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ÖNSÖZ 

Bir toplumun geliĢebilmesi için tüm üyelerini amaçlarına göre yetiĢtirmek 

zorundadır. Bu zorunluluk bireyleri içinde bulundukları ortama uyma, morallerini 

yükseltme, güdüleme, kiĢiliklerini geliĢtirme, mesleki yeterliliklerini artırma, 

geliĢmelerini sağlama ve yükselme gibi çabaların gerektirdiği bilgi, beceri ve 

alıĢkanlıkların kazandırılmasını kapsamına alır. Bu gereksinmelerin karĢılanması, 

eğitim ortamının sağlanmasına bağlıdır. 

Tezimizde hizmet içi eğitimin programlarının oluĢmasında okul ve 

kurumlarımızdaki yönetici ve öğretmen görüĢmelerini, istatistikî bilgiler 

çerçevesinde ortaya koymaya çalıĢtık. ÇalıĢmamız giriĢ , iki bölüm ve sonuçtan 

ibarettir. GiriĢ bölümünde hizmet içi eğitimde kullanılan kavramların yanısıra, 

araĢtırmanın amacına da yer verilmiĢtir. Birinci bölümde, hizmet içi eğitimin tanımı, 

hizmet içi eğitimin faydaları ve hizmet içi eğitimde sıkça sorulan sorulara yer 

verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise, araĢtırmanın modeli, çalıĢmanın temelini oluĢturan ve 

öğretmenlerin görüĢlerinin yansıtıldığı anket ve anket bilgilerinin değerlendirmesi 

kısımları yer almaktadır. ÇalıĢmamızla yönetici ve öğretmenlerimizin hizmet içi 

eğitim programlarının oluĢturulmasına iliĢkin öğretmen görüĢlerini belirleyerek 

bundan sonra hazırlanacak hizmet içi eğitim faaliyetlerine ıĢık tutmayı amaçladık.  

Tez çalıĢmamın planlanıp yazılmasına kadar olan süreçte değerli katkılarını 

esirgemeyen danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Kemal GÜVEN‟e, Eğitim Fakültesi Öğretim 
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bilirim. 
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HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMLARININ OLUġTURULMASINA 

ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

Özet 

YaĢam boyu eğitimin bir gereği olan hizmet içi eğitim, çalıĢanlara 

mesleklerinde daha baĢarılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve 

tutumlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde öğretmen ve diğer eğitim 

personelinin, hizmet içi eğitim yoluyla geliĢim ve ilerlemelerinin sağlanması 

gerekmektedir. Hizmet içi eğitim; öğretmenler ve diğer eğitim personelinin 

verimliliği ve etkililiğini artırma bakımından en önemli faktörlerin baĢında 

gelmektedir.  

Her kurum personelinin sürekli geliĢimini sağlamak durumundadır. 

Günümüzde değiĢen örgüt ve yönetim anlayıĢı da hizmet içi eğitime yeni bir 

anlayıĢla bakmamızı zorunlu kılmaktadır. Her kurumun en önemli faaliyetlerinden 

biri; personelini sürekli geliĢtirme, değiĢen Ģartlara göre yenilemektir. Bunun yolu da 

hizmet içi eğitimden geçmektedir. Hizmet içi eğitimde hedeflere ulaĢılması bu 

hedeflerin verimli, etkili bir Ģekilde gerçekleĢmesi büyük ölçüde düzenlenen eğitim 

programlarının ihtiyaca yönelik olmasına bağlıdır. Hizmet içi eğitim programlarının 

hazırlanmasında ihtiyaç analizi olmazsa olmaz denecek kadar önemlidir. Hizmet içi 

eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu ile eğitim görevlileri ve uygulanan programın ihtiyaçlara cevap 

vermesi açısından çok önemlidir.  

Bu araĢtırmada okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 

görüĢlerine bağlı olarak  “Hizmet Ġçi Eğitim Programlarının Uygulanmasına ĠliĢkin 

Öğretmen GörüĢleri”nin   ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. AraĢtırma, Adana Ġl 

merkezi ve ilçelerindeki okul ve kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri 

kapsamaktadır. AraĢtırma; toplam 360 yönetici ve öğretmen üzerinde yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak MEB Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 



vi 
 

 
 

Hizmet içi eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi- 1‟de sorulan sorulardan 

alınan ve bir kısmı da araĢtırmacının hazırladığı sorulardan oluĢan anket 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda okullarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin; Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının 

uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim 

görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin; yaĢları, 

cinsiyetleri, medeni durumları, mesleki kıdemleri, öğrenim durumları, unvan ve 

görevleri ile katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayılarının arasında anlamlı bir iliĢki 

olmadığı görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Hizmet içi eğitim, Adana, Okul ve kurumların yöneticileri 

ve  öğretmenleri 
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TEACHER‟S OPINIONS ON PREPARING THE IN-SERVICE TEACHER 

TRAINING PROGRAMS 

ABSTRACT 

 

As an inevitable part of lifelong education, an In-Service Training aims to 

provide the information, skills and attitudes which will bring about productivity, 

happiness and more successful career for the personnel. In our country, both the 

teachers and other education personnel must be improved thorough in-service 

trainings. An in-service training is the most important factor in increasing the 

productivity and efficiency of both the teachers and other education personnel.  

Every institution is to ensure the improvement of its personnel. Today, the 

changing understanding of organization and management requires us to look into the 

in-service trainings with a new perspective. One of the most important activities in 

institutions is to improve and renew their personnel continuously in accordance with 

the current conditions.  It can be achieved only by in-service trainings. Achieving the 

aims of in-service trainings and their realization in a productive and effective way 

mostly depend on whether the program of the in-service training and its objectives 

are in accordance with each other or not. A need analyst is quite vital in preparing the 

programs of in-service trainings.  In-service training programming, appropriateness 

of educational environment, the suitability of the organization and management, 

education staff and to respond to the needs of the program is very important.  

In this research, it is aimed to reveal the opinions of teachers about the In-

service Training Program Practices of teachers who served in schools and 

institutions. The research includes in central and district administrators and teachers 

working in schools and institutions in Adana Province. Research has been performed 

on a total of 360 administrators and teachers. Some questions in the In-Service 

Training Department of the Ministry of National Education‟s In-Service Training 
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Activities Assessment Questionnaire-1 and some additional questions prepared by 

the researcher himself were used on the Questionnaire during the research.  

The results of the research confirm that there is not any significant relationship 

among the planning of the in-service trainings of teachers and administrators 

working in schools, appropriateness of educational environment, the suitability of the 

organization and management, education program, education staff, and evaluation of 

activities related to teachers' age, gender, marital status, professional seniority and 

education status, title and duties or the number of the courses and seminars that they 

have joined before. 

Key Words: In-service training, Adana, administrators and teachers of the schools 

and institutions. 
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GĠRĠġ 

Konunun daha iyi kavranabilmesi için; öncelikle araĢtırmanın problem 

durumu, problem cümlesi, alt problemler, araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın önemi, 

araĢtırmanın varsayımları, araĢtırmanın sınırlılıkları ve tanımların aydınlatılmasında 

fayda mülahaza edilmektedir.  

1.  Problem Durumu  

Toplumun geliĢebilmesi için tüm üyelerini amaçlarına göre yetiĢtirmek 

zorundadır. Bu zorunluluk bireyleri; içinde bulundukları ortama uyma, morallerini 

yükseltme, güdüleme, kiĢiliklerini geliĢtirme, mesleki yeterliliklerini artırma, 

geliĢmelerini sağlama ve yükselme gibi çabaların gerektirdiği bilgi, beceri ve 

alıĢkanlıkların kazandırılması kapsamına alır. Bu gereksinmelerin karĢılanması, 

eğitim ortamının sağlanmasına bağlıdır. 

Eğitim sistemi; bireyin, toplumun, sanayinin ve endüstrinin 

gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde olmalıdır. Eğitim sistemi bir bütünlük içinde 

örgün ve yaygın eğitim alt sistemlerinden oluĢur. 

Örgün eğitim, belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, 

amaca göre hazırlanmıĢ programlarla okul çatısı altında (veya yaygınlaĢmakta olan 

uzaktan eğitim) düzenli olarak yapılan eğitimdir. Bu eğitim türünde genel, mesleki 

ve teknik eğitim programları uygulanır. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ, herhangi bir 

kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmıĢ olan bireylerle ilgi ve 

gereksinme duydukları alanda yapılan eğitimdir. Bu eğitim değiĢik yaĢ gruplarındaki 

ve seviyelerdeki bireylere ,amaçlarına uygun hazırlanmıĢ programlarla, programların 

gerektirdiği ortamda ve sürede verilen eğitimdir. Halk eğitimi, yetiĢkinler eğitimi, 

hizmet öncesi meslek eğitimi ve Hizmet içi eğitimi bu alt sistemin bir bölümüdür. 

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

yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek hataların 

ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düĢürülmesi, satıĢ ve hizmet sunumunda nitel 

ve nicel yönden geliĢmenin sağlanması, kârların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve 

tasarruflarının artırılması amacıyla iĢ gücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi 
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yanında iĢ görene çalıĢma hayatı süresince de bilgi, beceri ve davranıĢ ile verim 

düzeyini yükseltici, plânlı eğitim etkinlikleridir.   

Bilim ve teknolojideki geliĢmeler, her meslekte yeni bilgi ve 

teknolojileri öğrenmeyi ve çalıĢanların bu konularda yetiĢtirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bilgi toplumunda örgütler artık çalıĢanlarında ; çok yönlü beceri sahibi, 

karmaĢık örgüt içi ve dıĢı iliĢkileri kavrayabilen yeterlilikler ve etkili takım 

çalıĢmasına uyma yeteneği aramaktadır. Hemen her kurumdaki ortak problem 

alanlarından biri personel niteliğinin iĢ gereklerine  uygunluğunun sağlanamamasıdır. 

 Teknolojinin hızla geliĢtiği sosyal ve ekonomik alanlarda yeniliklerin 

ve dolayısıyla bilginin arttığı, kurumlarda personel yönetimi kavramının yerini insan 

kaynakları yönetimine bırakmaya baĢladığı, toplam kalite yönetimi uygulamalarının 

hız kazandığı bu dönemde, personelde aranan yeterlilikler de değiĢmektedir. Böyle 

bir ortamda kurumlarda çalıĢan personele gerekli yeterlilikleri kazandırmak için 

yapılan hizmet içi eğitimin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır.  

Hizmet içi eğitim (In-Service Training) kavramının çok değiĢik 

tanımları yapılmaktadır. Farklı tanımların olması konunun çok boyutlu olmasından 

kaynaklanmaktadır.   

Hizmet içi eğitim; özel ve tüzel kiĢilere ait iĢ yerlerinde, belirli bir 

maaĢ veya ücret karĢılığında iĢe alınmıĢ ve çalıĢmakta olan bireylere görevleri ile 

ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan 

eğitimdir.   

Hizmet içi eğitim; istihdam edilmiĢ iĢ gücünün mesleğe uyum, 

meslekte ilerleme ve geliĢme ihtiyaçlarını karĢılayan her türlü eğitim-öğretim 

faaliyetidir.   

Hizmet içi eğitim; üretim ve hizmette etkililiğin, verimin, kalitenin 

yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek hataların 

ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düĢürülmesi, satıĢ ve hizmet sunumunda nitel 

ve nicel yönden geliĢmenin sağlanması, kârların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve 

tasarruflarının artırılması amacıyla iĢ gücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi 
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yanında iĢ görene çalıĢma hayatı süresince de bilgi, beceri ve davranıĢ ve verim 

düzeyini yükseltici, plânlı eğitim etkinlikleridir.   

2.  Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Yaptığımız çalıĢmada problem cümlesini “Öğretmenler hizmet içi 

eğitim programlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin ne 

düşünmektedirler?” sorusu oluĢturmaktadır. Alt problemleri ise;  

1. AraĢtırmanın birinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin yaĢları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklindedir  

2. AraĢtırmanın ikinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” Ģeklindedir. 

3. AraĢtırmanın üçüncü alt problemi  “Hizmet içi eğitim 

programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin 

uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

ile ilgili öğretmenlerin evli ya da bekar olmaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

Ģeklindedir. 

 4. AraĢtırmanın dördüncü alt problemi  “Hizmet içi eğitim 

programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin 

uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

ile ilgili öğretmenlerin meslekteki kıdemleri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?” 

Ģeklindedir. 

5. AraĢtırmanın beĢinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim 

programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin 

uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

ile ilgili öğretmenlerin öğrenim durumları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?” 

Ģeklindedir. 
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6. AraĢtırmanın altıncı alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin unvanları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?” Ģeklindedir. 

7. AraĢtırmanın yedinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim 

programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin 

uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

ile ilgili öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında 

anlamlı bir iliĢki var mıdır?” Ģeklindedir. 

3. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmada, hizmet içi eğitim programlarının oluĢturulmasına 

iliĢkin öğretmen görüĢleri incelenecektir.  

Bu amaca ulaĢmak için aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

1.Öğretmenler hizmet içi eğitim programlarının oluĢturulması ve 

planlanması boyutuna iliĢkin ne düĢünmektedirler? 

2.Öğretmenlere göre hizmet içi eğitim programlarının 

oluĢturulmasında uygulama hataları ve aksaklıklar olmakta mıdır? 

3.Öğretmenlere göre hizmet içi eğitim uygulamalarında eğitim 

merkezinin fiziksel durumu, organizasyon ve yönetimi, hizmet içi eğitimin programı 

ve eğitim görevlileri ile ilgili eksiklik ve aksaklıklar görülmekte midir? 

4. AraĢtırmanın Önemi 

Mevcut bilgi birikiminin katlanarak arttığı günümüz bilgi toplumunda, 

öğretmenlerin de rolünde değiĢmeler olmuĢtur. Öğretmenin bilgi aktaran rolü, 

“Sorumluluğunun farkında olarak birlikte öğrenmeyi esas alan, öğrencilerine 

rehberlik etme yollarını araĢtıran, sürekli öğrenen bireyler ” olması üzerine 

odaklanmıĢtır. Bireylerin, bilgi ve teknolojideki geliĢmelere bağlı olarak toplumun 

kültürel, sosyal ve ekonomik yapısında meydana gelen değiĢme ve geliĢmelere uyum 

sağlayabilmeleri ancak, yaĢam boyu eğitim ilkesini benimsemeleri ile mümkündür. 
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Öğretmenlerin de öz değerlendirmeler yaparak kendisini değiĢtirme ve sürekli 

geliĢtirmek zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. 

YaĢam boyu eğitimin bir gereği olarak hizmet içi eğitim, çalıĢanlara 

mesleklerinde daha baĢarılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve 

tutumlar kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nın merkez ve taĢra teĢkilatlarında büyük 

çoğunluğu öğretmen olmak üzere 500.000‟den fazla personel görev yapmaktadır. 

Ülkemizde her yıl yüz bin dolayında bakanlık personeli merkezi ve mahalli olarak 

hizmet içi eğitimden geçirilmektedir. Bu durum, yürütülmekte olan hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin en azından nicelik açısından yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.  

Hizmet içi eğitim, personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, 

bu ihtiyaçlara uygun programlar geliĢtirme, bu programları planlama, uygulama ve 

değerlendirme gibi kapsamlı bir çalıĢmayı içermektedir. Eğitim programlarının 

değerlendirilmesi iki amaç için yapılır: Programın etkililiğini belirlemek ve 

programın daha etkili hale getirilebilmesine yönelik öneriler geliĢtirmek için gerekli 

verileri elde etmek.  

Bu çalıĢma, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin mesleki bilgi, beceri, 

tutum ve baĢarısını geliĢtirmek ya da bir üst göreve hazırlamak amacıyla Hizmet Ġçi 

Eğitim Dairesi BaĢkanlığı‟nca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının 

etkililiğini belirlemek için öğretmen görüĢlerinden yararlanmak açısından önemlidir.  

5. AraĢtırmanın Varsayımları (Sayıltıları) 

AraĢtırmanın planlanıp yürütülmesinde ve sonuçta elde edilecek 

bulguların iĢlenmesinde Ģu sayıltılardan hareket edilecektir: 

1. Adana ili ve ilçelerindeki kurumlarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin anketimizdeki sorulara içtenlikle cevap verdikleri varsayılmıĢtır. 

2.AraĢtırmada uygulanan anket sorularından elde edilecek sonuçlar 

araĢtırma evrenini temsil etmektedir ve araĢtırma için yeterli olduğu varsayılmıĢtır. 
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6. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 Bu çalıĢma; Adana iline bağlı ilçelerde görev yapan müdür, müdür yardımcısı 

ve okullardaki öğretmenler ile sınırlıdır.  

1. Bilgi toplama aracı olarak survey metodu kullanılmıĢtır ve metodun 

kendi sınırlılıkları mevcuttur. 

2.      UlaĢılan kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerin  verdikleri 

cevaplarla sınırlıdır.  

7. Tanımlar 

Eğitim: Bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı 

olarak istendik değiĢikleri meydana getirme sürecidir. 

Hizmet Öncesi Eğitim: Kurum ve kuruluĢların eleman ihtiyaçlarını 

karĢılamak üzere kendi bünyelerinde açtıkları okullarda ve genel öğretim 

kurumlarında hizmet öncesinde okutulan ve yürütülen faaliyetlerin tümüdür 

Hizmet Ġçi Eğitim: Özel ve tüzel kiĢilere ait iĢ yerlerinde, belirli bir 

maaĢ veya ücret karĢılığında iĢe alınmıĢ ve çalıĢmakta olan bireylere görevleri ile 

ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan 

eğitimdir.   

ĠĢ BaĢında Hizmet Ġçi Eğitim: Genellikle kuruma yeni giren 

personelin yetiĢtirilmesinde uygulanır. Bu eğitimde kiĢi bir yandan iĢini yapar, bir 

yandan da öğrenir. Personel iĢini bırakmaksızın, çalıĢması ilkesine dayanır. Burada iĢ 

ve eğitim iç içedir. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın aday memurlar için düzenlediği 

hazırlayıcı eğitim, temel eğitim ve uygulamalı eğitim örneklerinde olduğu gibi.  

