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Bu araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet içi 

eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet içi 

eğitim programlarının amaçlarına, yararlarına, içeriğine, programlarda 

kullanılan yöntem ve tekniklere, programlarda görev alan öğretim 

elemanlarına, eğitim ortamlarına, eğitim programlarının süresine, 

zamanına ve programlarda başarının değerlendirilmesine ilişkin 

görüşleri alınmıştır. 

Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araş~ırmanın 

evrenını Eskişehir il merkezinde görev yapan ve 2002 yılında 

düzenlenmiş, süresi 30 saat ve üzerinde olan hizmet ıçı eğitim 

etkinlikledne katılmış olan 2001 okul yöneticisi ve öğretmen 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye yönelik veriler, araştırmacı 

tarafından hazırlanan "Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerini Değerlendirme 

Anketi" aracılığı ile 2003 yılı Nisan ayı içerisinde toplanmıştır. 

Araştırma evreninin %22.9'undan kullanılabilir veri elde edilmiştir. 
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Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri "SPSS 9.0 for 

Windows" paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hizmet ıçı eğitim 

programlarının amaçları, yararları, içeriği, süresi, zamanı ve 

programların uygulanması sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler ile 

programlarda başarının değerlendirilmesiyle ilgili boyutlarında 

iyileştirmeterin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın 

eğitim programlarında görev alan öğretim görevlilerinin ve programların 

gerçekleştirildiği eğitim ortamlarının istenen düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 
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The aım of this study is to evaluate the in servıce training programmes 

that headmasters and teachers participate in. Teachers and headmasters 

were asked for their opinions about aims, benefıts and contents of the in 

service training programmes and also the methods and techniques that 

instructors use in teaching the programmes, the instr'Jctors who teach the 

programmes, the environment that the in service training programmes are 

held in, the time period in which the in service training lasts, the time of 

the programmes and the evaluation of the success rate of the trainees. 

The re search w as conducted by . the use of survey method. 2001 

headmasters and teachers who work in Eskişehir, who also attended the 

in service training programmes that lasted 30 hours or more in the year 

2002 were the subjects of this research. 

The data that was needed to attain the aims of this research was collected 

in April 2003 by means of a survey entitled "Evaluation of In Service 

Training Programmes Questionnaire" that was prepared by the researcher 

of this thesis. 22.9 percent of the subject s who to ok the questionnaire 

presented useful data. The statistical analysis of the data was prepared 

by using "SPSS 9.0 for Windows" software programme. 
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According to the findings of this research, a conclusion was reached that 

the aims, benefıts, contents, th.e time period in which the in servıce 

training lasts, the time of the programmes and the evaluation of the 

success rate of the trainees need reforming in several ways. In contrast 

though, it was concluded that the instructors who teach the programmes 

and the environment that the in service training programmes are held in, 

are at the required level. 
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ÖN SÖZ 

Toplumların kalkınmasında en önemli öğe olan eğitim örgütlerinin verimi, 

çalışanlarının değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlamak için 

kendilerini geliştirme ve yetiştirmelerine devam etmelerine bağlıdır. Bunu 

sağlamak amacıyla okul yöneticileri ve öğretmenler göreve başladıkları 

andan itibaren hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim programlarının 

kalitesi ise doğrudan okullarda görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenierin ve dolayısı ile eğitim sisteminin çıktısı olan öğrencilerin 

niteliğini etkiler. Bu nedenle hizmet içi eğitim etkinliklerinin sürekli. 

olarak değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle 

geliştiritip güncelleştirilmesi bir zorunluluktur. 

Araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı 

eğitim etkinliklerinin çeşitli boyutları ile ilgili görüşlerine başvurularak bu 

etkinliklerio değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde tüm süreç boyunca bana birikimlerini 

aktararak rehberlik eden ve amaca ulaşmaını sağlayan tez danışmanım 

Sayın Prof. Dr. Coşki.ın Bayrak'a sonsuz teşekkür ederim. 
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BÖLÜl\1 I 

I. Giriş 

Örgütlerin varlıklarının oluşmasında ve sürmesinde en önemli öğe 

örgütte bulunan insan kaynaklarıdır. Bu gerçeğin anlaşılması ile birlikte, 

örgütlerde, üretimde etkililik ve verimliliğin artırılması amacıyla, eğitim 

yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik etkinlikler öncelik 

ve yoğunluk kazanmıştır (Özer, 1998,s.2). Örgütlerde çalışan ınsan 

kaynaklarının devamlı gelişen ve değişen bilgi ve teknikleri izleyerek bu 

gelişmelere uyum sağlamaları ve etkin bir hizmet sunmaları ıçın 

sürekli eğitime ihtiyaçları vardır (M.E.G.S.B., 1988, s.30). Bu amaçla 

pek çok örgüt çalışanlarına örgütte çalıştıkian sür·:: boyunca hizmet içi 

eğitim vermektedirler. Örgütte çalışan bireylerin hizmet içi eğitim 

yoluyla sağlayacağı yararlar, örgütün verimi ve gelişmesi ile doğrudan 

ilişkilidir. Bu durum ise, verilen eğitimierin etkililiğinin önemini ortaya 

koymaktadır ( Pehlivan, 1992, s.153 ). 

Eğitim; toplumun yaratıcı gücünü ve verimini artıran, kalkınma 

çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelik ve nicelikte elemanların 

yetişmesini sağlayıcı ve toplumda kişilere yeteneklerini geliştirme 

olanağı veren etkili bir araçtır (Sabuncuoğlu, 2000, s.110). İnsan 

kaynaklarını gelişt~k amacıyla yapılan eğitim etkinlikleri, bireysel 

açıdan bakıldığında, çalışanların davranış, bilgi, yetenek ve 

güdülenmelerini değiştirme ve geliştirme sürecini içermektedir. Örgütsel 

açıdan bakıldığında ıse, örgütün etkililik, etkinlik ve verimlilik 

açısından mevcut başarısını geliştirmeyi amaçlayan yönetim araçlarının 

tümünü kapsamaktadır (Yüksel, 1998, s.178). Örgütlerd~ hizmet içi 
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eğitim yoluyla ınsan kaynaklarını geliştirme çabalarıyla birlikte; 

çalışanların işlerinden elde ettikleri doyum, bireylerin verimi ve bütün 

olarak örgütün performansını yükselecektir ( Palmer ve Winters, 1993, 

s.ll9). 

Örgütlerin ınsan kaynaklarından en yüksek verimi elde etmek için 

verdiği hizmet içi eğitim etkinlikleri; eğitim ihtiyaç ve amaçlarını 

belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak, eğitimi verecek ve eğitime 

katılacak olanları belirlemek, eğitim yöntemlerini ve materyallerini 

saptamak ve eğitim programlarını değerlendirmek gibi aşamalardan 

oluşur (Yüksel, 1998,s.l81 ). Tüm bunları gerçekleştirmek ıçın maddi 

kaynak, zaman ve uzman kişilere gereksinim vardır. Hizmet içi eğitim 

süreemın her aşamasının bilimsel olarak ele alınıp yürütülmemesi 

halinde harcanan zaman, para ve emek boşa gidecek ve eğitimden 

istenilen verim sağlanamayacaktır. 

Eğitim sisteminin yönetiminden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı da, 

çalışanlarının mesleki bilgi, beceri, tutum ve başarısını geliştirmek ya da 

bir üst göreve hazırlamak amacıyla Eğitim Kurulu ve Hizmet içi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı'nca hizmet ıçı eğitim programları düzenler. Milli 

Eğitim bünyesinde çalışan okul yöneticileri ve öğretmenierin 

kendilerinden beklenen hizmeti en iyi şekilde yerine getirmesi, her 

zaman nitelikli bir eğitim süreci içerisinde bulunmalarını özendirecek 

düzenlernelerin yapılmasına bağlıdır. Eğitim hizmeti; bir toplumun 

teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki şekillenmesini 

sağlayan ve bu alanlardaki değişim ve gelişmelere ayak uydurarak 

kendini devamlı toplum ihtiyaçları yönünde yenilernek zorunda olan 

sürekli bir etkinliktir. Bu nedenle, içindeki insan kaynaklarının niteliğini 

artırıcı hizmet içi eğitim çalışmalarının büyük bir özenle gerçekleştirilip, 

sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir (Şimşek ve Bağcı,2002). 
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l.l.Hizmet İçi Eğitim Kavramı 

Çağdaş toplumlarda yer alan örgütlerin, sosyal bir varlık olarak, değişen 

toplumsal koşullara göre kendilerini yeniden düzenlemeleri, sunulan 

hizmetin çağdaş olması ve varlıklarını korumaları için örgütsel bir 

zorunluluktur (Aydın, 2000, s.125). Bunu gerçekleştirmek için örgütler 

en önemli öğeleri olan insan kaynaklarının eğitim yoluyla sürekli 

gelişimlerini sağlarlar. Örgütlerde insan kaynaklarını geliştirme 

çabalarının önemli bir bölümünü oluşturan hizmet içi eğitim, işe alınan 

bireylerin nitelikleri ile işin gerektirdiği nitelikler arasındaki dengeyi 

sağlamaya yöneliktir ( Kaya, 1984, s. 220). 

Örgütlerin etkinlik alanlarının sahip olduğu farklı özellikler ve çevre 

koşullarındaki sürekli değişim, ınsan kaynaklarının sahip olduğu bilgi ve 

becerileri yetersiz hale getirmektedir. Bu bağlamda hizmet içi eğitim, 

çalışanların görevini verimli bir şekilde yerine getirmeleri için meslek 

hayatına atıldığından emekli oluncaya kadar ihtiyaç duyduğu eğitimdir 

(Özyürek, 1981, s.13). Örgütlerde, belirli bir maaş karşılığı işe alınmış 

ve çalışmakta olan bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları 

kazandırmayı hedefler (Taymaz, 1981, s.4 ). 

Örgütlerde verilen hizmet iç eğitimierin çeşitli amaçları, yararları, 

ilkeleri, sınırlılıkları ve aşamaları vardır. izleyen başlıklarda bu öğelere 

yer verilmektedir. 

1.1.1. Hizmet İçi Eğitimin Amaçları 

Hizmet içi eğitimin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Amaçlara bireysel ve 

örgütsel bakılabileceği gibi örgüt yönüyle ve genel olarak da bakılabilir. 

İnsan kaynağı açısından amaç, bireyi işini daha iyi yapabilecek konuma 
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getirmektir. Örgüt açısından ıse, örgütü meydana getiren bireylere 

görevlerini nasıl yapacaklarına, birlikte nasıl çalışacakianna ilişkin bilgi 

sunmaktır (Gül,2002). 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, örgütlerin, hizmet ıçı eğitim 

programlarını hangi amaçlara yönelik olarak düzenlediklerinin bilincinde 

olmaları ve bu amaçları somut olarak ortaya koymaları gerekmektedir. 

Hizmet içi eğitimin başarısı, program amaçlarının katılımcıların eğitim 

ihtiyaçlarına yönelik olmasına ve bu amaçların bireylere en etkili yöntem 

ve amaçlarla kazandırılınasına bağlıdır. Bunun yanında, program 

amaçlarının program başlangıcında programa katılacaklar tarafından 

açıklıkla bilinmesi gerekmektedir. Katılımcıların öğretim sonunda neleri, 

nıçın kazanmış olacaklarını bilmeleri, derslere motive olmaları ve 

katıldıkları programı ona göre değerlendirmeleri açısından oldukça 

önemlidir (Yalın,2002). 

