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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

Hizmet içi eğitim, kamu görevlilerinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini 

artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirme amacıyla kurum içinde ya da 

kurum dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir ( Tutum, 1979). 

Hizmet içi eğitim etkinlikleri, personelin eğitim ihtiyacını karşılamak ve kurumun 

saptanmış olan amaçlarına ulaşmada emek faktöründen beklenen verimliliği elde etmek üzere 

planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kurumlarda hizmet içi eğitim genellikle bireye işiyle ilgili 

bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak amacı ile yapıldığından meslekî eğitim niteliği 

taşımaktadır. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için kurumun, bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini 

dengeli olarak karşılaması gerekmektedir (Taymaz, 1992). 

Öğretmen farklı kaynakları kullanarak sürekli kendini geliştirmek durumundadır. 

Çağdaş toplumun öğretmeni; sorun çözebilen, teknolojiyi kullanabilen, öğrenci ve velisi ile 

olumlu ilişki kurabilen, sınıfın ve okulun tüm imkânlarını kullanarak aktif öğrenme ortamına 

dönüştürebilen, en önemlisi de sürekli öğrenmeyi bir ilke olarak benimseyen ve bu 

çerçevedeki tüm rolleri üstlenerek, toplumun çok yönlü gelişmesine katkıda bulunabilen bir 

profesyonel olmak durumundadır (Oktay, 1998). Hizmet içi eğitim; öğretmenler için önemli 

ve faydalı bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 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. Bununla beraber; öğretmenlerin hizmet içi eğitime isteklendirilmesi, hizmet 

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

içi eğitiminde bakanlık ile üniversiteler arasında sürekli bir iş birliği sağlanması, hizmet içi 

eğitime alınan öğretmenlerin barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapının 

hazırlanması bu eğitim başarısını arttıracaktır (ÖYEGM, 1998) .  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin; mesleki doyumlarını ve hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarını farklı değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır  
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Bu genel amaca bağlı olarak aşağıda verilen alt amaçlar üzerinde durulacaktır.  

1. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları görev yapılan okul türü, görev süresi, 

eğitim düzeyi, görev yapılan okulların bulundukları yer, çalışma statüleri ve katıldığı 

hizmet içi eğitim sayısına göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları görev yapılan okul türü, 

görev süresi, eğitim düzeyi, görev yapılan okulların bulundukları yer, çalışma statüleri 

ve katıldığı hizmet içi eğitim sayısına göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim hakkında genel düşünceleri nelerdir? 

 

1.3. Denenceler 

Araştırmanın alt problemlerine bağlı olarak aşağıdaki denenceler sınanacaktır:  

1.0. Okul öncesi öğretmenlerinin özlük niteliklerinin mesleki doyumlarına etkisi ile ilgili 

olarak; 

1.1.1. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları, görev yaptığı okul türüne göre 

anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

1.1.2. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları, görev yaptığı görev süresine göre 

anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.   

1.1.3. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları, çalışmakta olduğu okulun 

bulunduğu yere göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.   

1.1.4. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları, çalışma statüsüne göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermektedir.   

1.1.5. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları, eğitim düzeyine göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermektedir.   

1.1.6. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları, çalıştığı tarihten itibaren katıldığı 

hizmet içi eğitim sayısına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

2.0. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı ile ilgili olarak; 
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2.1.1. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı görev yaptığı okul türüne 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

2.1.2. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı görev yaptığı görev süresine 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.   

2.1.3. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı, çalışmakta olduğu okulun 

bulunduğu yere göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.   

2.1.4. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı çalışma statüsüne göre 

anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.   

2.1.5. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı eğitim düzeyine göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermektedir.   

2.1.6. Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı, çalıştığı tarihten itibaren 

katıldığı hizmet içi eğitim sayısına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Hizmet içi eğitim, bir işyerinde çalışan kişilerin, işin gereği olan yeterlikleri 

kazanması için eğitilmesidir. Eğitim sisteminin genel nitelikte verdiği eğitimin eksik 

yönlerini, hizmet içi eğitim tamamlar. Bir işin gerektirdiği nitelikler, değişen teknolojiye göre 

sürekli değişme içinde olduğundan iş yerinde çalışan bir kişinin de işyerinden ayrılıncaya 

kadar eğitim içinde olması gereklidir. Çağımızda hizmet içi eğitimin gerekliliğine ihtiyaç 

duymayan, bu tür eğitimi yapmayan kuruluş yok gibidir (Açıkalın, 1991). 

Öğretmen açısından hizmet içi eğitimin yararları, o öğretmeni hizmete yatkın kılmak, 

o öğretmenin moralini yükseltmek, o öğretmeni üst kademede sorumluluk mevkilerine 

hazırlamak, o öğretmenin gizli kalmış yeteneğinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak ve o 

öğretmen ile yönetici arasında anlaşma olanağını geliştirmek olarak belirtilmektedir (Şen, 

2003).  

Değişen ve gelişen dünya şartları çerçevesinde geleneksel öğretmen ve öğrenci anlayışı da 

değişmektedir. Artık öğretmen bilginin biricik kaynağı olmaktan, öğrenci de bilginin edilgen bir 

alıcısı olmaktan çıkmaktadır. Buna bağlı olarak klasik okul anlayışı da değişmekte ve okul 
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bilginin sürekli olarak yeniden üretildiği, öğretmen ve öğrencinin de bilginin üretilmesi sürecinde 

aktif olarak rol üstlendiği bir kuruma dönüşmektedir. Buna göre öğretmenin okuldaki temel rolü; 

öğrenmeyi ve bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olarak tanımlanabilir. (Şişman ve Turan, 

2001). 

Öğretmenin bu rollerinin yanı sıra birey olarak mutlu ve doyumlu bir yaşam 

sürdürmesinin önce kendisine sonra çevresine ve topluma doğru yayılan olumlu yansımaları 

olacağı kabullenilmektedir. Bireyin olumlu bir kişilik geliştirebilmesi; bireyin çalışmasına 

diğer bir deyişle ürün vermesine ve yaptıklarından doyum sağlamasına bağlıdır. Ancak 

mesleki doyuma ulaşmadan psikolojik olarak sağlıklı bir yaşam söz konusu değildir (Aslan, 

1992). 

Bu bağlamda, okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının ve mesleki 

doyumlarının yaşamında ve mesleğinde üstlendiği roller açısından önem taşıdığı 

düşünülmektedir.  

 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma bulguları, 2010-2011 eğitim- öğretim yılında Uşak İli merkez ilköğretim 

okullarına bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi 

öğretmenlerinden alınan verilerle sınırlıdır.  

 

1.6. Tanımlar 

Mesleki Doyum: İş görenin işini veya iş yaşamını değerlendirmesi sonucunda duyduğu 

haz ya da ulaştığı duygusal doyumdur(Akçamete, Kaner ve Sucuoglu, 2001). 

Hizmet İçi Eğitim: Bir kurumda çalışan bireyin sahip olduğu nitelikler ile yaptığı işin 

gerektirdiği nitelikler arasındaki farkı gidermeyi ve istenen nitelikleri bireye kazandırmayı 

hedefleyen eğitimdir (Budak, 1998). 

Mesleki Yeterlik: Bir kişiye belirli bir rolü oynayabilme gücü kazandıran özelliklerin 

varlığı ve ya bu rolü oynayabilmesini engelleyen özelliklerin yokluğudur (Bursalıoğlu, 1981). 
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Alanda Yeterlilik: Bir kişinin belli bir makamın görevlerini yerine getirebilmesi için 

göstermesi gereken yeterlikleri kapsayan alandır (Bursalıoğlu, 1981). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları ve Hizmet İçi Eğitiminin 

Kavramsal Çerçevesi ve Konu İle İlgili Araştırmalar 

 

2.1. OKULÖNCESİ EĞİTİM  

2.1.1. OKULÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ 

0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin hızlı olduğu 

dönemlerdir. Çocuğun günlük yaşama uyumu bu dönemde başlar. Çocuğun karşılanması 

zorunlu sosyal ve psikolojik gereksinimleri vardır. Çocuğun gereksinimleri ve uyumu rastgele 

yaşantılara bırakılırsa uyum sorunları yaşam boyu sürecektir. İyi bir okulöncesi eğitim 

çocuğun yaşama uyum sağlamasına yardım eder. Okul öncesi eğitim kurumları bu özellikler 

için fiziki ve sosyal çevreyi hazırlar (Türkoğlu, 1994).   

Yılmaz (1991)’a göre, “okulöncesi eğitimi, Türk Milli Eğitim sistemi içinde, onu 

düzenleyen temel ilkeler çerçevesinde ve Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda her 

çocuğun kendi özellik ve yeteneklerine uygun olarak, her yönden gelişmesini sağlayan ve 

ilköğretime hazırlayan düzenli bir eğitimdir”.  

Okul öncesi dönem denildiğinde akla ilk gelen yaş aralığı 0-7 veya 0-6 yaşlardır. 

İlköğretime başlamadan önceki bu yıllar aslında okul dışı bir eğitimi vurgulamaktan ziyade, 

ilköğretim öncesi eğitimi kapsamaktadır. Mialeret, okul öncesi eğitimin, çocuğun doğumdan 

ilkokula girişine kadar olan yaşam sürecindeki eğitim olduğunu vurgulamıştır (Başal, 1998). 

Okul öncesi eğitim, mecburi öğrenim çağına gelmemiş olan çocukların, zihinsel, 

duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, 

yeteneklerin gelişmesine yardım eden, onları ilkokula hazırlayan ve temel eğitim bütünlüğü 

içinde yer alan bir eğitim devresidir (Demir, 2001).  

Oktay (1993)’a göre , “okulöncesi eğitim en geniş anlamında çocuğun doğumundan 

ilköğretime başlayıncaya kadar geçen süre içindeki tüm eğitimsel etkinlikler okul öncesi 

eğitim diye adlandırılabilir. Daha dar anlamında ise okul öncesi eğitim terimi, 3-5 yaşları 

arasındaki çocukların düzenli bir programla eğitildikleri kurumlardaki eğitim için 

kullanılmaktadır”.  
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Okulöncesi eğitim; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar 

geçen sıfır altı yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok 

önemli bir yeri olan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin 

büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğin şekillendiği “Erken Çocukluk Çağı” diye 

de adlandırılan gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral vd.,2001). 

Konaklı (1992)’ya göre, “okulöncesi eğitim, çocukların ilköğretime başlamalarından 

önceki dönemde, zihinsel, duygusal, kültürel, bedeni ve sosyal gelişmesini içine alan, yaş ve 

yetenek özelliklerini de dikkate alarak yapılan planlı ve programlı eğitimdir”. 

 Okulöncesi eğitim; çocuğun doğumu itibariyle altı yaşına kadar olan zaman dilimi 

içinde (0-72 ay), çocuğun tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, duygusal-sosyal, fiziksel, psiko-

motor, kişisel) desteklemeye yönelik, gelişimsel özelliklerine ve bireysel farklılıklarına 

uygun, mevcut potansiyelini ortaya çıkarmasını, geliştirmesini ve kendini ifade etmesini 

amaçlayan, ilköğretimin gerektirdiği zihinsel ve duygusal-sosyal yeterliklere ulaşmasını, diğer 

bir deyişle ilköğretime hazırlığını sağlayan, çocuğun bulunduğu toplumun kültürel değerlerini 

tanımasını, benimsemesini ve topluma uyumunu gözeten, tüm bunlar için uygun ve uyarıcı bir 

çevre olanağı sunan, bir okul öncesi eğitim kurumunda, ailede ya da alternatif programlarda 

verilen sistemli ve planlı bir eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Turaşlı, 2008). 

Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş 

çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi 

üstlenmiştir (Senemoğlu, 1994).  

Çocuğun kendisine olan güven duygusunu geliştirmek, yaşadığı toplum yapısında 

alacağı yeri ve yükleneceği sorumlulukları öğretmek, kişiliğini ve özel yeteneklerini 

geliştirmek, yarının mutlu insanlarını yaratmak okulöncesi eğitimle mümkündür (Acun ve 

Erten, 1993). 

 Okul öncesi dönem çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle iletişim 

kurmaya istekli olduğu, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına 

uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir (Şahin, 2005). Çocuğun 3-

6 yaşları arasında, günlük yaşama sağlıkla uyumu, karşılanması gereken sosyo-kültürel ve 

psikolojik gereksinimleri ve bu hususların tesadüfî yaşantılara bırakılmasının zararları 

üzerinde durulduğunda okulöncesi eğitimin önemi daha da belirgin bir hal alır (Varış, 1989). 
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4-6 yaş dönemi çocuklar için zihin yeteneğinin çok hızla geliştiği, eğitim bakımından 

çok önemli olduğu bir çağdır. Bu yüzdendir ki batı ülkelerinde bu çağda yapılacak eğitime 

ağırlık verilmekte ve zorunlu eğitim okulöncesi eğitimi de kapsayacak şekilde gelişmektedir. 

