleri 21 yıl ve üstü 60,7 
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5.2. Öneriler 

1. İlköğretim okulu Türkçe öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim programları 

düzenlenirken onların görüş, istek ve beklentileri göz önüne alınarak düzenlenmelidir.  

2. Aşağıdaki konularda ilköğretim Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitim 

verilmelidir: 

 Türkçe yeni öğretim programı ve uygulanışı konusunda   

 Öğrenme stilleri  

 Etkinlik tabanlı Türkçe öğretimi  

 Türkçe öğretiminde tematik yaklaşım  

 Diksiyon  

 Yabancı dil öğretimi ile Türkçe öğretiminin karşılaştırılması  

 Etkili iletişim teknikleri  

 Çocuk psikolojisi  

 Ölçme teknikleri  

 Etkili iletişim teknikleri  

 Çok yönlü iletişim araçlarından yararlanma  

 Öğrenme - öğretme yöntem ve teknikleri  

 Okuma alışkanlığı kazandırma yöntemleri  

 Yazma becerisini geliştirme yolları  

 Araştırma yöntem ve teknikleri  

 Farklı türlerde (düşünce yazıları bildirme yazıları olay yazıları şiir) metin yazma 

teknikleri  

 Değerlendirme teknikleri  

 Etkili dinleme / izleme alışkanlığı kazandırma yöntemleri  

 Çocuk edebiyatı  

 Yazma yöntem ve teknikleri  

 Öğrencilerin kendi yazdıkları yazıları değerlendirme yöntemleri  

 Okuma yöntem ve teknikleri  

 Konuşma yöntem ve teknikleri  

 Dinleme / izleme yöntem ve teknikleri  

 Okuduğu metni görsel ve işitsel unsurları anlama çözümleme yorumlama ve 

güncelleştirme teknikleri 

 Dinleneni / izleneni anlama çözümleme yorumlama ve güncelleştirme teknikleri  
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 Konuşmaları değerlendirme ve güncelleştirme teknikleri  

 Okumaya hazırlıkla ilgili çalışmalar  

 Görsel okuma  

 Konuşmaya hazırlık ile ilgili çalışmalar  

 Yazmaya hazırlıkla ilgili çalışmalar  

 Dinleme / izlemeye hazırlıkla ilgili çalışmalar  

 Anlatım bozuklukları  

 Paragrafın anlam özellikleri  

 Türkçe ve edebiyatla ilgili temel terimler  

 Yazım ve noktalama  

 Okuma yöntem ve teknikleri  

 Yapı bilgisi  

 Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisini kavratma yolları  

 Cümleyle ilgili bilgi ve kurallar  

 Kelimelerin ve kelime gruplarının anlam özellikleri  

 Cümlenin anlamı  

 Kelime türleri  

 Drama eğitimi,  

 Hızlı okuma teknikleri,  

 NLP  

 Tiyatro eğitimi  

3. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve düzenlenmesinde, eğitim 

fakülteleri ile iş birliği yapılmalıdır.  

4. Üniversitelerin Türkçe öğretmenleri yetiştiren bölümleri, gelişen ve değişen 

çalışmalar doğrultusunda ders programlarını güncellemelidir. 

5. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından öğretmenlerin alanları ile ilgili hizmet içi 

eğitim ihtiyaç analizleri yapılmalıdır. Bu ihtiyaç analizlerini Hizmet İçi Dairesi Başkanlığına 

gönderilmedir. 

6. Hizmet içi kurslarına katılma zorunlu hale getirilmelidir. Öğretmenler kısa 

periyotlarla hizmet içi eğitime alınmalıdır.  

7. Belli hizmet süresini tamamlayan bütün öğretmenler kendi alanlarında hizmet içi 

eğitime alınmalıdır. 

8. Hizmet içi eğitim kurslarına gereksiz katılımları önleyecek tedbirler alınmalıdır. 
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9. Hizmet içi eğitim kurslarında verilen eğitimin verimliliği ve işlerliliği takip 

edilmelidir. 

10. Hizmet içi eğitim kursları sonucunda yapılan sınavlar objektif kriterlere uygun 

olmalı ve sertifika sınav sonucuna göre düzenlenmelidir. 

11. Öğretmenin hizmet içi eğitiminden sonra alacağı sertifika ona mesleğinde 

atamalarda, görevde yükselmede vb. ayrıcalık sağlayıcı nitellikte olmalıdır.  