Genel olarak hizmet içi eğitimin amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Verimliliği yükseltmek, 

2. Çalişanlara işlerini yürütebilmeleri için gerekli bilgi. beceri ve tutumları 

kazandırmak, 

3. Teknolojik gelişmelere göre çalışanları bilgi sahibi yapmak, 

.ı. Örgüt yapısını, dış çevreden gelen değişmelere karşı esnek hale getirmek, 

5. Örgüte hareketlilik ve saygınlık kazandırmak, 

6. Eğitimiere katılanların yeteneklerini belirleyerek bu yeteneklerden en iyi 

şekilde yararlanılmasını sağlamak, 

7. Çalışanları . j~şt kadrolara hazırlayarak eleman ihtiyacını örgüt içinden 

sağlamak, 

8. Performansı artırarak çalışanların güdülenmesini artırmak, 

9. Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak, 

10. YÖneticilerin denetim ve görev yüklerini azaltmak, 

1 1. İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikayetleri ve hataları azaltmak, 

12. Bakım ve onarım giderlerini azaltmak (Can ve diğerleri,l998, s.l86 

Ünüsan, 1989,s.2 ). 
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Bu .amaçlarla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerinin örgüte ve 

bireye sağladığı çeşitli yararlar bulunmaktadır. 

1.1.1. Hizmet İçi Eğitimin Yararlan 

Hizmet içi eğitim genellikle bireye işi için gerekli bilgi, beceri ve 

alışkanlıkları kazandırmak amacı ile yapıldığından, eğitim programı bir 

anlamda meslek eğitimi olarak adlandırılabilir. Bireyin eğitim sonrası 

kazanımları doğrudan örgütün verimliliğine etki eder. Bu bakımdan 

hizmet içi eğitimin sağladığı yararlar, bireysel ve örgütsel boyutlarıyla 

iki yönlü incelenebilir ( Taymaz, 1981, s.15 ). 

Hizmet içi eğitimin bireysel yararları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Birey, hizmet öncesinde kazandığı bilgi ve becerilerdeki eksikliklerini 

giderir. 

2. İşiyle ilgili gelişmeleri öğrenir '.e değişmelere uyumu kolaylaşır. 

3. Öğrenme ihtiyacını karşılayarak bireysel doyum sağlar, 

-ı.. Örgüt içinde yükselme imkanını artırır. 

5. işini daha iyi ve kendinden emin yapar hale gelir. 

6. İş bilgisinin artmasıyla iş doyumu da artar, 

7. Bireyin kendisine olan güvenini artırır, olaylara bakış açısı genişler. 

8. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan iş kazalarında azalma olur 

(Canman,2000,s. 98 ; Tortop, 1999, s. 245 ). 

Hizmet içi eğitimin örgütsel yararları ise şunlardır: 

1. Üretilen mal veya hizmetin kalitesi artar, 

2. Verim yükselir, maliyetler düşer ve kazanç artar, 

3. Örgütün ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlar arasındaki saygınlığı artar, 

4. Örgütün kendini yenilernesi kolaylaşır, 

5. Örgütte yenilik ve gelişmelere uyum kolaylaşır, 

6. İş metotlarının geliştirilmesi kolaylaşır, 

7. Örgütte iletişim artar, anlaşmazlıklar ve disiplin sorunları azalır, 

"·~·,_,..:.. '. ' ..... ,_' 
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8. Üst kademelere insan kaynağı hazırlanır. 

9. Örgütte iş güvenliği sağlanır, 

10. Hatalı üretim azalır, 

11. Makine ve araçların yıpranma oranları azaldığından bakım onarım giderleri 

asgariye düşer, 

I 2. İşe devaınsızlık azalır, 

13. Denetim yükü hafifler ( Tayınaz, 1981, s. 15; Tortop, 1999, s.245). 

Hizmet içi eğitimden beklenen yararların sağlanabilmesi ıçın kendine 

özgü niteliklerinin yerıne getirilmesi zorunludur. Bu nedenle de 

ilkelerinin ortaya konularak sistemin işleyişine yön verecek kuralların 

.geli ştiri lmesi"1:erekmekted ir. 

1.1.3. Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri 

Hizmet içi eğitimin ilkeleri şu şekilde sıralanabilir (Aytaç, 2002): 

1. Örgütlerde bilgi ve teknik etkinliğin artırılınası düşüncesinin 

yerleştirilmesine destek olunması. 

2. Hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirme kavramlarının 

bütünleşti rilmesi, 

3. Bireylerin amaç ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması. 

4. Hizmet içi eğitim programının, çalışanların temel bilgi, beceri ve seviyesine 

uygun olması, 

5. İnsan kaynağının periyodik aralıklarla hizmet içi eğitime alınması, 

6. Tüm örgüt çalışanlarına eğitimiere katılınada fırsat eşitliğinin sağlanması, 

7. Hizmet içi eğitim-veriınlilik-ıneslekte ilerleme bağının kurulması, 

8. Hizmet içi eğitim sonunda eğitim-ücret-yükselme dengesinin kurulmasını 

sağlayacak yasal düzeniemelerin yapılması, 

9. Hizmet içi eğitim alınış kişilerin aldıkları eğitimle ilgili alanlarda çalışması, 

10. Hizmet içi eğitim etkinliklerinin süreklilik göstermesi, 

ll. Örgütteki her yöneticinin insan kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu 

olması, 

12. Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, 

13. Hizmet içi eğitimde maliyet etkililiğinin sağlanması esastır. 
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Bu ilkelere uyularak yerıne getirilen hizmet içi eğitim etkinlikleri, tek 

başına örgütteki tüm sorunlara çözüm getiremez. Hizmet içi eğitim, 

sorunların tek çözüm yolu değildir ve belirli sınırlılıkları vardır. 

1.1.4. Hizmet İçi Eğitimin Sınırhhkları 

Örgütlerde ınsan kaynaklarını geliştirmek için yapılan hizmet içi eğitim 

çalışmalarını doğru bir şekilde yönlendirmek ve uygulamak için bir 

takım sınırlılıkları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu 

sınırlılıkları Taymaz ( 1981, s. 16) şu şekilde özetlemiştir: 

1. Eğitim ihtiyacı ve amacı belirlenıneden yapılırsa bir yarar sağlanaınaz. 

İhtiyaç duyulmadan ve amacı belirlenıneden yapılan eğitimin 

değerlendirilmesi mümkün olmayacağından, eğitimin yararlılık ve etkililik 

derecesi de saptanaınaz ve hakkında bir yargıya varılaınaz. 

2. Bireylerin amaç ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan yapılan 

eğitimden olumlu sonuç alınamaz. Yapılan eğitimlerde amaç örgütsel 

verimliliği artırınaya yönelik olsa da, bireyler isteklendirilmeden ya da 

belirli ihtiyaçları karşılanmadan verilen eğitim programı diğer boyutları çok 

iyi olsa da başarı sağlayaınaz. 

3. Hizmet içi eğitim programı, çalışanların temel bilgi ve beceri seviyesine 

uygun değilse başarı sağlanamaz. Eğitim programına katılacak kişilerin 

öğrenim dereceleri, işteki özgeçınişleri, yaş grupları ve eğitim ihtiyaçları göz 

önünde tutulmadan hazırlanan programın uygulanınası olanaksızdır. 

4. f!ir örgütün yapısından kaynaklanan sorunlar hizmet içi eğitim ile çözülemez. 

Örgütün yapısı hatalı oluşturulmuş ve bu nedenle iletişim, işbirliği ve 

eşgüdüınde düzensizlik ve aksaklıklar varsa, hizmet içi eğitim yolu ile 

kazandırılan bilgi ve becerilerin' uygulanmasına olanak sağlanmıyorsa, 

beklenen derecede yararlanılması düŞÜnülemez. 

5. Hatalı insan kaynakları politikası, hizmet içi eğitimin yararlılık derecesini 

azaltır. Örgüt içinde çeşitli kademelere insan kaynakları atanırken, örgüt 

içinde yetiştirilme başarı ve yeterlik durumları göz önünde 

bulundurulınuyorsa, çalışanların isteklendirilmesi ve güven duygusunun 

geliştirilmesi güçleşir. Birey eğitim almasının kendine örgüt içinde bir yarar 

sağlayacağına kuşkuyla bakar ve önemsemeyebilir. 
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6. Gerekli potansiyclc sahip olmayan bireylere verilen eğitim ilc başarı 

sağlanamaz. Hizmet içi eğitim, çalışanların gizli kalmış yeteneklerini ve 

potansiyelini geliştirir. Yeni bir potansiyel katınaz. 

7. Hizmet içi eğitim örgütle yalnız bir kademeye yapılmışsa beklenen yarar 

sağlanamaz. Hizmet içi eğitimin, çeşitli kademelerde bulunan çalışanların 

yapacağı iş veya görevi ile ilgili bilgi ve becerileri yanı sıra, iletişim, 

işbirliği ve eşgüdüm tekniklerini de geliştirmesi beklenir. Bir alan veya 

kademede çalışanların yetiştirilmesi, iletişimin sağlanmasına olanak vermez 

ve bu nedenle de beklenen sonuç alınamaz. 

8. Hizmet içi eğitimde görevin gerektirdiği nitelikte elemanlar 

görevlendirilıneıniş ise, başarılı eğitim yapılamaz. Eğitim programına 

katılanlar zamanın iyi değerlendirilmesini ve sarf ettiği çabanın karşılığını 

almak ister. Öğretim elemanı gerekli yeterlikleri kazanınaınış ise bireyin 

öğrenme ihtiyaç ve arzusunu karşılayaınayacaktır. 

Eğitim programlarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi için 

dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da etkinliklerio sistemli bir 

biçimde ve bir bütün olarak ele alınmasının gerekliliğidir. Eğitim ıçın 

harcanan maddi kaynaklar ve zamanın karşılığının alınabilmesi ıçın 

eğitim etkinliklerinin diğer örgüt etkinlikleriyie par~:eı yürütülmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden hizmet içi eğitim etkinlikleri birbirine bağlı 

ve her aşamanın diğer aşamayı doğrudan etkilediği bir dizi etkinlik 

olarak görülmelidir. 

1.1.5. Hizmet İçi Eğitimin Aşamalan 

Eğitim etkinlikleri üç temel aşamadan oluşur. Birinci aşama eğitim 

ihtiyacının belirlenmesidir. İkinci aşama, eğitim programının 

geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Üçüncü aşamada ise eğitim programı 

değerlendirilir. (Şencan ve Erdoğmuş,2001,s. 12). 

Bir eğitim programının hazırlanması için program ihtiyacının ortaya 

çıkması ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması için de gerçek 

ihtiyacın ne olduğunun saptanması gerekmektedir (Demirel, 1 999,s.80). 
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Bu bağlamda eğitim ihtiyacı analizi, eğitim etkinlikleri gerçekleştirme 

çabalarında ilk adımı oluşturmaktadır. 

l.l.S.l.Eğitim ihtiyacı analizi 

Başarılı bir eğitim programının tasarianınası ve geliştirilmesinde 

gerçekleştirilmesi gereken ilk basamak, eğitilecek insan grubunu ve 

bunların ne tür bir eğitime ihtiyacı olduğunu belirlemektir. Bu sürece ve 

toplanılan verilere ihtiyaç analizi adı verilir (Abella, 1993,s.l7). 

İhtiyaç analizi; ne ile ne olmalı arasındaki farkın örgütler ve bireyler 

açısından belirlenmesi ve aradaki bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde 

öncelikierin belirlenmesi sürecidir. İhtiyaç analizi süreci 

tamamlandığında nereye doğru ve niçin yol alındığı ortaya çıkar 

(Çetinkaya, 1999,s.l9). 