Yurdumuzda aileler arasındaki bölge, seviye, çevre farklılıkları dikkate alınırsa konu daha da 

önem kazanır (Kantarcıoğlu, 1998). 

Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar, 

çocukların okul öncesi yaşlarındaki yaşantılarını daha ileriki yıllarda zihin, beden, duygu ve 

sosyal gelişimlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

bu yaşlarda verilen eğitimin, çocuğun yeteneklerinin gelişmesinde çok önemli payının olduğu 

da bilinen bir gerçektir (Yangın,1991).   

 Bu bakımdan tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi, bilimsel ve sistematik bir 

organizasyon ile yönlendirilmesi gereken okul öncesi eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin 

en can alıcı noktasıdır (Sevinç, 2003). 

 

2.1.2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENİ VE ÖNEMİ 

Öğretmen, eğitim sisteminin başta gelen öğelerindendir. Eğitim sisteminin başarısı, 

temelde, onu işletecek olan öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. 

“Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üstünde hizmet üretemez. 

Bundan dolayı, “bir okul ancak içindeki öğretmen kadar iyidir” denilebilir” (Kavcar, 1988). 

Öğretmen, öğrencileri birey olarak gören, değer veren, sosyal ve kültürel 

farklılıklarını, ilgi ve isteklerini dikkate alarak en iyi şekilde öğrenme, gelişme ve hedeflerine 

ulaşmada rehberlik eden kişidir. Öğrencilerinde geliştirmek istediği davranışları önce kendi 

davranışlarıyla ortaya koyarak model olur. Kendini yenilemesine ve geliştirmesine yardım 

edecek fikir ve bilgilere açıktır. Bu konuda diğer öğretmen arkadaşları, idareci ve 

uzmanlardan yardım alarak kendini ve kurumunu sürekli yenilemeye çaba sarf eder (Öztürk, 

2006). 

Okulöncesi çocuğunun yaşamında en önemli unsur çevresindeki kişilerdir. Bu nedenle 

okulöncesi öğretmeni, ana ve babasından sonra çocuk için en önemli kişidir. Günün büyük bir 

bölümünü öğretmenle birlikte geçiren okulöncesi çocuğu, öğretmenini örnek olarak alıp onu 

taklit eder; kişiliğini, hemen hemen bütünüyle benimser. İşte bunun içindir ki okulöncesi 
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öğretmeninin insancıl özellikler açısından bazı belirli özelliklere sahip olması gerekir 

(Ulcay,1983).  

Hayatta elde edilen ve edinilecek olan başarılarda insanın kişisel özellikleri büyük bir 

rol oynar. Bu bakımdan öğretmen: 

a) Öğrencilerine ve çevresine karşı daima samimi olmalı, onların saygı, sevgi ve 

güven duygularını kazanmalıdır. 

b) Düzgün bir anlatıma sahip, sabırlı, hoşgörülü, sözüne güvenilir, ruh ve beden 

yapısı bakımından sağlıklı, sade, temiz ve iyi giyimli olmalı, çevresinde ve 

öğrencilerin arasında kişilik ve davranışları ile örnek teşkil etmelidir.  

c) Öğretme ve öğrenmeye istekli, mesleğini ve çocukları seven bir kişiliğe sahip 

olmalıdır (Sezgen vd., 1990).  

Okul öncesi çağındaki çocuklara, istenilen davranışlar birçok etkinliğe katılmaları ile 

kazandırılabilir ve yine bu etkinliklerle pek çok kavramın oluşması sağlanabilir. Öğretmenin 

görevi amaçlar doğrultusunda planlayacağı bu etkinliklerde çocuklara rehberlik yapmaktır 

(Demiral, 1993).  Öğretmenden beklenen yeterlilikler öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin 

bilgi, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, öğrencilerin gelişimi ve onların 

öğrenmelerine ilişkin bilgi, öğretim ve iletişim becerileri olarak açıklamıştır (Yeşilyaprak, 

2002).  

 Tüm öğretmenler kutsaldır, iyiyi, güzeli doğruyu öğretirler. Ancak okul öncesi 

öğretmeninin bir farkı vardır. İnsan kişiliğinin temelinin atıldığı yılların okul öncesi dönem 

olması, bu dönemde çocuğa şekil veren, iyiye doğruya, güzele yönelten, yeteneklerini 

keşfeden okul öncesi öğretmeninin önemini ortaya koyar (Acun ve Erten,1993).  

 

2.2. HİZMET İÇİ EĞİTİM 

2.2.1. Hizmet İçi Eğitimin Tanımı ve Önemi 

Hizmet içi eğitim;  kamu ve ya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan her kademedeki 

personelin, işe başlamalarından emekli oluncaya kadar verimliliklerini arttırmak, bilgi ve 

becerilerini tazelemek, yeni durumlara uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak 

amacıyla yapılan eğitimdir (MEB, 1988). 
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Hizmet içi eğitim bir kurumda çalışan bireyin sahip olduğu nitelikler ile yaptığı işin 

gerektirdiği nitelikler arasındaki farkı gidermeyi ve istenen nitelikleri bireye kazandırmayı 

hedefleyen eğitimdir (Budak, 1998).  

Hizmet içi eğitim bir bakıma iş başında yapılan bir eğitim olduğu için, memurların, 

amirlerinin gözetim ve denetimi altında işlerini “yaparak” ve “tecrübe” ederek daha iyi 

öğrenecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle hizmet içi eğitim, hem yöneticiler hem personel 

hem de örgüt açısından önem göstermektedir (Tortop, 1994). 

Hizmet içi eğitimin yönetici yönünden faydaları şunlardır: 

 Yetişmiş personelin hata yapma oranı minimum seviyeye düşer ve iş verimi artar. 

 Yöneticinin denetleme imkânını artırır. 

 Yöneticinin işte güçlüklerle karşılaşma oranı azalır ve gereksiz ayrıntılarla uğraşması 

engellenerek ana sorunlarla uğraşma imkânı sağlanır. 

Hizmet içi eğitimin personel yönünden faydaları şunlardır: 

 Yetişmiş olan personelin kendisine olan güvenini artarak geleceğe güvenle bakmasını 

sağlar. 

 İşte yükselme imkânını artırır. 

 Personelin işleri tam zamanında, eksiksiz ve kusursuz yapmaları onların işten zevk ve 

heyecan duymalarını sağlar, motivasyonlarını artırır. 

 Yaptıkları işlerini amirleri tarafından beğenilmesi neticesinde çalışma saatleri çabuk 

ve eğlenceli geçer, sıkıcı olmaz. 

 Yetişmiş personelin bakış açısı genişler, ortama uyumu kolaylaşır, işe yatkınlığı artar 

ve ona huzurlu çalışma imkânı sağlar. 

 

2.2.2. Hizmet İçi Eğitimin Özellikleri 

Taymaz (1997)’a göre hizmet içi eğitimin özellikleri şöyle sıralanmaktadır:  

1. Hizmet içi eğitim programları hazırlanırken, personelin yetenekleri ve yeterlilikleri, 

öğrenim durumları, işteki özgeçmişleri göz önüne alınır. 

2. Hizmet içi eğitim programları, katılan personelin psikolojik ve sosyolojik 

gereksinmelerine, beklentilerine uygun biçimde düzenlenmelidir. 
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3. Kurumda her alan ve kademede çalışan personelin yetiştirilmesi için öğretim 

programları birey ve birimler arası ilişki ve işbirliğini sağlayacak şekilde düzenlenir. 

4.  Kısa sürede uygulamalı olarak yürütülecek öğretim programları, bireyleri hizmet içi 

eğitimin gerekliliğine ve yararına inandıracak ve kanıtlayacak şekilde hazırlanır. 

5. Hizmet içi eğitim programları iş veya hizmetin gerektirdiği davranış değişikliği veya 

yeni davranışlar kazandırabilecek nitelikte hazırlanır ve uygulanır. 

6. Hizmet içi eğitim için öğretim yöntemi ve araçları personelin durumu ve kurumun 

olanakları göz önünde tutularak saptanır. 

7. Hizmet içi eğitim, personelin yeteneklerini geliştirmesine, moralini yükseltmesine ve 

kurum içinde üst pozisyonlara ilerlemesine olanak sağlar. 

8. Hizmet içi eğitimin amaçları saptanırken, plan hazırlanır ve uygulanırken kurumun 

amaç ve politikası göz önünde tutulur ve uygun olmasına önem verilir. 

9. Hizmet içi eğitim, kurumda üretilen mal veya hizmetin kalitesini yükseltmesine, 

verimliliğin arttırılmasına, hata ve kazaların azaltılmasına yardımcı olur. 

10. Hizmet içi eğitim, kurum içinde iletişimi, işbirliğini ve koordinasyonu sağlar, 

yönetimde karşılaşılan güçlükleri azaltır. 

 

2.2.3. Hizmet İçi Eğitimin Genel Amaçları 

Milli Eğitim Bakanlığında gerek öğretmenlere gerekse öteki çalışanlara yönelik hizmet 

içi eğitim uygulamalarının genel amaçları şöyle sıralanabilir (MEGSB, 1988):  

 Hizmet öncesi eğitimden geçerek gelen personelin kuruma uyumunu sağlama 

 Personele Türk Milli Eğitiminin, okulun, derslerin amaçlarını bir bütünlük içinde 

kavrama ve yorumlamada ortak görüş, uygulamada birlik kazandırma 

 Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlama 

 Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi beceri ve davranışları 

kazandırma. 

 Personelin mesleki yeterlilik ve anlayışlarını geliştirme. 

 İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini sağlama. 

 Türk Milli Eğitim politikasını algılamada bütünlük kazandırma. 

 Eğitime ilişkin temel ilke ve teknikleri uygulamada birlik sağlama. 

 Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olma. 
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Hizmet içi eğitimin genel olarak amaçları şu şekildedir; 

1. Verimliliği yükseltmek, 

2. Performansı artırarak çalışanların güdülenmesini artırmak, 

3. Personeli üst kadrolara hazırlayarak eleman ihtiyacını örgüt içerisinden sağlamak, 

4. İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikayetleri ve hataları azaltmak 

5. Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak 

6. Örgün yapısını, dış çevreden gelen değişmelere karşı esnek hale getirmek, 

7. Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak 

8. Örgütün bakım ve onarım giderlerini azaltmak 

9. İşe geç kalma ve devamsızlıkları azaltmak 

10. Yöneticilerin denetim ve görev yüklerini azaltmak (Canman, 1995). 

Taymaz (1997) hizmet içi eğitimin ilköğretim öğretmenlerine uygulanması ile 

ulaşılması istenen amaçları söyle sıralamaktadır: 

10.1. Hizmet öncesi eğitimden gelen ilköğretim öğretmenlerinin sisteme uyumunu 

sağlamak, 

10.2. Personele, Türk Milli Eğitimin, okulun ve derslerin amaçlarını bir bütünlük 

içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş ve uygulamada birlik 

kazandırmak, 

10.3. Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi eğitimin yetersizliklerini 

tamamlamak, 

10.4. Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve 

tutumları kazandırmak, 

10.5. İstekli ve yetenekli personelin mesleklerinde ilerlemeleri ve yükselmeleri için 

olanak sağlamak, 

10.6. Değişik eğitim alanları için yan geçişler sağlayacak geliştirme ve tamamlama 

eğitimi yapmak. 

 

2.2.4. Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri 

Milli Eğitim Bakanlığı 765 no’ lu Tebliğler Dergisi (1994) Hizmet içi Eğitim 

yönetmeliğinde Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ve Kalkınma Planlarının eğitimi 

hedefleri doğrultusunda, Bakanlığın her kademesinde görevli personelin eğitimi amacıyla 
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yapılan hizmet içi eğitimin hedeflerine ulaşmak için uyulacak ilkeler aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır: 

a. Eğitimin sürekli olması, 

b. Personelin eğitim ihtiyacına uygun programların düzenlenmesi, 

c. Her amirin, mahiyetinde çalışan personelin eğitime gönderilmesinden ve 

yetiştirilmesinden sorumlu olması, 

d. Personelin iş başı eğitimine önem ve ağırlık verilmesi, 

e. Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak bütün personele fırsat 

eşitliği sağlanması, 

f. Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin 

gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması, 

g. Hizmet içi eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, 

h. Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarla işbirliği yapılması, 

i. Hizmet içi eğitime katılan personelin başarısının izlenmesi 

Hizmet içi eğitimin ilkeleri bu alanda yapılacak çalışmalara ve gelişmelere rehberlik 

eder. Eğitim çalışmaları hazırlanırken bazı ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Hizmet içi 

eğitim çalışmaları hazırlanırken katılımcıların yetenekleri, beklentileri ve gereksinimleri göz 

önüne alınır. Eğitimin, kurumun amaçları doğrultusunda ve sürekli olmasına, personelin 

ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmasına dikkat edilir. Personelin iş başında eğitilmesine 

önem verilir. Hizmet içi eğitimde en önemli ilke bu eğitimden yararlananlara fırsat eşitliği 

sağlanmasıdır. Eğitim programlarının etkinliği, uygulama sonrasında değerlendirilmelidir. 