ĠĢ DıĢında Hizmet Ġçi Eğitim: Kurumun dıĢında düzenlenen eğitim 

çalıĢmalarıdır. Personelin her zamanki toplumsal ve psikolojik çevresinin dıĢında iĢ 

yerinden ayrı bir ortamda eğitilmesi yöntemidir. Buna göre kiĢinin kurum içinde 

veya dıĢında olsun, iĢyerinin dıĢındaki bir yerde yapılan eğitsel çalıĢmalara katılması 

iĢ dıĢında eğitimdir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMDE TEMEL KAVRAMLAR 

1.1.1. Eğitim Kavramı 

Bir toplumun geliĢebilmesi için tüm üyelerini amaçlarına göre 

yetiĢtirmek zorundadır. Bu zorunluluk bireyleri içinde bulundukları ortama uyma, 

morallerini yükseltme, kiĢiliklerini geliĢtirme, meslekî yeterliliklerini artırma, 

geliĢmelerini sağlama ve yükselme gibi çabaların gerektirdiği bilgi, beceri ve 

alıĢkanlıkların kazandırılmasını kapsamına alır. Bu gereksinmelerin karĢılanması, 

eğitim ortamının sağlanmasına bağlıdır(Öztürk, 1994). 

Bu çerçevede eğitimin tanımını yapacak olursak, Türk Dil 

Kurumu‟nda eğitim, “belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve 

geliştirme, eğitme işi” olarak tanımlanmaktadır. Bir baĢka anlam olarak da 

“çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, 

beceri ve anlayışları için gerekli bilgi ve beceri ve anlayışları elde etmelerine, 

kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme” olarak verilmektedir(TDK, 1994).  

Ancak kaynakları incelediğimizde, eğitimin pek çok tanımının 

yapıldığını görürüz. Bu tanımları incelediğimizde aĢağı-yukarı aynı çerçevede 

olduğu da görülür. Yine de birkaç örnekleme yapacak olursak, bir baĢka kaynakta 

yapılan tanımda eğitim, “bir meslek elemanının, mesleğine aday veya asil olarak 

girişinden çeşitli nedenlerle işinden ayrılışına dek geçen süre içerisinde bilgi, beceri 

ve davranışlarında değişiklik yapmaya çevrik etkinliklerin tümü” olarak 

geçmektedir(Kalkandelen, 1979). 

Eğitim konusu ve dolayısıyla tanımında günümüzde internet siteleri de 

geniĢ veri tabanları oluĢturmaktadır. Burada bunların hepsinin verilmesi tabii olarak 

imkânsızdır. Yine örnekleme olarak aldığımız bir sitede yer alan bilgiye göre 

eğitimin tanımına yönelik açıklama Ģu Ģekildedir: “Eğitim, insanların diğer 

insanlarla ve çevreleriyle etkileşimlerinin maddi ve manevi ürünlerine kültür dendiği 

dikkate alınırsa, insanın, çevresiyle etkileşimi sonucunda kültürlenmeye uğradığı 

söylenebilir. Çevresiyle etkileşerek öğrendiklerini, diğer insanlara da öğretmeye 
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kalkışan kimse ise, belli bir amaca yönelik olarak o insanları kültürlemeye çalışıyor 

demektir. Bu durumda “insanların diğer insanları belli bir maksatla 

kültürlemelerine  yada kasıtlı kültürleme sürecine ise eğitim denilmektedir.” 

Günümüzde daha çok tercih edilen tanım: “Bireyin davranışında, 

kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde(eğitimin amaçlarına uygun) 

değişme meydana getirme sürecidir.” Yukarıda verilen tanımlara göre yapılan 

değerlendirmeler de ilgi çekicidir. Nitekim bu değerlendirmeye göre; 

Eğitim bir süreçtir. 

Eğitim sürecinde, bireyin davranıĢlarının istenilen yönde değiĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Eğitim bir süreç olduğuna göre, bu süreçte kiĢinin kendi yaĢantıları çok 

önemli olmaktadır. 

Ġnsanı sosyalleĢtirmek ve etkili kültürel yapıya sahip olmasını 

sağlamak, eğitimin sosyal boyutunu oluĢturmaktadır. Eğitim yoluyla bu görev yerine 

getirilirken en önemli hizmet okul ortamında olmaktadır. Okulda bu görev ifa 

edilirken, hem kültür doğrularıyla birlikte korunmuĢ olur, hem de olumlu yönde 

yenileĢmeye devam etmiĢ olur. Okulun ne kadar etkili bir kurum olduğunu 

Atatürk‟ün “Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki; Türk milleti, Türk sanatı, 

Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir.” sözünden 

anlamak mümkündür. 

Eğitim teĢkilatları, rekabetin ön plana çıktığı günümüzde yapı ve 

iĢlevlerinde önemli değiĢiklikler oluĢturmak zorundadırlar. Okulun yapı ve 

iĢlevlerindeki değiĢmeler kuĢkusuz eğitim yöneticilerinin eğitim teĢkilatlarındaki 

rollerini de değiĢtirmek durumundadırlar. Okul yöneticileri son yıllarda ortaya çıkan 

küreselleĢme, internet bilgi ağı, öğrenen kurumlar, toplam kalite yönetim anlayıĢı 

gibi kavramları inceleyerek kendilerine yeni roller üstlenmelidirler. Bunun için de 

eğitim yöneticilerinin bu rolleri gerçekleĢtirmeleri için liderlik özelliklerini yeniden 

gözden geçirmelidirler(Kolatan, 2008). 

Eğitimin, yukarıda belirtilen çok önemli hizmetleri görmesi ve geniĢ 

çapta ve çok sayıda yararlar sağlamasına karĢılık, ilgisi ve çalıĢma alanı olmaması 
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nedeniyle, eğitime yakıĢtırılmakla birlikte eğitimin üstesinden gelemeyeceği iĢler de 

bulunmaktadır. Eğitimin neyi sağladığının yanında, neyi sağlayamayacağının 

belirtilmesi, yararlı olduğu kadar eğitimin etkinlik alanının sınırlarını tespit etmesi 

bakımından da önem taĢımaktadır. Kaldı ki eğitimden, imkânları dıĢında hizmetleri 

beklemenin, sonunda karĢılaĢılacak hayal kırıklığı bakımından da sakıncaları 

bulunmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaĢılacağı üzere, eğitim her soruna 

çözüm getiren bir araç değildir. Eğitimin neyi sağlayamayacağı sorusunu, belli baĢlı 

birkaç noktada cevaplamak mümkündür. 

1- Eğitim, örgütlerdeki bozukluk ve aksaklıkları düzeltemez. Böyle bir 

durumda eğitimi son gücüne değin çalıĢtırdığımız zaman bile bundan hizmet veya iĢ 

lehine bir geliĢim sağlamak imkânsızdır. Gerçekte örgütsel sorunları konu alan, iĢleri 

basitleĢtirmeğe, iĢlemleri rasyonel kılmağa çevrik çalıĢmalara yönelik Örgüt 

GeliĢtirme ile Eğitim arasında iliĢki vardır. Örgüt geliĢtirme tarafından örgütlerde 

yapılan geliĢtirme ve değiĢikliklerden sonra, buralarda çalıĢan personelin değiĢen 

durumlar karĢısında hizmetlerin yeni isterlerine yatkın kılınması, eğitimi yardıma 

çağırır. Öte yandan eğitim ihtiyaçların, saptanması sırasında, örgütsel hatalara 

rastlanırsa bu durum, eğitimcilerce bu birime bildirilir. Ġkisi arasındaki iliĢki, bundan 

ibaret olup, bu husus hiç bir suretle bunlardan birinin, ötekinin görev alanına 

girmesini gerektirmez. Eğitim, örgütsel sorunların çözümünde kullanılacak bir araç 

değildir. 

2- Eğitim yanlıĢ veya eksik yapılmıĢ norm kadro düzeninin 

düzeltilmesiyle de iliĢkili değildir.. Eğitim, bir kadro kapsamındaki ödevleri, yetkileri 

ve sorumlulukları araĢtırmadığı gibi bunlardan birinde veya birkaçı arasındaki 

iliĢkisizliğin giderilmesi iĢini de üstlenemez. Olsa olsa böyle bir durumla 

karĢılaĢtığında bunu ilgili dalların uzmanlarına iletir. 

3- Eğitim, iĢe almanın yol ve yöntemlerini tespit edemez, fakat iĢe 

alınmıĢ olanların kadrolarının gereklerine uygun niteliklere sahip kılınmalarıyla 

uğraĢır. BaĢka bir anlatımla iĢe almanın nesnel esaslarının tespit edilmesi ile değil, 
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fakat bu esasların uygulanıĢına iliĢkin teknikler ve bunların geliĢtirilmesi ve ilgililere 

öğretilmesi ile ilgilenir. 

 4- Eğitim personele yeni bir meslek kazandırmada da yetersizdir. Olsa 

olsa eğitim, bireyler bakımından öğrenme için en uygun ortamı oluĢturur. Kaldı ki 

öğrenmeye istekli olmayanlara da bir Ģeyler öğretmek imkân dıĢıdır. 

5- Eğitim, nicelik ve nitelik yönlerinden personeli mal veya hizmet 

üretiminde öngörülen standart verim düzeyine eriĢtirmede de tüm yükü sırtlayamaz. 

Eğitim ile birlikte, uygun ortamın yaratılmasında, baĢka etmenlerin de varlığı 

gerekmektedir. Bunlar arasında personelin motivasyonu, objektif bir personel 

yönetimi, iyi bir örgüt ve kadro düzeni, adil ve nesnel baĢarı değerleme sistemlerine 

olan gereksinmeyi belirtebiliriz. 

6- Eğitim unutmayı engelleyemez. Unutmamanın aracı, uygulama ve 

tekrardır. Bu ise, yönetimlerce personele sağlanan imkânlarla ilgili bulunmaktadır. 

Bir eğitim programına katılanların, örgütlerine dönüĢlerinde, kendilerine kazandırılan 

bilgi, beceri ve davranıĢları uygulama umutlarının ve imkânlarının var olduğu bir 

ortamda gerçekleĢir. Aksi halde, eğitimin etkinliğinin azalması yanında, öğrenilen 

veya kazanılan yeni bilgi, beceri ve davranıĢların kısa zamanda eğitsel çalıĢmaların 

baĢlangıcındaki noktaya dönmesi doğaldır. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan olumsuz 

bir sonuç da, yenileĢen, değiĢen personelin eski ortamlarına dönüĢünde, yeni 

durumun gereklerine göre hareket edememesi halinde, muzdarip bir insan durumuna 

gelmesidir. Eğitim için en acı gelecek de bu tür bir durumdur(Kalkandelen, 1979). 

1.1.2. Hizmet Ġçi Eğitim Kavramı 

Kamu veya özel kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan her seviyedeki 

personele, iĢe baĢladıklarından emekli oluncaya kadar; iĢe intibak, iĢte 

verimliliklerini artırmak, bilgi ve görgülerini tazelemek, yeni durumlara intibaklarını 

ve ileri görevlere hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla yaptırılan eğitime, “Hizmet 

içi Eğitim” denilmektedir(MEGSB, 1988). Bu tanımı daha öze indirecek olursak, 

meslek hayatına atılan bir insanın, çalıĢmaya baĢladıktan emekli oluncaya kadar 

göreceği eğitim “hizmet içi eğitim” olarak vasıflandırılır diyebiliriz. 
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Hizmet içi eğitim genel anlamda; üretim ve hizmette etkinliğin, 

verimin, kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana 

gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düĢürülmesi, satıĢ ve 

hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden geliĢmenin sağlanması, kârların 

yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarruflarının artırılması amacıyla iĢ gücüne 

verilen temel meslek ve beceri eğitimi yanında iĢ görene çalıĢma hayatı süresince de 

bilgi, beceri ve davranıĢ ve verim düzeyini yükseltici, plânlı eğitim 

etkinlikleridir(Öztürk, 1994).   

Ancak bizim araĢtırma konumuz öğretmenler bazında hizmet içi eğitim 

olsa da, yukarıda vurgulanan hedeflerin pek değiĢmediğini görürüz. Zira eğitimin 

niteliğini geliĢtirmek için gerekli olan en temel öğelerden biri de ; öğretmen 

yeterliklerinin artırılması ve meslekî geliĢimlerinin sağlanmasıdır. Eğitim politikası 

üzerinde çalıĢanlar, okulların niteliğinin o okullarda çalıĢan öğretmenlerin niteliğiyle 

iliĢkili olduğunu kabul etmektedirler. Ancak, öğretmenlerin eğitim aldıkları 

kurumların niteliği, amaçları ve uygulamaları farklı olduğundan, öğretmenlerden 

beklenen yeterlikleri her zaman aynı ölçülerde bulmamız mümkün değildir. 

Öğretmen yetiĢtiren kurumlar öğretmen yeterliklerini çoğunlukla sınıf içi süreçlere 

indirgemektedir. Oysa sınıf içi süreçlerin yanı sıra, öğretmen adaylarının tutum, 

düĢünce ve beklentilerinin biçimlendirilmesi de önemli bir sorundur. Geleceğin 

öğretmenleri, gitgide artan ve karmaĢıklaĢan bir dünyada toplumun eğitim 

ihtiyaçlarını karĢılamak  durumunda kalacak ve kendi alanındaki geliĢmelere ayak 

uydurmakta zorlanacaktır. Dolayısıyla öğretmen yetiĢtiren kurumların,  ortaya çıkan 

yeni standartları ve yasal zorunlulukları yakından takip etmeleri gerekmektedir.  

Öğretmen yeterlikleri ve meslekî geliĢimi etkileyen iki önemli etkenin 

göz önünde bulundurulması gerekir. Bunlardan birincisi öğretmeni meslekî açıdan 

geliĢtiren ve motive eden öğeler, ikincisi ise öğretmen yeterlik alanlarının 

uygulamada yer bulmasıdır. Öğretmen yetiĢtiren kurumlar hizmet öncesinde 

belgelere ve sınavlara yönelmekte, öğretmenler ise çoğunlukla bu belgeleri bir 

okulda öğretmenlik yapabilmek için tamamlanması gereken belgeler olarak kabul 

etmektedirler(Güven, 2007).  
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Bu sebepten ülkemizde eğitimin kalitesini arttırmak ve eğitim alanında 

çağı yakalayabilmek  için Millî Eğitimi GeliĢtirme Projesi baĢlatılmıĢ, bu kapsamda 

hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanma sürecine kadar yetiĢen öğretmenlerin lisans 

eğitimleri süresinde öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili bilgileri kapsamlı olarak 

öğrenemedikleri bazı çalıĢmalarda ortaya konmuĢtur. Öğretmenlerin lisans eğitimleri 

sırasında meslek bilgilerini yeterince kazanamamıĢ olmaları, okullardaki öğretimin 

niteliğini de etkilemektedir. Çünkü öğretilecek konuya uygun olmayan öğretim 

yöntemi öğrencilerin  öğrenmelerini olumsuz yönde etkilerken, konunun özelliğine 

uygun yöntem öğrenme oranının artmasını sağlamaktadır. Öğretmenlerin 

mesleklerini etkili bir Ģekilde yürütebilmelerinde deneyim önemli olmakla birlikte 

tek baĢına yeterli değildir. Kendini geliĢtirmek isteyen öğretmenlerin Ģahsî 

çabalarının meslekî geliĢimi sağlamada her zaman yeterli olmadığı bilinmektedir. 

Okullardaki eğitimin kalitesinin genellikle, öğretmenlerin alan konularında ve 

öğretim yöntemlerindeki meslekî geliĢimleriyle doğrudan bağlantılı olduğu  kabul 

edilir. Bu kabulden hareketle, okullardaki eğitimin kalitesini artırmak için  

öğretmenlerin meslekî geliĢimlerini sağlamayı amaçlayan hizmet içi eğitim 

programları bütün eğitim sistemlerinde yer almıĢtır. Hizmet içi eğitim sayesinde 

görev baĢındaki öğretmenlerin zaman içinde çağın gerisinde kalan bilgileri tazelenir, 

zenginleĢtirilir, öğretmenlere yeni beceriler kazandırılmaya çalıĢılır. Böylece 

öğretmenlerin görevlerini daha etkili bir Ģekilde yürütebilmeleri için destek 

sağlanmıĢ olur. BaĢka bir deyiĢle, öğretmenlere görevlerini devam ettirirken 

kendilerini geliĢtirme fırsatları sağlanması ancak hizmet içi eğitimle 

olmaktadır(Tekin-Ayas, 2005). Nitekim son yıllarda hem ilköğretim kurumları 

derslerinde hem de orta öğretim kurumları derslerinde programlar değiĢmekte ,Milli 

Eğitim Bakanlığı 1967 yılından beri uygulaya geldiği davranıĢçı sistemden 

vazgeçerek yapılandırmacı yaklaĢımı benimsemektedir. 

 

 

 



13 
 

 
 

1.2. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMĠN AMAÇLARI VE FAYDALARI 

1.2.1. Hizmet içi Eğitimin Amaçları 

Hizmet içi eğitimin amaçları, eğitimi yapacak teĢkilatın politikasına ve 

amaçlarına uygun olarak tespit edilir. Kamu personel rejiminde, memurların hizmet 

içi eğitimlerine de yer verilmiĢtir. Eğer adayların seçimi, genel yetenek, beceri ve 

bilgilerini ölçme esasına dayanıyorsa, memurların iĢe girdikten sonra hizmetin 

gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanması için hizmet içi eğitime tabi tutulması 

gereklidir. Bu kapsamda, hizmet içi eğitimin amaçlarını genel olarak Ģu Ģekilde 

sıralamak mümkündür: 

1- Verimliliği arttırmak, 

2-  Performansı artırarak çalıĢanların güdülenmesini artırmak, 

3- Personeli üst kadrolara hazırlayarak eleman ihtiyacını örgüt 

içerisinden sağlamak,  

4- ĠĢ kazalarını ve iĢten kaynaklanan Ģikayetleri ve hataları azaltmak, 

5- Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak, 

6- Örgüt yapısını, dıĢ çevreden gelen değiĢmelere karĢı esnek hale 

getirmek,  

7- KiĢiler ve bölümler arası iletiĢime katkıda bulunmak, 

8- Bakım ve onarım giderlerini azaltmak,  

9- ĠĢe geç kalma ve devamsızlıkları azaltmak, 

10- Yöneticilerin denetim ve görev yüklerini azaltmak(Gül, 2000).  