Eğitim ihtiyacı analizi; örgütsel düzeyde, etkinlikler düzeyinde ve 

bireysel düzeyde gerçekleştirilir. Örgütsel analizlerde örgütün etkinliğini 

artırmak için işgücü maliyeti, çıktının miktarı ve kalitesi gibi çeşitli 

etkinlik ölçütleri göz önüne alınarak, eğitim ihtiyacı duyulan alanlar 

saptanır. Örgütsel analiz yaparken örgütteki değerler sistemi veya örgüt 

üyelerinin duygu ve tutumlarını içeren örgüt iklimi de incelenmelidir. Bu 

incelemeden toplanan veriler, örgütte mevcut davranış kalıplarının 

sürdürülmesi ya da değiştirilmesine yönelik kullanılabilir (Yüksel, 1998, 

s. ı 82). 

Etkinlikler düzeyinde gerçekleştirilen analiz, ış tanımları ve ış 

gereklerinin araştırılınasını içerir. İş tanımlarında belirlenen ihtiyaçlar 

ve iş gereklerinin ortaya koyduğu bilgi ve beceriler ile mevcut durum 

karşılaştırılarak eğitim eksiklikleri belirlenebilir (Aş ku n, 1982. s.43 7). 
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Bireysel düzeyde yapılan analiz ise bireyin işindeki etkililiği, başka bir 

pozisyonda çalıştırılabilirliği, kişisel ya da profesyonel gelişim isteği 

gibi konuların araştırılmasıdır (Castetter, 1992,s.224). Araştırma, 

performans değerlendirme sonuçlarından elde edilen verilere dayanır. 

Eğer sonuçlar bireyin çalışmak için gerekli bilgi ve becerilere yeterince 

sahip olmadığını gösteriyorsa bu, eğitimin gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bu aşamada zayıf performansın dönüt eksikliğinden 

kaynaklanıp kaynaklanmadığına dikkat etmek gerekmektedir (Noe, 1999, 

S. 74). 

Eğitim ihtiyacı analizi bir eğitim programının ilk aşamasını oluşturur ve 

bu aşamada elde edilecek bilgiler eğitim programının başarıyla 

uygulanabilmesini sağlar. Eğitim programına kimlerin katılacağı, hangi 

eğitim yöntemlerinin kullanılacağı gibi pek çok konu, eğitim ihtiyacı 

analizi aşamasında elde edilecek bilgilerle belirlenir. Bu nedenle, 

eğitim ihtiyacı analizinin doğru bir şekilde yapılması eğitim progra

mının tamamının başarısını etkileyecektir (Şencan ve Erdoğmuş, 200 ı, 

s.25). 

Eğitim ihtiyacı analizi, örgütlerde performansla ilgili sorunların 

iyileştirilmesinde yararlanılan bir yöntemdir. Analizden elde edilen 

sonuçlar, performansla ilgili sorunların eğitimle düzeltilip 

düzeltilemeyeceğini belirlemeye yardımcı olur. Böylece, sorun doğru 

olarak belirlenip gereksiz yere kaynak ve zaman harcanması önlenmiş 

olur (Şencan ve Erdoğmuş, 200 ı, s.25). 

Eğitim ihtiyacı analizi yapıldıktan sonra, verilecek eğitim programının 

geliştirilmesi ve uygulanması aşamasına geçilir. 

1.1.5.2.Eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması 

Eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde ikinci aşama eğitim ihtiyacı 

analizi bilgileri kullanılarak eğitim programlarının geliştirilmesidir. Bu 
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aşamada örgütte kimlerin, hangi konularda, nerede ve ne zaman eğitim 

alacaklarına karar verilir ve program uygulamaya konulur. Geliştirilen 

program örgüt ve insan kaynaklarının ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir. 

Doğru zaman ve yerde, doğru kişilere, ihtiyaç duyulan konularda 

verilecek eğitim etkin ve daha düşük maliyetli olacaktır (Şencan ve 

Erdoğmuş, 2001, s. 14 ). 

Eğitim programlarının geliştirilmesi sırasında öğrenci kitlesinin 

yetişkinler olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Birçok 

öğrenme teorisi gençleri ve çocukları· eğitmek için geliştirilmiştir. 

Yetişkinlerin nasıl öğrendiğine dair duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkan ve 

eğitim psikologlarının geliştirdikleri yetişkinlerin öğrenme teorisi, 

hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi aşamasında ele alınması 

gereken bir modeldir. Bu modelin dayandığı varsayımlar şunlardır: 

1. Yetişkinler neden öğrendiklerini bilme gereksinimi duyarlar. 

2. Yetişkinler kendi kendilerini yonetme ihtiyacı duyarlar. 

3. Yeti~:-iı1ler öğrenme ortamına daha fazla işle ilgili deneyim getirirler. 

.ı. Yetişkinler öğrenme sürecine sorun odaklı bir yaklaşım tarzıyla girerler. 

5. Yetişkinler öğrenme sürecine iç ve dış unsurlar aracılığı ile motive olurlar 

(Noe, l999,s. 100). 

Eğitim programlarını geliştirilmesi ve uygulanması aşamasında aşağıdaki 

süreçler izlenebilir. 

Eğitim konularının saptanması 

Planlı eğitim etkinlikleri için ayrılan zamanın sınırlı olması nedeniyle 

eğitimle kazandırılması mümkün özellikler arasında en önemli sayılanlar 

belirlenmelidir (Demirel, 1999, s.l 06). Burada izlenen amaç doğrudan 

doğruya yükselme durumunda olan çalışanın eğitimine dönük olabileceği 
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gibi, mevcut görevin daha iyi yapılmasına ya da teknik işgörenin bilgi 

kapasitesini yükseltıneye yönelik de olabilir (Sabuncuoğlu, 2000, s.126). 

Eğitim organlannın belirlenmesi 

Eğitim organlarının belirlenmesinde örgüt politikası rol oynar. Eğitim 

etkinlikleri, örgütün kendi ıç organları aracılığı ile 

gerçekleştirilebileceği gibi, çalışanların örgüt dışında düzenlenen eğitim 

programiarına katılması da özendirilebilir. Bir diğer seçenek ise, 

dışarıdan örgüte getirilecek eğitici uzman elemanlardan yararlanılmasıdır 

(Sabuncuoğlu, 2000, s.l26). 

Öğretim yöntemlerinin seçimi 

Öğretim yöntenıleri seçilirken, eğitime katılacaklara kazandırılacak 

bilgi, beceri ve de davranışların tür ve düzeyi dikkate alınır. Bunlara 

dayalı olarak, düz anlatım, tartışma, örnek olay, gösteri ya da beyin 

fırtınası ve altı şapka yöntemi gibi problem çözme yöntemlerinin 

arasından seçim yapılabilir. Kazandırılacak bilgi, beceri ve davranışlar 

yanında öğretim yöntemlerinin seçimini etkileyen başka faktörler de 

vardır. Öğrenci grubunun büyüklüğü, zaman, öğretim ortamı, araç gereç 

durumu, eğiticinin yeterliliği ve tutumu göz önünde bulundurulması 

gereken bu faktörlerden bazılarıdır (Yalın, 1997, s.80). 

Eğitim ortamının seçimi 

Burada öncelikle söz konusu olan ış dışı ve iş başı eğitim tekniklerinden 

hangisinin kullanılacağına karar vermektir. Eğer ış dışında eğitim 

yapılacaksa; eğitim ortamının konforlu, kolay erişilebilir, sessiz ve 
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dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olmasına özen göstermek .... 

gerekmektedir. Bunların yanında, eğitim ortamında eğitilenlerin rahatça 

dolaşabilecekleri kadar yeterli boş alan bulunmalıdır. Ortam eğitilenterin 

birbirlerini, eğiticiyi ve görsel araçları (tepegöz, video, slayt v.b.) 

rahatlıkla görebilecekleri bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır (Noe, 1999, 

s.lll,ll2). 

Eğitilecek kişilerin seçimi 

Eğitime katılacak çalışanlar belirlenirken, daha önce çeşitli bölümlerden 

gelen eğitim istekleri ve eğitim gereksinmesi çalışmaları göz önünde 

bulundurulur. Burada kimlere öncelik verileceği konusunda yaş, okul, 

eğitim düzeyi, mesleki bilgi düzeyi, yükselme yeteneği ve yaptığı işin 

doğasına göre bir değerleme ve sıralama yapılır (Sabuncuoğlu, 2000, 

s. ı 26). 

Eğitim etkinliğinin, eğitilecek olan kişilerin bilgi ve beceri düzeyine 

uygun planlanıp uygulanması programın başarısını doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle, eğitime katılacakların belirlenmesi 

sürecinde, katılımcıların önceden sahip oldukları bilgi ve beceriler 

hakkında yeterli bilgi sahibi olunmasına dikkat edilmelidir. Böylece 

oluşturulacak gruplar aynı düzeyde Olacak şekilde ayarlanabilir (Yalın, 

1997,s.49). Grup üyelerinin aynı zamanda birbirine yakın işleri yapıyor 

olmaları da üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. 

Eğitim zamanı ve süresinin saptanması 

Yıllık eğitim programlarının hazırlanmasında kararlaştırılması gereken 

önemli konulardan biri de eğitim zaman ve sürelerinin belirlenmesidir. 

Eğitim uygulanan grubun niteliğine göre, eğitimin hangi aylarda, 
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haftalarda, günlerde ve saatler arasında yapılacağı ve yılda kaç saat 

eğitim alınacağı önceden belirlenmelidir. Eğitimin örgüt için bir gider 

kaynağı olduğu düşünülürse, eğitim programlarının verimlilik ilkesi 

doğrultusunda mümkün olduğu kadar kısa olmasına özen gösterilmelidir 

(Sabuncuoğlu, 2000, s. 1 26). 

Eğitimin yapılacağı zaman belirlenirken öncelikle örgütteki işlerin 

aksamayacağı bir zaman seçilmelidir. Bunun yanında eğitime katılacak 

kişilerin motivasyonlarını artıracak bir zaman eğitim ıçın uygun 

olacaktır. Çalışanların istekli bir biçimde katılımını sağlayarak 

eğitimden verim alınabilmesi ıçın, üretim ve hizmet programları 

elveriyor ise, örgütün çalışma saatleri içinde ve günün en uygun saatleri 

eğitim için seçilmelidir (Şencan ve Erdoğmuş, 2001, s.l42). 

Tüm bu süreçler gerçekleşt.irildikten sonra, verilen hizmet ıçı eğitim 

çalışmalarının değerlendirilmt:si zorunluluğu vardır. 

1.1.5.3. Eğitim programının değerlendirilmesi 

Eğitim programının iyi tasarianınası ve uygulanmasının çok önemli 

olması yanında, programın uygun yöntemlerle değerlendirilip, 

değerlendirme sonuçlarının program tasarımına yansıtılması da bir o 

kadar önemlidir. Programın etkililiğinin sorgulanması ve 

değerlendirilmesi, programın geliştirilmesi için bir başlangıç noktasıdır. 

Bir program hazırlanma aşamasından başlanarak, uygulama sırasında ve 

uygulama sonrasında çeşitli değerlendirme yöntemleri izlenerek 

değerlendirilmelidir (Gözütok, 2001, s.l78). 

Program değerlendirme, program etkililiği hakkında karar verme süreci 

olduğundan, eğitim programı değerlendirilirken programın tüm öğelerine 

tek tek bakmak gerekir. Program değerlendirildiği zaman, uygulanan 
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eğitim programının etkililiği hakkında yargıda bulunma, programdaki 

aksaklıkların programın hangi öge ya da ögelerinden kaynaklandığını 

belirleyerek gerekli düzeltmeleri yapma fırsatı elde edilir (Gürkan, 2001, 

s.26). 