Değerlendirmedeki amaç sonraki eğitim programlarının daha nitelikli olmasını sağlamaktır. 

Uygulanan programlarda eksiklikler varsa giderilmeli, yeni eğitim programları 

geliştirilmelidir. Hizmet içi eğitim çalışmaları hazırlanırken kamu kurumları özel kuruluşlarla 

işbirliği içinde olmalıdır. Katılımcıların çalışmaları izlenmeli, başarıları değerlendirilmelidir 

(Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, 1995; Taymaz, 1997). 

 

2.2.5. Hizmet İçi Eğitimin Aşamaları 

Efe (2001)’nin yapmış olduğu araştırmada kurumlarda yapılan eğitim faaliyetlerinin 

planlanması ve düzenlenmesi için gerekli sistem yaklaşımları ve sistem öğeleri incelenmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, etkin eğitim için sistemli yaklaşım öğeleri; kurum amaçlarına 

yönelik olarak çalışanların performansının ve çalışma koşullarının incelenmesi, ihtiyaç 

duyulan bilgi ve becerileri esas alan bir eğitim programının tasarlanması, eğitim programı 
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doğrultusunda çalışanlara uygun kurs ve seminer materyalleri hazırlanması ve uygun eğitim 

yöntemleri ile uygulanması, bu eğitim programının da sonucunun değerlendirilmesi olarak 

belirlenmiştir. Eğitim çalışmasının hazırlanması için, Eğitim ihtiyacının Analizi, Tasarım, 

Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme aşamalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini 

belirtmiştir.  

 

2.1.7.1. Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Saptanması 

Çağımızda yaşanmakta olan sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve sürekli 

değişmeler personelin bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Hizmet içi 

eğitim ihtiyacı bir kurumda çalışan kişi için, işin yerine getirilmesinde bilgi, beceri, tutum ve 

davranış bakımından duyulan eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanmıştır. Bunun 

yanında hizmet öncesinde öğrenilen bir takım eksik bilgi ve davranışlar, çalışma yaşamında 

birey ve örgütleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzlukları gidermek için de hizmet 

içi eğitime ihtiyaç vardır (İshakoğlu, 2007).  

İnsan kaynaklarına yapılan yatırımın giderek önem kazanması, örgütlerin kendi 

personeline sürekli eğitim verme zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Okula dayalı gelişme 

yaklaşımı bireyin ve okulun ihtiyaçlarını birlikte ele almayı gerektirmektedir (Saban, 2000).  

Kurumlardaki hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının sebepleri iki türlüdür. Birincisi görünür 

(kurumda yeni personel tayini, görevdeki değişme, araç ve gereçlerdeki yenilikler, personelin 

üst göreve hazırlanması vb.)ihtiyaçlardır. Bunlar araştırmalara ihtiyaç duyulmadan açık seçik 

görülebilmektedir. Durumun eğitim ihtiyaçları tespit edilirken görünür ihtiyaçların göz 

önünde bulundurulması, giderilmesi için programlar hazırlanması ve uygulanması gerekir. 

İkincisi görünmez (işlerin istenilen süre ve kalitede yapılamaması, haberleşme ve moral 

bozukluğu, görevlere karşı isteksizlik vb.) ihtiyaçlardır. Görünmez ihtiyaçların tespitinde 

araştırma yapılması gerekirken, kurumlarda bilimsel metot ve teknikleri kullanarak araştırma 

yerine görüş ve düşüncelere dayalı çeşitli metotların kullanıldığı ortaya çıkmaktadır 

(Sakarya,1994). 

 Öncelikle her çalışanın dosyasında bir eğitim izleme formu bulunmalıdır. Özel olarak 

geliştirilecek bu forma kişinin aldığı eğitimler kayıt edilmelidir. 

 En az yılda bir kez eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik anket uygulamaları 

yapılmalıdır. Yıllık eğitim planlaması çerçevesinde yapılan anket çalışmasında her 

kademedeki çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim programları belirlenir. 
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 Eğitim ihtiyacı belirlenirken katılımcıların bireysel farklılıklara sahip oldukları gerçeği 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Yeniden yapılanma çalışmaları ve benzeri durumlarda da eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesi yoluna gidilir. 

 Özellikle kurumdaki teknolojik bir yenilik, alt yapı değişikliği de eğitime ihtiyaç 

duyuracaktır. 

 Kurum yönetiminde eğitim planları yıllık hazırlanır ve yıl içinde uygulanır. Ancak 

hızlı bilgi artışının yaşandığı günümüzde, eğitim her yerde, her zaman uygulanması 

gereken bir etkinlik haline almıştır. 

 Performans değerleme sonuçları da eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan 

önemli verileri içerir. Dolayısıyla performans değerleme çalışmaları sonundaki 

verilerin bu amaçla da değerlendirilmesi gereklidir. 

 Eğitim ihtiyacının saptanmasında katılımcıların yoğun biçimde belirledikleri 

konulardan hareket edilmelidir. 

 Çalışanların, eğitim ihtiyacının belirlenmesi sürecine bizzat katılmaları daha sonra 

yapılacak eğitim çalışmalarına isteyerek katılımları, yararlanmaları, etkilenmeleri, 

benimsemeleri bakımından yararlı olacaktır. 

 Eğitim ihtiyacının oluşumunda hangi düzeyde olursa olsun rutin uygulamaların önemli 

etkisi vardır. Eğitim ihtiyacı gereksiz rutin uygulamaları gidermeye yönelik olmalıdır. 

 Bir üst kademeye yükselecek veya görevi değiştirilecek personelin hizmet içi eğitim 

ihtiyacı: Yükseltme veya tamamlama türü eğitim programı hazırlamak üzere gelecekte 

yapılacak işin gerektirdiği yeterlilikler ile kazandırılmış olan yeterlilikleri arasındaki 

farkın belirlenmesidir (Fındıkçı, 2006).  

 

2.1.7.2. Hizmet İçi Eğitimin Planlanması 

Her eğitim programında olduğu gibi, hizmet içi eğitim programında da ihtiyaçların 

belirlenmesi sonrasında, eğitimin hedefleri belirlenir, bir diğer adıyla hizmet içi eğitim 

programının planlaması yapılır.  

Hizmet içi eğitim planlanırken, sırasıyla var olan durum belirlenir, hizmet içi eğitimin 

amaçları saptanır, izlenecek politika tasarlanır, öncelikler belirlenir, eğitim programı 

belirlenir, süre saptanır, yıllık plan hazırlanır ve en önemlisi de hizmet içi eğitim bütçesi 

hazırlanır (İshakoğlu, 2007). 
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Hizmet içi eğitime katılanların yetişkin olmaları hizmet içi eğitim planlamaları 

yapılırken yetişkin eğitimi özelliklerinin dikkate alınmasını gerekli kılar. Hizmet içi eğitimin 

amacı personelin başarılı olmasını sağlamak olduğu için mesleki eğitim niteliği taşır. Eğitim 

çalışmaları kurumun amaç ve politikasına uygun olarak seçilir, problemi fark etme, belirleme, 

çözme, yorumlama ve değerlendirme durumlarına yönelik beceri kazandırma amaçlı olmasına 

dikkat edilir. Hizmet içi eğitimde uygulamalı öğretime ağırlık verilerek hizmetin kalitesini 

yükseltmek hedeflenir (Taymaz, 1997). 

 

2.1.7.3. Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanması 

Herhangi bir meslek alanında görevli personelin eğitimi için hazırlanacak hizmet içi 

eğitim programı yedi aşamada tamamlanır. Bu aşamalar ise; 

• İşin gerektirdiği nitelikler 

• Personelde var olan nitelikler 

• Hizmet içi eğitim gereksinmesi 

• Eğitim için gerekli vasıtalar 

• Öğretim programını planlama ve hazırlanması 

• Öğretim sonucu ve ürünü değerlendirme (Çevikbaş, 2002). 

 

  

2.2.6. Hizmet İçi Eğitim Programlarının Uygulanması 

Hizmet içi eğitim plan ve programlarının uygulanmasında yönetici ve eğiticilerin 

gösterecekleri titizlik de hedeflere ulaşmada etkili olacaktır. Hizmet içi eğitimin 

uygulanmasında şu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır; 

 

1. Hizmet içi eğitim kişinin o anda yaptığı ve gelecekte yapacağı işlerle ilgili ve 

sınırlıdır. 

2. Öğretim esnasında eğitilen personelin düşüncelerine ve sorunlarına ilişkin 

görüşlerine önem verilir. 

3. Meslek kuruluşları ile yapılacak işbirliği, personelin güvencesini olumlu etkiler. 
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4. Hizmet içi eğitimde, öğretim için uygun ortam sağlanır, iki veya daha fazla 

yöntem uygulanır. 

5. Beceri kazandırılması gereken durumlarda gruptan çok bireysel yetiştirmeye önem 

verilir (İshakoğlu, 2007). 

 

2.1.7.4. Hizmet İçi Eğitimde Değerlendirme 

Ertürk’e (1972) göre; hizmet içi eğitimin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, katılımcıların 

bilgi, beceri ve davranışlarındaki değişmedeki ilerleme ile tespit edilebilir (Akt: Uçar,2005). 

Taymaz’a (1997) göre; hizmet içi eğitim kurs programına katılan personelin başarısını 

değerlendirmek üzere yapılan çalışmalar, zaman ve hedeflerine göre;  

a) uygulama öncesinde ön değerlendirme  

b) uygulama sırasında ara değerlendirme  

c) uygulama sonunda son değerlendirme  

d) izleme değerlendirme olmak üzere 4 şekilde sınıflandırılabilir. 

 

Doğru ve uygulanabilir bir şekilde planlanan seminer çalışmaları eğitim sonunda 

mutlaka değerlendirilmelidir. Elde edilen sonuçların amaçlara ne derece uygun olduğunun 

fark edilmesi açısından değerlendirme büyük önem taşımaktadır. Değiştirme ve geliştirme 

amaçlı yapılan değerlendirme, başarının değerlendirilmesi ve programın değerlendirilmesi 

olarak iki türde yapılır. Başarının değerlendirilmesi ile amaçlanan eğitimin hangi yönlerden 

ve ne derece başarılı olduğu anlaşılırken; programın değerlendirilmesi programın bütününün 

değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bu sayede sürece ilişkin veriler değerlendirilip programın eksik 

yönleri belirlenir (Taymaz, 1997). 
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2.3. MESLEKİ DOYUM 

2.3.1. MESLEKİ DOYUMUN TANIMI 

Meslek seçimi ile başlayan ve kişinin tüm yaşamı boyunca onu etkileyen, mesleki 

doyum kavramı, literatürde iş doyumu ya da iş tatmini şeklinde de yer almıştır (Yalçınkaya, 

2000). Soyut bir kavram olan mesleki doyumu anlatmak için çoğunlukla işi sevme, işe 

bağlılık, işe kendini coşkuyla verme gibi tanımlamalar kullanılır.(İncir, 1990) 

İş, insan yaşamında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. İnsan, gününün önemli bir 

kısmını iş yerinde geçirmekte ve bunu da en az 20- 25 yıl devam ettirmektedir. Kişinin 

yaşamında mutlu olabilmesi, bir bakıma onun işinden doyum alması ile yakından ilgilidir. 

Kişinin işinden doyum sağlaması, onun hem organik hem de psikolojik varlığı için önemlidir 

(Telman ve Ünsal, 2004). 

Kuzgun’a (2003) göre meslek, kişinin kimliğinin oluşumunda önemli bir etkendir. 

Meslek, kişinin çevreden ve toplumdan saygı görmesine, ona işe yaradığı duygusunu 

yaşamasına yarayan bir etkinlik alanıdır. Kişi bu etkinlikler yolu ile kapasitesini kullanmakta, 

bir şeyler üretip yaratmakta, bunun sonucunda duyulan haz ve sağlanan doyum ise onun genel 

yaşamına yansımaktadır. 