Millî Eğitim Bakanlığı da Hizmet içi eğitimin kapsam ve amaçlarını 

belirtmek için “Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği” hazırlamıĢtır. Millî Eğitim 

Bakanlığınca hazırlanan bu yönetmeliğe göre, Hizmet içi eğitimden amaç; “Millî 
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Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilâtında görevli personelin her türlü hizmet 

içi eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin hedefleri, 

ilkeleri, plânlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esasları 

belirlemektir(MEB, 1995).” 

Yönetmeliğin kapsamı ise aynı yönetmelikte; “Bu yönetmelik, Millî 

Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilâtında görevli personelin hizmet içi 

eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin yönetimini, bu 

faaliyetlerde görevlendirilecek yöneticiler ve eğitim görevlilerinin görev yetki ve 

sorumlulukları ile eğitim faaliyetine katılanların hak ve yükümlülüklerine ait esasları 

kapsar” Ģeklindedir(MEB, 1995). 

Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde Hedefler ve Ġlkeler belirtilmiĢtir. 

Buna göre hedefler; 

“a. Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını 

sağlamak, 

b. Personele Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük 

içinde  kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik 

kazandırmak, 

c. Meslekî yeterlilik açısından hizmet öncesi  eğitimin eksikliklerini  

tamamlamak,  

d. Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri 

ve davranışları kazandırmak, 

e. Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek, 

f. İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine 

geçişlerini sağlamak, 

g. Farklı eğitim görenler için yan geçişleri sağlayacak tamamlama 

eğitimi yapmak, 

h. Türk Millî Eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak, 

ı. Eğitime ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak, 
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i. Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmak(MEB, 1995).” 

Millî Eğitim Bakanlığı‟na bağlı Hizmet Ġçi Eğitim faaliyetlerinin daha 

koordineli yürütülmesi için de bakanlıkça “Eğitim Kurulu” ve “Hizmet içi Dairesi 

Başkanlığı” oluĢturulmuĢtur(MEB, 1995). 

Aslında Hizmet Ġçi Eğitim sadece Millî Eğitim personeli için değil, 

baĢka kurumlar için de gereklidir ve bu uygulama çeĢitli devlet kurumlarında da 

benzer Ģekilde yürütülmektedir. Nitekim Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

tarafından hazırlanmıĢ olan Yönetmeliğin amaç kısmına baktığımızda bunu net bir 

Ģekilde görmek mümkündür. Buna göre amaç; “Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin 

yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha üst seviyedeki görevlere 

hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama esaslarını ve 

değerlendirme usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.” ġeklindedir(KYK). 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu‟ndan baĢka yine ülkemizde 

kamusal veya özel kuruluĢlarda da hizmet içi eğitim etkinlikleri görülür. Bu konuda 

çalıĢmalar yapan Haydar Taymaz, çalıĢmasında endüstriyel hizmet içi eğitim yapan 

kuruluĢlar bağımsız, bağımlı ve yabancı kuruluĢlar olarak üç kategoride incelemiĢtir. 

Bunlardan bağımsız kuruluĢları Yükseköğretim Kurumları, Kamusal KuruluĢlar, 

Hizmet içi Eğitim yapan Özel KuruluĢlar olarak, Bağımlı KuruluĢları Kamu 

Kurumlarına Bağlı Birimler, KĠT‟lere Bağlı Birimler, ĠĢçi ve ĠĢveren KuruluĢlarına 

Bağlı Birimler ve Özel Sanayi KuruluĢları Bünyesinde Kurulan Birimler olarak 

sınıflandırmıĢtır(Taymaz, 1997). Nitekim bu kuruluĢların amacı da ortak noktada 

birleĢmiĢ, ihtiyaç duyulan personelin yetiĢtirilebilmesi, verimliliğin arttırılması ve 

daha plânlı çalıĢmalar çıkarabilmek maksadıdır. 

 

1.2.2. Hizmet Ġçi Eğitimi Zorunlu Kılan Nedenler 

Öğrenimini tamamlayarak herhangi bir göreve atanan bir kiĢinin 

verimli hizmet yürütebilmesi için, sahasındaki geliĢmeleri, yeni bilgi ve teknolojileri 

takip etmesi gerekmektedir. Bu mecburiyete binaen her meslek adamı devamlı 
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Ģekilde hizmet içi eğitime ihtiyaç duyar. Zaten eğitimin gayelerinden biri de, eğitimin 

devamlı olmasıdır. Fertler devamlı kendilerini yetiĢtirmeli veya yetiĢtirilmelidir. 

Hizmet içi eğitimi mecburî kılan sebeplerden bazıları Ģunlardır. 

a. Okul eğitimi, fertler kabiliyetlerinin tamamını ortaya çıkarmaya ve 

geliĢtirmeye kâfi gelmemektedir. KiĢilerin gizli kalmıĢ kabiliyetleri iĢ hayatında, 

uygulamada daha iyi ortaya çıkarılabilir ve geliĢtirilebilir. 

b. Bütün mesleklerde okul bilgisiyle çözülemeyecek birçok problem 

ortaya çıkabilir. Bu problemlerin çözümü için fertlerin iĢbaĢında gerekir. 

c. Toplumun yapısındaki geliĢme ve değiĢmelere intibak edebilmek 

için fertlerin ömür boyu geliĢime ihtiyaçları vardır. 

ç. Ġlim ve teknolojideki geliĢmeler her meslek sahasına yeni bilgi, 

teknik ve araçlar getirmektedir. ÇalıĢanlar, bu bakımdan öğrenmeye, yetiĢmeye 

zorlanmaktadır. Bu zorlama hizmet içi eğitimi lüzumlu kılmaktadır. 

d. Örgün eğitim kurumlarında pratiği geliĢtirecek araç ve gereci 

yeterince sağlama imkânı olmayabilir(MEB, 1988). 

 

1.2.3. Hizmet Ġçi Eğitimin Faydaları 

Genel anlamda Hizmet Ġçi Eğitim bir bakıma iĢ baĢında yapılan bir 

eğitim olduğu için, memurların amirlerinin gözetim ve denetimi altında iĢlerini 

yaparak ve tecrübe ederek, daha iyi öğrenecekleri düĢünülmektedir. Bu nedenle 

hizmet içi eğitim hem yöneticiler, hem personel ve hem de teĢkilat açısından çeĢitli 

faydalar sağlamaktadır.  

Kurumlarda hizmet içi eğitim genellikle bireye iĢiyle ilgili bilgi, beceri 

ve tutumlar kazandırmak amacı ile yapıldığından meslekî eğitim niteliği taĢır(Gül, 

2000; Taymaz, 1997). 

Ancak Millî Eğitim‟de de Hizmet Ġçi Eğitimin yine kiĢiye bilgi, beceri 

ve tutumlar kazandırsa da, daha farklı kazançları da söz konusu olabilmektedir. 

Bunları sıralayacak olursak; 
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1- Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakları 

sağlanır, 

2- Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini 

tamamlar, 

3- Eğitime katılan personel derslerin gayelerini bir bütünlük içinde 

kavrarlar, 

4- Katılımcılar, eğitim sistemindeki yeniliklerin, geliĢmelerin 

gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıĢlar kazanır ve böylece daha kaliteli eğitim ortamı 

doğar, 

5- Hizmet içi eğitim sayesinde görev baĢındaki öğretmenlerin zaman 

içinde çağın gerisinde kalan bilgileri tazelenir ve zenginleĢtirilir, 

6- Ġstekli personelin mesleklerinde yükselmelerinin yolu ve önemini 

öğretir 

7- Türk Eğitim Politikası yorumlamasında bütünlük sağlar, 

8- Eğitime ait temel prensipleri ve teknikleri uygulamada birlik 

anlayıĢı kazandırır, 

9- Eğitim sisteminin geliĢtirilmesine destek olur, 

10- Yurdun çeĢitli bölgelerinden gelen ve eğitime katılan kiĢilerin 

birbirini tanıma fırsatı doğurur ve aynı branĢtaki kiĢiler arasında sosyal iliĢkiler 

geliĢir, 

11- Aynı branĢtaki personelin bir araya gelmesiyle görüĢ alıĢ-veriĢ 

ortamı doğar ve uygulamada yine kalite artar, 

12- ÇeĢitli yöre ve kültürleri tanıma ortamı doğar, 

13- Hizmet içi eğitime katılan personelin bakıĢ açısı geniĢler ve çeĢitli 

ortamlara uyumu kolaylaĢır. 
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1.3. HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM ĠLE ĠLGĠLĠ SIKÇA SORULAN 

SORULAR VE CEVAPLARI 

Hizmet içi eğitim uzun süreden beri Millî Eğitim‟de uygulanmaya 

baĢlanmıĢ olsa da, hem sürekli kendini yenilediğinden, hem de zamana ve Ģartlara 

göre değiĢebildiğinden, hâliyle bu eğitime katılan eğitimcilerin merak ettikleri 

konuların olması muhakkaktır. Bu sorulardan önemli gördüklerimiz, hizmet içi 

eğitim plânının bütün okullara ulaĢamadığı ve nereden temin edileceği, hizmet içi 

eğitime katılanların eğitim yapılan yerlere aileleriyle de gidip gidemeyecekleri, 

hizmet içi eğitimde eğitmen olarak görev alıp alamayacakları, hizmet içi eğitime 

katılanların ek ders ücreti durumu, hizmet içi eğitime katılacak müdür veya 

yardımcılarının yerine o göreve vekalet edenlerin katılıp katılamayacakları 

meseleleridir. Nitekim önemine binâen, Millî Eğitim Bakanlığı‟nın resmî web 

sitesinde yer alan “Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı” sayfasında bulunan “sıkça 

sorulan sorular” kısmındaki örnekleri buraya aynen alıyoruz: 

SORU 1- Formatör Öğretmenlere hizmet içi eğitim kurs ve 

seminerlerinde öğretim görevlisi olarak yürüttükleri görevler karşılığında ücret 

ödenir mi?  

M.E.B  Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve EK Ders Saatlerine ĠliĢkin 

Kararın; 16. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden 

yararlandırılmak üzere geçici olarak görevlendirilen formatör öğretmenler bu 

görevlerinin gereği olarak hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde öğretim görevlisi 

olarak yürüttükleri görevler karĢılığında söz konusu kararın 7. Maddesi kapsamında 

ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılamazlar. 

Ancak, bu formatör öğretmenlerinin görevlendirme ve çalıĢma esasları 

dıĢında kalan konularla ilgili olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermeleri 

halinde söz konusu kararın 7.maddesine göre ayrıca ek ders ücretinden 

yararlandırılmaları gerekir. Yine söz konusu kararın 16. maddesinin 2. fıkrasını 

kapsamında bulunmayan formatör öğretmenler hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders 

vermeleri halinde ilgili kararın 7.maddesine göre ayrıca ekders ücretinden 

yararlandırılırlar. 
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SORU 2- Aday memurlarda merkezi veya mahalli hizmet içi eğitim 

faaliyetlerine başvurabilirler mi?  

 Evet, Aday memurlarda hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılabilirler. 

SORU 3- Temel ve Hazırlayıcı Eğitimler hizmet içi eğitim kapsamında 

değerlendirilir mi?  

Görevde yükselme eğitimine alınacak personeli belirlemek amacıyla 

düzenlenen Değerlendirme Formunda adaylık eğitimleri hizmet içi eğitim 

kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, bu eğitimler Öğretmenlik Kariyer 

Basamakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmez. 

SORU 4- Hizmet İçi Eğitim Faaliyet planını ya zamanında 

bulamıyorum veya kurumuma/okuluma hiç gelmiyor. Yıllık planı nasıl temin 

edebilirim?  

Daire BaĢkanlığımızca  her yıl hazırlanan Faaliyet Planı Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluĢlara zamanında ve eksiksiz 

gönderilmektedir. DeğiĢik nedenlerle Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyet Planı elinize 

ulaĢmamıĢsa Daire  BaĢkanlığımızın resmi Web sitesinden bu plana ulaĢabilirsiniz. 

Hatta  planın tamamını bilgisayarınıza word belgesi olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca 

Mahallî  Faaliyetler linkinde tüm illere  ait planlar da yer almaktadır. 

SORU 5- Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerine başvurmak için ne 

yapmalıyım?  

Daire BaĢkanlığımız 2006 yılından itibaren merkezî ve mahallî  tüm 

faaliyetlere baĢvuruları  internet üzerinden almaya baĢlamıĢtır. http://ilsis.meb.gov.tr 

adresinde yer alan Hizmet içi Eğitim ĠĢlemleri  modülünden yapacağınız iĢlem için 

önce T.C. kimlik numaranızı yazın ve  Ģartları size uyan,  katılmak istediğinizi 

faaliyeti seçip baĢvurunuzu tamamlayın.  

SORU 6- .......Nolu Hizmet içi Eğitim Faaliyetine kursiyer olarak 

katılacağım eşimi ve çocuklarımı da götürebilir miyim?  

Hizmet içi eğitim faaliyetine katılacak olan kursiyerlere gönderilen 

resmi yazıda da belirtildiği gibi eĢ ve çocuklar için konaklama yeri tahsis 
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edilmemektedir. Yine kursiyerin eĢ ve çocukları için yolluk ve yevmiye ödenmez.  

(Ancak bazı faaliyetlerdeki kursiyer sayısının az olması ve konaklama yerinin müsait 

olup olmadığı Kurs Merkez Müdürü‟nün bilgisine baĢvurarak öğrenilebilir.Ancak  

Kurs Merkez Müdürü‟nün onaylaması halinde götürülebilir.) 

SORU 7- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde yönetici olarak görev 

almak istiyorum, ne yapmalıyım?  

Genellikle Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinde  yönetici olarak Merkez 

teĢkilatında görevli olan personelimiz  Daire BaĢkanlığımızca görevlendirilmektedir. 

SORU 8- Merkezî ve Mahallî olarak düzenlenen hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinde eğitim görevlisine ek ders ücretinin %25 fazlası ödenir mi?  

1- 04 Nisan 1998 tarih ve 23307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

4359 No'lu Kanunun 1. nci maddesinin b Ģıkkına göre:  “Kurumların elaman 

yetiĢtirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim merkezlerinde, görevli 

yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve 

hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve memurlara, %25 

fazlasıyla ödenir.” denilmektedir. 

2- Maliye Bakanlığı‟nın 22.01.1998 tarih ve Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü B.07.0.BMK.0.21.02/ 5674 sayılı yazısı.Ġlgi yazının “1-Ek ders 

ücretleri bölümünün c Ģıkkının ikinci fıkrasında da % 25 fazlasından 

yararlanacaklardır” denilmektedir. Ancak; 31.03.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi 

Gazetede  yayımlanan 5473  sayılı Kanunun 3. Maddesinin e) bendine göre % 25 

fazla  ödemeler  kaldırılmıĢtır. 

SORU 9- Halk Eğitim Merkezleri, Anaokulu, anasınıfı, mobil eğitim 

sınıfı ve yaz eğitimi sınıflarında usta öğretici (kadrosuz) olarak görevlendirilenlerle 

ilgili faaliyetler hizmet içi eğitim kapsamında mı değerlendirilecek?  

Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatı kadrolarında görevli personelin 

hizmet içi eğitimlerinden Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı, Bakanlığımız 

kadrolarında olmayanların eğitimlerinden halk eğitim merkezleri sorumludur. 
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Dolayısı ile kadrosuz usta öğreticiler için mahallinde düzenlenmesi 

istenen faaliyetler hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmeyecek ve Hizmet Ġçi 

Eğitim Belgesi düzenlenmeyecektir.  Bu faaliyetlerin halk eğitim mevzuatı 

kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.  

SORU 10- Bakanlığımıza bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında görev 

yapmak üzere yetiştirilecek kişilerin kursları, hizmet içi eğitim faaliyeti olarak 

değerlendirilebilir mi?  

Bu kapsamda düzenlenecek kurslar hizmet içi eğitim faaliyeti olarak 

değerlendirilmeyecek ve katılımcılara hizmet içi eğitim belgesi verilmeyecektir. Söz 

konusu faaliyetler halk eğitimi kapsamında değerlendirilecektir. 

SORU 11- Müdür veya müdür yardımcıları için açılan faaliyetlere, bu 

görevleri vekil veya görevlendirme ile yürütenler başvurabilir mi?  

Evet, Müdür veya müdür yardımcıları için açılan faaliyetlere, bu 

görevleri vekil veya görevlendirme ile yürütenler de baĢvurabilirler. 

SORU 12- Mesai saati dışında düzenlenen Hizmet İçi Eğitim 

faaliyetlerine ders ücreti ödenir mi?  

Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere uyum sağlayabilmek, eğitim 

sistemindeki değiĢiklikleri yakından takip etmek, mesleğin gereklerini etkili ve 

verimli yürütebilmek için hizmet içi eğitim zorunlu hale gelmiĢtir. Hizmet içi eğitim 

faaliyetleri personelin kiĢisel geliĢimini sağlamada, mesleğe ve çevreye uyumu 

kolaylaĢtırmada ve motivasyonunu artırmada sürekliliği sağlayan yaĢam boyu 

öğrenmenin bir parçasıdır. 

Bu bağlamda hizmet içi eğitim, personel için bir külfet ve angarya 

olmayıp bilakis personelin geliĢtirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri personelin kiĢisel geliĢimlerinin yanı sıra üst görevlere 

hazırlama, branĢ değiĢtirme vb. bir çok alanda özlük haklarına katkı sağlamaktadır. 

Bu nedenle hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, personelin geliĢtirilmesi için bir avantaj 

olarak değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. Eğitim sürecinin sürekliliği, gereği 

ve önemi dikkate alındığında, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin mesai saatleri içinde 
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düzenlenmesi hem eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verecek, hem de 

personelin eğitimine yönelik sunulan fırsatları engelleyecektir. 

Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim 

görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Her öğretmenin genel kültür, özel 

alan bilgisi ve pedagojik formasyona sahip olması ve bu alanlarda günün koĢullarına 

uygun olarak yetiĢtirilmesi gerekir. Bu nedenle personeli görev mahallinden 

ayırmadan, asli görevini aksatmadan kamu menfaatleri de dikkate alınarak mesai 

saatleri dıĢında ve hafta sonlarında eğitime alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanların hafta sonları ve tatil 

günlerinde ders görevleri olmadığından, ek ders ücretinden yararlanmalarının Milli 

Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin 

Kararı gereği mümkün olmadığı  belirtilmektedir. 

SORU 13- 4/B Kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerin 

Adaylık Eğitimleri ile Hizmet içi Eğitim faaliyetlerine katılımları nasıl 

gerçekleşmektedir? 

4/B kapsamında istihdam edilen sözleĢmeli öğretmenler hakkında 

duyuru 27/02/2007 tarih ve 504-11697 sayılı makam onayı gereğince kadrolu 

öğretmenlere uygulanmakta olan adaylık eğitimi programlarına sözleĢmeli 

öğretmenlerinde aynı içerikle mesleki eğitim adı altında dahil edilmeleri ve kadrolu 

öğretmenlere “Adaylık Eğitimi BaĢarı Belgesi”, sözleĢmeli öğretmenlere “Mesleki 

Eğitim BaĢarı Belgesi” verilmesi ve eğitim programlarının bu adlar altında olması 

gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 

öğretmen unvanlı pozisyonunda sözleĢmeli olarak atananların Hizmet SözleĢmesinin 

7. Maddesi gereği “Kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri halinde gündelik ve yol 

giderleri unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen 

esas alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.” 

hükmüne göre iĢlem yapılması gerekmektedir. Aynı kapsamda görev yapan 

sözleĢmeli öğretmenlerimizin, hizmet içi eğitim faaliyetlerine Milli Eğitim Bakanlığı 

web sitesi üzerinden ilsis modülü ile baĢvuru ve onay iĢlemleri web tabanlı olarak 

yapılmaktadır. 
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1.4. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

Uçar(2005); Ġlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarına iliĢkin görüĢlerini ortaya koymak 

amacıyla yaptığı araĢtırmasında 2004-2005 eğitim öğretim yılında Van Belediye 

sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenleri ele almıĢtır. AraĢtırmanın örneklemine, merkezdeki 52 ilköğretim 

okulunda görev yapan bütün yöneticiler ve random yoluyla seçilen 15 ilköğretim 

okulunda görev yapan 407 öğretmen olmak üzere toplam 512 yönetici ve öğretmen 

alınmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıĢtır. Anketi 

hazırlamak amacıyla konu ile ilgili kitap ve makaleler incelenmiĢ, internet taraması 

yapılmıĢ, alanla ilgili uzman görüĢüne baĢvurulmuĢ ve konuyla ilgili araĢtırmalar ile 

bunların veri toplama araçları incelenmiĢtir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 

boyuttan oluĢan 26 soruluk bir anket hazırlanmıĢtır. Boyutlar; hizmet içi eğitim 

uygulamalarının gerekliliği, hizmet içi eğitim uygulamalarına katılma istekliliği, 

hizmet ici eğitim uygulamalarını etkililiği ve hizmet içi eğitim uygulamalarında 

karĢılaĢılan sorunlar olarak belirlenmiĢtir. Birinci boyut 8 soru, ikinci boyut 3 soru ,  

üçüncü boyut 12 soru ve dördüncü boyut 3 sorudan oluĢmuĢtur. AraĢtırmaya katılan 

yönetici ve öğretmenlerin cinsiyet, görev ve branĢ değiĢkenlerine göre belirtilen 

görüĢler arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla “t” testi, 

kıdem, öğrenim durumu ve hizmet içi eğitim programlarına katılım sayısı 

değiĢkenlerine göre görüĢlerin karĢılaĢtırılmasında ise tek yönlü değiĢkenlik 

çözümlemesi (varyans analizi) kullanılmıĢ, anlamlılık düzeyi .05 olarak 

alınmıĢtır.AraĢtırmada elde edilen veriler, önce görev değiĢkenine göre soruların 

tümü incelenmiĢtir. Daha sonra boyut düzeyinde görev, cinsiyet, branĢ, kıdem, 

öğrenim durumu ve hizmet içi eğitim programlarına katılım sayısı değiĢkenlerine 

bağlı olarak karĢılaĢtırılarak yorumlanmıĢtır. Yapılan bu araĢtırmada, ilköğretim 

okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler hizmet içi eğitimin çağımızın gereği 

olduğunu, bilimsel, teknolojik ve toplumsal alandaki geliĢmelerin hizmet içi eğitimi 

zorunlu kıldığını belirtmiĢlerdir. Ancak hizmet içi eğitim uygulamalarının uygun 

zaman ve ortamlarda yapılmadığını, faaliyetlere alınan kiĢilerin objektif kriterlere 

göre belirlenmediğini, program konularının katılımcıların ihtiyaç duyduğu 
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kapsamda; uygun yöntem-teknik ve araç-gereç kullanılarak iĢlenmediğini, dolayısı 

ile programda amaçlanan bilgi ve becerilerin katılımcılara kazandırılamadığını, 

programların daha etkili hale gelmesi için katılımcı görüĢlerinin alınmadığını, 

faaliyetler sonucunda objektif kriterlere göre değerlendirme yapılmadığını ve 

katılımcıların faaliyet esnasında öğrendiklerini uygulayamadıklarını düĢündükleri 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim birimlerinin 

kurumsal ve liyakatli bir yönetici kadroya sahip olmadığı ve kendilerine yönelik 

sağlıklı ve düzenli bir hizmet içi eğitim politikasının bulunmadığı görüĢünde 

oldukları anlaĢılmıĢtır. 

 

Karagöz(2006); Ortaöğretim (lise) kurumlarında görevli resim-iĢ 

öğretmenlerinin mesleklerinde geliĢimlerini sağlamada alternatif olarak nelere 

baĢvurduğu belirlemek üzere yaptığı AraĢtırma ile, eğitim kurumlarımızda, 

öğrencilerin sanat alanında daha verimli yetiĢmelerini sağlayabilecek olan resim-iĢ 

öğretmenlerinin, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımlarının, yararlanmak istediği 

faaliyet konularının ve ilgili görüĢlerinin belirlenmesi ve bunlara bağlı öneriler 

geliĢtirilmesi amaçladığı çalıĢmasında: AraĢtırma sonuçlarının, baĢta Milli Eğitim 

Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı olmak üzere, hizmet içi eğitim 

konusunda uygulama, değerlendirme, araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapan kiĢi, 

kurum ve kuruluĢlara yarar sağlayacağını beklemektedir. 

  AraĢtırma sonuçları iki kısım, 8 bölüm halinde sunulmuĢtur. 

Birinci kısımda; Resim-iĢ dersi öğretmenlerinin Türkiye geneli, hizmet içi eğitim 

etkinliklerine katılım durumları ve katıldıkları etkinliklere iliĢkin sonuçlara bir bölüm 

halinde, ikinci kısımda; örnekleme iliĢkin ve araĢtırmayı oluĢturan alt problemlere 

iliĢkin sonuçlara yedi bölüm halinde yer verilmiĢtir. 

 

  BaĢak(2008); Ortaöğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim 

etkinliklerine iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmada 

tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini; 2007–2008 Eğitim Öğretim 

yılında Ġstanbul ili Avrupa yakasındaki ortaöğretim kurumlarında çalıĢan 
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öğretmenler oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini ise küme örnekleme 

yöntemiyle seçilen bu kurumlardan 200 öğretmene ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda; 

hizmet içi eğitim programlarına iliĢkin görüĢleri; evli öğretmenler, 35 yas üzeri 

öğretmenler, kıdemli öğretmenler Hizmet içi eğitim konusunda daha olumlu görüĢler 

bildirmiĢler ve alınan hizmet içi eğitim sayısı, eğitim düzeyi yükseldikçe ve çalıĢılan 

okul sayısı arttıkça  öğretmenlerin hizmet içi eğitime karĢı daha olumlu düĢündükleri 

ortaya çıkmıĢtır. Hizmet içi etkinliklerine katılma biçimine göre ise; cinsiyet, medeni 

durum mesleki kıdem, branĢ, eğitim, ve gelir düzeyi değiĢkenlerine göre istatistiksel 

acıdan anlamsız sonuçlar, çalıĢılan okul sayısı ve alınan Hizmet içi eğitim sayısı 

arttıkça, tutumlarda da olumlu geliĢmeler olduğu ortaya konulmuĢtur. Hizmet içi 

etkinliklerinde görev alan öğreticilerin yeterlilikleri dair ise; evli olanlar, 35 yas 

üzerinde olanlar, kıdemli olanlar ve Hizmet içi eğitim alma sayısı arttıkça, Hizmet içi 

etkinliklerinde görev alan öğreticilerin yeterlilikleri hakkında daha olumlu 

düĢündükleri saptanmıĢtır. Alınan hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi konusunda 

da; evliler, 35 yas üzeri olanlar Fen/matematik ve sözel derslerin öğretmenleri 

yardımcı ders öğretmenlerine göre, Yüksek Okul/Üniversite mezunları yüksek lisans 

mezunlarına göre ve çalıĢtıkları okul sayısı fazla olan öğretmenler Hizmet içi 

eğitimleri daha olumlu değerlendirmektedirler. 

  Büyükcan(2008);  ilköğretim okullarında ders yılı bası ve 

sonunda uygulanan hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere ne derece yarar 

sağladığı ve öğretmenlerin bu seminerlerde hangi güçlüklerle karsılaĢtıklarına iliĢkin 

görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla bu çalıĢmayı yapmıĢtır. Böylece, araĢtırma 

bulguları ile daha sonra gerçekleĢtirilecek seminerlerin geliĢtirilmesine katkıda 

bulunulabileceği ve ilgililerin dikkatinin konu üzerine çekilebileceği düĢünülmüĢtür. 

Bu araĢtırmanın evreni, 2007-2008 öğretim yılında Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde 

bulunan 85 ilköğretim okulunda görev yapan 1387 sınıf öğretmeninden 

oluĢmaktadır. Bu evreni temsil eden 308 öğretmen örnekleme alınmıĢtır. Veri 

toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen anket kullanılmıĢtır. Verilerin 

çözümlenmesinde frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, F testi ve t 

testinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçları Ģöyle özetlenebilir: 
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1. Ġlköğretim okullarında ders yılı baĢı ve sonunda uygulanan hizmet 

içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere orta düzeyde yararlı olduğu belirlenmiĢtir.  

2. Cinsiyetin; öğretmenlerin seminerlerin yarar sağlama düzeyine 

iliĢkin görüĢleri üzerinde belirleyici bir değiĢken olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Kıdem değiĢkenine göre ise, 16 yıl ve üstü kıdemi bulunan öğretmenler, diğer kıdem 

düzeylerine (0-7 yıl, 8-15 yıl) göre seminerlerin daha çok yararlı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

3. Seminerlerde öğretmenlerin; materyallerin eksik olması, seminer 

çalıĢmalarının iyi planlanmamıĢ olması, çalıĢma ortamının elveriĢsiz olması, iĢbirliği 

içinde çalıĢılmaması, öğretmenlerin motivasyonlarının sağlanmaması gibi 

güçlüklerle karĢılaĢtıkları belirlenmiĢtir. En fazla karĢılaĢtıkları güçlükler ise seminer 

programlarının iyi planlanmamıĢ olması ve seminerlerde kullanılacak 

materyallerdeki eksiklikler olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ġlköğretim okullarında ders 

yılı baĢı ve sonunda uygulanan hizmet içi eğitim seminerlerinin daha verimli ve daha 

yararlı hale getirilmesine yönelik olarak geliĢtirilen öneriler aĢağıda sunulmuĢtur.  

1. Seminer çalıĢmalarının öğretmenlere sağladığı yararın artırılması 

amacıyla seminerler daha etkili planlanabilir. 

2. Seminerlerin planlaması yapılırken öğretmen görüĢlerinden 

faydalanıp, ihtiyaçlar daha açık biçimde saptanabilir. 

3. Öğretmenlerin seminerlerde karĢılaĢtıkları materyallerin eksik 

olması, seminer çalıĢmalarının iyi planlanmamıĢ olması, çalıĢma ortamının elveriĢsiz 

olması, iĢbirliği içinde çalıĢılmaması, öğretmenlerin motivasyonlarının 

sağlanmaması gibi güçlükler ortadan kaldırılarak, seminer süresinin verimli geçmesi 

sağlanabilir. 

 4. Seminerlerde geçirilen zamanın boĢa geçen bir zaman olması 

engellenerek, nitelikli çalıĢmalar ve uygulamalar yapılabilir. 
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 EkĢi (2001) okul müdürlerinin hizmet içi eğitime olan ihtiyaç 

düzeylerinin cinsiyet, kıdem ve okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini 

ortaya koymak için yapılan araĢtırmada: 

 Eğitim etkinliklerinin kurumsal ve bireysel boyutta istenen yararları 

sağlayabilmesi, okul müdürlerinin yeterliliğine bağlıdır. Bu araĢtırma, “müdür ne ise, 

okul odur” düĢüncesinden hareketle, okul müdürlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının 

saptanmasına yönelik bir çalıĢma olması bakımından önem taĢımaktadır.  

 AraĢtırmanın evreni Kocaeli Ġli‟dir. AraĢtırmanın evreni, aynı 

zamanda araĢtırmanın örneklemi olarak alınmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini oluĢturan 

Kocaeli Ġli‟ndeki tüm okullarda görev yapan 35‟i kadın, 303‟ü erkek olmak üzere 

toplam 338 okul müdürü araĢtırmaya dâhil edilmiĢtir.  

 Veriler, eğitim-öğretim, eğitim liderliği, personel hizmetleri, bütçe ve 

iĢletme boyutlarında 15‟er olmak üzere toplam 60 maddeden oluĢan ve araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen „okul müdürlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları ölçeği‟ 

uygulanarak elde edilmiĢtir. 

 Verilerin çözümlenmesinde , S, F, t testi, (F) testinin anlamlı 

çıkması halinde LCD(çoklu karĢılaĢtırma) testinden yararlanılmıĢtır. Birinci, ikinci, 

üçüncü, dördüncü ve beĢinci alt problemlere iliĢkin verilerin çözümlenmesinde okul 

müdürlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacında kıdemlerine ve okul türlerine göre 

farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıĢtır.  

 AraĢtırmanın tüm çözümlemelerinde, hata payı P<.05 olarak 

alınmıĢtır. 

 AraĢtırma ölçeğinin geçerliği için uzman kanısı alınmıĢtır. 

Güvenilirlik için Cronbach‟s Alpha katsayısı hesaplanmıĢ; = .9454 bulunmuĢ ve = 

.95 güvenirlik katsayısı olarak alınmıĢtır.  

AraĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgular:  

1. Okul Müdürlerinin, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının eğitim-

öğretim boyutunda cinsiyetlerine göre, farklılığını belirleyebilmek için yapılan t testi 
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sonucuna göre; anlamlı farklılık bulunmuĢ, kadın okul müdürlerinin erkeklerden 

daha fazla hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. Okul müdürlerinin 

hizmet içi eğitim ihtiyaçlarında kıdem ve okul türü değiĢkenleri bakımından anlamlı 

bir farklılık ortaya çıkmamıĢtır. 

2. Okul Müdürlerinin, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının eğitim 

liderliği boyutunda cinsiyetlerine göre farklılığını belirleyebilmek için yapılan t testi 

sunucuna göre, anlamlı farklılık bulunmuĢ, kadın okul müdürlerinin erkeklerden 

daha fazla hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. Kıdemleri 3-6 yıl 

olan okul müdürlerinin kıdemleri 7-15 yıl olan okul müdürlerinden daha fazla hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duydukları anlaĢılmıĢtır. 

3. Okul Müdürlerinin, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının personel 

hizmetleri boyutunda cinsiyetlerine göre farklılığını belirleyebilmek için yapılan t 

testi sunucuna göre, anlamlı farklılık bulunmuĢ, kadınların erkeklerden daha fazla 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. Ġlköğretim Okulu 

Müdürlerinin hizmet içi eğitime lise ve dengi okul müdürlerinden daha fazla ihtiyaç 

duydukları anlaĢılmıĢtır. 

4.  Okul Müdürlerinin, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının bütçe ve 

iĢletme  boyutunda cinsiyetlerine göre farklılığını belirleyebilmek için yapılan t testi 

sunucuna göre, anlamlı farklılık bulunmuĢ, kadınların hizmet içi eğitime erkeklerden 

daha fazla ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. Okul müdürleri arasında kıdem ve 

okul türlerine göre  hizmet içi eğitim ihtiyaçlarında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

5. Genel olarak; kadın okul müdürlerinin erkeklerden daha fazla 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. 

DemirtaĢ(2008); Bu araĢtırma resmi ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerinin, hizmet içi eğitim ihtiyacı ve kurum içi iletiĢim algıları 

arasındaki iliĢkinin değerlendirmesine yönelik görüĢlerini saptamayı 

amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu araĢtırmanın evreni Ġstanbul‟daki resmi 

ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim okulu öğretmenlerinden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmanın örnekleminde 207 ilköğretim öğretmeni yer almıĢtır. Örneklem 

gurubuna hizmet içi eğitim ihtiyacı ve kurum içi iletiĢim baslıkları altında iki 

bölümden oluĢan anket uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS programında 
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çözümlenmiĢtir. Sonuç olarak, ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüĢlerine göre, 

kendileri için düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında ve kurum içi iletiĢimin 

birçok alanında sorunlar ve yetersizlikler bulunmaktadır. Hizmet içi eğitim 

programları planlanmadan önce öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerinden 

yararlanılmaması, eğitim yönetimi ve planlamanın iyileĢtirilmesi, programların 

içeriğinin de buna göre düzenlenmemesi ve hizmet içi eğitim etkinliklerinin 

bitiminde programların değerlendirilmesi gerekmekte, örgüt içinde kurum içi 

iletiĢime, üst ast iletiĢimindeki aksaklıkların giderilmesi, iletiĢim çatıĢmalarının en alt 

seviyeye düĢürülmesi, kiĢisel iletiĢim araçlarının iletiĢim kaynaklarının doğru ve 

verimli bir Ģekilde kullanılması gerekmektedir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Ġkinci bölümde yaptığımız bu araĢtırmanın yöntem, evreni ve 

örneklemi, kullandığımız ölçme araçları ile kullanılan istatistiksel teknikler üzerinde 

durulacaktır. 