Konusu ne olursa olsun yapılan eğitim çalışmalarının amaçlara ne 

derecede ulaştığı, ne kadar verimli olduğu, örgüte ne kadar faydalı 

olduğu gibi sorular gündeme getirilmelidir (Fındıkçı,200 1 ,s.275). Bunu 

gerçekleştirmede dört yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri, 

birkaçı ya da hepsi değerlendirme aşamasında kullanılabilir. Bunlar: 

ı. Sistem yaklaşımı: Programın geliştirilmesi ile ilgilidir. 

2. Eğitilen merkezli yaklaşım: Eğitime katılanlar tarafından 

değerlendirilen eğitimin etkililiği üzerine odaklanır. 

3. Fayda maliyet yaklaşımı ya da istatistiksel yaklaşım: Yönetimi n, 

eğitim hakkında karar vermesini destekleyecek gerekli bilgilerin 

ölçme ve analizini içerir. 

4. Araştırma yaklaşımı: Eğitim programı ha~kında yapılan 

araştırmaları gerçekleştirip, yürüterek, etkililiğini sistemli bir 

şekilde değerlendirmekle ilgilenir (Webb and Norton, 1999, s.480). 

Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerini değerlendirmede değişik 

yöntemler kullanılabilir. Burada önemli olan ölçülmek istenen 

değişkenierin gözlenebilir nitelikte olmasıdır. Aksi halde ölçme 

yapılması söz konusu değildir (Bayrak, 200 ı, s. 226). Örneğin, yapılacak 

egitimlerin hemen sonunda uygulanacak bir anketle eğitimin verimliliği 

belirli ölçüde ortaya çıkarılabilir. Çoğunlukla eğitim etkinliğinin 

sonunda uygulanan isimsiz bir anket ile eğitimin genel durumu, konunun 

güncelliği ve içerik düzeni, öğretim elemanının başarısı gibi konularda 

değerlendirme yapmak mümkündür. Böylece eğitime katılan bireylerin 

yoğunlukta gündeme getirdikleri görüşler eğitim hakkında bilgi verici 

olmaktadır. Eğitim sonunda eğitimin yararı ve etkinliği üzerine 
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katılımcılar arasında yapılan grup tartışmaları da, bu amaçla kullanılan 

bir diğer yöntemdir (Fındıkçı, 200 ı, s.275). 

Hizmet ıçı 

gerçekleştirilmesi 

eğitim 

gerekli 

etkinliklerini 

bir diğer 

değerlendirmek amacıyla 

süreç eğitim programlarındaki 

başarının değerlendirilmesidiL Başarının değerlendirilmesi eğitim 

programlarında katılımcılara kazandınimak istenen davranış 

değişikliklerinin ne dereceye kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini 

anlamaya yönelik bir süreçtir (işman ve Eskicumalı, ı 999,s.4 7). 

Başarının değerlendirilmesi sürekli bir süreçtir ve planlı bir etkinliktir. 

Eğitime katılanlar programlara belirli bir bilgi ve beceri düzeyinde alınır 

ve programda amaçlanan bilgi beceri düzeyine ulaştırılır. Değerlendirme, 

öğretimin nasıl ilerlediğini saptamak, sonucun ne olduğunu belirlemek 

ve öğretimin nasıl daha iyi yapılabileceğini göstermek için gerekli 

verilerin toplanmasını ıçerır. Böylece, katılımcıların programa 

başlamadan önceki durumundan başlayarak, program süresince ve 

öğretim tamamlandıktan sonra devam eden bir süreçte öğretimin 

etkililiği ve verımı konusunda bilgi edinilmesini sağlar 

(Doğan, ı 997 ,s.3 ı 7). 

Bu şekliyle, değişik yaklaşım ve yöntemler kullanılarak, verilen her türlü 

hizmet içi eğitim etkinliğinin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı mutlaka 

belirlenmelidir. Eğitim için ayrılacak zaman, emek, para ve sonuçlarının 

örgüte ve bireye sağlayacağı yararlar düşünülecek olursa, etkililiğinin 

şansa bırakılmaması ve her aşamasının sürekli ve özenle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1. 1.6.Hizmet İçi Eğitim Türleri 

Genelde hizmet içi eğitim türleri, "uygulama evrelerine" ve "uygulama 

zamanına" göre sınıflandırılır. 
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1.1.6.1.Uygulama evrelerine göre hizmet içi eğitim türleri 

Hizmet içi eğitim uygulama evrelerine göre; hizmete yenı başlamış olan, 

örgütte çalışmakta olan, örgütte görevi değiştirilecek olan ve üst 

kadernelere yükseltilecek olan insan kaynakları için düzenlenen eğitimler 

olmak üzere dört gurupta toplanabilir. 

Hizmete yeni başlamış olan insan kaynakları için düzenlenen eğitim 

Bu eğitim türünde amaç, örgüte yeni katılmış olan bireye çalışacağı 

örgütü, politikalarını, iş ve uğraş alanını, birlikte çalışacağı insan 

kaynaklarını, görev, yetki ve sorumluluklarını tanıtmaktır. Bunların 

yanında birey yapacağı iş ve göreve ilişkin hizmet öncesi eksikliklerini 

bu eğitim yoluyla giderebilir (Taymaz, 1981, s.62). Adaylık veya 

stajyerlik eğitimi olarak adlandırılan bu süreçte bireyin ve örgütün 

sorumlulukları yönetmeliklerle belirlenmiştir. 

Örgütte çalışmakta olan insan kaynakları için düzenlenen eğitim 

Bu hizmet içi eğitim programının amacı, bireye meslekteki gelişme ve 

değişimierin getirdiği yeni bilgi ve teknikler hakkında bilgi verilmesidir 

(C anınan, 2000, s.1 00). Bilim ve teknolojide, mevzuatta meydana gelen 

değişiklikler örgüt içindeki çeşitli süreç, yöntem ve tekniklerin de 

değiştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır (Yüksel, ı 998, s. ı 80). Bu 

bağlamda çalışanların da değişikliklere uyum sağlamak için gerekli yeni 

bilgi, beceri ve davranışları kazanmaları gerekmekte ve bu ihtiyaçlarını 

düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri ile sağlamaktadırlar. 

1 ,,, 
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Örgütte görevi değiştirilecek insan kaynaklan için d iizenlenen eğitim 

Bazı durumlarda örgütler, iş alanı ve üretim sisteminde değişiklikler 

yapmak zorunda kalabilirler. Bu durum, örgütte çalışmakta olan insan 

kaynaklarının görevlerinin değiştirilmesini gerektirebilir. Çalışanların 

yenı işin gerektirdiği yeterlikleri kazanması ve kadrolamanın kolay 

yapılabilmesi için hizmet içi eğitim programı uygulanır (Taymaz, 1981, 

s.62). 

Üst kadernelere yükseltilecek insan kaynakları için düzenlenen eğitim 

Bu eğitim türü kurumda üst kadernelere hazırlanacak çalışanlar için 

düzenlenir. Bir üst kademenin görev ve sorumluluğunu alacak olan 

kişinin belli bilgi ve becerileri öğrenmesi gerekmektedir. Bu tür hizmet 

ıçı eğitimde, kurumda çalışan bireyin belirli bir süreye ilişkin 

değerlendirilmesi sonunda, öngörülen mevki için başarı sağlaması, bir 

üst görevin gerektirdiği yetenekleri taşıması gerekmektedir (Gi.ıl, 2000). 

1.1.6.2. Uygulama zamanma göre hizmet içi eğitim türleri 

Uygulama zamanına göre hizmet içi eğitim; iş başında ve iş dışında 

hizmet içi eğitim olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır(Tutum, 1979,s.127). 

İş başmda hizmet içi eğitim 

İş başında hizmet içi eğitim, yeni veya deneyimsiz çalışanın, işi yapan 

çalışma arkadaşlarını veya yöneticileri gözlemlemek ve onların 

davranışlarını taklit etmek yoluyla öğrenmelerini ifade eder. Bu eğitim 

türü; işe yeni alınan bireylerin eğitimi, teknolojideki yeniliklere göre 

çalışanların beceri düzeyinin yükseltilmesi ve terfi alan bir çalışanın 
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yenı görevine uyumunun sağlanması konularında yararlıdır. Aynı 

zamanda diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında materyaller, eğiticiterin 

ücreti veya eğitim programı hazırlama açısından daha az zaman ve para 

gerektirir (No e, 1999, s. ı 93 ). 

Bununla birlikte eğitimin başarısı büyük oranda eğitimeinin sahip olduğu 

yeteneklere bağlıdır. Bir işi uzun bir süredir yapıyor olmak ve o işte 

deneyime sahip olmak bireyleri o işte en yetenekli kişi haline getirmez 

ya da iyi bir eğitimci yapmaz. Bu yüzden eğitimi verecek kişiler özenle 

seçilmeli ve eğitimciler, yenı çalışanları nasıl eğiteceklerine dair 

bilgilendirilmelidir (Webb and Norton, ı 999, s.478). 

İş dışında hizmet içi eğitim 

İş dışında hizmet ıçı eğitim örgütün dışında düzenlenen eğitim 

çalışmalarıdır. İnsan kaynaklarının her zamanki toplumsal ve psikolojik 

çevresinin dışında iş yerinden ayrı bir ortamda eğitilmesi yöntemidir. 

Buna göre kişinin örgüt içinde veya dışında olsun, çalışma ortaınının 

dışındaki bir yerde yapılan eğitsel çalışmalara katılması iş dışında 

eğitimdir. Örgütün içinde yapılan hizmet içi eğitim çalışmalarına göre 

daha maliyetli olabilen bu eğitim türü genelde üniversite ve enstitü gibi 

eğitim kurumlarındaki uzmanlarca verilir (Gül, 2000). 

1.2. M.E.B. Tarafından Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim 

Çalışmaları 

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanların hizmet ıçı 

eğitimiyle Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Kurulu 

ilgilenmektedir. M. E. B. tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
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etkinlikleri Bakanlık tarafından çıkarılan yasa ve yönetmeliklere göre 

sürdürülmektedir. Bu etkinliklere ilişkin üç yönetmelik bulunmaktadır. 

Bunlar: 

ı. Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim 

Kurumlarınca Yaptınlacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, 

(12.08.1985 tarih ve 18840 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) 

2. Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, (04.0 1.1995 tarih ve 

22161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) 

3. Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğidir. ( 08.05.1995 tarih ve 2252 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) 

Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim 

Kurumlarınca Yaptınlacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin amacı, 

bakaniıkiara bağlı alt düzeydeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenler 

ve yöneticilere yükseköğretim kurumlarınca yaptınlacak hizmet ıçı 

eğitim etkinliklerini düzenlemektir. Bu yönetmeliğe göre hizmet ıçı 

eğitim; bakanlıklar ve bakaniıkiara bağlı eğitiı:ı ve öğretim örgütlerinde 

görevli öğretmen ve yöneticiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

çalışanlarının hizmeti daha iyi yapabilmeleri, verimliliği artırma!arı, 

yenı değişmelere ve gelişmelere uyum sağlarnaları, alanlarında 

yükselmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve alan değiştirmeleri arnacı 

ile yapılan eğitim olarak tanımlanmıştır. 

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği'nde Bakanlık tarafından 

gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim etkinliklerinin esasları ve uygulanma 

şekilleri düzenlenmiştir. 