“İş doyumu” tanımı temel olarak Landy ve Locke (1969) tarafından yapılmıştır. İş 

doyumu, bireyin genel olarak çalışma yaşamından aldığı hazzı ve mutluluğu ifade etmektedir. 

Landy, iş doyumunu işe ait bireysel değerlendirme sonucu ortaya çıkan duygusal durum 

olarak tanımlamıştır. Locke da; “Bir kişinin mesleği ya da meslek tecrübelerinin takdir 

edilmesi sonucunda, onu memnun eden, duygusal durum, ya da onu memnun eden olumlu 

duygusal durum sağlanması” dır şeklinde tanımlamaktadır. (Akt: Keser, 2006).  

Bir başka tanıma göre ise iş doyumu, “iş görenin fiziksel ve sosyal şartların yanında 

görevine olan duygusal bir tepkisidir ve iş görenin psikolojik sözleşmesindeki beklentilerinin 

karşılanma derecesine işaret eder” (Schemerhorn ve diğ., 1994). 

İş doyumu denince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile çalışanın beraberce 

çalışmasından zevk aldığı iş arkadaşları ve ürün meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk 

akla gelmektedir. İş doyumunun, işi tutkuyla yapmak gibi bireysel, kararlara katılmak gibi 

toplumsal etkenlere bağlı olduğu anlaşılmaktadır (Keser,2005). 
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Akçamete (2001) ise, iş doyumu için, “iş görenin işi ile ilgili değerlerinin iş yerinde 

karşılanmasıdır” şeklinde bir tanımlamada bulunmuştur. Bu tanımlamalarda da görüldüğü gibi 

iş doyumu, en basit ifadeyle çalışanın işinde ne kadar mutlu olduğunu gösterir. 

Kişinin işi ve işi ile ilgili çeşitli faktörlere ilişkin bir değerlendirilmesi, işine karşı 

sahip olduğu olumlu yöndeki tutumudur.(Balcı 1985). 

Mesleki doyum, mesleğin kapsamı ve meslek ortamına karşı bireylerin olumlu 

tutumlarının tamamıdır (Şimşek, 1994).  

Mesleki doyum, kişinin işleri ile ilgili çeşitli toplumsal boyutları içeren bir kavram 

olduğu için, çalışanın iş ya da tecrübelerinin değerlendirilmesi sonucunda görülen olumlu 

duygu halidir. (Ehtiyar, 1996). 

Herzberg (1967) mesleki doyumu, başarı, tanınma ve benzeri gereksinimlerin 

karşılanması ile ilgili güdüleyici etkenlerin bir işlevi, mesleki doyumsuzluğu ise örgüt 

politikası, kişiler arası ilişkiler gibi diğer etkenlerin işlevi olarak tanımlamaktadır (Akt: 

Başaran,1982). 

 

2.3.2. MESLEKİ DOYUMUN ÖNEMİ  

Özkalp ve Kırel (2001)’e göre iş doyumunun yaşantımız üzerindeki etkileri son derece 

açıktır. Yöneticiler iş görenlerin iş doyumları ile ilgili olarak üç nedenle konuya yaklaşırlar. 

Birincisi doyumsuz kişi işten kaçar ve mümkün olduğunca işten ayrılmanın başka bir işe 

geçmenin yollarını arar. Bu da örgüte büyük zarar verir. İkincisi, iş doyumu yüksek olan birey 

daha sağlıklıdır ve daha uzun yaşar. Üçüncüsü, iş doyumu yüksek olan birey bu mutluluğunu 

iş dışına da taşır ve yansıtır. Doyumlu olan kişi işe zamanında gelir ve devamsızlık yapmaz. 

Ayrıca işten ayrılma isteği çok düşüktür. Bu olgu araştırmalarla da kanıtlanmıştır (Akt: 

Gürbüz 2008). 

Çalışanların beklentilerinin karşılanmasında ise yöneticilere çok iş düşmektedir. Her 

şeyden önce iş görenin doyumunu sağlamak için yöneticilerin sahip oldukları mevcut ön 

yargılarından kurtulmaları gerekmektedir. Yöneticiler, iş görenlerin sadece ekonomik bir 

varlık olmadığını aynı zamanda sosyal bir yönünün bulunduğunu, ekonomik beklentilerin 
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dışında farklı beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir örgütte çalıştıklarını göz 

önünde bulundurmalıdır (Aydın, 2006).  

Öğretmen yaptığı, çalıştığı işte ömrünün 30-40 senesini 24 saatlik bir gününün yarısını 

harcar. Harcadığı bu vaktin her anını severek zevk alarak mı yoksa nefret ederek mi geçirmek 

ister. Yapılan araştırmalar eğitimcilerin en başta gelen huzursuzluk nedeninin mesleki 

doyumsuzluk olduğunu ortaya koymaktadır. (Tutum, 1979). 

 

2.3.3. MESLEKİ DOYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

2.1.7.5. MESLEKİ DOYUMU ETKİLEYEN BİREYSEL FAKTÖRLER 

İş doyumu bireylerin bir takım özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu 

özellikler arasında yaş, cinsiyet, tecrübe, eğitim durumu gibi hususlar sıralanabilir. Ancak 

belirtilmesi gereken en önemli husus her bireyin farklı kişilik yapısında oluşu ve bu nedenle 

farklı beklenti ve isteklere sahip olmalarıdır. Dolayısıyla iş doyumu kişiden kişiye farklılık 

gösterebilmektedir (Aydın, 2006).  

Yaş: Herzberg (1959), yaş ile mesleki doyum arasındaki ilişkiyi “U” şeklinde bir eğri 

ile açıklamaya çalışmıştır. Çalışma hayatına erken başlayan genç yaştaki bireylerde yüksek 

olan iş doyumu, otuz yaşına doğru düşmekte, daha sonra yaş ilerledikçe çalışma yaşamının 

sonuna kadar yükselmektedir. 

Cinsiyet: Mesleki doyumun, cinsiyet ile ilişkisini inceleyen araştırmacılar bu konuda 

birbirleriyle çelişkili sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bu nedenle cinsiyetin mesleki doyumda 

etkili olduğu kesinlik kazanmamıştır.  

Tang ve Talpade (1999)’nin yaptığı bir araştırmada cinsiyet farklarının ücret ve sosyal 

ilişkilerden doğan tatminler üzerindeki etkisini incelemiştir. Burada erkekler ücret konusunda 

kadınlardan daha fazla tatmin yaşarken, kadınların da iş arkadaşları ile olan ilişkilerinde daha 

fazla tatmin yaşadıkları ortaya çıkmıştır (Akt: Aliyeva, 2001). 

Eğitim Düzeyi: Eğitim düzeyi değişkeni ile iş doyumu arasında meslek düzeyi sabit 

tutulma şartı ile olumsuz bir ilişki olduğunu gösteren tutarlı kanıtlar vardır (Doğan, 2005). 
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Yapılan araştırmalar eğitim seviyesi ile iş doyumu arasında negatif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Buna göre, yüksek eğitim almış kişilerde iş doyumunun daha az olduğu 

görülmektedir (Korman, 1977). 

 

2.1.7.6. MESLEKİ DOYUMU ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER 

İş ve İşin Niteliği: İş göreninin işinden doyum duymasında işin genel görünümü, 

çalışana sağladığı sosyal ve ekonomik çıkarlar ile iş ortamı şartları etkili faktörlerdir. Bu 

faktörler, bireysel değil toplumsaldır, yargısal olmayıp analiz edilebilir, ölçülür, diğer 

işlerdeki ile karşılaştırılabilir türdendir. İş doyumunu, birbiriyle ilişkili çok sayıda tutumun 

birleşimi olarak görmek mümkündür (Doğan, 2005). 

Toplum tarafından yeteri kadar kabul görmeyen ve kendisini iş hayatına hazırlarken 

birey tarafından hayal edilmeyen işlerin yapılması iş doyumunu azaltır. İşin ilginç olması, 

kişiye öğrenme fırsatı vermesi, bir sorumluluk gerektirmesi doyum nedeni sayılabilir. Kişiler 

kendilerine yeteneklerini kullanma olanağı veren, çok yönlü ve özel nitelikler gerektiren işler 

yaptıkça, kendilerine başarılı oldukları konusunda bilgi geldikçe işlerinden tatmin olurlar 

(Dilsiz, 2006). 

Ücret: Aslan (2001) araştırmasında mesleki gelir düzeyinin doyumu etkileyen önemli 

etkenlerden biri olduğunu gözlemiştir. Ancak ücret faktörünün, mesleklerindeki kıdemi 20 yıl 

ve daha fazla olan bireylerde, kendini gerçekleştirme duygusuna (sosyal ilişkiler, çalışmada 

özerklik) göre çok düşük bir etkisi olduğunu ve doyumu olumsuz yönde etkilemediğini 

gözlemlemiştir. 

Çalışma Şartları: Öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yoluyla iş 

doyumlarının yükseltilmesi, aynı zamanda görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri 

eğitim ve öğrenci kalitesinin yükseltilmesi açısından da son derece önemlidir (Arslan, 2006). 

Terfi: İnsanlar çalıştıkları işlerde başarı kazanmak ve terfi etmek isterler. Çalışana 

sunulabilecek fırsatlardan en önemlisi, çalışanların, başarıları sonucunda işlerinde ilerleme 

olanaklarına sahip olmalarıdır. Eğer birey, yapacağı başarılı çalışmalar sonucunda daha 

yüksek bir pozisyona getirilebileceğini bilirse, bu olumlu sonuç, kişinin iş tatminini de olumlu 

etkileyecektir (Erdoğan, 1996). 
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Ödüllendirme: Örgüt bünyesinde başarılı çalışanlara, yaptıkları işten ya da 

gösterdikleri yüksek performanstan dolayı, kendilerine çeşitli şekillerde verilecek ödüllerin 

varlığı ve düzgün işleyen bir ödüllendirme sisteminin bulunması da iş doyumunu etkileyen 

faktörlerdendir (Aydın, 2006). 

Çalışma Arkadaşları: Günlük yaşantısının önemli bir bölümünü iş yerinde geçiren iş 

gören için uyumlu ve dostça ilişkilerin ve ortak çalışma zihniyetinin yüksek olduğu iş 

arkadaşları grubu yüksek bir doyum kaynağıdır. (Ağan, 2002). 

İşin Toplum İçindeki Genel Görünümü: Toplumsal yapı tarafından yeteri kadar kabul 

görmeyen, kendisini iş hayatına hazırlarken birey tarafından hayal edilmeyen işlerin yapılması 

zorunluluğu iş doyumunu azaltacaktır (Ağan,2002). 

 

2.3.4. ÖĞRETMENLERDE İŞ DOYUMU 

Toplumun ve öğrenci velilerinin eleştirel tepkilerinin ve öğretmenin takdir 

edilmemesinin de iş doyumsuzluğuna yol açan faktörler olduğu belirtilmektedir (Akçamete, 

Kaner, Sucuoğlu, 2001). 

Öğretmenlerin tükenmişlik yaşamalarının en önemli sebeplerinden biri de strestir. 

Akçamete, Kaner ve Sucuoğlu’na (2001) göre, ”öğretim stresli bir uğraştır. Öğrencilerle ve 

birlikte çalışılan kişilerle günlük etkileşimler, ardı arkası kesilmeyen öğretim gerekleri 

baskılara ve strese yol açmaktadır. İş stresi ve çalışanların yıpranmışlık ilişkisinin incelendiği 

çalışmalarda iş stresi ile yıpranmışlık sosyal hizmet ve yardım mesleklerinin önemli bir 

konusu olarak görülmektedir. İş stresi ve öğretmen yıpranmışlığı, tüm eğitim alanlarında 

çalışan öğretmenlerin sorunu olarak kabul edilmektedir. İş stresi, öğretmenlerin rol ve 

sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları görev istemlerinin etkisidir. Sık ve yoğun 

stres dönemlerini niteliksel, davranışsal, fizyolojik ve psikolojik tepkiler izlemektedir. Bu 

tepkilerin birikimi bir süre sonra öğretmenin sınıfta ve öğretim mesleğinde kalma ya da 

kalmama kararını etkilemektedir. Sonunda uzun süre yaşanan iş stresi ve stresle baş etmedeki 

başarısızlığın fark edilmesi tükenmeye yol açmaktadır”. Bu etkenlerin ve iş tatminini 

etkileyen faktörlerin bilinmesi tükenme açısından son derece önemlidir. Chapman ve Louther, 

(1972) öğretmenlerin iş tatminini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamaktadır: 

1) Öğretmenin karakteri, 
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2) Öğretmenin mesleki işlerindeki yetenek ve becerileri, 

3) Öğretmenin mesleki başarısının değerlendirilmesindeki kriterler, 

4) Mesleki başarı durumu, 

5) Takdir ve ödüller (Akt. Tahta, 1995). 