2.1.  ARAġTIRMANIN MODELĠ 

Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı‟nın merkez ve taĢra teĢkilatlarında 

büyük çoğunluğu öğretmen olmak üzere yaklaĢık 500.000‟den fazla personelin görev 

yaptığı bilinmektedir. Bunlardan her yıl yüz bin dolayında bakanlık personeli hizmet 

içi eğitimden geçirilmektedir. Bu durum, yürütülmekte olan hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin en azından nicelik açısından yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.  

Hizmet içi eğitim, personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, 

bu ihtiyaçlara uygun programlar geliĢtirme, bu programları planlama, uygulama ve 

değerlendirme gibi kapsamlı bir çalıĢmayı içermektedir. Eğitim programlarının 

değerlendirilmesi iki amaç için yapılır. Birincisi programın etkililiğini belirlemek ve 

ikincisi programın daha etkili hale getirilebilmesine yönelik öneriler geliĢtirmek için 

gerekli verileri elde etmek. Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı tarafından yürütülmekte olan hizmet içi eğitim etkinliklerinin ne kadar 

etkili olduğu konusunda yapılan araĢtırmalarda, uygulanan hizmet içi eğitim 

programlarının yeterli ve etkili olmadığı, hizmet içi eğitim etkinliklerinin 

planlanmasında eğitim ihtiyacı belirleme çalıĢmalarının hiç yapılmadığı ya da 

yapılan çalıĢmaların ihtiyaç belirleme sürecinde kullanılan bilimsel yöntemlere 

dayandırılmadığı tespit edilmiĢtir.  

ĠĢte biz de bu düĢünceden hareketle, Hizmet Ġçi Eğitim ile ne derecede 

baĢarı sağlandığı, hizmet içi eğitimin amaçlarına uygun yapılıp yapılmadığı, 

yeterliliği, beklenen hedeflerin gerçekleĢip gerçekleĢmediği ve eğitim görevlilerinin 

yeterliliği konusunu bir ankette topladık. Bu araĢtırmada genel tarama modelini 

kullandık. Tüm öğretmenleri içine alan evren içerisinde Adana ili ve ilçelerindeki 

kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerinden bir kısmını örneklem olarak 

alarak görüĢ ve düĢüncelerine baĢvurulmuĢtur. 
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2.2.  EVREN VE ÖRNEKLEM 

AraĢtırmanın evrenini Tüm Türkiye‟de okul ve kurumlarda  görev 

yapan yönetici ve öğretmenler oluĢturmakta olup, örneklem olarak ise Adana Ġli ve 

ilçelerinde rastlantısal olarak seçilen okul ve kurumlarda  görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerden oluĢmaktadır. 

 2.3.  VERĠ TOPLAMA ARACI(ANKET) 

Veri toplama için MEB Hizmet Ġçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 

Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi- 1‟de sorulan sorulardan 

alınan ve bir kısmını da bizim eklediğimiz sorulardan oluĢan anketin takdim 

kısmında, bu anketin ne için dağıtıldığı ve amacı hakkında bilgi verilmiĢtir. Örnek 

anket formumuzda da görüleceği üzere, verilen bu bilgiden sonra anketimiz iki 

kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda genellikle ankete katılanların Ģahsî 

bilgilerinin yanında, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öğretmen 

görüĢleri konusunda daha sağlıklı veriler elde edilmesinin sağlanması için, söz 

konusu kurslara veya seminerlere katılım sayısı da istenmiĢtir. 

  Anketin ikinci kısmında ise, hizmet içi eğitim programının 

planlanması boyutuna iliĢkin görüĢler, eğitim merkezi (ulaĢım, konaklama, eğitim 

ortamı) organizasyon ve yönetim gibi ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra, hizmet içi 

eğitimin kursiyerlere ne derece fayda sağladığı, varsa eksiklikleri eğitim süresinin ve 

eğitim görevlilerinin yeterliliği hakkında beĢ dereceli olarak çok iyi, iyi, orta, zayıf 

ve çok zayıf Ģıklarının olduğu sorular sorulmuĢtur. Bu soruların ardından genel bir 

değerlendirme istenmiĢtir. Bu Ģekilde daha objektif yaklaĢımlar elde edilecek ve 

belki de bundan böyle yapılacak kurs ve seminerlerde yol gösterici bir rol 

oynanacaktır. 

  Anketin geçerlik ve güvenirliği için üç uzmanın görüĢüne 

baĢvurulmuĢ, görüĢleri doğrultusunda sekiz alt baĢlığımız, yedi alt baĢlık halinde 

yeniden düzenlenmiĢ, uzman görüĢü ile geçerlik ve güvenirlik sağlanmıĢtır. 
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2.4.  VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

  AraĢtırmada Ġstatiksel analizlerle topladığımız veriler önce excel 

programında düzenlenmiĢ ve sonra da SPSS 13.0 programı ile çözümlenmiĢtir. 

Kullanılan Ġstatistikler T- Testi ve Oneway  Anova. Farkın Kaynağını bulmak için ise 

Scheffe Testi ve Tukey Testi yapılmıĢtır. 

Anket formunda sorularımız çok iyi, iyi, orta, zayıf ve çok zayıf 

Ģeklinde beĢ dereceli olarak kullanılmıĢ ve aritmetik ortalaması da aĢağıdaki Ģekilde 

bulunmuĢtur. 

 

2.5.  BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde Adana Ġli ve ilçelerindeki okul ve kurumlarda görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin yaĢları, 

cinsiyetleri, medeni durumları, mesleki kıdemleri, öğrenim durumları, unvan ve 

görevleri ile katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayılarının arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” Ģeklindeki problem cümlemizi test etmek amacıyla aĢağıdaki alt problemlere 

ait bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

 2.5.1. AraĢtırmanın Birinci Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve 

Yorum 

  AraĢtırmanın birinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim 

programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin 

uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

ile ilgili öğretmenlerin yaĢları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? ġeklindeki 

hipotezi test edebilmek için yapılan anova testi sonuçları  Tablo II.1 „ de 

gösterilmektedir.  
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Tablo II.1  Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin yaĢları değiĢkenine göre 

karĢılaĢtırılması 

ANOVA

25,346 4 6,337 ,768 ,546

2927,184 355 8,246

2952,531 359

40,665 4 10,166 ,586 ,673

6155,557 355 17,340

6196,222 359

177,950 4 44,488 1,465 ,212

10781,650 355 30,371

10959,600 359

101,936 4 25,484 ,920 ,453

9838,553 355 27,714

9940,489 359

6,750 4 1,687 ,390 ,816

1535,072 355 4,324

1541,822 359

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmetici Egitim

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

Kareler

Toplami df

Kareler

Ortalamasi F Sig.

 

 

 Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin yaĢları 

arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmadığı için, anlamlı bir iliĢki olmadığı 

görülmektedir. Yapılan oneway testine göre anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı 

çıkmamıĢtır ve anlamlı bir iliĢki yoktur diyebiliriz ama yine de Tablo II.2‟ de anlamlı 

bir iliĢki olmadığının ayrıntıları Betimsel Ġstatistik‟te gösterilmiĢtir.   
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Tablo II.2  Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin yaĢları değiĢkenine göre 

karĢılaĢtırılmasının Betimsel Ġstatistikle Görülmesi 

Betimsel istatistik

12 16,5000 1,62369 ,46872 15,4684 17,5316 14,00 20,00

44 15,1136 2,86288 ,43160 14,2432 15,9840 ,00 19,00

100 15,6600 3,38810 ,33881 14,9877 16,3323 ,00 31,00

78 15,3462 2,23216 ,25274 14,8429 15,8494 9,00 20,00

126 15,3254 2,86448 ,25519 14,8203 15,8304 ,00 20,00

360 15,4361 2,86781 ,15115 15,1389 15,7334 ,00 31,00

12 23,6667 2,99495 ,86457 21,7638 25,5696 18,00 28,00

44 22,9545 4,51846 ,68118 21,5808 24,3283 ,00 30,00

100 22,7200 4,51950 ,45195 21,8232 23,6168 ,00 30,00

78 23,1923 3,25560 ,36862 22,4583 23,9263 14,00 30,00

126 22,4206 4,32731 ,38551 21,6577 23,1836 ,00 30,00

360 22,7778 4,15448 ,21896 22,3472 23,2084 ,00 30,00

12 34,8333 3,95045 1,14040 32,3233 37,3433 29,00 40,00

44 31,4091 5,99736 ,90414 29,5857 33,2325 ,00 40,00

100 31,4600 6,02590 ,60259 30,2643 32,6557 ,00 40,00

78 32,5769 4,49681 ,50916 31,5630 33,5908 20,00 40,00

126 31,6270 5,59390 ,49834 30,6407 32,6133 ,00 40,00

360 31,8667 5,52523 ,29121 31,2940 32,4393 ,00 40,00

12 87,5000 4,07877 1,17744 84,9085 90,0915 80,00 94,00

44 85,6364 5,57858 ,84100 83,9403 87,3324 55,00 95,00

100 85,9800 6,01342 ,60134 84,7868 87,1732 55,00 95,00

78 87,0769 3,95681 ,44802 86,1848 87,9690 76,00 95,00

126 86,0317 5,31554 ,47355 85,0945 86,9690 55,00 94,00

360 86,2444 5,26207 ,27734 85,6990 86,7899 55,00 95,00

12 11,7500 1,54479 ,44594 10,7685 12,7315 8,00 15,00

44 11,3409 2,19876 ,33148 10,6724 12,0094 ,00 15,00

100 11,6100 2,33504 ,23350 11,1467 12,0733 ,00 15,00

78 11,6795 1,49017 ,16873 11,3435 12,0155 8,00 15,00

126 11,3968 2,17285 ,19357 11,0137 11,7799 ,00 15,00

360 11,5222 2,07238 ,10922 11,3074 11,7370 ,00 15,00

20-25

26-30

31-35

36-40

41 VE ÜZERi

Total

20-25

26-30

31-35

36-40

41 VE ÜZERi

Total

20-25

26-30

31-35

36-40

41 VE ÜZERi

Total

20-25

26-30

31-35

36-40

41 VE ÜZERi

Total

20-25

26-30

31-35

36-40

41 VE ÜZERi

Total

Hizmet içi Egt.

Programinin

planlamasi

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

egitim ortami)

Organizasyon ve

yönetim

Hizmet ici Egt.

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

N Ortalama

Standart

Sapma

Standart

Hata Alt  sinir Üst sinir

              95% Es itligin                 

Güven Araligi

Minimum Maximum
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2.5.2. AraĢtırmanın Ġkinci Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve 

Yorum 

 AraĢtırmanın ikinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? ġeklindeki hipotezi 

test edebilmek için yapılan ikili T- testi sonuçları  Tablo II.3 „ de gösterilmektedir.  

 

Tablo II.3 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre 

karĢılaĢtırılması 

 

Grup istatistikle ri

224 15,3661 3,11080 ,20785

136 15,5515 2,42157 ,20765

224 22,8482 4,27257 ,28547

136 22,6618 3,96507 ,34000

224 31,9955 5,90622 ,39463

136 31,6544 4,84635 ,41557

224 86,3438 5,54174 ,37027

136 86,0809 4,78122 ,40999

224 11,5268 2,21069 ,14771

136 11,5147 1,82974 ,15690

CINSIYET

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

Hizmetiçi Egt.

Programinin

planlamasi

Egitim Merkezi

Organizasyon ve

yönetim

Hizmetici Egt.

Programi ve

Egitim GörevlileriGenel

Degerlendirme

N Ortalama

Standart

Sapma

Standart

hata

ortalama

si

 

 

Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin 

cinsiyetleri arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmadığı için, anlamlı bir iliĢki 

olmadığı görülmektedir. Yaptığımız T- Testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi 0,05 
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ten aĢağı çıkmaması nedeniyle anlamlı bir iliĢki görülmediği halde Tablo II.4‟ 

yaptığımız Bağımsız Numune Testinde ayrıntıları görmemiz mümkündür. 

 

Tablo II.4 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre 

karĢılaĢtırılmasının Bağımsız Numune Testi Ayrıntıları 

 

Bagimsiz Numune Testi

1,663 ,198 -,594 358 ,553 -,18540 ,31203 -,79905 ,42825

-,631 336,528 ,528 -,18540 ,29380 -,76332 ,39252

,164 ,686 ,412 358 ,680 ,18645 ,45214 -,70274 1,07564

,420 301,672 ,675 ,18645 ,44396 -,68719 1,06009

,306 ,580 ,567 358 ,571 ,34112 ,60120 -,84120 1,52345

,595 327,184 ,552 ,34112 ,57309 -,78628 1,46852

,003 ,957 ,459 358 ,646 ,26287 ,57265 -,86332 1,38906

,476 317,262 ,635 ,26287 ,55244 -,82404 1,34978

,558 ,456 ,054 358 ,957 ,01208 ,22560 -,43158 ,45574

,056 325,537 ,955 ,01208 ,21549 -,41184 ,43600

Varsayilan Esit

Varyans lar

Varsayilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

Varsayilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

Varsayilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

Varsayilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

Varsayilmayan

Esit Varyans lar

Hizmetiçi Egt.

Programinin

planlamasi

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

egitim ortami)

Organizasyon ve

yönetim

Hizmetici Egt.

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

F Sig.

Varyans Kalitesi icin

Levene Test i

t df Sig. (2-tailed)

Fark

Ortalamasi

Standart

hata

Ortalamasi Üst Alt

95% Farkin Güven

Araligi

Ortalama Es itligi icin T-Testi
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2.5.3. AraĢtırmanın Üçüncü Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve 

Yorum 

 AraĢtırmanın üçüncü alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin Medeni Durumları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? ġeklindeki 

hipotezi test edebilmek için yapılan ikili T- testi sonuçları  Tablo II.5 de 

gösterilmektedir.  

Tablo II.5 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin evli yada bekar olma 

değiĢkenine göre karĢılaĢtırılması 

Grup Istatistikle ri

320 15,4531 2,80578 ,15685

40 15,3000 3,36040 ,53133

320 22,7500 4,06992 ,22752

40 23,0000 4,83046 ,76376

320 31,7875 5,35321 ,29925

40 32,5000 6,79366 1,07417

320 86,2625 5,06198 ,28297

40 86,1000 6,72843 1,06386

320 11,5406 2,01986 ,11291

40 11,3750 2,47746 ,39172

Evli yada

Bekar

Olusu

EVLI

BEKAR

EVLI

BEKAR

EVLI

BEKAR

EVLI

BEKAR

EVLI

BEKAR


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmet ici Egitim

Programi ve

Egitim GörevlileriGenel

Degerlendirme

N Ortalama

Standart

Sapma

Standart

Hata

Ortalama

si

 

 

Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin evli ya 
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da bekar olmaları arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmadığı için, anlamlı 

bir iliĢki olmadığı görülmektedir.  Hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği 

boyutuna iliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin evli ya da bekar olma 

değiĢkenine göre yapılan T-Testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı 

çıkarak anlamlı bir iliĢki olmadığı görülse de Tablo II.6‟da yaptığımız Bağımsız 

Numune Testinde ayrıntıları görmemiz mümkündür 

 

 

 

 

Tablo II.6 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin evli yada bekar olma 

değiĢkenine göre karĢılaĢtırılmasının Bağımsız Numune Testi ayrıntıları. 

Bagimsiz Numunele r Testi

,851 ,357 ,318 358 ,751 ,15313 ,48155 -,79390 1,10015

,276 46,051 ,783 ,15313 ,55399 -,96197 1,26822

,134 ,715 -,358 358 ,720 -,25000 ,69757 -1,62186 1,12186

-,314 46,184 ,755 -,25000 ,79693 -1,85396 1,35396

1,100 ,295 -,768 358 ,443 -,71250 ,92714 -2,53582 1,11082

-,639 45,255 ,526 -,71250 1,11508 -2,95803 1,53303

2,271 ,133 ,184 358 ,854 ,16250 ,88367 -1,57533 1,90033

,148 44,686 ,883 ,16250 1,10085 -2,05515 2,38015

1,150 ,284 ,476 358 ,634 ,16563 ,34792 -,51861 ,84986

,406 45,712 ,686 ,16563 ,40767 -,65511 ,98636

Varsayilan Esit

Varyans lar

 Varsay ilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

 Varsay ilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

 Varsay ilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

 Varsay ilmayan

Esit Varyans lar

Varsayilan Esit

Varyans lar

 Varsay ilmayan

Esit Varyans lar


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmetici Egitim

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

F Sig.

Levene'nin Esitlik

Varyans lari Testi

t df Sig. (2-tailed)

Ortalama

Fark

Standart

Hata Farki Alt Ust

95% Farkin Guven

Araligi

Ortalama Es itligi Icin T Testi
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2.5.4. AraĢtırmanın Dördüncü Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve 

Yorum 

  AraĢtırmanın dördüncü alt problemi  “Hizmet içi eğitim 

programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin 

uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi 

ile ilgili öğretmenlerin meslekteki kıdemleri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

ġeklindeki hipotezi test edebilmek için yapılan anova testi sonuçları  Tablo II.7 „ de 

gösterilmektedir.  