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nde ıse Milli Eğitim Bakanlığı'nın 

merkez ve taşra teşkilatında görevli çalışanların her türlü hizmet içi 

eğitimlerini sağlamak amacıyla yapılacak eğitim etkinliklerinin amaçları, 

ilkeleri, planlaması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili 

esaslar belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte hizmet içi eğitim etkinliklerini 
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yürütmekle sorumlu Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Eğitim 

Kurulunun görevleri de belirlenmiştir. 

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'ne göre Eğitim Kurulu: Bakanlığın 

hizmet içi eğitime ilişkin politikasını belirlemek ve hizmet içi eğitim 

ihtiyacını tespit edip sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir. Hizmet İçi 

Eğitim Dairesi Başkanlığı ise; Bakanlık çalışanlarının hizmet içi eğitim 

yoluyla yetiştirilmeleriyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür. 

Çalışanların eğitim ihtiyaçları çerçevesinde hizmet ıçı eğitim plan ve 

programlarını hazırlar ve uygular. 

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 'ne göre düzenlenen eğitim etkinlikleri, 

merkezi ve mahalli düzeyde olmak üzere iki boyutlu olarak planlanıp 

gerçekleştirilmektedir. Merkezi boyutta düzenlenen hizmet içi eğitim 

etkinliklerinin planları Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca 

belirlenir ve makam onayı alındıktan sonra uygulamaya koyulur. Mahalli 

boyutta gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerinin planları ise. 

Milli Eğitim Müdürlüklerince mahalli hizmet ıçı eğitim ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlanıp, valilik onayı alındıktan sonra uygulamaya 

koyu lur. 

Hizmet içi eğitim yönetmeliğine (2252, 08.05.1995) göre etkinliklerin 

amaçları, ilkeleri ve türleri şu şekilde belirlenmiştir: 

Hizmet içi eğitimin amaçları; 

1. Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını 

sağlamak, 

2. Personele Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük 

içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak ve 

uygulamada birlik kazandırmak, 

3. Mesleki yeterlilik açısından, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini 

tamamlamak, 



4. Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi. 

beceri ve davranışları kazandırmak, 

5. Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek, 

6. istekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine 

geçişlerini sağlamak, 

7. Farklı eğitim görenler için, yan geçişleri sağlayacak tamamlama 

eğitimi yapmak, 

8. Türk Milli Eğitim politikasını uygulamada bütünlük kazandırmak, 

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

10. Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmak. 

Hizmet içi eğitimin ilkeleri; 

1. Eğitimin sürekli olması, 

2. Personelin eğitim ihtiyacına uygun programların düzenlenmesi, 

3. Her amirin, mahiyetinde çalışan personelin eğitime 

gönderilmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması. 

4. Personelin işbaşı eğitimine önem ve ağırlık verilmesi. 

5. Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak bütün 

personele fırsat eşitliği sağlanması. 

6. Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun 

olma sı. eğitimin gerekleri ne göre düzenlenmesi ve donatı 1 ma sı, 

7. Hizmet içi eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve 

gel i şti ri I me si, 

8. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapılması, 

9. Hizmet içi eğitime katılan personelin başarısının izlenmesi. 

Hizmet içi eğitim türleri; 

1. Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve staj 

şeklinde "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel 

Yönetmelik" esaslarına göre, 

2. Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme 

eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu 

Yönetmelik esaslarına göre yapılır. 
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Bu yönetmeliklere dayanarak, hizmet içi eğitim etkinlikleri; taşra ve yurt 

dışı örgütü birimleri ile bağlı kurum ve kuruluşlar, YÖK, üniversiteler, 

TODAİE, MPN, TÜSSİDE, TÜBİTAK, TİKA, Atatürk Kültür Dil ve 
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Tarih Yüksek Kurumu, Devlet Memurları Yabancı Dil Eğitim Merkezi 

gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, altı hizmet ıçı 

eğitim enstitüsü, öğretmen evleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri ve 

pansiyonlu okullarda gerçekleştirilmektedir (M.E.B., 2002). 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Yönetimi Araştırma ve Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı (YÖDGED), Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı (EARGED) ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 

Müdürlüğü de hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin düzenlenmesini ve 

eşgüdümünü sağlayan birimlerdendir. 

YÖDGED, görevlerine yeni başlayacak olan yöneticilerin görev· öncesi 

yetiştirilmeleri ve geliştirilmesi amacıyla eğitim programları hazıriamak 

ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile birlikte uygulanmasını 

sağlamakla görevlidir. Bunun yanında yöneticilerin eğitim ihtiyaçlarını 

belirleyerek, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla eğitim programları 

hazırlar ve programların uygulanmasını sağlar (M. E. B. ,2003). 

EARGED' in Eğitimi Geliştirme Şubesi ise, yurt içi ve yurt dışında 

eğitimle ilgili yenileşme ve gelişmeleri izleyerek, bu doğrultuda eğitim 

ortamları, öğretmen yeterlikleri, öğrenci başarı düzeyleri ve müfredatla 

ilgili standart geliştirme çalışmalarında bulunur. Bu çalışmalardan elde 

edilen bilgilerden hizmet içi eğitim etkinliklerinin çeşitli aşarnalarında 

yararlanılır (EARGED,2003). 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün Hizmet İçi Eğitim 

ve Kültür Şubesi Müdürlüğü; Araştırma Geliştirme ve Avrupa Birliği 

Şubesi ile koordinasyon sağlayarak, okullarda görevli öğretmen, yönetici 

ve diğer personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı ve önceliklerini belirler. 

Bunun yanında okullarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel 

için açılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütülmesinde ilgili 



24 

birimlerle işbirliği yapar ve buna ilişkin işlemleri yürütür 

(M.E.B.,2003). 

Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi kadar 

değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Değerlendirme programın 

işlevselliğinin ve dinamikliğinin sağlanmasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu araştırmada, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri aşağıda sıralanmış 

olan amaçlar doğrultusunda değerlendirilecektir. 

1.3. Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından, okul yöneticileri ve öğretmenler için düzenlenen hizmet içi 

eğitim etkinliklerini değerlendirmektiL Bu temel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının; 

a. amaçlarına, 

b. yararlarına, 

c. içeriğine, 

d. öğretim süreçlerinde kullanılan yöntem ve tekniklere, 

e. yürütülmesinde görev alan öğretim elemanlarına, 

f. eğitim ortamlarına, 

g. süresine, 

h. zamanına, 

ı. uygulanması sürecinde başarının değerlendirilmesine 

ilişkin görüşleri nelerdir? 
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1.4. Önem 

Örgütün verimliliğine doğrudan etki eden hizmet içi eğitim çalışmaları 

örgüt için bir yatırımdır. Bu nedenle, yapılan eğitimierin etkinliğinin 

ölçülmesi ve amaçlara ne derece ulaşıldığının değerlendirilmesi gerekir. 

Aksi halde çalışanlara kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve 

davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği ya da gerçekleşmemesi 

durumunda sorunun nereden kaynaklandığı bilinemez. Eğitim ıçın 

harcanan zaman, para ve emeğin boşa gitmesi söz konusudur. Bu 

araştırma, hizmet ıçı eğitim programlarının etkinliğinin ölçülmesi ve 

amaçlarına ne derece ulaşıldığının belirlenınesini sağlaması bakımından 

önem taşımaktadır. 

Örgütlerin çalışanları ıçın düzenledikleri hizmet ıçı eğitim 

etkinliklerinin değerlendirilmesi, eğitim programlarının eksik ya da 

yetersiz öğelerinin ortaya çıkarılıp, bunların giderilmesi anlamında 

önemli katkılar sağlar. Bu araştırmayla, M.E.B. 'na bağlı olarak çalışan 

okul _yöneticisi ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ı·;ı c~itim 

etkinlikleri değerlendirilerek, programların başarısını olumsuz yönde 

etkileyen öğeler düzeltilip, eksiklikleri giderilebilir. Bu öğelerin 

belirlenmesi ile gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesine olanak 

sağlaması bakımından bu araştırmanın katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın; okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet 

ıçı eğitim programlarının geniş bir boyutta değerlendirilmesi açısından 

ve değerlendirme sonuçlarından hareketle, eğitim programlarının 

niteliğinin geliştiriJip güncelleştirilmesi çalışmalarına kaynak olabilmesi 

açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın, 

bundan sonra düzenlenecek olan hizmet ıçı eğitim programlarının 

hazırlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına rehberlik edebileceği 

düşünülmektedir. 
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1.5. Sınırlahklar 

Bu araştırmanın sınırlılıkları şunlardır: 

1. Araştırma, 2002 yılında Eskişehir ilinde gerçekleştirilen 30 saat ve 

üzerindeki 18 adet hizmet içi eğitim programı ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, 2002 yılında Eskişehir ilinde düzenlenmiş olan 30 saat ve 

üzerindeki hizmet içi eğitim programiarına katılan okul yöneticileri 

ve öğretmenierin görüşleri ile sınırlıdır. 
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Bu bölümde; araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, 

çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, tarama modelinde bir desen kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan 

durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlar (Karasar. 1991, s. 77). Bu 

araştırmada, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin varolan durumunun betimlenmeye 

çalışılması, bu yöntemin seçilmesinde etkili olmuştur. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenını, 2002 yılında Eskişehir ili Milli Eğitim 

Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışan ve müdürlüğün düzenlediği 

hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan 2001 okul yöneticisi ve öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni ile ilgili sayısal veriler Ek 1 'de 

verilmiştir. Araştırma sürecinde evrenden örneklem alma yoluna 

gidilmeksizin, araştırma evreni çalışma evreni olarak kabul edilmiş ve 

araştırma çalışma evreninin tümü üzerinde sürdürülmüştür. 
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Araştırma evrenının oluşturulması aşamasında 2002 yılı içerisinde 

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü' n ün düzenlediği hizmet içi eğitim 

etkinliklerinden 30 saat ve üzerinde olan etkinliklere katılan okul 

yöneticileri ve öğretmenler seçilmiştir. 30 saat ve üzeri olan 

etkinliklerin, katılımcıların programları değerlendirmesi ıçın fikir 

edinmeleri açısından yeterince uzun oiduğu düşünülmüştür. Bu hizmet 

içi eğitim etkinliklerinin isimleri ve süreleri Ek 2'de sıralanmıştır. 

Ek 2' de konuları belirtilmiş olan hizmet ıçı eğitim programiarına 

katılmış olan tüm öğretmeniere ulaşılmış fakat, bilgisayar kursuna 

katılım sayısı 2520 gibi oldukça yüksek bir rakam olduğundan %20'si 

hesaplanmıştır (504 kişi). Bu şekliyle, Eskişehir il merkezindeki· tüm 

okullarda çalışmakta bulunan ve 2002 yılında düzenlemiş olan hizmet içi 

eğitim etkinliklerine katılmış okul yöneticisi ve öğretmen sayısı 2001 

olarak belirlenmiştir. Çalışma evreni ile ilgili bilgiler Çizelge 1 'de 

verilmiştir. 

Çizelge 1 

Araştırmanın Çalışma Evreni 

Dağıtılan Anket Yamtlanan Anket Yanıtianmayan Değerlendirme Değerlendirmeye 
Anket Dışı Bırakılan Anket Alınan Anket 

Sayı Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

(N) (n) (%) (n) (%) In) (%) (n) (%) 

2001 1269 63.4 732 36.6 810 63.8 459 36.2 

Çizelge 1 'de görüldüğü gibi, çalışma evrenini oluşturan 2001 okul 

yöneticisi ve öğretmenin %63.4 'ü anket i yanıtlamıştır. Anketierin 

%36.6'sı ıse okullarda yapılacak işlerin fazlalığı sebebjyle zaman 

ayıramama ya da gelen anketıerin sıklığının yarattığı bıkkınlık 

dolayısıyla zaman ayırmak istememe gibi nedenlerle anket i 

yanıtlamamışlardır. Bunların yanında bazı öğretmenierin 2002 yılı 

ı 
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içerisinde birden fazla eğitim etkinliğine katılmış olması da yanıtianan 

anket sayısının gönderilen anket sayısından daha düşük olmasına sebep 

olmuştur. 