 

2.3.5. HERZBERG’İN İKİ FAKTÖR KURAMI 

Herzberg ve arkadaşları, çalışanlar üzerinde araştırmalar yaparak doyum ve 

doyumsuzluğa yol açan etmenleri sıralamaya çalışmışlardır. Araştırmacılar, çalışanların önce 

çalışma yaşamlarına ilişkin olumlu duygular yaratan olayları anlatmalarını istemişlerdir. Bu 

olaylara dayanarak, çalışanlarda doyuma yol açan etmenleri tespit etmişlerdir. Daha sonra 

aynı çalışanlarda, kendilerinde olumsuz duygular yaratan olayları anlatmalarını isteyerek 

doyumsuzluğa neden olan etmenleri tespit etmişlerdir. Buna göre doyuma yol açan etmenler 

şunlardır: Başarı elde etme, tanınıp sayılma, işin kendisi, sorumluluk, ilerleme ve gelişme. 

Doyumsuzluğa yol açan etmenler de şunlardır: Örgütün yönetimi, gözetim, astlarla ilişkiler, 

ücret, arkadaşlarla ilişkiler, statü, güvenlik, çalışma koşullarıdır (İncir, 1985). 

Güdülenme etmeninde, örgütün çalışana verdiklerinden çok, çalışanın kendi 

yaptıklarıyla kendi kendisini güdülemesi söz konusudur. Bir örgütte sürdürme etmenleri 

yetersiz ise güdülenme etmenleri de etkili olamamaktadır. Sürdürme etmenleri yeterli 

olabildiğinde, güdülenme etmenleri çalışanı yüksek oranda güdüleyebilme olanağını 

yakalayabilmektedir (Başaran, 1982). 

Herzberg, bu etmenleri iki ana ihtiyaca bağlamaktadır. Güdüleyiciler, başlıca gelişme, 

kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşıladıkları için doyuma, sağlık etmenleri de hoş 

olmayan şeylerden kaçınma ihtiyacı yüzünden doyumsuzluğa yol açmaktadır. Kuramın çok 

tartışılan temel önermesi de şudur: Bu iki küme etmen kesinlikle birbirinden ayrıdır. Başka bir 

deyişle, güdüleyiciler yalnız doyuma, sağlık etmenleri de yalnız doyumsuzluğa yol açar. 

Dolayısıyla bu iki etmen kümesini bir boyut üstünde düşünmek yanlış olur. Güdüleyiciler 

bulunmadığı zaman bir insan yalnızca doyuma ulaşmamış olacak ama doyumsuz da 

olmayacaktır. Sağlık etmenleri bulunmadığı zamanda ise bir insan çalışma ortamında doyuma 

ulaşma olanağını hiç bulamayacaktır (Onaran, 1981). 
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2.4. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.4.1. Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Araştırmalar 

Temel vd. (1999), anaokulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesi amacıyla yaptıkları araştırmada Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 

Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Lisans Tamamlama (2+2) 

Programına katılan 460 anaokulu öğretmeninin görüşlerini incelemişlerdir. “Anaokulu 

Öğretmeni Hizmet İçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Formu”nun kullanıldığı araştırmada şu 

sonuçlar ortaya çıkmıştır: Öğretmenlerin çoğunun dramatik etkinlikleri planlama ve 

uygulama, fen ve doğa etkinliklerini planlama ve uygulama, yeni anaokulu programını 

uygulama, özürlü çocuklarla çalışma, okulöncesi eğitimde yeni yaklaşımlar ve teknolojiler 

konularında hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları saptanmıştır. Öğretmenlerin hizmet içi 

eğitime hiç ihtiyaç duymadıklarını belirttikleri konular ise; oyun etkinliklerini planlama ve 

uygulama, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını planlama ve uygulama, çocukla iletişim 

kurma, etkili grup yönetimi, çevre ile iletişim ve işbirliği, öğretmen ve yönetici ilişkileridir. 

Uşun ve Cömert (2003), okulöncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını ve 

bu programlara katılmaya yönelik görüşlerini araştırmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, 

94 okulöncesi eğitim kurumunun ve bu kurumlarda görev yapan 105 öğretmenin çalışma 

evrenini oluşturduğu araştırmanın bulgularına göre, 16–20 yıl arası kıdeme sahip okulöncesi 

öğretmenleri, daha önceki yıllarda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına diğer gruplara 

oranla daha fazla katılmışlardır. Öğretmenlerin en yüksek katılım oranı ile katılmayı 

istedikleri ilk üç hizmet içi eğitim programının öncelik sırası ise, çocuk ruh sağlığı; yaratıcı 

etkinlikler ve okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılan planlardır. 

Ayan (1999), ülkemizdeki hizmet içi eğitim ve onu yaratan etkenlerle, öğretmenlerin 

hizmet içi eğitimi, var olan yasal düzenlemeler, uygulama ve sorunlarıyla ilgili alanyazın 

taraması yapmıştır. Araştırmada 1997 ve 1998 yılları hizmet içi eğitimi genel planı 

irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hizmet içi eğitimin genelde tüm örgütlerin, özelde 

ise eğitim örgütlerinin etkililiği ve verimliliği için zorunlu, bu nedenle vazgeçilmez bir sorun 

olduğu, eğitim örgütlerinin baş öğesi olan öğretmenlerin, çağdaş değişime ve gelişmelere 

katkı sunabilecek düzeyde hizmet içinde yetiştirilmesi gerektiği, öğretmenlerin hizmet içi 

eğitimlerinin, günümüzün hızla değişen koşulları içinde yetersiz kaldığı saptanmıştır. 
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Avşar (2006)’ın yapmış olduğu araştırmada, resmi ve özel, lise ve ilköğretim 

okullarında görev yapan 187 beden eğitimi öğretmenlerine 2 bölümden oluşan anket 

uygulanmıştır. Bulgulara göre hizmet içi eğitim etkinliklerinde beden eğitimi öğretmenlerinin 

gereksinim ve beklentilerini karşılama düzeyi bakımından yetersiz olduğu görülmüştür. 

Hizmet içi eğitim uygulamalarına beden eğitimi öğretmenlerinin gönüllü katılımın sağlanması 

açısından bir yetersizlik söz konusu olduğu belirlenmiştir.  

Yine aynı araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerine göre, kendileri için 

düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının birçok alanında sorunlar ve yetersizlikler 

bulunmuştur. Hizmet içi eğitim programları planlanmadan önce öğretmenlerin ihtiyaç ve 

beklentilerinden yararlanılmaması, programların içeriğinin de buna göre düzenlenmemesi ve 

hizmet içi eğitim etkinliklerinin bitiminde programların değerlendirilmemesinin hizmet içi 

eğitim programlarının amacına ulaşma düzeyinin yetersiz kalmasına sebep olduğu 

görülmüştür. 

Zembat ve Bilgin (1996) in gerçekleştirmiş olduğu okul öncesi eğitim kurumlarında 

çalışan öğretmenlerin öğretmenlik tutumlarının incelenmesi konulu araştırmanın bulguları 

doğrultusunda, öğretmenlerin tutumlarında hizmet içi eğitim almaları ya da almamalarına 

göre bir farklılaşma görülmediği ve hizmet içi eğitim programlarının yeterince amacına 

ulaşamadığı yargısına varılmıştır.  

Uçar (2005)’ın araştırmasına 52 okul yöneticisi ve 407 öğretmen katılmıştır. Araştırılan 

bilgiler doğrultusunda 4 boyuttan oluşan 26 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Boyutlar; hizmet 

içi eğitim uygulamalarının gerekliliği, hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliği, 

hizmet içi eğitim uygulamalarının etkililiği ve hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan 

sorunlar olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre ilköğretim okullarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenler hizmet içi eğitimin çağımızın gereği olduğunu, bilimsel, 

teknolojik ve toplumsal alandaki gelişmelerin hizmet içi eğitimi zorunlu kıldığını 

belirtmişlerdir. Ancak hizmet içi eğitim uygulamalarının uygun zaman ve ortamlarda 

yapılmadığını, faaliyetlere alınan kişilerin objektif kriterlere göre belirlenmediğini, program 

konularının katılımcıların ihtiyaç duyduğu kapsamda; uygun yöntem-teknik ve araç gereç 

kullanılarak işlenmediğini, dolayısı ile programda amaçlanan bilgi ve becerilerin katılımcılara 

kazandırılamadığını, programların daha etkili hale gelmesi için katılımcı görüşlerinin 

alınmadığını, faaliyetler sonucunda objektif kriterlere göre değerlendirme yapılmadığını ve 

katılımcıların faaliyet esnasında öğrendiklerini uygulayamadıklarını düşündükleri tespit 
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edilmiştir. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim birimlerinin kurumsal ve 

liyakatli bir yönetici kadroya sahip olmadığını ve kendilerine yönelik sağlıklı ve düzenli bir 

hizmet içi eğitim politikasının bulunmadığı görüşünde oldukları anlaşılmıştır.  

Özyürek (1981), “Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği” 

başlıklı araştırmasında, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının mevcut 

durumu saptamayı ve bu tür programların daha etkili yürütülmesi için önerilerde bulunmayı 

amaçlamıştır. Araştırmanın verilerinden; öğretmenlerin mevcut hizmet içi eğitim 

uygulamalarını yeterince etkin bulmadıkları, bu yetersizliğin programın hemen hemen her 

düzeyinde (programlara katılma biçiminde, öğretici kadronun seçiminde, fiziki olanakların 

sağlanmasında, yöneticilerin davranışlarında, içeriğin saptanmasında, öğretim süreçlerinde ve 

değerlendirme yöntemlerinde) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çelik (1991) tarafından hizmet içi eğitimle eğitim yöneticisi yetiştirme politikasının 

uygulamadaki başarı derecesini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, tarihsel süreç 

içerisinde eğitim yöneticisini hizmet içinde yetiştirme etkinliklerinin başarıya ulaşamadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Yağcı  (1993), “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri” adlı 

çalışmasında, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri ile bu kurumların 

eğitim birimlerinde çalışan personelin özelliklerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, hizmet içi eğitimin bakanlıklar 

ve kamu bankalarının tümünde yapıldığı, faaliyetlerin bir kısmının hizmet içi eğitim ihtiyacı 

saptanmadan yürütüldüğü, kurumların hizmet içi eğitim programlarında hedefler, davranışlar, 

eğitim ve sınama durumlarının program geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanmadığı, 

programlarda davranış ve eğitim durumlarının ihmal edildiği belirtilmiştir. Ayrıca kurumların 

eğitim birimlerinde görev yapan elemanların çalıştıkları kurumun etkinlikleri ile ilgili konu 

alanı bilgisi, program geliştirme bilgisi ve eğitim etkinliklerinin nasıl değerlendirileceği 

bilgisi niteliklerine sahip olması gerektiği, eğitim uzmanı yetiştirme modeli olarak “kurum 

etkinlikleri ile ilgili olarak lisans eğitimi görenlere bir eğitim bilimi alanında lisansüstü eğitim 

yaptırma” modelinin uygulanması gerektiği saptanmıştır. 

Arslan (2000) tarafından yapılan “Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimi ve 

Sorunlarının Çözümüne Yönelik Bir Model” adlı çalışmasının amacı, hizmet içi eğitim 

faaliyetlerindeki mevcut sorunları belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Kütahya ili 

merkezindeki 201 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmış, 
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verilerin çözümlenmesi sonucunda hizmet içi eğitimin yönetimi, öğretim programının 

uygulanması, değerlendirilmesi, eğitim merkezleri ve eğiticilerin yeterlilikleri ile ilgili bazı 

sorunlar saptanmıştır.  

Baskan (2001), tarafından “İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Etkililiğine İlişkin Algı ve Beklentileri” başlıklı çalışmasının amacı 

öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının, öğretmenlerce nasıl algılandığını ve 

daha etkili kılınması için, öğretmenlerin programlardan beklentilerini belirlemektir. 

Araştırmanın örneklemini, 1999-2000 eğitim- öğretim yılında Denizli il merkezindeki 

ilköğretim okullarında görev yapan 370 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmaya veri toplamak 

için anket kullanılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Öğretmenler için, programlarda hizmet içi eğitimin amaçlarına ulaşılması çok 

önemlidir. 

2.   Hizmet içi eğitimin süresi yeterli olmamaktadır. 

3. Programlar hazırlanırken eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelere kısmen, 

öğretmenlerin hazır bulunmuşluk seviyeleri ile eğitim ihtiyaçları ve gereksinimleri çok az 

dikkate alınmakta, öğretmen görüşlerine kesinlikle başvurulmamaktadır. 