 

Tablo II.7 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin  kıdem değiĢkenine göre 

karĢılaĢtırılması 

ANOVA

7,955 4 1,989 ,240 ,916

2944,576 355 8,295

2952,531 359

7,507 4 1,877 ,108 ,980

6188,716 355 17,433

6196,222 359

68,017 4 17,004 ,554 ,696

10891,583 355 30,681

10959,600 359

24,117 4 6,029 ,216 ,930

9916,372 355 27,933

9940,489 359

1,234 4 ,309 ,071 ,991

1540,588 355 4,340

1541,822 359

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmetici Egitim

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

Kareler

Toplami df

Kareler

Ortalamasi F Sig.

 

Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin 
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kıdemleri arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmadığı için, anlamlı bir iliĢki 

olmadığı görülmektedir. Yapılan oneway testine göre anlamlılık düzeyi 0,05 ten 

aĢağı çıkmamıĢtır ve anlamlı bir iliĢki yoktur diyebiliriz ama yine de Tablo II.8‟ de 

anlamlı bir iliĢki olmadığının ayrıntıları Betimsel Ġstatistik‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo II.8 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin  kıdem değiĢkenine göre 

karĢılaĢtırılmasının Betimsel Ġstatistik Testi ayrıntıları 

Betimsel istatistik

33 15,5152 3,33655 ,58082 14,3321 16,6982 ,00 20,00

89 15,4719 2,61590 ,27729 14,9209 16,0230 ,00 20,00

98 15,5102 3,08386 ,31152 14,8919 16,1285 ,00 31,00

71 15,1408 2,77898 ,32980 14,4831 15,7986 ,00 20,00

69 15,5507 2,77349 ,33389 14,8845 16,2170 ,00 20,00

360 15,4361 2,86781 ,15115 15,1389 15,7334 ,00 31,00

33 23,0303 5,04037 ,87742 21,2431 24,8175 ,00 30,00

89 22,8427 3,92804 ,41637 22,0152 23,6701 ,00 30,00

98 22,8571 4,00000 ,40406 22,0552 23,6591 ,00 30,00

71 22,7042 4,19317 ,49764 21,7117 23,6967 ,00 30,00

69 22,5362 4,26194 ,51308 21,5124 23,5601 ,00 30,00

360 22,7778 4,15448 ,21896 22,3472 23,2084 ,00 30,00

33 32,7576 6,91480 1,20371 30,3057 35,2095 ,00 40,00

89 31,4270 5,10100 ,54070 30,3524 32,5015 ,00 40,00

98 31,9184 5,75563 ,58141 30,7644 33,0723 ,00 40,00

71 32,3099 5,20876 ,61817 31,0770 33,5428 ,00 40,00

69 31,4783 5,36768 ,64619 30,1888 32,7677 ,00 40,00

360 31,8667 5,52523 ,29121 31,2940 32,4393 ,00 40,00

33 86,4848 6,61967 1,15234 84,1376 88,8321 55,00 95,00

89 86,1573 4,82865 ,51184 85,1401 87,1745 55,00 95,00

98 85,9388 5,32610 ,53802 84,8710 87,0066 55,00 95,00

71 86,6620 5,17119 ,61371 85,4380 87,8860 55,00 95,00

69 86,2464 5,20013 ,62602 84,9972 87,4956 55,00 94,00

360 86,2444 5,26207 ,27734 85,6990 86,7899 55,00 95,00

33 11,4545 2,57501 ,44825 10,5415 12,3676 ,00 15,00

89 11,6180 1,98578 ,21049 11,1997 12,0363 ,00 15,00

98 11,5204 2,02168 ,20422 11,1151 11,9257 ,00 15,00

71 11,4789 2,02032 ,23977 11,0007 11,9571 ,00 15,00

69 11,4783 2,09768 ,25253 10,9743 11,9822 ,00 15,00

360 11,5222 2,07238 ,10922 11,3074 11,7370 ,00 15,00

1-5

6-10

11-15

16-20

21 VE ÜZERi

Total

1-5

6-10

11-15

16-20

21 VE ÜZERi

Total

1-5

6-10

11-15

16-20

21 VE ÜZERi

Total

1-5

6-10

11-15

16-20

21 VE ÜZERi

Total

1-5

6-10

11-15

16-20

21 VE ÜZERi

Total

Hizmet içi Egt.

Programinin

planlamasi

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

egitim ortami)

Organizasyon ve

yönetim

Hizmet ici Egt.

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

N Ortalama

Standart

Sapma

Standart

Hata Alt  Sinir Üst Sinir

                    95% Es itligin           

Güven Araligi  

Minimum

 

Maximum
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2.5.5. AraĢtırmanın BeĢinci Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve 

Yorum 

 AraĢtırmanın beĢinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin öğrenim durumları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? ġeklindeki 

hipotezi test edebilmek için yapılan anova testi sonuçları Tablo II.9 „ de 

gösterilmektedir. 

Tablo II.9 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin öğrenim durumları 

değiĢkenine göre karĢılaĢtırılması 

ANOVA

34,299 3 11,433 1,395 ,244

2918,231 356 8,197

2952,531 359

37,487 3 12,496 ,722 ,539

6158,735 356 17,300

6196,222 359

124,769 3 41,590 1,367 ,253

10834,831 356 30,435

10959,600 359

128,123 3 42,708 1,549 ,201

9812,365 356 27,563

9940,489 359

11,544 3 3,848 ,895 ,444

1530,278 356 4,299

1541,822 359

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmetici Egitim

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

Kareler

Toplami df

Kareler

Ortalamasi F Sig.

 

Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin 
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öğrenim durumları arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmadığı için, anlamlı 

bir iliĢki olmadığı görülmektedir. Yapılan oneway testine göre anlamlılık düzeyi 0,05 

ten aĢağı çıkmamıĢtır ve anlamlı bir iliĢki yoktur diyebiliriz ama yine de Tablo II.10‟ 

de anlamlı bir iliĢki olmadığının ayrıntıları Betimsel Ġstatistik‟te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo II.10 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin öğrenim durumları 

değiĢkenine göre karĢılaĢtırılmasının Betimsel Ġstatistik Testi ayrıntıları 

 

Betimsel istatistik

2 17,5000 3,53553 2,50000 -14,2655 49,2655 15,00 20,00

45 15,7778 2,02135 ,30133 15,1705 16,3851 10,00 20,00

298 15,4295 2,89259 ,16756 15,0998 15,7593 ,00 31,00

15 14,2667 4,14844 1,07112 11,9693 16,5640 ,00 18,00

360 15,4361 2,86781 ,15115 15,1389 15,7334 ,00 31,00

2 25,0000 1,41421 1,00000 12,2938 37,7062 24,00 26,00

45 23,2222 3,07400 ,45825 22,2987 24,1458 15,00 30,00

298 22,7517 4,12009 ,23867 22,2820 23,2214 ,00 30,00

15 21,6667 7,06770 1,82487 17,7527 25,5806 ,00 29,00

360 22,7778 4,15448 ,21896 22,3472 23,2084 ,00 30,00

2 36,5000 4,94975 3,50000 -7,9717 80,9717 33,00 40,00

45 33,0444 3,03731 ,45278 32,1319 33,9570 25,00 40,00

298 31,7013 5,54942 ,32147 31,0687 32,3340 ,00 40,00

15 31,0000 9,47930 2,44754 25,7505 36,2495 ,00 40,00

360 31,8667 5,52523 ,29121 31,2940 32,4393 ,00 40,00

2 91,5000 4,94975 3,50000 47,0283 135,9717 88,00 95,00

45 87,2222 2,94564 ,43911 86,3373 88,1072 81,00 95,00

298 86,1275 5,23429 ,30321 85,5308 86,7242 55,00 95,00

15 84,9333 9,52040 2,45816 79,6611 90,2056 55,00 95,00

360 86,2444 5,26207 ,27734 85,6990 86,7899 55,00 95,00

2 13,0000 2,82843 2,00000 -12,4124 38,4124 11,00 15,00

45 11,7778 1,39624 ,20814 11,3583 12,1973 8,00 14,00

298 11,5000 2,07153 ,12000 11,2638 11,7362 ,00 15,00

15 11,0000 3,40168 ,87831 9,1162 12,8838 ,00 15,00

360 11,5222 2,07238 ,10922 11,3074 11,7370 ,00 15,00

ORTA ÖG

ÖN LIS

LISANS

YUK LIS DOK

Total

ORTA ÖG

ÖN LIS

LISANS

YUK LIS DOK

Total

ORTA ÖG

ÖN LIS

LISANS

YUK LIS DOK

Total

ORTA ÖG

ÖN LIS

LISANS

YUK LIS DOK

Total

ORTA ÖG

ÖN LIS

LISANS

YUK LIS DOK

Total

Hizmet içi Egt.

Programinin

planlamasi

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

egitim ortami)

Organizasyon ve

yönetim

Hizmet ici Egt.

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

N Mean

Standart

Sapma

Standart

Hata Alt  Sinir Üst Sinir

                95% Esitligin               

Güven Araligi   

Minimum

  

Maximum
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2.5.6. AraĢtırmanın Altıncı Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve 

Yorum 

  

AraĢtırmanın altıncı alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin ünvanları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? ġeklindeki hipotezi test 

edebilmek için yapılan anova testi sonuçları  Tablo II.11 „ de gösterilmektedir. 

 

Tablo II.11 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin unvanları değiĢkenine 

göre karĢılaĢtırılması 

ANOVA

19,525 3 6,508 ,790 ,500

2933,005 356 8,239

2952,531 359

67,713 3 22,571 1,311 ,271

6128,509 356 17,215

6196,222 359

91,435 3 30,478 ,998 ,394

10868,165 356 30,529

10959,600 359

39,715 3 13,238 ,476 ,699

9900,774 356 27,811

9940,489 359

3,245 3 1,082 ,250 ,861

1538,577 356 4,322

1541,822 359

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmetici Egitim

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

Kareler

Toplami df

Kareler

Ortalamasi F Sig.
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Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin 

unvanları arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmadığı için, anlamlı bir iliĢki 

olmadığı görülmektedir. Yapılan oneway testine göre anlamlılık düzeyi 0,05 ten 

aĢağı çıkmamıĢtır ve anlamlı bir iliĢki yoktur diyebiliriz ama yine de Tablo II.12‟ de 

anlamlı bir iliĢki olmadığının ayrıntıları Betimsel Ġstatistik‟te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo II.12 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin unvanları değiĢkenine 

göre karĢılaĢtırılmasının Betimsel Ġstatistik Testi ayrıntıları 

Betimsel istatistik

19 15,5789 4,33738 ,99506 13,4884 17,6695 ,00 20,00

21 16,2857 2,14809 ,46875 15,3079 17,2635 11,00 20,00

319 15,3668 2,80503 ,15705 15,0578 15,6758 ,00 31,00

1 17,0000 . . . . 17,00 17,00

360 15,4361 2,86781 ,15115 15,1389 15,7334 ,00 31,00

19 21,4211 6,89860 1,58265 18,0960 24,7461 ,00 30,00

21 23,8095 3,12440 ,68180 22,3873 25,2317 18,00 28,00

319 22,7806 3,99553 ,22371 22,3404 23,2207 ,00 30,00

1 26,0000 . . . . 26,00 26,00

360 22,7778 4,15448 ,21896 22,3472 23,2084 ,00 30,00

19 31,7895 8,43655 1,93548 27,7232 35,8558 ,00 40,00

21 32,9048 4,09762 ,89417 31,0395 34,7700 25,00 40,00

319 31,7774 5,39368 ,30199 31,1833 32,3716 ,00 40,00

1 40,0000 . . . . 40,00 40,00

360 31,8667 5,52523 ,29121 31,2940 32,4393 ,00 40,00

19 86,3158 8,12440 1,86386 82,4000 90,2316 55,00 93,00

21 87,0952 4,27674 ,93326 85,1485 89,0420 77,00 94,00

319 86,1693 5,12328 ,28685 85,6049 86,7336 55,00 95,00

1 91,0000 . . . . 91,00 91,00

360 86,2444 5,26207 ,27734 85,6990 86,7899 55,00 95,00

19 11,2632 3,12414 ,71673 9,7574 12,7689 ,00 15,00

21 11,8095 1,03049 ,22487 11,3405 12,2786 10,00 15,00

319 11,5172 2,05403 ,11500 11,2910 11,7435 ,00 15,00

1 12,0000 . . . . 12,00 12,00

360 11,5222 2,07238 ,10922 11,3074 11,7370 ,00 15,00

OKMUD

MD YAR

OGRETMEN

SOZ OGRETMEN

Total

OKMUD

MD YAR

OGRETMEN

SOZ OGRETMEN

Total

OKMUD

MD YAR

OGRETMEN

SOZ OGRETMEN

Total

OKMUD

MD YAR

OGRETMEN

SOZ OGRETMEN

Total

OKMUD

MD YAR

OGRETMEN

SOZ OGRETMEN

Total

Hizmet içi Egt.

Programinin

planlamasi

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

egitim ortami)

Organizasyon ve

yönetim

Hizmet ici Egt.

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

N Ortalama

Standart

Sapma

Standart

Hata Alt  Sinir Üst Sinir

               95% Esitligin                

Güven Araligi  

Minimum

 

Maximum
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2.5.7. AraĢtırmanın Yedinci Alt Problemine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum  

AraĢtırmanın yedinci alt problemi  “Hizmet içi eğitim programlarının 

planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, 

eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili 

öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? ġeklindeki hipotezi test edebilmek için yapılan anova testi 

sonucu Tablo II.12‟ de gösterilmiĢtir. 

Tablo II.13 Hizmet Ġçi Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği 

Boyutuna ĠliĢkin öğretmen görüĢlerinin öğretmenlerin daha önce katılmıĢ 

olduğu kurs ve seminer sayıları değiĢkenine göre karĢılaĢtırılması 

ANOVA

44,936 4 11,234 1,372 ,243

2907,595 355 8,190

2952,531 359

137,656 4 34,414 2,016 ,092

6058,567 355 17,066

6196,222 359

333,893 4 83,473 2,789 ,026

10625,707 355 29,932

10959,600 359

302,869 4 75,717 2,789 ,026

9637,619 355 27,148

9940,489 359

60,823 4 15,206 3,645 ,006

1480,999 355 4,172

1541,822 359

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam

Gruplar Aras i

Gruplar ici

Toplam


Hizmetici Egitimi

Programinin 

planlanmasi

boyutuna iliskin

Gorusler

Egitim

Merkez i(Ulasim,

Konaklama,

Egitim Ortami)

Organizasyon ve

Yonetim

Hizmetici Egitim

Programi ve

Egitim Görevlileri

Genel

Degerlendirme

Kareler

Toplami df

Kareler

Ortalamasi F Sig.
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Tablo II.13 de karĢılaĢtırılması gösterilen anova testi bulgularına göre 

anlamlılık düzeyi 0,05 ten aĢağı çıkmıĢtır ve anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir.. 

Farkın yönünü ve miktarını belirlemek için Scheffe Testi sonuçları olan TabloII.14, 

Tablo II.15, Tablo II.16 ile Tukey HSD Testi Sonuçları Tablo II.17, Tablo II.18, 

Tablo II.19 ve Descriptives sonucu Tablo II.20 ile Tukey HSD  Tablo  II.21 „ de 

gösterilmektedir. 

 

 Bu bulgulara göre hizmet içi eğitim programlarının planlanması, 

eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı 

ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin daha 

önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlılık düzeyi 0,05 ten 

aĢağı çıktığı için, anlamlı bir iliĢki vardır diyebiliriz. 

Organizasyon ve yönetimin uygunluğu(p=0,026<0,050), eğitim programı 

ile eğitim görevlileri(p=0,026<0,050) ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi(p=0,006<0,050) ile ilgili öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu 

kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve 

miktarını belirlemek için yapılan Scheffe testi ve Tukey Testi sonuçlarına göre alt 

boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma bulunamamıĢtır. 

Organizasyon ve yönetimin uygunluğu(p=0,026<0,050) ile ilgili 

öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı 

bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Scheffe 

testi sonuçları Tablo II.14 „a göre alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma 

bulunamamıĢtır. 
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Tablo II.14  Organizasyon ve yönetimin uygunluğu(p=0,026<0,050) 

ile     ilgili yapılan Scheffe Testi Sonuçları 

 

 

   Eğitim programı ile eğitim görevlileri(p=0,026<0,050) ile ilgili 

öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı 

bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Scheffe 

Testi sonuçları Tablo II. 15‟ a göre alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma 

bulunamamıĢtır. 

 Tablo II.15 Eğitim programı ile eğitim görevlileri   

(p=0,026<0,050) ile ilgili        yapılan Scheffe Testi Sonuçları   
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Faaliyetlerin değerlendirilmesi(p=0,006<0,050) ile ilgili öğretmenlerin 

daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı bir iliĢki olmakla 

birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Scheffe  Testi sonuçları 

Tablo II.16‟ ye göre alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma bulunamamıĢtır. 

 

Tablo II.16 Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

(p=0,006<0,050) Ġle Ġlgili Yapılan Sheffe Testi Sonuçları 

 

 

Organizasyon ve yönetimin uygunluğu(p=0,026<0,050) ile ilgili 

öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı 

bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Tukey 

Testi sonuçları Tablo II.17‟e göre  alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma 

bulunamamıĢtır. 
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Tablo II.17 Organizasyon Ve Yönetimin uygunluğu(p=0,026<0,050) 

Ġle     Ġlgili Yapılan Tukey HSD Testi Sonuçları 

 

 

 

Eğitim programı ile eğitim görevlileri(p=0,026<0,050) ile ilgili 

öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı 

bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Tukey 

Testi sonuçları Tablo II.18‟e göre alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma 

bulunamamıĢtır. 
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Tablo II.18  Eğitim programı ile eğitim görevlileri   

(p=0,026<0,050) ile ilgili  yapılan Tukey HSD Testi Sonuçları   

 

Faaliyetlerin değerlendirilmesi(p=0,006<0,050) ile ilgili öğretmenlerin 

daha önce katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı bir iliĢki olmakla 

birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Tukey Testi sonuçları 

Tablo II.19‟e göre alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılaĢma bulunamamıĢtır. 