12. Hizmet içi eğitim verecek öğretim elemanları alanında uzman, donanımlı kişilerden 

olmalı ve yetişkin eğitimi konusunda deneyimli olanlardan seçilmelidir.  

13. Hizmet içi eğitim alacak olanlara daha önceden hizmet için eğitimin amacı 

belirtilmeli ve bu amaç doğrultusunda hazırlıklı gelmeleri sağlanmalıdır. 

14. Hizmet içi kursları tatil anlayışından kurtarılmalıdır. 

15. Kursların daha verimli olması için hizmet içi eğitim kursu düzenleyen meslek 

odaları olmalıdır. Bu odaların verdiği sertifikalar da MEB’in verdiği sertifikalar muadilinde 

olmalıdır. 

16. Hizmet içi kurslarına öğretmenlerin fiili öğretmenlik durumları, hizmet süresi, 

öğretmenlikteki performans durumlarını göz önüne alan kriterler getirilmelidir. 

17. Hizmet içi eğitim kursunun içeriği düzenlenirken bu eğitime katılacak olanlardan ve 

uygulayıcılardan görüş alınmalıdır. 

18. Türkçe öğretiminde birliğin sağlanması için alanla ilgili temel eserler belirlenmeli, 

bu eserler okullara kazandırılmalı ve bu eserlerin Türkçe öğretmenlerinin okuması sağlanmalıdır.  

19. Değişen Türkçe öğretim programlarının paralelinde hizmet içi eğitim kursları 

düzenlenmelidir. 

20. Hizmet içi dairesince her alana yönelik olarak süreli yayınlar çıkarılmasını 

sağlamalıdır. Bu konuda süreli yayınlar desteklenmeli, gelişmelere açık olmaları sağlanmalıdır. 
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EKLER 
Ek-1 

 
 
 
 
 
 
 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN 
HİZMET-İÇİ EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI 

 
 
 

Amaç: Bu araştırmanın amacı; Türkçe öğretmenlerinin meslek bilgisi, alan bilgisi ve 
genel kültür konularında Hizmet İçi eğitime olan ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen 
ihtiyaçların kıdeme göre hangi alanlarda yoğunlaştığının ortaya konmasıdır.   

 
Araştırmada; bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap 

aranacaktır.  
 
1. Türkçe öğretmenleri meslek bilgisi boyutunda hangi konularda Hizmet İçi eğitime 

ihtiyaç duymaktadır?  
 
2. Türkçe öğretmenleri alan bilgisi boyutunda hangi konularda Hizmet İçi eğitime 

ihtiyaç duymaktadır?  
 
3. Türkçe öğretmenleri genel kültür alanında hangi konularda Hizmet İçi eğitime 

ihtiyaç duymaktadır?  
 
4. Türkçe öğretmenlerinin Hizmet İçi eğitim ihtiyaçları, mesleki kıdemlerine göre 

hangi alan ve konularda yoğunlaşmaktadır? 
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ANKET SORULARI 
 
 

I. Bölüm 
 
Kişisel Bilgiler 
 
1.  Cinsiyetiniz.  
 
(   )1. Kadın                 (   )2. Erkek 
 
2.   Görev yaptığınız il:                                           
 
3.  Öğretmenlik mesleğindeki toplam hizmet süreniz.  

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

 
4.  Daha önce alanınız ile ilgili konularda Hizmet İçi eğitim kursuna katıldınız mı? 
  
(   )1. Evet                  (   )2. Hayır 
 
5.  Daha önce mesleğiniz ile ilgili konularda Hizmet İçi eğitim kursuna katıldınız mı? 
  
(   )1. Evet                  (   )2. Hayır 
 
6. Alanınızla ilgili hizmet içi kursuna hangi sıklıkta katılmak istersiniz 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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II. BÖLÜM 

 
Hizmet İçi Eğitim İhtiyacını Belirlemeye Yönelik Konular 
Ankette Hizmet İçi eğitime ihtiyaç duyulabilecek konular ve alt başlıkları verilmiştir. 

Bunlara ilişkin olarak Hizmet İçi eğitime ne ölçüde ihtiyaç duyduğunuzu (X) ile işaretleyiniz.  