4.  Programlara katılanlar bilgi, beceri ve eğitim ihtiyaçları açısından kısmen benzerlik 

göstermekte, programlar yine kısmen ihtiyaç duyulan kapsamda işlenmektedir. 

5. Öğretmenlerin çoğunluğu hizmet içi eğitim programlarının yararlı olduğunu, 

programlarda kullanılan öğretim yöntem ve tekniği ile programlara katılacak kursiyerlerin 

seçiminin uygun olmadığını, program sırasında bazen gerekli ve yeterli öğretim materyali 

verildiğini, programdaki fiziki şartların ve öğretici kadronun kısmen yeterli olduğunu, 

programlara bazen istekli bazen isteksiz katıldıklarını ve programlarda başarının objektif ve 

ciddi olarak değerlendirilmediğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Aydoğan (2002) tarafından “MEB İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin 

Personel Geliştirmeye İlişkin Görüşleri” adlı çalışma yapılmıştır. Araştırmanın amacı, Milli 

Eğitim Bakanlığı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi 

eğitime ilişkin görüşlerinin saptamak ve geliştirilmesine ihtiyaç duydukları alanları 

belirlemektir. Araştırmanın evrenini Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan 121 resmi ilköğretim okulunda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenler 
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oluşturmuştur. Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen anketle 

toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, yönetici ve öğretmenlerin uygulanan 

hizmet içi eğitim programlarına ilişkin görüşlerinin genelde olumsuz olduğu, ayrıca hem 

yöneticilere hem de öğretmenlere göre hizmet içi eğitim programlarının amaçlarının orta 

düzeyde yeterli olduğu, yönetici ve öğretmenlerin uygulanan hizmet içi eğitim 

etkinliklerinden yeterince memnun olmadıkları ortaya çıkarılmıştır. 

İşler (2004), sınıf öğretmenlerine uygulanan yerel nitelikli hizmet içi eğitim 

programlarının etkililiğine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini saptadığı araştırmada, hizmet içi 

eğitim programlarını; eğitim ihtiyacının saptanması, eğitim organizasyonu, uygulanan eğitim 

programları, eğitim merkezinin yeterliliği ve uygulanan kursun verimliliği gibi çeşitli 

konulara ilişkin öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Araştırma tarama modelindedir. 

Araştırmada Sakarya il merkezinde 21 okulda görev yapan 300 öğretmen yer almıştır. 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime ilişkin algı ve beklentilerinde (cinsiyet, hizmet süresi, eğitim 

düzeyi, mezun olunan bölüm vb.) farkları belirlemek için t-testi ve One Way Anoa testi 

uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin, hizmet içi eğitim programlarını 

ihtiyacı karşılamaktan çok uzak ve yetersiz olarak algıladıkları saptanmıştır. Araştırmaya 

katılan öğretmenler tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri, özellikle eğitim ihtiyacının 

saptanmasında ve hizmet içi eğitim organizasyonlarının hazırlanmasında yetersiz olarak 

bulunmuştur. 

Paşa (2002)’nın “İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin ve Hizmet İçi 

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi” adlı çalışmasının amacı, öğretmen ve müdür görüşleri ve 

gözlem sonuçları doğrultusunda devlet ilkokullarında görev yapan 1-5 sınıf öğretmenlerinin; 

öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim teknolojisi, ölçme ve değerlendirme, bilimsel araştırma 

teknikleri, öğrenci-öğretmen etkileşimi ve rehberlik alanlarındaki yeterliliklerinin 

saptanmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket ve gözlem formu kullanılmıştır. 

Araştırmada, devlet ilkokullarında görevli 633 sınıf öğretmeni ve 57 okul müdürüne anket 

uygulanmış, 110 öğretmen ise gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin 

göstermekte olduğu davranışlar konusunda, öğretmen görüşleri, müdür görüşleri ve gözlem 

sonuçları arasında farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenler kendilerini müdürlerin 

algıladığından daha olumlu algılamaktadırlar. Gözlem sonuçlarına göre öğretmenler orta 

düzeyde yeterli görülmüşlerdir. 
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Şen (2003), tarafından yapılan “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan 

Öğretmenlerin Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması ve Hizmet İçi Eğitimle Yetiştirilmesi” 

başlıklı çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 

eğitime olan gereksinimlerini saptayarak genel bir değerlendirmesini yapmak ve hizmet içi 

eğitimle yetiştirilmesini sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Aydın ilinde bulunan okul öncesi 

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Evrendeki 30 

okulda görev yapan 100 öğretmen ve 30 yöneticinin hepsi örnekleme alınmıştır. Veri toplama 

aracı olarak anket kullanılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Öğretmenlerin çocuklara yönelik çeşitli etkinlikleri hazırlamada eksiklikleri 

bulunmaktadır. 

2. Öğretmenlerin çoğu eğitim gereksinimlerinin karşılanmasında ve gereken rehberliğin 

sağlanmasında okul yöneticilerini yetersiz görmektedirler. 

3. Öğretmen ve yöneticilerin çoğu mesleklerini geliştirici ve eğitici nitelikte yayınları 

takip etmemektedirler. 

4. Öğretmen ve yöneticilerin yarısından fazlası diğer okullardaki meslektaşları ile bilgi 

alış verişinde bulunmamaktadır. 

5. Öğretmen ve yöneticilerin tamamına yakını hizmet içi eğitim faaliyetleri 

düzenlenirken öğretmen ve yönetici görüşlerinin alınmadığını ve MEB tarafından okul öncesi 

eğitime ilişkin araştırmaların kendilerine ulaştırılmadığını belirtmiştir. 

6. Öğretmenlerin çoğu ve yöneticiler meslekleri ile ilgili sürekli bir hizmet içi eğitime 

gereksinim duymaktadırlar. 

7. Öğretmenler var olan hizmet içi eğitim programlarını yetersiz görmektedirler. 

8. Öğretmenler okul yöneticisi ve müfettişlerin alan uzmanı olmalarını istemektedirler. 

 

2.4.2. Öğretmenlerin Mesleki Doyumu İle İlgili Araştırmalar 

Erçelebi (1997), “İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Doyumu” konulu araştırmasında, 

ilkokul öğretmenlerinin mesleklerinden sağladıkları doyum düzeyini ve bunu etkileyen 

etmenlerin neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Anket yöntemi ile 211 ilkokul 
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öğretmeni üzerinde uyguladığı araştırmasının sonucunda; ilkokul öğretmenlerinin mesleki 

doyum düzeylerini etkileyen faktörlerin başında yaptıkları işin niteliği, ekonomik yönü, 

sosyal olanakları, yükselme olanakları, örgüt ve yönetim ilişkilerinin geldiği gözlenmektedir.  

Araştırma bulgularına göre; ilkokul öğretmenlerinin genel olarak mesleklerinden 

doyum sağladıkları ortaya çıkmıştır. İlkokul öğretmenleri mesleklerini sevmelerine ve 

kendilerini meslekleriyle özdeşleştirmelerine ve meslektaşlarıyla olumlu ilişkiler içinde 

olmalarına karşın; denetim mekanizmasının adil olmadığı, ücret ve yükselme olanaklarının 

yeterince tatminkar olmadığını düşünmektedirler. 

Yalçınkaya (2000) “Örgüt İklimi Ve İş Doyumu” konulu araştırmasında okulöncesi 

eğitim veren devlet okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, okullarının iklimine ve 

kendi iş doyumlarına ilişkin algılarını araştırmıştır. 1994-95 öğretim yılında İzmir İli üç 

merkez ilçe (Karşıyaka, Bornova ve Konak) belediye sınırları içinde bulunan, okulöncesi 

eğitim veren ilköğretim kurumları ve kız meslek liseleri ile bu okullarda görev yapan yönetici 

ve öğretmenler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma 30 okulda, 325 öğretmen 

üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada (OCDQ-RE) Örgütsel İklimi Betimleme Anketi ve 

(NDI) İş Doyum Anketi kullanılmıştır. İş doyumunu, okulların iklim tiplerine göre inceleyen 

Yalçınkaya, araştırma sonucunda öğretmenlerin iş doyumsuzluk düzeylerinin, yüksek 

olmadığı bulgusunu saptamıştır. 

Araştırmanın bulguları ışığında okulların iklimi ile öğretmenlerin iş doyumu arasında 

bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. İlgisiz, emir verici, kısıtlayıcı boyutların çok yüksek 

olduğu, mesleki ve destekleyici boyutların ise çok az düşük olduğu, kapalı iklim tipine sahip 

okullarda çalışan öğretmenlerin mesleki doyumsuzluklarının arttığı gözlenmiştir (Yalçınkaya, 

2000). 

Karaköse ve Kocabaş (2006) tarafından yapılan araştırmada özel ve devlet okullarında 

görev yapan öğretmenlerin farklı boyutlardaki beklentilerinin iş doyumu ve motivasyonlarına 

etkisini saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 40 maddelik 5’li likert tipi bir ölçek geliştirilmiş 

ve 296 öğretmen üzerinde uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin farklı 

boyutlardaki beklentilerinin iş doyumu ve motivasyonlarını etkilemesine yönelik görüşlerinin 

cinsiyete, mesleki deneyime, okul kademesine ve yaşa göre anlamlı farklılık göstermediği 

bulgusuna ulaşılmıştır. Hem özel okul öğretmenleri, hem de devlet okulundaki öğretmenler, 
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mesleklerinin kendilerine performanslarını değerlendirme şansı verdiğini, işlerini yaparken 

hedeflerine ulaşabileceklerini belirtmişlerdir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

. Bu araştırmada, 2010- 2011 eğitim öğretim yılında bağımsız anaokullarında ve 

ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin; mesleki doyumlarını 

ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını farklı değişkenlere (görev yapılan okul türü, görev yapılan 

okulun bulunduğu yer, görev süresi, eğitim düzeyi, çalışma statüsü ve katıldıkları hizmet içi 

eğitim sayısı) göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelinde 

bir araştırma olup betimsel bir çalışmadır. Karasar (2005) ilişkisel tarama modellerini, iki 

veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını veya değişimin derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleri şeklinde tanımlamıştır 

Araştırmada okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki doyum ve hizmet içi eğitim 

ihtiyacı düzeyleri görev yapılan okul türü, görev yaptığı okulun bulunduğu yer, görev süresi, 

eğitim düzeyi, çalışma statüsü ve katıldıkları hizmet içi eğitim sayısı değişkenleri ile ilişkili 

olarak incelenmiştir. 

 

3.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Uşak İli merkezinde 2010-2011 eğitim- öğretim yılında okul öncesi 

öğretmeni olarak ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında, kız meslek liselerine bağlı 

uygulama anaokullarında ve bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 97 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmuştur. Ulaşılan öğretmenler arasından 12 okul öncesi öğretmenden alınan 

veriler, anketlerin cevaplanmasında eksiklik olduğundan ve öğretmenlerin dönüt 

vermemesinden dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmaya ve değerlendirmeye 

katılan 85 okul öncesi öğretmeninin betimsel istatistiklerine aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. 
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Tablo 1:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre Frekans 

Dağılımı 

  f % 

 Bağımsız Anaokulu 20 23,5 

   

İlköğretim Okullarına Bağlı Anasınıfları 

 

54 

 

63,5 

   

Kız Meslek Liselerine Bağlı Uygulama 

Anaokulları 

 

11 

 

12,9 

   

Toplam 

 

85 

 

100,0 

 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okul türüne göre frekans dağılımları Tablo 1’de 

görülmektedir. Uygulamaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin %23.5’i (f =20) bağımsız 

anaokullarında, %63.5’i (f=54) ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında, % 12,9’u (f=11) 

Kız Meslek liselerine bağlı anasınıflarında görev yapmaktadır. 

  

 

 

 

Tablo 2 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev Sürelerine Göre Frekans Dağılımı 

  f % 

  

1-5 yıl 

 

36 

 

42,4 

   

5-10 yıl 

 

22 

 

25,9 

   

10-15 yıl 

 

8 

 

9,4 

   

+15 yıl 

 

19 

 

22,4 

   

Toplam 

 

85 

 

100,0 

 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin görev sürelerine göre frekans dağılımları Tablo 2’de 

verilmiştir. Uygulamaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 42. 4’ü (f=36) 1 ile 5 yıl 

arasında, %25.9’u (f=22) 5 ile 10 yıl arasında, % 9.4’ü (f=8) 10 ile 15 yıl arasında, %22,4’ü 

(f=19) 15 yıl ve daha fazla sürede okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmaktadırlar.  
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Tablo 3 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Düzeyine Göre Frekans Dağılımı 

  f % 

  

Kız Meslek Lisesi 

 

8 

 

9,4 

   

Meslek Yüksek Okulu 

 

18 

 

21,2 

   

Fakülte 

 

59 

 

69,4 

   

Toplam 

 

85 

 

100,0 

 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim düzeylerine göre frekans dağılımları Tablo 3’te 

verilmiştir. Uygulamaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 9.4’ü (f=8) kız meslek lisesi, 

% 21.2’si (f=18) meslek yüksek okulu, %69.4 ‘ü (f=59) fakülte mezunlarından oluşmaktadır.  