 

 

Tablo II.19  Hizmet Ġçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

(p=0,006<0,050) Ġle Ġlgili Yapılan Tukey HSD Testi Sonuçları 
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Organizasyon ve yönetimin uygunluğu(p=0,026<0,050), eğitim programı 

ile eğitim görevlileri(p=0,026<0,050) ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi(p=0,006<0,050) ile ilgili öğretmenlerin daha önce katılmıĢ olduğu 

kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve 

miktarını belirlemek için yapılan Descriptives Testi sonuçlarına göre alt boyutlar 

arasında anlamlı bir farklılaĢma bulunamamıĢtır. 

 

Tablo II.20  Farkın Yönünü Ve Miktarını Belirlemek Ġçin Yapılan 

Betimsel Ġnceleme 

 

Betimsel istatistik

77 30,1688 9,05016 1,03136 28,1147 32,2230 ,00 40,00

28 32,6429 2,28058 ,43099 31,7585 33,5272 28,00 40,00

33 33,2727 4,93250 ,85864 31,5237 35,0217 21,00 40,00

27 32,7778 3,48991 ,67163 31,3972 34,1583 26,00 40,00

195 32,0615 4,03928 ,28926 31,4910 32,6320 21,00 40,00

360 31,8667 5,52523 ,29121 31,2940 32,4393 ,00 40,00

77 84,6753 8,93020 1,01769 82,6484 86,7022 55,00 95,00

28 87,3929 2,55806 ,48343 86,4009 88,3848 83,00 95,00

33 87,1515 4,25824 ,74126 85,6416 88,6614 77,00 95,00

27 87,5556 3,12968 ,60231 86,3175 88,7936 82,00 95,00

195 86,3641 3,63626 ,26040 85,8505 86,8777 76,00 95,00

360 86,2444 5,26207 ,27734 85,6990 86,7899 55,00 95,00

77 10,7662 3,41011 ,38862 9,9922 11,5402 ,00 15,00

28 11,9286 1,30323 ,24629 11,4232 12,4339 8,00 15,00

33 11,8788 1,70949 ,29758 11,2726 12,4849 8,00 15,00

27 11,9630 1,53125 ,29469 11,3572 12,5687 9,00 15,00

195 11,6410 1,43029 ,10243 11,4390 11,8430 7,00 15,00

360 11,5222 2,07238 ,10922 11,3074 11,7370 ,00 15,00

1

2

3

4

5

Total

1

2

3

4

5

Total

1

2

3

4

5

Total

Organizasyon

ve yönetim

Hizmetici

Egitim

Programi ve

Egitim

Görevlileri

Genel

Degerlendirme

N

 

Ortalama

     Standart     

Sapma

   Standart

Hata        Alt  Sinir       Üst  Sinir

               95% Esitligin                

Güven Araligi

Minimum Maximum

 

 

 

Tablo II.21 Öğretmenlerin Daha Önceleri KatılmıĢ Olduğu Kurs 

Ve Seminer Sayıları DeğiĢkenine Göre Anlamlı Fark Belirlenen Hizmet Ġçi 

Eğitim Uygulamalarının Gerekliliği Boyutuna ĠliĢkin Tukey HSD Bulguları 
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Multiple Comparisons

Tukey HSD

-2,47403 1,20736 ,245 -5,7844 ,8364

-3,10390 1,13831 ,052 -6,2250 ,0172

-2,60895 1,22364 ,209 -5,9640 ,7461

-1,89271 ,73635 ,078 -3,9117 ,1263

2,47403 1,20736 ,245 -,8364 5,7844

-,62987 1,40570 ,992 -4,4841 3,2244

-,13492 1,47566 1,000 -4,1809 3,9111

,58132 1,10566 ,985 -2,4502 3,6129

3,10390 1,13831 ,052 -,0172 6,2250

,62987 1,40570 ,992 -3,2244 4,4841

,49495 1,41972 ,997 -3,3977 4,3876

1,21119 1,02981 ,765 -1,6124 4,0348

2,60895 1,22364 ,209 -,7461 5,9640

,13492 1,47566 1,000 -3,9111 4,1809

-,49495 1,41972 ,997 -4,3876 3,3977

,71624 1,12342 ,969 -2,3640 3,7965

1,89271 ,73635 ,078 -,1263 3,9117

-,58132 1,10566 ,985 -3,6129 2,4502

-1,21119 1,02981 ,765 -4,0348 1,6124

-,71624 1,12342 ,969 -3,7965 2,3640

-2,71753 1,14985 ,128 -5,8702 ,4352

-2,47619 1,08409 ,152 -5,4486 ,4962

-2,88023 1,16536 ,099 -6,0755 ,3150

-1,68878 ,70128 ,115 -3,6116 ,2340

2,71753 1,14985 ,128 -,4352 5,8702

,24134 1,33875 1,000 -3,4293 3,9120

-,16270 1,40537 1,000 -4,0160 3,6906

1,02875 1,05300 ,866 -1,8584 3,9159

2,47619 1,08409 ,152 -,4962 5,4486

-,24134 1,33875 1,000 -3,9120 3,4293

-,40404 1,35210 ,998 -4,1113 3,3032

,78741 ,98076 ,930 -1,9017 3,4765

2,88023 1,16536 ,099 -,3150 6,0755

,16270 1,40537 1,000 -3,6906 4,0160

,40404 1,35210 ,998 -3,3032 4,1113

1,19145 1,06991 ,799 -1,7421 4,1250

1,68878 ,70128 ,115 -,2340 3,6116

-1,02875 1,05300 ,866 -3,9159 1,8584

-,78741 ,98076 ,930 -3,4765 1,9017

-1,19145 1,06991 ,799 -4,1250 1,7421

-1,16234 ,45075 ,077 -2,3982 ,0735

-1,11255 ,42497 ,069 -2,2778 ,0526

-1,19673 ,45683 ,069 -2,4493 ,0558

-,87479* ,27491 ,014 -1,6285 -,1210

1,16234 ,45075 ,077 -,0735 2,3982

,04978 ,52480 1,000 -1,3891 1,4887

-,03439 ,55091 1,000 -1,5449 1,4761

,28755 ,41278 ,957 -,8442 1,4193

1,11255 ,42497 ,069 -,0526 2,2778

-,04978 ,52480 1,000 -1,4887 1,3891

-,08418 ,53003 1,000 -1,5374 1,3691

,23776 ,38446 ,972 -,8164 1,2919

1,19673 ,45683 ,069 -,0558 2,4493

,03439 ,55091 1,000 -1,4761 1,5449

,08418 ,53003 1,000 -1,3691 1,5374

,32194 ,41941 ,940 -,8280 1,4719

,87479* ,27491 ,014 ,1210 1,6285

-,28755 ,41278 ,957 -1,4193 ,8442

-,23776 ,38446 ,972 -1,2919 ,8164

-,32194 ,41941 ,940 -1,4719 ,8280

(J) HIZICIEGT

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

(I) HIZICIEGT

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bagli Degisken

Organizasyon ve

yönetim

Hizmetici Egitim

Programi ve Egitim

Görevlileri

Genel

Degerlendirme

    Ortalama

Fark (I-J)

   

Standart   

Hata Sig.       Alt Sinir       Üst  Sinir

        95% Güvenli Aralik

The mean difference is  significant at  the .05 level.*. 
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SONUÇ 

Bu araĢtırmalarda elde edilen bulguların sonucunda ortaya çıkan 

sonuçları açıklayacak olursak: 

1. Adana Ġli ve ilçelerindeki okul ve kurumlarda görev yapan yönetici 

ve öğretmenlerin “Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının 

uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim 

görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin yaĢları 

belirleyici bir değiĢken olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin erkek ya da kadın olmalarının belirleyici 

bir değiĢken olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin evli ya da bekar olmalarının belirleyici bir 

değiĢken olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin meslekteki kıdemlerinin belirleyici bir 

değiĢken olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin öğrenim durumlarının belirleyici bir 

değiĢken olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

 Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 
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yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin unvanlarının belirleyici bir değiĢken 

olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi” ile ilgili öğretmenlerin görevlerinin belirleyici bir değiĢken 

olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

2. Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Hizmet 

içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve 

yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin 

değerlendirilmesi ile ilgili katılmıĢ olduğu kurs ve seminer sayıları arasında anlamlı 

bir iliĢki olmakla birlikte farkın yönünü ve miktarını belirlemek için yapılan Tukey 

HSD, Sheffe Testi,  Descriptives Testi sonuçlarına göre alt boyutlar arasında anlamlı 

bir farklılaĢma bulunamamıĢtır. 

AraĢtırmamızdan elde edilen bulgularda yönetici ve öğretmenlere 

yönelik hizmet içi eğitim programı düzenleyecek Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer 

uygulayıcılara ve bundan sonra bu doğrultuda araĢtırma yapacak araĢtırmacılara 

aĢağıdaki önerilerde bulunabiliriz. 

1.  Tezimizin adı olan “Hizmet içi Eğitim Programlarının 

OluĢturulmasına iliĢkin Öğretmen GörüĢleri” ni belirleyebilmek üzere 360 yönetici 

ve öğretmene “ Hizmet içi Eğitim Programının kapsamı belirlenmeden önce ihtiyaç 

analizi yapılmaktadır”. Diye sorduğumuzda   5 öğretmen kiĢisel bilgiler ile ilgili 

bölümü doldurmuĢ fakat ikinci bölüm ile ilgili görüĢlerini bildirmemiĢlerdir. 78 

öğretmen ve yönetici orta diyerek, 219 yönetici ve öğretmen iyi diyerek ve 58 

yönetici ve öğretmen çok iyi diyerek beĢ üzerinden ortalama 3,9 (toplamda 355 

öğretmenin tamamının orta, iyi ve çok iyi olarak değerlendirmesi)  Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın oluĢturmayı planladığı hizmet içi eğitim etkinliklerinde programın 

kapsamını belirlemeden önce ihtiyaç analizi yaptığını ortaya koymaktadır. 
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  2.  Tezimizin adı olan “Hizmet içi Eğitim Programlarının 

OluĢturulmasına iliĢkin Öğretmen GörüĢleri” ni belirleyebilmek üzere 360 yönetici 

ve öğretmene “ Hizmet içi Eğitim Seminerine Katılacakların Seçimi Objektif 

Yapılmaktadır”. Diye sorduğumuzda   5 öğretmen kiĢisel bilgiler ile ilgili bölümü 

doldurmuĢ fakat ikinci bölüm ile ilgili görüĢlerini bildirmemiĢlerdir. 3 öğretmen ve 

yönetici çok zayıf diyerek, 3 yönetici ve öğretmen zayıf diyerek, 93 yönetici ve 

öğretmen orta diyerek, 207 yönetici ve öğretmen iyi diyerek  ve 49 yönetici ve 

öğretmen çok iyi diyerek ortalama 3,78‟i (toplamda 355 öğretmenin 349 tanesinin 

orta, iyi ve çok iyi olarak değerlendirmesi)  Milli Eğitim Bakanlığı‟nın oluĢturmayı 

planladığı hizmet içi eğitim etkinliklerinde hizmet içi eğitime katılacakların 

seçiminde objektif davranıldığını ortaya koymaktadır. 

3.  Tezimizin adı olan “Hizmet içi Eğitim Programlarının 

OluĢturulmasına iliĢkin Öğretmen GörüĢleri” ni belirleyebilmek üzere 360 yönetici 

ve öğretmene “ Hizmet içi Eğitim Semineri ve Kursların Süreleri Verilecek Eğitime 

Uygun Planlanmaktadır”. Diye sorduğumuzda   5 öğretmen kiĢisel bilgiler ile ilgili 

bölümü doldurmuĢ fakat ikinci bölüm ile ilgili görüĢlerini bildirmemiĢlerdir. 1 

yönetici ve öğretmen çok zayıf diyerek, 9 yönetici ve öğretmen zayıf diyerek, 71 

öğretmen ve yönetici orta diyerek, 229 yönetici ve öğretmen iyi diyerek ve 45 

yönetici ve öğretmen çok iyi diyerek ortalama 3,81 (toplamda 355 öğretmenin 345 

tanesinin orta, iyi ve çok iyi olarak değerlendirmesi)  Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

oluĢturmayı planladığı hizmet içi eğitim etkinliklerinde kurs ve seminerlere ayrılan 

sürelerin verilecek eğitime uygun olduğunu ortaya koymaktadır. 

3. Tezimizin adı olan “Hizmet içi Eğitim Programlarının 

OluĢturulmasına iliĢkin Öğretmen GörüĢleri” ni belirleyebilmek üzere 360 yönetici 

ve öğretmene “ Hizmet içi Eğitim Seminer ve Kurs Merkezleri Verilecek Eğitime 

Uygun Mekânlarda Planlanmaktadır”. Diye sorduğumuzda 5 öğretmen kiĢisel 

bilgiler ile ilgili bölümü doldurmuĢ fakat ikinci bölüm ile ilgili görüĢlerini 

bildirmemiĢlerdir. 7 yönetici ve öğretmen zayıf diyerek, 58 öğretmen ve yönetici orta 

diyerek, 232 yönetici ve öğretmen iyi diyerek ve 58 yönetici ve öğretmen çok iyi 

diyerek ortalama 3,91 (toplamda 355 öğretmenin 348 tanesinin orta, iyi ve çok iyi 

olarak değerlendirmesi)  Milli Eğitim Bakanlığı‟nın oluĢturmayı planladığı hizmet içi 
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eğitim etkinliklerinde seçilen eğitim merkezlerinin verilecek eğitime uygun 

yapıldığını ortaya koymaktadır. 

 

  TARTIġMA 

Tayyar Ziya DEMĠRTAġ, Ġlköğretim Okulları Öğretmenlerinin 

Hizmet içi Eğitim Ġhtiyaçları ile kurum içi iletiĢim algıları arasındaki iliĢkinin 

değerlendirilmesi adlı 2008 yılında Ġstanbul‟da yaptığı araĢtırmasında: 

1- Öğretmenlerin branĢlarındaki eksiklerini gidermek ve kendilerini 

yenilemek  için devam edecekleri bir hizmetiçi eğitim etkinliğine kolay eriĢebilmesi 

sağlanmalıdır. 

2- Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde meslekteki yeni bilgilere ve 

bilimsel geliĢmelere yeterince yer verilmelidir. 

3-Hizmetiçi eğitim etkinlikleri planlanmadan önce öğretmenlerin 

görüĢlerinin alınması, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve etkinliklerin içeriğinin buna göre 

düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

4-Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde öğretim yöntemlerine ve ölçme 

değerlendirme tekniklerine yer verilmelidir. 

5-Hizmetiçi eğitim etkinlikleri planlanırken öğretmenlerin ihtiyaçları 

doğrultusunda uygulamalı konulara daha ağırlıklı yer verilmelidir. 

6-Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde öğretmenlere engelli örgencilere 

iliksin uygulayacakları öğretim yöntemi ve nasıl bir tutum ve izlemesi gerektiği 

verilmelidir. 

7- Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde “ders dıĢı egzersiz” konusuna 

kapsamlı olarak yer verilmelidir. 

8-Hizmetiçi eğitim etkinlikleri esnasında, öğretmenlerin ortak 

sorunlarının tartıĢılacağı ve çözüm önerilerinin getirileceği panel ve açık oturum 

ortamları yaratılmalıdır. 
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9-Hizmetiçi eğitim etkinliklerine gönüllü olarak katılımın sağlanması 

için öğretmenlere maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. 

10- Öğretmenlerin güvenini sağlamak için hizmetiçi eğitim 

etkinliklerine kabul edilme kriterleri Ģeffaf ve objektif olmalıdır. 

11-Amirlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılmaları konusunda 

öğretmenleri teĢvik etmeleri için, hizmetiçi eğitim etkinlikleri okullarda dersleri 

aksatmayacak Ģekilde düzenlenmelidir. 

12-Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin süresi ele alınan konunun 

öğrenilmesine olanak sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 

13-Hizmetiçi eğitim ortamları yetiĢkinlerin görme, iĢitme, rahat oturma 

ve iklim değiĢikliğine olan hassasiyetleri dikkate alınarak düzenlenmelidir. 

14-Hizmetiçi eğitim ortamlarındaki eğitsel araç donanımı sayı 

yönünden artırılmalı ve bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. 

15-Hizmetiçi eğitim ortamları öğretmenlerin dinlenmesi, sohbet etme, 

eğlenme ve spor yapma gibi sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilecek olanaklara sahip 

olmalıdır. 

16-Hizmetiçi eğitim ortamlarında yeterli sağlık tedbirlerinin alınmıĢ 

olmasına özen gösterilmelidir. 

17-Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde iletiĢim kurma ve sorun çözme 

becerileriyle donatılmıĢ yöneticiler görevlendirilmelidir. 

18-Hizmetiçi eğitim programlarında görev alan eğitim görevlileri 

öğrenme konusuna olan hâkimiyetleri ve eğitsel donanımı etkin kullanabilme 

yeterliliklerine göre titizlikle seçilmelidir. 

19- Eğitim görevlileri öğrenme konusuna iliĢkin olarak yeterli 

uygulama yapmalı, yeni bilgileri öncekilerle iliĢkilendirmeli ve katılımcıların 

tecrübelerinden yararlanmalıdır. 
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20-Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programının isleniĢi, fiziki Ģartlar 

ve etkinliğin bitiminde programın içeriğiyle ilgili görüĢleri alınarak hizmetiçi eğitim 

programları sürekli olarak geliĢtirilmelidir. 

21- Hizmetiçi eğitim etkinlikleri planlanırken eğitim biçimi 

öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ağırlıklı olarak “kurs” seklinde 

ya da “internet” yoluyla verilmelidir. 

22- Hizmetiçi eğitim etkinlikleri öğretmenlerin rahat katılımı ve 

derslerin aksamaması açısından “Haziran ve “Eylül” seminer döneminde olacak 

Ģekilde planlanmalıdır. 

23- Formatör ve koordinatör formatör öğretmenlere il ve ilçede aktif 

görev verilmesi sağlanarak öğretmenler tarafından daha çok tanınmasına olanak 

verilmelidir. 

24- Öğretmenlerin en çok ihtiyaç hissettikleri bilgisayar internet ve 

teknoloji kullanımı konusu ile ilgili hizmetiçi eğitim verilmelidir. 