Yanıtianan anketierin incelenmesi sonucunda anketierin %63.8' i 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu anketlerden bazılarında bir önerme 

için birden fazla görüş bildirilmiş ya da bazı önermeler için görüş 

bildirmemiştir. Bunların yaJında, ölçme aracının güvenilirliliğini 
ı 

ı 

sağlamak için 7. ve 8. önerme\er kontrol soruları olarak sırasıyla 21. ve 
i 

27. önemıeler olarak aynı şekliyle yeniden yazılmış ve bu kontrol 

sorularına aynı yanıtların verilmediği anketler de değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. 

Çizel ge 1 'de görüldüğü gibi yanıtianan anketlerden değerlendirmeye 

alınan anketleri n oranı %3 6. 2, değerlendirmeye alınmayan anketierin 

oranı ise %63.8' dir. Değerlendirme dışı kalan anket sayısının bu derece 

yüksek olmasının nedenlerini araştırmak amacıyla bir grup okul 

yöneticisi ve öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde, okul 

yöneticileri ve öğretmenler, şimdiye kadar katıldıkları araştırmaların 

sonuçlarından haberdar edilmediklerini, yapılan araştırma sonuçlarının 

amaçlarına yönelik değişimler getireceğine inanmadıklarını, kendilerine 

bireysel bir fayda sağlamayacağı için zaman kaybı olduğunu ve bazıları 

da doldurdukları anketierin .değerlendirmeye alındığına inanmadıklarını 

bildirmişlerdir. Bu belirtilen nedenlerden dolayı anketleri özenle 

yanıtlamadıklarını ya da araştırmalara katılmak istemediklerini 

belirtmişlerdir. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye yönelik temel veriler, araştırmacı 

tarafından hazırlanan ve Eskişehir il merkezinde çalışmakta olan tüm 
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okul yöneticileri ve öğretmeniere uygulanan "Hizmet İçi Eğitim 

Etkinliklerini Değerlendirme Anketi" aracılığı ile toplanmıştır. Veri 

toplama aracı Ek 3 'te sunulmuştur. 

2.3.1. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programları ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan 

anket, hizmet ıçı eğitim programlarını değerlendirmek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Anketin geliştirilmesinde öncelikle hizmet ıçı eğitim programlarının 

değerlendirilmesi ile ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Bu süreçte, 

araştırmaya benzer nitelikteki diğer araştırmalarda kullanılan ölçme 

araçları incelenmiştir. İncelenen bu ölçme araçlarından da faydalanarak 

bir taslak anket oluşturulmuş ve anketin geçerliliğini sağlama amacıyla 

alan uzmanlarının· görüşlerine sunulmuştur. Uzmanlardan gelen görüş ve 

öneriler doğrultusunda veri toplama aracına son şekli verilmiştir. Bu son 

şekline göre anket iki bölümden o.luşmaktadır. 

Anketin birinci bölümünde 2002 yılında Eskişehir Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve süresi 30 saat ve üzerinde olan 

hizmet içi eğitim programlarının isimlerine yer verilerek, okul yöneticisi 

ve öğretmenlerden katıldıkları etkinlikleri belirtmeleri istenmiştir. 

Böylece konuları listede bulunmayan ve süresi 3 O saatten az olan 

etkinliklere katılan okul yöneticisi ve öğretmenler değerlendirmeye 

katılmamışlardır. 

• Doç.Dr. Esmahan AGAOGLU, Yrd.Doç.Dr. Aykut CEYHAN, Yrd.Doç.Dr. Oğuz 
GÜRSEL, Yrd.Doç.Dr. Turan Akman ERKILIÇ, Yrd.Doç.Dr. Yücel ŞiMŞEK, 
Öğretim Görevlisi Adnan BOYACI. 

f'''., 
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Anketin ikinci bölümünde ıse okul yöneticileri ve öğretmenierin 

katıldıkları hizmet ıçı eğitim programları ile ilgili görüşlerini 

belirlemeye yönelik önermelere yer verilmiştir. Bu bölüm ölçme aracının 

güvenilirliği için konulan 2 kontrol sorusu ile birlikte toplam 3 8 önerme 

içermektedir. Görüşlerin alınabilmesi için bu bölümde beşli Likert tipi 

dereeelerne ölçeği kullanılmıştır. Seçenekler sırasıyla "tamamen 

katılıyorum", "katılıyorum", "az katılıyorum", "çok az katılıyorum" ve 

"hiç katılmıyorum" şeklinde derecelendirilmiştir. Her bir seçenek yine 

sırasıyla 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanarak değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde yer alan önermeler, aynı amacı ölçecek maddeler bir 

arada olacak şekilde sıralanmıştır. Böylece anketİ yanıtlayanların her bir 

önerme grubunda ölçülecek olunan konuya odaktanmaları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Her bir alt amaç cümlesini ölçmek için dört önerme 

bulunmaktadır. Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet içi 

eğitim programlarının amaçlarına yönelik görüşleri 1, 2, 3 ve 4 numaralı 

maddelerle ölçülmüştür. Bu eğitim programlarının yarariarına yönelik 

görüşleri 5, 6, 8 ve 9 numaralı maddelerle ölçülmüştür. Eğitim 

programlarının içeriğine yönelik görüşlerini ölçmek için 1 O, ll, 12 ve 

13. maddeler, eğitim programlarında kullanılan yöntem ve teknikiere 

ilişkin görüşlerini ölçmek için 14, 15, 16 ve 17. maddeler kullanılmıştır. 

Eğitim programlarında görev alan öğretim elemanları ile ilgili görüşleri 

ı 8, 19, 20 ve 21 numaralı maddeler, eğitim programlarının 

gerçekleştirildiği eğitim ortamiarına ilişkin görüşleri de 22, 23, 24 ve 25 

numaralı maddeler kullanılarak belirlenmiştir. Yine 26, 28, 29 ve 30. 

maddeler eğitim programlarının süresi ile ilgili görüşleri belirlemekte, 

3 ı, 32, 33 ve 34. maddeler de eğitim programlarının zamanı ile ilgili 

görüşleri belirlemekte kullanılmıştır. Son olarak eğitim programlarda 

başarının değerlendirilmesi ile ilgili görüşler belirlenmeye çalışılmış ve 

bunun için 35, 36, 37 ve 38. maddeler kullanılmıştır. 7. ve 27. önermeler 

kontrol maddeleri olarak düzenlendiği ıçın değerlendirilmeye 

alınmaını ştır. 
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Kontrol maddeleri anketin güvenilirliğini artırmak amacıyla 

kullanılmıştır. Anketin 7. ve 21. maddesi ile 8. ve 27. maddeleri biçim 

ve içerik yönünden aynı şekilde düzenlenmiştir. Böylece anketİ dolduran 

kişilerin ölçme aracını özenle ve içtenlikle doldurup doldurmadığı 

kontrol edilebilmiş, her iki kontrol sorusuna da aynı yanıtların 

verilmediği anketler ise değerlendirme dışı bırakılarak ölçme aracının 

güvenilirliğinin sağlanması yoluna gidilmiştir. 

2.3.2. Anketin Uygulanması 

Araştırmada kullanılacak anket son şeklini aldıktan sonra, okullarda 

uygulamanın yapılabilmesi ıçın gerekli onay Eskişehir Valiliği ve 

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmıştır. Bu onay Ek 4'te 

sunulmuştur. 

Gerekli onayın alınmasının ardından anketin çoğaltılması aşamasına 

geçilmiştir. Eskişehir Milli Eğitim· Müdürlüğü araştırmaya destek olmak 

amacıyla anketierin çoğaltılmasını üstlenmişlerdir. Her okula kaçar anket 

gönderileceğinin hesaplanması ıçın yıne Eskişehir Milli Eğitim 

Müdürlüğü Bilgisayar ve Sınav hizmetleri ve Hizmet İçi Eğitim 

Bölümünün bilgisayar arşivlerinden 2002 yılında düzenlenen ve süresi 30 

saat ve üzerinde olan hizmet ıçı eğitim programiarına katılan okul 

yöneticisi ve öğretmenierin ve çalıştıkları okulların isimlerine 

ulaşılmıştır. Bu sürecin gerçekleştirilmesi ıçın de Milli Eğitim 

Müdürlüğü bir eğitim salonunu bir hafta süreyle araştırmacının 

çalışmaları için ayırmıştır. 

Anket okullara Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile 2003 yılı 

Nisan ayı içerisinde ulaştırılını ş ve okullardan anketleri 1 O günlük bir 

süre içerisinde Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgisayar ve Sınav 
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hizmetleri ve Hizmet İçi Eğitim Bölümüne teslim etmeleri istenmiştir. 

Anketler, gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programiarına 50'den fazla 

katılım olan okullara Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan üst 

yazıyla birlikte (Ek 5) araştırmacı tarafından götürülüp araştırmaya daha 

fazla katılım sağlanmaya çalışılarak ölçme aracının geçerliliğine katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan okulların isimleri ve 

gönderilen anket sayıları Ek 1' de sunulmuştur. 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan anketler 

toplanıldıktan sonra anket formları incelenmeye alınmıştır. 

Yanıtianmayan maddeler olan, bir madde için birden fazla seçenek 

işaretlenen ve her iki kontrol sorusunda da aynı seçenek işaretlenmemiş 

olan 81 O anket değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirilmeye 

alınan 459 anketin verilerinin çözümlenmesi "SPSS 9.0 for Windows" 

paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 



BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUM 
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Bu bölümde, hizmet ıçı eğitim programlarının değerlendirilmesi 

amacıyla, anket yoluyla toplanan verilerin istatistiksel çözümlemelerinin 

yapılması sonucu elde edilen bulgular ve bunların yorumlarına yer 

verilmiştir. Araştırmanın verilerine ait frekans ve yüzde dağılımları 

çizelgeler halinde bu bölümde sunulmuş, yüzde grafikleri ise Ek 6'da 

verilmiştir. Araştırmanın amacına dayalı olarak okul yöneticileri ve 

öğretmenierin katıldıkları hizmet içi eğitim programlarının sırasıyla; 

amaçlarına, yararlarına, içeriğine, kullanılan yöntem ve tekniklere, 

öğretim elemanlarına, eğitim ortamlarına, süresine, zamanına ve 

programlardaki başarının değerlendirilmesine iiişkin görüşlerinin 

belirlenmesi ele alınmıştır. 

3.1. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Amaçlarına İlişkin Görüşleri 

Okul yöneticisi ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının amaçlarına ilişkin görüşlerini belirlemek ıçın, 

araştırmaya katılanlarından; etkinlikler öncesinde programların 

amaçlarının kendilerine bildirilmesi, hangi konularda eğitime ihtiyaçları 

olduğu konusunda görüşlerinin alınması, verilen eğitim etkinliklerinin 

programların amaçları ile tutarlılığı ve programların amaçlarının eğitim 

ihtiyaçlarına yönelik olması ile ilgili önermelere katılma derecelerini 
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belirtmeleri istenmiştir. Bu alt amaçla ilgili bulgular Çizel ge 2' de 

verilmiştir. 