 

 

Tablo 4 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev Yaptığı Okulun Bulunduğu Yere Göre 

Frekans Dağılımı 

  f % 

  

Gecekondu 

 

13 

 

15,3 

   

Mahalle  

 

26 

 

30,6 

   

Şehir merkezi 

 

46 

 

54,1 

   

Toplam 

 

85 

 

100,0 

 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okulun bulunduğu yere göre frekans 

dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. Uygulamaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 15.3 ‘ü 

(f=13) gecekondu bölgesinde, % 30,6’sı (f=26)  mahalle okullarında, %54.1’i (f=46) şehir 

merkezinde görev yapmaktadır.    

 

 

Tablo 5 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çalıştığı Kurumdaki Çalışma Statüsüne Göre 

Frekans Dağılımı 
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  f % 

  

Kadrolu  
46 54,2 

   

Sözleşmeli  
27 32,9 

   

Ücretli  
12 12,9 

   

Toplam 
85 100,0 

 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumdaki çalışma statüsüne göre frekans 

dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. Uygulamaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin %54.2’si 

(f=46) kadrolu, %32.9’u (f=27) sözleşmeli, %12.9’u (f=12) ücretli olarak çalışmaktadır.  

 

 

Tablo 6 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çalıştığı Tarihten İtibaren Katıldığı Hizmet içi 

Eğitim Sayısını Gösteren Frekans Dağılımı 

  f % 

  

1-5 kez 

 

53 

 

62,4 

   

5-10 kez 

 

16 

 

18,8 

   

+10 kez 

 

16 

 

18,8 

   

Toplam 

 

85 

 

100,0 

 

 

 Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı tarihten itibaren katıldığı hizmet içi eğitim 

semineri sayısına göre frekans dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. Okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitime katılma sayıları, frekans tablosuna göre %62.4’ünün 

(f=53) 1 ile 5 arası , %18.8’i (f=16) 5 ile 10 arası, %18.8’inin de (f=16) 10’dan  fazla olduğu 

görülmüştür.  
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3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında 2010-

2011 eğitim- öğretim yılında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmakta olan 

öğretmenlerin özlük bilgilerine ulaşmak amacıyla Öğretmen Özlük Bilgileri Formu, hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi ve okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerini belirlemek amacıyla da Kuzgun, Sevim ve 

Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmıştır. 

 

3.3.1. Öğretmen Özlük Bilgileri Formu 

Örneklemi oluşturan Uşak İli’nde ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları, kız meslek 

liselerine bağlı uygulama anaokulları ve bağımsız anaokullarında 2010-2011 eğitim- öğretim 

yılında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmakta olan öğretmenlerin özlük bilgilerine 

ulaşmak amacıyla Öğretmen Özlük Bilgileri Formu oluşturulmuştur. Bu form, öğretmenlerin 

görev yaptığı okul türü, görev süresi, eğitim düzeyleri, görev yaptıkları okulun bulunduğu yer, 

çalışma statüsü ve kaç kez hizmet içi eğitim aldıkları ve katılmış oldukları hizmet içi eğitim 

hakkındaki görüşlerine yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

 

3.3.2. Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi 

Uşak İli’nde ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında 2010-

2011 eğitim- öğretim yılında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmakta olan öğretmenlere 

uygulanan Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi için öncelikle bu alanla ilgili tezler, konu alanı 

okul öncesi eğitim öğretmenlerini kapsayan çalışmalar incelenerek geniş bir kaynak taraması 

yapılmıştır.  

İncelenen kaynaklardan yararlanılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Ankette yer 

alan maddelerin görünüş ve kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için bu alanda uzman 

öğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden alınan ankette 

yer alan maddelere ilişkin geri bildirimler ve öneriler sonucunda ankete son hali verilmiştir. 

Belirlenen maddeler Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Genel Müdürlüğü’nün okul öncesi 

eğitim ile 36-72 ay çocuklarına kazandırmayı amaçladığı kazanımlardan oluşmaktadır. Ayrıca 
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ankette yer alan maddelerin anlaşılabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 135 okul öncesi 

öğretmenine anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda öğretmenlerin ankete vermiş 

oldukları cevaplar da dikkate alınarak ankette yer alan maddeler üzerinde gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi’nde soru formunun öncesinde nasıl cevaplanacağı 

ile ilgili bilgiler verilmektedir. Yöneltilen soruların cevaplanmasında, okul öncesi 

öğretmenlerinin kazandırmayı hedeflediği kazanımlar için cevaplar ‘‘Her zaman: 4, Ara sıra: 

3, Çok Nadir:2, Hiçbir zaman: 1’’ şeklinde puanlanmaktadır. Alınan puanlar yüksek 

olduğunda bireyin hizmet içi eğitim ihtiyacının yüksek olduğu kabul edilir. 

 

3.3.3. Mesleki Doyum Ölçeği 

Mesleki doyum ölçeği (MDÖ) herhangi bir işte çalışan bireylerin o mesleğin üyesi 

olmaktan ne derece mutlu olduklarını belirlemek amacıyla ‘‘İki Faktör Kuramı’’ temel 

alınarak Kuzgun ve Hamamcı (2005) tarafından geliştirilmiştir (Akt: Kuzgun ve Bacanlı, 

2005). Mesleki Doyum Ölçeği’nin deneme formunda, mesleki etkinliklerin bireyin ilgi ve 

yeteneklerine uygunluğu, sorumluluk alma, gelişme ve ilerleme olanakları ile ilgili 20 olumlu, 

8 olumsuz madde bulunmaktadır. Maddelerin çoğu meslek etkinliklerinin özü ile ilgilidir. Bu 

maddeleri yanıtlama biçimi beş basamaklı Likert tipi (A: Her zaman, B: Sık sık, C: Ara sıra, 

D: Nadiren, E: Hiçbir zaman) bir dereceleme ölçeği şeklinde ifade edilmiştir. Olumlu 

maddeler A: 5, B:4, C:3, D:2, E:1, olumsuz maddeler A:1, B:2, C:3, D:4, E:5 şeklinde tersten 

puanlanmıştır. Mesleki doyum ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi tekniği 

kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin iki faktöre ayrıldığı 

belirlenmiştir. Maddelerin özellikleri dikkate alınarak faktör 1’e ‘‘Niteliklere Uygunluk’’, 

faktör 2’ye ‘‘Gelişme İsteği’’ adları verilmiştir. Birinci faktörü (niteliklere uygunluk) 

oluşturan maddeler 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 26, 27 nolu maddelerdir. İkinci faktör 

(gelişme isteği) ise 11, 18, 20, 21, 24, 25, 28 nolu maddelerden meydana gelmektedir. İki 

faktörün açıkladıkları toplam varyans % 48.6’dır. Bunun %36.4’ü birinci , %12.2’si ikinci 

faktörden kaynaklanmaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %36.4’ünü açıkladığı için 

ölçeğin tek boyutlu olarak da kullanılabileceği düşünülmüştür (Kuzgun ve Bacanlı, 2005). 

Mesleki Doyum Ölçeği’nin güvenirliği, iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak belirlenmiş 

olup ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı= .90 bulunmuştur. İç tutarlılık katsayıları 
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birinci faktör için .91 ve ikinci faktör için .75’dir. Ayrıca ölçek maddelerinin her birinden 

alınan puanların toplam puanla ilişkilerinin .30’un üzerinde olduğu belirlenmiştir. Mesleki 

Doyum Ölçeği uygulanması kolay bir ölçektir. Soru formunun başında nasıl cevaplanacağı ile 

ilgili bilgi verilmektedir. Ölçekte 20 madde bulunmaktadır. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 20 numaralı maddeler ‘‘Her zaman: 5, Sık sık: 4, Ara sıra: 3, Nadiren:2, Hiçbir zaman: 

1’’ şeklinde puanlanmaktadır. 4, 9, 10, 11, 14, 19 numaralı maddeler ise olumsuz maddelerdir 

ve tersten ‘‘Her zaman: 1, Sık sık:2, Ara sıra:3, Nadiren:4, Hiçbir zaman:5’’ puanlanması 

gerekmektedir (Kuzgun vd, 2005). 

Alınan puanlar yüksek olduğunda bireyin mesleki doyumunun, yani işin özünden 

aldığı doyumun yüksek olduğu kabul edilir. 

 

3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

3.4.1. Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan Öğretmen Özlük Bilgileri Formu, Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı 

Anketi ve Mesleki Doyum Ölçeği araştırmacı tarafından 2010- 2011 eğitim öğretim yılında 

Uşak İli’nde görev yapan 97 okul öncesi eğitim öğretmenlerine uygulanmıştır. Bu 

araştırmanın evrenini Uşak İli merkezinde 2010-2011 eğitim- öğretim yılında okul öncesi 

öğretmeni olarak ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında, kız meslek liselerine bağlı 

uygulamalı anaokullarında ve bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan tüm okul öncesi 

öğretmenleri oluşturmuştur. Evrendeki 97 okul öncesi öğretmene ulaşılmıştır. Ulaşılan 

öğretmenler arasından 12 okul öncesi öğretmenden alınan veriler, anketlerin cevaplanmasında 

eksiklik olduğundan ve öğretmenlerin dönüt vermemesinden dolayı değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

 

3.4.2. Verilerin Analizi  

Araştırmada veri toplama araçlarından elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 19 

(The Statistical Package for Social Sciences) sosyal bilimler için veri analizi paket programı 

kullanılarak Kruskal Wallis H Testi uygulanarak veri analizi gerçekleştirilmiştir. Kruskal 

Wallis H Testi, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin ve hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarının okul türü, görev süresi, görev yapılan okulun bulunduğu yer, eğitim 
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düzeyi, çalışma statüsü ve katıldığı hizmet içi eğitim sayısına göre nasıl değişkenlik 

gösterdiğini belirlemek amacıyla uygulanmıştır.  
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BÖLÜM IV 

4. BULGULAR 

Uşak İli’nde ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları, kız meslek liselerine bağlı 

uygulamalı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında 2010-2011 eğitim- öğretim yılında okul 

öncesi öğretmeni olarak görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin; mesleki 

doyumlarını ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını özlük nitelikleri (görev yaptığı okul türü, görev 

süresi, görev yapılan okulun bulunduğu yer, eğitim düzeyi, çalışma statüsü ve katıldığı hizmet 

içi eğitim sayısı) değişkenlerinee göre incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada Öğretmen 

Özlük Bilgileri Formu, Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi ve Mesleki Doyum Ölçeğine ilişkin 

bulgulara aşağıda yer verilmiştir.  

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZLÜK NİTELİKLERİNİN 

MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ İLGİLİ BULGULAR 

 

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Doyumlarının Farklı Değişkenlere Göre 

(Okul Türü, Görev Süresi, Eğitim Düzeyi, Görev Yaptığı Okulun Bulunduğu Yer, 

Çalışma Statüsü Ve Hizmet İçi Eğitime Katılma Sayısı) İncelenmesi.  

Kruskal Wallis H- testi Analizi Sonuçları 

 

 

Tablo 7 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeği Ortalamalarının Okul 

Türü Değişkenine Göre Kruskal Wallis H- Testi Analiz Sonuçları 

  

N 

 

Sıra ort 

 

Sd 

 

x
2 

 

P 

 

1.Bağımsız 

Anaokulu 

20 37,80 2 1,62 ,443  

2.İlköğretime 

bağlı anasınıfı 

54 45,54     

3.Uygulamalı 

anaokulu 

11 40,00     

 

 

Tablo 7 ye göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum ölçeği ortalamasının okul 

türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür (p > .05) Buna göre; okul 
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öncesi eğitim öğretmenlerinin görev yaptıkları okulun bağımsız anaokulu, ilköğretime bağlı 

anasınıfı ve kız meslek liselerine bağlı uygulamalı anaokulunda çalışıyor olmasının mesleki 

doyumlarını etkilemediği söylenebilir. 

 

Tablo 8 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeği Ortalamalarının Görev 

Süresi Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz Sonuçları 

 N Sıra ort Sd x
2 

P  

 

1.1-5 yıl 36 43,53 3 3,61 ,306  

2.5-10 yıl 22 35,32     

3.10-15 yıl 8 46,38     

4.+15 yıl 19 49,47     

 

Tablo 8’e göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum ölçeğinden almış oldukları 

puan ortalamaları görev süreleri değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki doyumlarının görev sürelerine göre değişmediğini göstermektedir.  