25-Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde öğretmenlerin en çok karsılaĢtığı; 

hizmetiçi eğitim ortamlarının fiziki Ģartlarının elveriĢsiz olması, eğitim görevlilerinin 

yetersiz olusu ve sürenin kısa olması ya da zamanın kötü kullanılması gibi 

sorunlarının çözülmesinde titizlik gösterilmelidir. 

26-Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha etkili olabilmesi için 

katılımcıların görüĢlerinden yararlanılmalı ve bu görüĢler dikkate alınarak 

programlar düzenlenmelidir. 

27-Hizmetiçi eğitim birimlerinde hizmetiçi eğitim ve yetiĢkin eğitimi 

konularında uzman kiĢiler görevlendirilmeli ve bunların uzun süre görev yapmaları 

sağlanmalıdır. 

28-Hizmetiçi eğitim uygulamalarının sonunda objektif kriterlere göre 

değerlendirme yapılmalı ve değerlendirme sonuçları rapor edilerek analiz 

edilmelidir. 
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29- Hizmetiçi eğitim uygulamaları katılımcılar açısından uygun 

zamanlarda yapılmalıdır. Bunun için katılımcıların programa katılma zamanını 

kendilerine göre ayarlayabilmeleri için farklı seçenekler sunulmalıdır. 

30- Okul yöneticilerinin kiĢilerarası iliĢkiler, iletiĢim becerileri ve 

yöntemleri,  ast-üst etkileĢimi konularında hizmet-içi eğitim programlarına 

katılmaları özendirilmelidir. 

31-Ülkemizde öğretimsel liderlik ve iletiĢim konularında yapılan 

araĢtırmaların sayısının artırılması ve bu araĢtırma sonuçlarının öğretmenlerin 

iletiĢim algılarının geliĢmesi açısından seminer çalıĢmaları yapılmalıdır. 

32- ĠletiĢim konularına yönelik olarak ihtiyaç belirlemeleri yapılabilir 

ve hem teorik hem de pratik içerikli hizmetiçi eğitim çalıĢmaları düzenlenebilir 

33- Ġlköğretim okullarında örgüt iklimini belirleyen en önemli faktörün 

yönetici öğretmen, öğretmen-öğretmen, yönetici, öğretmen, veli iliĢkilerinin olduğu 

düĢünülürse, tüm bu grupları kapsayacak ve aynı bakıĢ açısını kazanmalarını 

sağlayacak seminer çalıĢmaları yapılmalıdır. 

33-Toplam kalite yönetimi çalıĢmalarının, kurumlardaki iletiĢim 

kalitesini olumlu etkiler yapması nedeniyle, geliĢtirilerek ve daha da önemsenerek 

sürdürülmesi önemlidir. 

34-Okullara dilek ve Ģikâyet kutuları koyularak, öğrenci ve 

öğretmenlerden geri bildirim alınmalı, böylece sorunlar fark edilip kalıcı çözümler 

sağlanmalıdır. 

35-Okullarda, veli öğretmen ve öğrencilere sunulan anketlerle olumlu 

iletiĢim özellikleri gösteren yöneticiler tespit edilerek, milli eğitim müdürlükleri 

tarafından ödüllendirmeler yapılmalıdır. 

36-Yönetici ve öğretmenlerin iletiĢim becerilerini geliĢtirmeye yönelik 

hizmetiçi eğitim kurs/seminer programları hazırlanmalıdır. 

37-Bakanlık düzeyinde okullarda iletiĢim ve çatıĢmadan kaynaklanan  

sorunların belirlenmesi, nedenlerinin araĢtırılarak olası çözümlerin üretilmesi ve 

uygun politikaların geliĢtirilmesi gerekmektedir. Ayrıca okullarda yaĢanan sorunların 
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ne kadarının iletiĢim ve çatıĢma problemlerinden kaynaklandığının belirlenmesi ve 

uygun stratejiler geliĢtirilmesi eğitim örgütlerinde sağlıklı bir iletiĢim ortamının 

yaratılmasına ve etkili çatıĢma yönetimi sürecinin geliĢtirilmesine katkı 

sağlayabilecek niteliktedir. 

38- Ġlköğretim yöneticileri ve öğretmenleri rutin toplantılarla bir araya 

gelerek beyin fırtınası yapmalıdırlar. Ortaya çıkan sonuçlar okul ölçeğinde 

değerlendirilmelidir. 

39- ĠletiĢimle ilgili hızlı geliĢmeler yaĢanmaktadır. Devlet tüm kamu 

kurumlarında ve özelliklede eğitim kurumların internet bağlantıları tamamlanmak 

üzeredir. Ġnternet aracılığıyla birçok is ve iĢlemler kısa zamanda tamamlamaktadır. 

Bu geliĢmelere paralel olarak çalıĢanlar elektronik haberleĢme araçlarını aktif bir 

Ģekilde kullanabilmelidirler. 

Diye önerilerde bulunmaktadır. 

Burcu KARAGÖZ,  Ortaöğretim (Genel Lise) Resim-ĠĢ 

öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim 

faaliyetlerine katılım durumları ve eğitim ihtiyaçlarını karĢılaması konusundaki 

görüĢlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi adlı 2006 yılında Ankara‟da yaptığı 

araĢtırması: 

Belirtilen sonuçlar ıĢığında, hizmetiçi eğitim ile ilgili Ģu öneriler 

oluĢturulmuĢtur: 

1. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanırken, Hizmetiçi Eğitim Dairesi 

tarafından her branĢ öğretmenliği için oluĢturulacak birim ile, ilgili branĢ 

öğretmenlerine yönelik ihtiyaç saptaması yapılmalı ve öğretmenlerin talepleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

2. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri faaliyetlerinin kapsamı belirlenmeden 

önce, Resim-iĢ öğretmenlerine yönelik konuların saptanmasında bilimsel çalıĢmalar 

yapılmalıdır.   

3. Resim-iĢ öğretmeni yetiĢtiren kurumlar ile Hizmetiçi Eğitim Daire 

BaĢkanlığı arasında bilgi alıĢveriĢi yapılarak, düzenlenecek hizmetiçi eğitim 
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etkinliklerinde, branĢa yönelik faaliyet konularının belirlenmesinde ilgili bölümlerin 

üniversite öğretim elemanlarının görüĢleri alınmalıdır. 

4. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanırken resim-iĢ branĢına yönelik 

faaliyet konularının çeĢitliliği arttırılmalıdır.  

5. Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, Resim-iĢ 

öğretmenlerinin eğitim ihtiyacını karĢılaması yönündeki eksiklikler tespit edilmeli, 

gerekli tedbirler alınmalıdır. 

6. Özel bir ihtisas alanı olan sanat eğitimi ile ilgili uygulama 

konularında öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilirken, konusunda uzman-sanatçı 

eğiticilerden faydalanmaya çalıĢılmalıdır. 

7. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımın arttırılması yönünde resim-

iĢ öğretmenleri için özendirici önlemler alınmalı, katılımı engelleyen aksaklıklar 

belirlenmelidir. 

8. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımı arttırıcı teĢvikler yapılmalı, 

öğretmenlere bu konunun önemi hakkında bilgilendirici seminerler verilmelidir. 

9. Hizmetiçi eğitim etkinliklerin süresi ve zamanı belirlenirken, 

öğretmenlerin okul / ders programları göz önünde bulundurularak, belirli esneklikte 

planlanmaya çalıĢılmalıdır. 

10. Resim-iĢ öğretmeninde bulunması gereken nitelikler tekrar gözden 

geçirilerek, sadece resim yapmayı öğreten değil, tüm plastik sanat dallarında belirli 

bir uygulama ve genel kültür birikimine sahip bir eğitimci olduğu görüĢü ile hareket 

edilmesi gerekmektedir. 

Diye önerilerde bulunmaktadır. 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKĠN(Anadolu Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi),  Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU(EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 
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Eğitim Fakültesi) Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008‟ de yayınladığı “Ġlköğretim 

Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitime ĠliĢkin GörüĢleri” adlı araĢtırma: 

AraĢtırma sonuçlarına dayalı olarak Ģu önerileri getirmektedir: 

• Öğretmenler, hizmetiçi eğitimi gerek kurumsal, gerekse bireysel 

bakımdan kendilerine katkı getiren bir etkinlik olarak görmekte, dolayısıyla 

hizmetiçi eğitimin yararına inanmaktadırlar. Bu nedenle, öğretmenlerin hizmetiçi 

eğitime iliĢkin bu olumlu eğilimlerinden yararlanmalı, onlara sürekli olarak hizmetiçi 

eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir. 

• Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlenirken 

onların hizmetiçi eğitimden geçirilmelerini gerekli kılan etmenler dikkate 

alınmalıdır. Özellikle, öğretmenlerin üst görevlere hazırlanma istekleri göz önüne 

alınmalı, hizmet öncesi eğitimden doğan eksiklikler belirlenmelidir. Ayrıca, insanlar 

arası iletiĢim gereksinimi ile okullardaki ve toplumdaki değiĢmeler dikkate 

alınmalıdır. 

• Öğretmenlerin hizmetiçi eğitime iliĢkin görüĢleri, nitel yöntemlerle 

de belirlenmelidir. 

 

Rezzan UÇAR, 2005 Yılında Van Ġlinde Ġlköğretim Okullarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB Hizmet içi eğitim uygulamalarına iliĢkin 

görüĢlerini araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmasında 512 kiĢi üzerinde anket uygulamıĢtır. 

AraĢtırmada, ulaĢılan sonuçlar doğrultusunda aĢağıda belirtilen 

öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri yönetici ve öğretmenlerin ihtiyaçları, 

istek ve beklentileri doğrultusunda planlı ve sistemli olarak düzenlenmeli; yönetici 

ve öğretmenlerin bu faaliyetlere katılımı teĢvik (ücret, terfi, atama vb yollarla) 

edilerek bu faaliyetler katılımcılar açısından uygun zamanlarda yapılmalıdır.  

2. Yönetici ve öğretmenler hizmet içi eğitime alınmadan önce onların 

eğitim ihtiyaçları saptanmalı ve eğitime alınan kiĢiler objektif kriterlere göre 

belirlenerek katılımcı sayısı programın etkililiği için uygun sayıda tutulmalıdır.  
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3. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler yönetici ve 

öğretmenlerin bütün ihtiyaçlarını karĢılayabilecek nitelikte olmalı ve programın 

amaçladığı bilgi ve beceriler katılımcıların öğrenmelerini kolaylaĢtırıcı yöntem-

teknik ve araç-gereç kullanılarak, alanlarında uzman kiĢilerce kazandırılmalıdır.  

4. Hizmet içi eğitim uygulamalarının sonunda objektif kriterlere göre 

değerlendirme yapılmalı, katılan yönetici ve öğretmenlerin öğrendiklerini 

okullarında uygulayabilmeleri için gerekli ortamlar sağlanmalı ve uygulamanın 

yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir. 

Tayyar Ziya DEMĠRTAġ‟ın Ġstanbul‟ da yaptığı, Burcu 

KARAGÖZ‟ün Ankara‟da yaptığı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKĠN(Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi),  Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU(EskiĢehir 

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008‟ de 

yayınladığı ve Rezzan UÇAR‟ın Van Ġli örneğinde,  ulaĢtığı sonuçlar bizim Adana Ġli 

örneği ile aynı sonuçları göstermektedir. Adana Ġli ve ilçelerinde 360 yönetici ve 

öğretmen üzerinde yaptığımız araĢtırmamızda “Öğretmenler hizmet içi eğitim 

programlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin ne düşünmektedirler?” 

sorusuna cevap olarak  

1. Anketimizde sorduğumuz hizmet içi eğitim programının 

kapsamı belirlenmeden önce ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Sorusuna beĢ üzerinden 

3,9 ortalama ile hizmet içi eğitim programlarının oluĢturulmasında program 

oluĢturulmadan önce  ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

2. Anketimizde sorduğumuz hizmet içi eğitim seminerine 

katılacakların seçimi objektif yapılmaktadır. Sorusuna beĢ üzerinden 3,78 ortalama 

ile hizmet içi eğitim programlarının oluĢturulmasında programa katılacakların 

seçiminin mutlaka objektif olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

3. Anketimizde sorduğumuz hizmet içi eğitim semineri ve 

kursların süreleri verilecek eğitime uygun planlanmaktadır. Sorusuna beĢ üzerinden 

3,81 ortalama ile hizmet içi eğitim semineri ve kursların süreleri verilecek eğitime 

uygun planlanmalıdır Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. 
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4. Anketimizde sorduğumuz hizmet içi eğitim seminer ve kurs 

merkezleri verilecek eğitime uygun mekânlarda planlanmaktadır. Sorusuna beĢ 

üzerinden 3,91 ortalama ile hizmet içi eğitim seminer ve kurs merkezleri verilecek 

eğitime uygun mekânlarda yapılmalıdır Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. 
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Sayın Meslektaşlarım 

          Bu anket formu „‟Hizmet Ġçi Eğitim Programlarının 

Uygulanmasına ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri „‟ konulu araĢtırmaya veri toplamak için 

hazırlanmıĢtır. Yapılan bu araĢtırmanın amacı ; siz değerli meslektaĢlarımızın 

mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve geliĢme ihtiyacını karĢılaması için katılması 

gereken hizmet içi eğitim kursları programlarının sizlerin değerli görüĢleri 

doğrultusunda planlanması için yapılmıĢtır. 

            Anket iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde kiĢisel 

bilgiler, ikinci bölümde ise hizmet içi eğitim programlarının oluĢturulmasına iliĢkin 

görüĢleriniz istenmektedir. Size uygun olan görüĢü (×) iĢareti ile belirtiniz. 

BÖLÜM I KİŞİSEL BİLGİLER 

Yaşınız   :                                                                        

Cinsiyetiniz                   :                          Erkek                               Kadın                                                     

Medeni Durumunuz   :                         Evli                                Bekar 

Mesleki Kıdeminiz       :                         Yıl 

Öğrenim Durumunuz :                         Ortaöğretim             önlisans              Lisans              Yüksek Lisans 

Görev  Unvanınız        : 

Branşınız                       : 

Katıldığınız Kurs ve Seminer Sayısı   :       

 

 

                                                                                                           HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ 

                                          BÖLÜM II                                      PLANLANMASI BOYUTUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
Ç

Çok İyi 

İ

İyi 

O

Orta 

Z

Zayıf        

Ç

Çok 

Zayıf 

1

1 

Hizmet içi Eğitim Programının kapsamı belirlenmeden 

önce ihtiyaç analizi yapılmaktadır. 

     

2

2 

Hizmet içi Eğitim Seminerine katılacakların seçimi 

objektif yapılmaktadır. 
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ORGANİZASYON  ve YÖNETİM 

  
Ç

Çok İyi 

   

İyi 

O

Orta 

Z

Zayıf        

Ç

Çok Zayıf 

1

1 
Eğitim Yöneticilerinin tutum ve davranıĢları (iletiĢim) 

     

2

2 

Eğitim Yöneticilerinin sorunlara karĢı hassasiyetleri ve sorun 

çözme becerileri 

     

3

3 
Eğitim Merkezi Müdürünün tutum ve davranıĢları (iletiĢim) 

     

4

4 

Eğitim Merkezi Müdürünün sorunlara karĢı hassasiyetleri  ve 

sorun çözme becerileri 

     

5

5 
Tesis personelinin tutum ve davranıĢları 

     

6

6 
Eğitim faaliyetinin zaman çizelgesine uygun yürütülmesi 

     

7

7 

Programların etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-

gereç ve dökümanların sağlanması 

     

8

8 
Gezi, sosyal ve kültürel etkinlik v.b organizasyonlar 

     

3

3 

Hizmet içi Eğitim Semineri ve kursların süreleri verilecek 

eğitime uygun planlanmaktadır. 

     

4

4 

Hizmet içi Eğitim Seminer ve kurs merkezleri verilecek 

eğitime uygun mekanlarda planlanmaktadır 

     

 EĞİTİM MERKEZİ (ULAŞIM, KONAKLAMA, EĞİTİM ORTAMI) 

1

1 
Eğitim merkezine ulaĢım 

     

2

2 
Konaklama hizmetleri ve temizlik 

     

3

3 
Yemek hizmetler 

     

4

4 
Dinlenme imkanları 

     

5

5 
Sağlık hizmetleri 

     

6

6 

Eğitim merkezinin yeterliği (derslik, laboratuar v.b 

bakımından) 
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HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI ve EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ 

 Çok İyi İyi Orta Zayıf Çok Zayıf 

1

1 
Faaliyet süresinin yeterliği 

 İ O Z  

1

2 

Eğitim programında yer alan konuların faaliyetin amacına 

uygunluğu (eğitim programlarının yeterliği) 

     

2

3 
Program ve konuların uygun yöntem ve tekniklere verilmesi 

 
 

   

3

4 

Programın verimli ve etkili uygulanmasına yönelik araç-gereç 

ve dokümanın kullanımı 

     

3

5 

Program konularının ihtiyaç duyduğumuz kapsam ve oranda 

iĢlenmesi 

     

5

6 
Derslerin açık, anlaĢılır ve seviyenize uygun iĢlenmesi 

     

6

7 

Eğitim görevlilerinin motivasyon sağlama ve iletiĢim kurma 

becerileri 

     

7

8 
Eğitim görevlilerinin derslere hazırlıklı ve düzenli gelmeleri 

     

8

9 

Program sırasında derslere katılmanıza veya bilgili ve 

tecrübelerin paylaĢımına fırsat verilmesi 

     

9

10 
Katılımcıların eğitime ilgi ve katılımları 

     

GENEL DEĞERLENDĠRME 

  
Ç

çok İyi 

İ

İyi 

O

Orta 

Z

Zayıf 

Ç

Çok Zayıf 

1

1 
Faaliyetin zamanlaması 

     

2

2 

GerçekleĢtirilen hizmet içi eğitim faaliyetinin etkinlik ve 

baĢarı durumu 

(genel olarak) 

     

3

3 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri objektif olarak 

değerlendirilmektedir 

     

 

                                                                                                           Ankete katıldığınız için teşekkür ederim. 
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