HİZMET İÇİ EĞİTİME İHTİYAÇ DUYULABİLCEK 
KONULAR 

İHTİYAÇ 
DERECESİ 

Çok Kısmen Hiç 
OKUMA 
1. Okumaya hazırlıkla ilgili çalışmalar (   )   (   )   (   ) 
2. Okuma yöntem ve teknikleri (   )   (   )   (   ) 

3. Okuduğu metni, görsel ve işitsel unsurları anlama, çözümleme 
yorumlama ve güncelleştirme (   )   (   )   (   ) 

4. Okuma alışkanlığı kazandırma yöntemleri (   )   (   )   (   ) 
5. Söz varlığını zenginleştirme yöntemleri (   )   (   )   (   ) 
6. Görsel okuma (   )   (   )   (   ) 

DİNLEME / İZLEME 
7. Dinleme / İzlemeye hazırlıkla ilgili çalışmalar (   )   (   )   (   ) 
8. Dinleme / İzleme yöntem ve teknikleri (   )   (   )   (   ) 

9. Dinleneni / İzleneni anlama, çözümleme, yorumlama ve 
güncelleştirme (   )   (   )   (   ) 

10 Etkili dinleme / izleme alışkanlığı kazandırma yöntemleri (   )   (   )   (   ) 

KONUŞMA 
11 Konuşmaya hazırlık ile ilgili çalışmalar (   )   (   )   (   ) 
12 Konuşma yöntem ve teknikleri (   )   (   )   (   ) 
13 Diksiyon (   )   (   )   (   ) 
14 Konuşmaları değerlendirme ve güncelleştirme (   )   (   )   (   ) 
15 Çok yönlü iletişim araçlarından yararlanma (   )   (   )   (   ) 

YAZMA 
16 Yazmaya hazırlıkla ilgili çalışmalar (   )   (   )   (   ) 
17 Yazma yöntem ve teknikleri (   )   (   )   (   ) 

18 Farklı türlerde (düşünce yazıları, bildirme yazıları, olay yazıları, 
şiir) metinler yazma (   )   (   )   (   ) 

19 Yazma becerisini geliştirme yolları (   )   (   )   (   ) 
20 Öğrencilerin kendi yazdıkları yazıları değerlendirme yöntemleri (   )   (   )   (   ) 

DİL BİLGİSİ 
21 Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisini kavratma yolları (   )   (   )   (   ) 
22 Yazım ve noktalama (   )   (   )   (   ) 

23 Kelimelerin (sözcük ve kelime gruplarının anlam özellikleri 
(Kelimede anlam) (   )   (   )   (   ) 

24 Cümlenin anlam özellikleri (Cümlede anlam) (   )   (   )   (   ) 
25 Kelime türleri (Sözcük türleri) (   )   (   )   (   ) 
26 Cümleyle ilgili bilgi ve kurallar (Cümle bilgisi) (   )   (   )   (   ) 
27 Anlatım bozuklukları (   )   (   )   (   ) 
28 Yapı bilgisi (Kelimede biçim) (   )   (   )   (   ) 
29 Paragrafın anlam özellikleri (Paragraf bilgisi) (   )   (   )   (   ) 
30 Türkçe ve edebiyatla ilgili temel terimler (   )   (   )   (   ) 
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GENEL 
31 Çocuk Edebiyatı (   )   (   )   (   ) 
32 Yabancı dil öğretimi ile Türkçe öğretiminin karşılaştırılması (   )   (   )   (   ) 
33 Etkili iletişim teknikleri (   )   (   )   (   ) 
34 Çocuk psikolojisi (   )   (   )   (   ) 
35 Türkçe öğretiminde tematik yaklaşım (   )   (   )   (   ) 

Öğretim İlke ve Yöntemleri 
36 Türkçe yeni öğretim programı ve uygulanışı (   )   (   )   (   ) 
37 Öğrenme - öğretme yöntem ve teknikleri (   )   (   )   (   ) 
38 Etkili iletişim teknikleri (   )   (   )   (   ) 
39 Öğrenme stilleri (   )   (   )   (   ) 
40 Etkinlik tabanlı Türkçe öğretme (   )   (   )   (   ) 
41 Araştırma yöntem ve teknikleri (   )   (   )   (   ) 

Ölçme ve Değerlendirme 
42 Ölçme teknikleri (   )   (   )   (   ) 
43 Değerlendirme teknikleri (   )   (   )   (   ) 

 
 

c) Ankette verilen konular dışında almak istediğiniz Hizmet İçi eğitim kursu varsa lütfen 
bu bölümde belirtiniz.  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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