Tablo 9 : Okul Öncesi öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeği Ortalamalarının Eğitim 

Düzeyi Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz Sonuçları 

 N Sıra ort Sd X
2 

P  

 

1.Kız Meslek 

Lisesi 

8 29,38 2 3,81 ,149  

2.MYO 18 49,78     

3.Fakülte 59 42,78     

 

Tablo 9’a göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum ölçeğinden almış oldukları puan 

ortalamaları eğitim düzeyine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi öğretmenlerinin 

mesleki doyumlarının eğitim düzeyine göre değişmediğini göstermektedir. 
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Tablo 10 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeği Ortalamalarının Görev 

Yaptığı Okulun Bulunduğu Yer Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz 

Sonuçları 

 N Sıra ort Sd X
2 

P Fark 

 

1.Gecekondu 13 33,77 2 7,09 ,029 1-3, 2-3 

2.Mahalle 26 34,92     

3.Şehir Merkezi 44 48,61     

 

Tablo 10’a göre şehir merkezinde bulunan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, 

gecekondu ve mahallelerde görev yapanlara göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

görülmektedir (p < .05).  Gecekondu ve mahallelerde görev yapan öğretmenlerin sıra 

ortalamaları arasında farklılıklar gözlenmezken, şehir merkezinde çalışanların lehine anlamlı 

farklılığın olduğu analiz sonucunda görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptığı 

okulun bulunduğu yer sorusu için grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında bu sonuç 

öğretmenlerin görev yaptıkları okulun bulunduğu çevrenin mesleki doyumlarını etkilediği 

söylenebilir.  

 

 

Tablo 11 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeği Ortalamalarının 

Çalışma Statüsü Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.Kadrolu 46 40,27 3 1,88 ,596  

2.Sözleşmeli 27 44,85     

3.Ücretli 11 47,95     

4.Diğer 1 64,00     

 

 

Tablo 11’e göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum ölçeğinden almış oldukları puan 

ortalamaları çalışma statüsü değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi 
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öğretmenlerinin mesleki doyumlarının çalışma statüsü değişkenine göre değişmediğini 

göstermektedir. 

Tablo 12 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeği Ortalamalarının 

Hizmet İçi Eğitime Katılma Sayısı Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz 

Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.1-5 kez 53 47,58 2 4,96 ,083  

2.5-10 kez 16 36,72     

3.+10 kez 16 34,09     

 

Tablo 12’ ye göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum ölçeğinden almış 

oldukları puan ortalamaları hizmet içi eğitime katılma sayısı değişkenine göre incelendiğinde, 

grupların puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu 

sonuç okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumlarının hizmet içi eğitime katılma sayısı 

değişkenine göre değişmediğini göstermektedir. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özlük Niteliklerinin (Okul Türü, Görev Süresi, 

Eğitim Düzeyi, Görev Yaptığı Okulun Bulunduğu Yer, Çalışma Statüsü Ve Hizmet İçi 

Eğitime Katılma Sayısı)  Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Etkisi İle İlgili Bulgular 

 

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Farklı 

Değişkenlere Göre (Okul Türü, Görev Süresi, Eğitim Düzeyi, Görev Yaptığı Okulun 

Bulunduğu Yer, Çalışma Statüsü Ve Hizmet İçi Eğitime Katılma Sayısı) İncelenmesi. 

Kruskal Wallis H-Testi Analizi Sonuçları 
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Tablo 13 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Anketi Ortalamalarının 

Okul Türü Değişkenine Göre Kruskal Wallis H- Testi Analiz Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.Bağımsız 

Anaokulu 

20 49,50 2 2,14 ,343  

2.İlköğretime 

bağlı anasınıfı 

54 40,21     

3.Uygulamalı 

anaokulu 

11 44,86     

 

Tablo 13’e göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi ortalamaları okul 

türü değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitim anketi puanlarının okul türüne göre değişmediğini göstermektedir.  

 

Tablo 14 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Anketi Ortalamalarının 

Görev Süresi Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.1-5 yıl 36 47,08 3 6,09 ,107  

2.5-10 yıl 22 31,89     

3.10-15 yıl 8 48,44     

4.+15 yıl 19 45,84     

 

Tablo 14’e göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi ortalamaları okul 

görev süresi değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitim anketi puanlarının görev süresine göre değişmediğini göstermektedir.  
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Tablo 15 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Anketi Ortalamalarının 

Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.Kız meslek 

Lisesi 

8 39,63 2 ,189 ,910  

2.MYO 18 44,14     

3.Fakülte 59 43,11     

Tablo 15’e göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi ortalamaları 

eğitim düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitim anketi puanlarının eğitim düzeyine göre değişmediğini göstermektedir.  

 

Tablo 16 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Anketi Ortalamalarının 

Görev Yaptığı Okulun Bulunduğu Yer Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz 

Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.Gecekondu 13 39,04 2 3,62 ,164  

2.Mahalle 26 35,65     

3.ŞehirMerkezi 44 46,63     

 

Tablo 16’ya göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi ortalamaları görev 

yaptıkları okulun bulunduğu yer değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi puanlarının görev yaptıkları okulun bulundukları 

yere göre değişmediğini göstermektedir.  

 

  



46 
 

Tablo 17 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Anketi Ortalamalarının 

Çalışma Statüsü Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.Kadrolu 46 39,22 3 2,94 ,400  

2.Sözleşmeli 27 46,48     

3.Ücretli 11 48,23     

4.Diğer 1 65,50     

 

Tablo 17’ye göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi ortalamaları 

çalışma statüsü değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi 

eğitim anketi puanlarının çalışma statülerine göre değişmediğini göstermektedir.  

Tablo 18 : Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Anketi Ortalamalarının 

Hizmet İçi Eğitime Katılma Sayısı Değişkenine Göre Kruskal Wallis H-Testi Analiz 

Sonuçları 

 N 

 

Sıra ort Sd x
2 

P   

1.1-5 kez 53 46,40 2 2,66 ,263  

2.5-10 kez 16 37,44     

3.+10 kez 16 37,31     

 

Tablo 18’e göre okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi ortalamaları 

hizmet içi eğitime katılma sayısı değişkenine göre incelendiğinde, grupların puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > .05). Bu sonuç okul öncesi 

öğretmenlerinin hizmet içi eğitim anketi puanlarının hizmet içi eğitime katılma sayılarına göre 

değişmediğini göstermektedir.  

Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Genel 

Düşüncelerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerine yöneltilen sorular arasında 

öğretmenlere yöneltilen “Katıldığınız hizmet içi eğitim seminerleriyle ilgili genel düşünceniz 

nedir? Aşağıya kısaca özetleyiniz.” Sorusuna cevap veren öğretmenlerin yanıtlarının 

değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir:  
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Araştırmaya katılan 20 okul öncesi öğretmeni, hizmet içi eğitim seminerlerin faydalı 

olduğunu “Eğitimlerin bize faydalı olduğunu düşünüyorum.”, “Faydalı olduğuna 

inanıyorum.” gibi cümlelerle, 13 okul öncesi öğretmeni mesleki eğitimde önemli yeri 

olduğunu “Mesleki gelişim açısından önemli olduğunu düşünüyorum.”, “Mesleki yeterlilik ve 

kişisel gelişim açısından alınması gereken bir eğitimdir.” gibi cümlelerle, 2 tanesi ise hizmet 

içi eğitim içeriğinin yeterli olmadığını “Yetersiz”, “Eğitimin içeriğini yeterli bulmuyorum.” 

gibi cümlelerle belirtmişlerdir. 3 okul öncesi eğitim öğretmeni sık yapılması gerektiğini, 

“Katkısı olduğunu düşünüyorum daha sık yapılmalı.” gibi cümlelerle önermişlerdir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

5.1. Tartışma ve Yorum 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, alanyazından elde edilen bulgular da 

incelenerek  tartışılmış ve yorumlanmıştır.  

Bu araştırmanın sonuçlarını etkilediği düşünülen faktörler okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin özlük niteliklerindeki (görev yapılan okul türü, görev süresi, görev yapılan 

okulun bulunduğu yer, eğitim düzeyi, çalışma statüsü ve katıldığı hizmet içi eğitim sayısı) 

farklılıklardır. Buna yönelik olarak araştırmanın Öğretmen Özlük Bilgileri formunda okul 

öncesi öğretmenlerinin görev yaptığı okulun türü, görev süresi, eğitim düzeyi, görev yapılan 

okulun bulunduğu yer ve çalışma statüsü hakkında bilgilerine de başvurulmuştur. Benzer 

şekilde İşler  (2004), sınıf öğretmenlerine uygulanan yerel nitelikli hizmet içi eğitim 

programlarının etkililiğine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini saptamak amacıyla öğretmenlerin 

cinsiyet, hizmet süresi, eğitim düzeyi, mezun olunan bölüm gibi kişisel bilgilerine de 

ulaşmayı hedeflemiştir.  

Koç (2001) tarafından yapılan “Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan 

Rehber Öğretmenlerin İş Doyumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi” konulu 

araştırmada Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde çalışan rehber öğretmenlerin iş 

doyumları; görevleri başında karşılaştıkları mesleki sorunlar, cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, 

mezun oldukları alanlar, öğrenim düzeyleri, aylık gelirlerini yeterli olarak algılayıp-

algılamama düzeyleri, çalıştıkları bölümler ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılım 

durumları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyet, mezun 

olunan alan, öğrenim düzeyi ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılma sıklığı gibi 

değişkenler ile rehber öğretmenlerin iş doyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür.  

Bu araştırmanın bulgularına göre, şehir merkezinde görev yapan okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin gecekondu ve mahalle okullarında görev yapan 

okul öncesi öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ouyang ve Paprock (2006) 

Amerika’daki ve Çin’deki öğretmenlerin iş doyumlarını ve tutumlarını karşılaştıran 

çalışmada, benzer şekilde öğretmenin iş doyumunu etkileyen en güçlü faktör olarak okul 

faktörünü öne sürmektedirler. Her iki ülkede de çalışılan okulda, okulun ekonomik imkânları, 

çalışma koşulları, iş yükü, mesleki gelişim imkânları, iş arkadaşlarıyla iş birliği içinde olma 
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ve onlardan destek görme ve yönetim kalitesi olarak belirtilen faktörlerin eksikliğinde 

öğretmenlerin mesleki doyumunun azaldığını belirtmiştir. 

Araştırmamızın değişkenleri arasında eğitim düzeyi değişkeni de kullanılmış ve 

analizler sonucunda eğitim düzeyi değişkenine göre mesleki doyum puan ortalamaları 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Benzer şekilde Deniz ve Öztürk (2008) ‘ün yapmış 

oldukları araştırmada eğitim düzeyi değişkenine göre okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir.  

5.2. Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan genel sonuçlara ve önerilere 

yer verilmiştir.  

Bu araştırma, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının ve 

mesleki doyumlarının, çalıştıkları okul türü, görev süresi, görev yapılan okulun bulunduğu 

yer, eğitim düzeyi, çalışma statüsü, katıldığı hizmet içi eğitim sayısı gibi değişkenlere göre 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak İli’nde görev 

yapan 85 okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmuştur.  

Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelinde bir araştırma olup betimsel bir 

çalışmadır. 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin özlük niteliklerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına 

etkisine yönelik araştırma sonuçları;  

 Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaç düzeylerinin görev 

yaptığı okul türü, görev süresi, görev yapılan okulun bulunduğu yer, eğitim 

düzeyi, çalışma statüsü ve katıldığı hizmet içi eğitim sayısına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmamaktadır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin özlük niteliklerinin mesleki doyumlarına etkisine yönelik 

araştırma sonuçları;  

 Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin görev yaptığı okul 

türü, görev süresi, eğitim düzeyi, çalışma statüsü ve katıldığı hizmet içi eğitim 

sayısına göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 
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 Şehir merkezinde görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki 

doyum düzeylerinin gecekondu ve mahalle okullarında görev yapan okul 

öncesi öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

Hizmet içi eğitim seminerlerine katılan okul öncesi öğretmenlerinin genel 

düşüncelerine ilişkin bulgular;  

 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri hizmet içi eğitimin faydalı 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri hizmet içi eğitimin mesleki 

gelişimde etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri hizmet içi eğitimin yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri hizmet içi eğitimin daha sık 

tekrarlanması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, aşağıdaki öneriler geliştirilebilir; 

 Farklı illerde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyum 

düzeyleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları farklı değişkenlere göre incelenebilir 

ve aralarında karşılaştırmalar yapılabilir.  

 Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumlarını arttırmak amacıyla neler 

yapılabileceğine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilebilir.  
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