Çizelge 2 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Amaçlatma İlişkin Görüşleri 

(n=459) 

E E :; :; 

= = = = = ;... ;... ;... ;... .. o c c c 
E ;;.. ;ı.. ~ " ~ ,. < 

~ ,;,: .... = - .... .... 
Katı lma Derecesi 

,. ,. ,. .... ,. c ,. 
,... ~ ~ < ~ u- ~ 

Önermeler (n) ( •-.) (n) ("~) (n) (%) (n) (%) 

l.Katıldığım hizmet ıçı eğitim 

programları öncesinde programların 67 14.6 139 30.3 73 15.9 52 11.3 

amaçları tarafıma bildirildi. 

2.Verilen eğitim etkinliklerinden 

önce. hangi konularda eğitime 
ı8 3.9 57 ı2.4 63 ı3.7 65 14.2 

ihtiyacım oldutıı konusunda 

görüşleriııı alındı. 

3. Verilen eğitim etkinlikleri 
82 ı7.9 224 48.8 88 ı9.2 48 ı 0.5 

programların amaçları ile tutarlıydı. 

4.Programların amaçları eğitim 
89 19.4 208 45.3 

ihtiyaçlarıma yönelikti. 
106 23.1 41 8.9 

(n) 

128 

251) 

17 

15 

Çizelge 2 incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları 

hizmet içi eğitim programları öncesinde programların amaçlarının 

kendilerine bildirilmesi ile ilgili olan önermeye, %14.6' sının 'tamamen 

katılıyorum', %3 O. 3 'ünün 'katılıyorum' şeklinde görüş bildirdikleri 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, 

%15.9'unun 'az katılıyorum', %11.3'ünün 'çok az katılıyorum' ve 

%27. 9'unun ise 'hiç katılmıyorum' seçeneğini işaretleyerek toplam 

%55.1 'inin olumsuz yönde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Yalın'ın 

~ '• '' ' " ' 

:; 

= ;... 
c 
;;.. 

= -... ,. 
= ~ 

(%) 

27.9 

::::.8 
1 

3.7 

3.3 
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(2002) 1997 yılında hizmet ıçı eğitim programlarının değerlendirmek 

amacıyla yaptığı araştırmada bu maddeye %45.5 'lik bir kesim olumsuz 

yönde yanıt vermişlerdir. Elde edilen bulgular, düzenlenen eğitim 

etkinlikleri öncesinde programların amaçlarının çoğunlukla katılımcılara 

bildirilmediği şeklinde yorumlanabilir. Bulgu Çetinkaya'nın ( 1999) 

yönetici görüşlerini ele alan benzer bir çalışmasında uygulama öncesinde 

programların amaçlarının katılımcılara iletilmediği sonucuyla da 

örtüşmektedir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, kendilerine verilen eğitim 

etkinliklerinden önce hangi konularda eğitime ihtiyaçları olduğu 

konusunda görüşlerinin alınması ile ilgili önermeye Çizelge 2' de 

görüldüğü gibi %3. 9'u tamamen katıldıklannı, %12.4 'ü de katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Buna karşın okul yöneticileri ve öğretmenierin %13. 7' si 

bu önermeye az katıldıklarını, %14.2'si çok az katıldıklarını, %55.8'i ise 

hiç katılmadıklarını bildirmişlerdir. Sonuçlara bakıldığında okul 

yöneticileri ve öğretmenierin yalnızca %16.3 'ünün bu önermeye olumlu 

yanıt verdikleri görülmektedir. Bu bulgu, hizmet içi eğitim etkinliklerine 

katılacak olan okul yöneticileri ve öğretmenierin hangi konularda 

eğitime ihtiyaçları olduğu konusunda görüşlerinin alınmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Bulgu Çetinkaya'nın (1999) eğitim çalışmalarında 

katılımcıların ihtiyaç alanlarının belirlenmeden. hizmet içi eğitime tabi 

tutulduktan bulgusuyla da desteklenmektedir. 

Verilen eğitim etkinliklerinin programların amaçları ile tutarlı olması ile 

ilgili önermeye ise Çizelge 2' de görüldüğü gibi okul yöneticisi ve 

öğretmenierin %17.9'u 'tamamen katılıyorum', %48.8'i 'katılıyorum', 

%19.2'si 'az katılıyorum', %10.5'i 'çok az katılıyorum' ve %3.7'si ise 

'hiç katılmıyorum' şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu önermeye 

'tamamen katılıyorum' ve 'katılıyorum' diyerek olumlu görüş 

bildirenierin yüzdesine bakıldığında (%66. 7), verilen hizmet içi eğitim 

etkinliklerinin genellikle programların amaçları ile tutarlı olduğu 
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söylenebilir. Fakat olumsuz cevap veren 33.3 'lük yüzde dikkate 

alındığında, hizmet ıçı eğitim etkinliklerinde konu-amaç bütünlüğünün 

sağlanması konusunun halen iyileştirmelere açık olduğu yorumu 

yapılabilir. Bulgular Yalın 'ın (2002), eğitim programiarına katılanların 

%31. 7' sinin programların amaçları ile eğitim etkinlikleri arasında 

kısmen veya çok az tutarlılık olduğu ya da hiç tutarlılık olmadığını 

belirttikleri sonucuyla da desteklenmektedir. 

Çizelge 2 incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları 

eğitim etkinliklerinin amaçlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik olması ile 

ilgili önermeye %19.4'ü tamamen katıldıklarını ve %45.3'ü de 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, %23. 1 'i az katıldıklarını, 

%8.9'u çok az katıldıklarını ve %3.3 'ü de . hiç katılmadıklarını 

bildirmişlerdir. Sonuçlara bakıldığında hizmet ıçı eğitim programlarının 

amaçlarının çoğunlukla okul yöneticisi ve öğretmenierin eğitim 

ihtiyaçlarına yönelik olduğu söylenebilir. Bulgu Çetinkaya'nın (1999) 

eğitim programlarının amaçlarının, yöneticilerin eğitim ihtiyaçlarına 

oldukça yönelik olduğu bulgusuyla desteklenmektedir. Buna karşın 

programların eğitim ihtiyaçlarına yönelik olduğu önermesine az veya çok 

az katılan ya da hiç katılmayanların oranı yaklaşık üçte birdir (%3 5. 3). 

Bu sonuç Yalın'ın (2002) hizmet içi eğitim etkinliklerine katılanların 

%3 2. 3 'ünün programların eğitim ihtiyaçlarına çok az ya da kısmen 

yönelik olduğu ya da programlarla eğitim ihtiyaçları arasında hiçbir 

ilişkinin bulunmadığı şeklinde görüş bildirdikleri araştırma sonucuyla da 

örtüşmektedir. Bulgulara dayanarak, okul yöneticileri ve öğretmenierin 

eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarının daha özenli 

gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Çizelge 2 genel olarak incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenierin 

katıldıkları hizmet ıçı eğitim programlarının amaçlarıyla ilgili 

görüşlerini belirlemeye yönelik olan maddelerden, verilen eğitim 

etkinliklerinin programların amaçları ile tutarlı olması ve programların 
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amaçlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik olması ile ilgili önermelerde 

'katılıyorum' seçeneği etrafında yığılma gösterdikleri görülmektedir. 

Verilen eğitim etkinlikleri öncesi programların amaçlarının kendilerine 

bildirilmesi ve hangi konularda eğitime ihtiyaçları olduğu konusunda 

görüşlerinin alınması ile ilgili önermelerde ı se yığılmaların 'az 

katılıyorum', 'çok az katılıyorum' ve 'hiç katılmıyorum' seçeneklerinde 

olduğu görülmektedir. 

3.2. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıklan Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Yarariarına İlişkin Görüşleri 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

etkinliklerinin yarariarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla, 

araştırmaya katılanlardan; eğitim programlarında amaçlanan bilgilerin 

kazanılması, etkinliklerden kazanılan bilgilerin iş yaşamında 

kullanılması, programların işlerinde yükselme olanağını ve 

verimliklerini artırması ile ilgili önermelere katılma derecelerini 

belirtmeleri istenmiştir. Bu alt amaçla ilgili bulgular Çizelge 3 'te 

verilmiştir. 



Çizelge 3 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Yarariarına İlişkin Görüşleri 

(n=459) 

= - = ; = = = = = ... ... ... .... .. Q Q Q Q 

§ ~ .... ... .... 
" < -.... .... .:.: -

Katılma Derecesi " " " ... " Q " ,.... :.: ;.t -< ;.t ~;. ;.t 

Önermeler (n) (%) (n) c•o) (n) (
0 o) (n) (%) 

ı .Eğitim programlannda amaçlanan 
86 ıs. 7 ı85 -10.3 ı25 27.2 49 ı O. 7 

bilgileri kazandım. 

2.Katıldığım eğitim etkinliklerinde 

kazandığıın bilgileri iş yaşamıında 84 ı8.3 ı75 38. ı ıı2 24.-4 53 ı 1.5 

kullana biliyorum. 

3 .Katıldığım eğitim programları 
ı8 3.9 67 ı4.6 ı22 26.6 46 ıo.o 

işimde yükselme olanağıını artırdı. 

-1-.Katıldığıın eğitim programları 
67 ı4.6 ısı 39.-1 ıoo 21.8 58 ı2.6 

işimdeki verimliliğiıni artırdı. 
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-. 

Çizelge 3 incelendiğinde, eğitim programlarında amaçlanan bilgileri 

kazanmakla ilgili önermeye okul yöneticileri ve öğretmenierin 

%18. ?'sinin 'tamamen katılıyorum', %40.3 'ünün 'katılıyorum' şeklinde 

yanıt verdikleri görülmüştür. Aynı önermeye okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %27.2'si 'az katılıyorum', %10.7'si 'çok az katılıyorum' 

ve %3,1 'i 'hiç katılmıyorum' şeklinde yanıt vermişlerdir. Eğitim 

programlarında amaçlanan bilgileri kazandıkları yönünde görüş 

bildirenierin yüzdesi toplam %59' dur. Konu eğitim programlarının 

amaçlarına ulaşması olduğunda %59 oldukça düşük bir yüzdedir. Bu 

bulguya dayanarak, hizmet içi eğitim programlarıyla okul yöneticileri ve 

öğretmeniere amaçlanan bilgileri kazandırmada tümüyle başarılı 

olunmadığ.ı şeklinde yorum yapılabilir. 

= = .... 
Q 

::· 
~ ... .... 
" :ı:: ;.t 

(n) (%) ı 

ı4 3.ı 

35 7.6 

20.6 -14.9 

1 

1 

53 ıı.s ı 
1 
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Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarında kazandıkları bilgileri iş yaşamlarında kullanmaları ile 

ilgili ön ermeye görüş bildirmeleri istendiğinde, Çizelge 3 'te de 

görüldüğü gibi bu önermeye %18.3 'ünün 'tamamen katılıyorum' ve 

%38.1 'inin 'katılıyorum' şeklinde yanıt verdikleri görülmektedir. Bu 

önermeye okul yöneticileri ve öğretmenierin %24.4 'ü az katıldıklarını, 

%ll. 5 'i çok az katıldıklarını ve %7.6' sı hiç katılmadıklarını 

bildirmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %43.6 'lık bir kısmının bu ön ermeye olumsuz yönde yanıt 

verdikleri görülmektedir. Bu sonuç, Çetinkaya'nın ( 1999) aynı önermeye 

katılımcıların %57.1 'inin olumsuz yönde görüş bildirdiği araştırma 

sonucuyla da benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgu, hizmet ıçı 

eğitim programlarının, okul yöneticileri ve öğretmenierin ış 

yaşamlarında kullanabilecekleri bilgileri içerecek şekilde ıyı 

yapılandırılmadığı ve bu nedenle katılımcıların programlardan istenilen 

derecede yararlanamadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Çizelge 3 'e göre, okul yöneticileri ve öğretmen! erin, katıldıkları eğitim 

programlarının işlerinde yükselme olanağını artırması ile ilgili önermeye 

%3. 9'unun tamamen katıldıkları, %14.6' sının katıldıkları, %26.6' sının 

az katıldıkları, %1 O. O'ının çok az katıldıkları ve %44. 9'unun hiç 

katılmadıkları gözlenmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde, katıldıkları 

hizmet içi eğitim programlarının okul yöneticileri ve öğretmeniere 

işlerinde yükselme olanaklarını artırmak gibi bir yarar sağlamadığı ve bu 

anlamda hizmet ıçı eğitim programiarına eğitimcilerin teşviki ıçın 

yeterince çalışılmadığı yorumu yapılabilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları eğitim programlarının 

işlerindeki verimliliklerini artırması ile ilgili önermeye Çizel ge 3 'te 

görüldüğü gibi %14.6'sı 'tamamen katılıyorum', %39.4'ü 'katılıyorum', 

%21.8'i 'az katılıyorum', %12.6'sı 'çok az katılıyorum' ve %11.5'i ise 
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'hiç katılmıyorum' şeklinde yanıt vermişlerdir. Sonuçlara göre okul 

yöneticisi ve öğretmenierin %49.9'u katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının işlerindeki verimliliklerini artırmadığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu sonuçlar, Çetinkaya'nın (1999) eğitim programlarının 

katılımcıların işlerindeki verimliliklerini kısmen artırdığı sonucuyla da 

benzerlik göstermektedir. Bulgulara dayanarak, düzenlenen hizmet ıçı 

eğitim programlarının yarariarı yanında amaçlarından da biri olan işteki 

verimliliğin artırılması boyutunda işlevini tam anlamıyla yerıne 

getiremediği yorumu yapılabilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin hizmet içi eğitim programlarının 

yarariarına ilişkin görüşlerini ıçeren Çizelge 3 genel olarak 

incelendiğinde, eğitim programlarında amaçlanan bilgilerin kazanılması 

önermesinde okul yöneticileri ve öğretmenierin yaklaşık 5 'te 2' sinin 

olumsuz yönde yanıt verdiği görülmektedir. Kazanılan bilgilerin iş 

yaşamında kullanılması ve verimliliği artırması ile ilgili önermelere 

araştırmaya katılanların yarısına yakın kısmının olumsuz yönde yanıt 

verdiği gözlenmiştir. Hizmet ıçı eğitim programlarının işlerinde 

yükselme olanağını artırması ile ilgili önermeye ise okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %81.5'i az ve çok az katıldıklarını ya da hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında, okul 

yöneticileri 

kendilerine 

yapılabilir. 

ve öğretmenierin hizmet ıçı eğitim programlarının 

yeterince yarar sağlamadıklarını düşündükleri yorumu 

3.3. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Programlannın içeriğine İlişkin Görüşleri 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldığı hizmet ıçı eğitim 

programlarının içeriği ile ilgili değerlendirme yapmak için araştırmaya 

katılanlara, katıldıkları eğitim:· programlarının iş yaşamlarındaki güncel 
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uygulamalara ve karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak hazırlanması, 

eğitim programlarının konuyla ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri 

sağlaması ve programların içeriklerinin kolayca anlaşılabilir nitelikte 

olması ile ilgili önermelere yanıt vermeleri istenmiştir. . Bu konularla 

ilgili bulgular Çizelge 4 'te sunulmuştur. 

Çizelge 4 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet lçi Eğitim 

Programlarının içeriğine İlişkin Görüşleri 

(n=459) 

s = s 
= = = = .. :.. .. .. 

"' o c o c 
:-· .... ~ 

s 
~ ,. < 
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Katılma Derecesi 
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Önermeler (n) ("ô) (n) < •o) (n) ("ô) (n) ("ô) 

ı.Katıldığım hizmet içi eğitim 

programları iş yaşamundaki 

(n) 

58 ı 2.6 173 37.7 129 28.1 59 12.9 40 
güncel uygulamalara yönelik 

olarak hazırlanmıştı. 

2. Katıldığım hizmet içi eğitim 

programları iş yaşamımda 

karşılaştığı m 
36 7.8 145 31.6 160 34.9 63 13.7 55 

sorunlara yönelik 

olarak hazırlanmıştı. 

3.Katıldığım eğitim programları 

konularla ilgili ihtiyaç duyduğum 65 14.2 161 35. ı 141 30.7 51 11.1 41 

bilgileri karşıladı. 

4.Programların içerıgı kolayca 
71 15.5 230 50.1 

anlaşılabilir nitelikteydi. 
103 22.4 38 8.3 17 

ı·.' 
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c 
~ 
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Çizelge 4'te okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet içi 

eğitim programlarının iş yaşamlarındaki güncel uygulamalara yönelik 

olarak hazırlanmış olması ile ilgili ön ermeye %12.6' sının tamamen 

katıldıkları ve %3 7. 7' sinin katıldıkları görülmektedir. Görüşlerin 

%28.l'i önermeye az katıldıkları, %12.9'u çok az katıldıkları ve %8.7'si 

ise hiç katılmadıkları yönündedir. Olumlu görüş bildirenierin yüzdesi ile 

olumsuz görüş bildirenierin yüzdesinin birbirlerine oldukça yakın olduğu 

gözlenmektedir. İki farklı değerlendirmenin ortaya çıkmış olmasında, 

okul yöneticileri ve öğretmenierin daha önce katıldıkları değişik 

nitelikteki hizmet ıçı eğitim programlarının içeriklerinin etkili olmuş 

olabileceği söylenebilir. Önceki programların içeriğinden ış 

yaşamlarındaki güncel uygulamalara yönelik olarak hazırlanmış olması 

anlamında yararlananlar olumlu, yararlanmayanlar ise olumsuz yönde 

görüş bildirmiş olabilirler. Bu sonuçlara göre, içeriklerinin katılımcıların 

iş yaşamlarındaki güncel uygulamalara yönelik olduğu hizmet içi eğitim 

programları olduğu gibi, bazen programların bu içerikte sunulmadığı 

söylenebilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin hizmet içi eğitim programlarının 

içerikleriyle ilgili görüşlerini almak üzere hazırlanmış bir diğer önerme 

de katılınan programların iş yaşamında karşılaşılan sorunlara yönelik 

olmasıdır. Çizelge 4 'te görüldüğü gibi, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %7.8' i tamamen katıldıklarını, %31.6' sı katıldıkları nı, 

%34. 9'u az katıldıklarını, %13. 7'si çok az katıldıklarını bildirmişlerdir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin %12.0'ı ise bu önermeye hiç 

katılmadıkları görüşündedir. Bu maddeye olumlu cevap verenler 

araştırmaya katılanların %3 9.4 'ünü oluşturmaktadır. Yetişkin eğitiminde 

içeriğin mümkün olduğunca soruna dayalı olması gerektiği 

düşünüldüğünde bu yüzde çok düşüktür. Bu bulgudan hareketle, hizmet 

içi eğitim programlarının içeriğinin yeteri kadar soruna dayalı olmadığı 

yorumu yapılabilir. 
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Çizel ge 4' e göre okul yöneticileri ve öğretmenierin %8. 9'u katıldıkları 

eğitim programlarının konularla ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri 

karşılamadığı görüşündedirler. Bununla ilgili önermeye okul yöneticileri 

ve öğretmenierin %14.2' si tamamen katıldıklarını, %3 5. 1 'i katıldıklarını, 

%30. 7'si az katıldıklarını ve %11.1 'i çok az katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, bu önermeye olumsuz yanıt 

verenlerin yüzdesinin 50.8 olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak, 

hizmet içi eğitim programlarının içeriklerinin her zaman katılımcıların 

konuyla ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri karşılayacak şekilde 

düzenlenınediği söylenebilir. Bulgu, Çetinkaya'nın ( 1999), hizmet içi 

eğitim etkinliklerinin katılımcıların ihtiyaçları olan bilgileri kısmen 

karşıladığı yönündeki sonucuyla da desteklenmektedir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, hizmet içi eğitim programlarının 

içeriklerinin kolayca anlaşılabilir nitelikte olması ile ilgili önermeye 

Çizelge 4 'te görüldüğü gibi %15.5 'i tamamen katıldıklarını, %50. 1 'i 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların %22.4'ü bu 

önermeye az katıldıkları, %8.3'ü çok az katıldıkları ve %3.7'si ise hiç 

katılmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde 

okul yöneticileri ve öğretmenierin çoğunluğunun (%65.6) eğitim 

programlarının içeriğini kolayca anlaşılabilir bulduğu söylenebilir. Buna 

rağmen %34.4 'lük bir kesimin programların içeriğini tam olarak anlaşılır 

bulmadığı görülmektedir. Bu bulguya göre programların içeriklerinin 

genelde kolay anlaşılır bulunduğu fakat bunu tüm programlara yaymak 

ıçın çalışmalar yapılması gerektiği yorumu yapılabilir. Bulgu, 

Çetinkaya'nın (1999) hizmet ıçı eğitim programlarının içeriğinin 

düzenieniş biçiminin söz konusu içeriğin öğrenilmesini oldukça 

kolaylaştırdığı sonucuyla da benzerlik göstermektedir. 

Çizelge 4 genel olarak incelendiğinde, hizmet içi eğitim programlarının 

içeriklerinin, okul yöneticileri ve öğretmenierin iş yaşamlarındaki güncel 

uygulamalara ve karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak hazırlanması ile 
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ilgili önermelerde yığılmaların genelde 'az katılıyorum' seçeneğinde 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar Çetinkaya' nın ( 1999), eğitim 

programlarında katılımcıların görevleri ile ilgili uygulamalara ve 

karşılaştıkları sorunlara yönelik çalışmaların kısmen yapıldığı sonucunu 

da desteklemektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenler, programların 

içeriklerinin ihtiyaç duydukları bilgileri karşılaması ile ilgili önermeye 

programların bunu gerçekleştirmede tam olarak başarılı olamadığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. Eğitim programlarının içeriğinin kolayca 

anlaşılabilir nitelikte olması ile ilgili önermede ise okul yöneticileri ve 

öğretmenierin görüşlerinin genelde 'katılıyorum' seçeneğinde 

yoğunlaştığı söylenebilir. 

3.4. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Kahldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Öğretim Süreçlerinde Kullanılan Yöntem ve 

Teknikiere İlişkin Görüşleri 

Okul Yöneticileri ve öğretmenlere, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının öğretim .süreçlerinde kullanılan yöntem ve teknikiere 

ilişkin görüşlerini belirtmeleri için, programların uygulanması sırasında 

kullanılan yöntem ve tekniklerin konuları öğrenmelerini sağlaması, 

kullanılan yöntem ve tekniklerin katılımcıların da derse etkin katılımını 

sağlaması, eğitim programları sürecinde konularla ilgili ihtiyaç 

duydukları yazılı ve görsel materyalierin sağlanması ile ilgili önermelere 

yanıt vermeleri istenmiştir. Bu önermelerin bulguları Çizel ge 5 'te 

verilmiştir. 



Çizelge 5 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıklan Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Öğretim Süreçlerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikiere 

İlişkin Görüşleri 

(n=459) 

= = ~ = = = = = .. .. .. ... .. o o o o 
;;.. ~ 

...., ... 
~ < ,. -- - - .:ı= -Katılma Derecesi 

,. ,. ,. ... ,. o ,. ,_. :.ı: :.ı: < ~ u- ~ 

Önermeler (n) (O~) (n) (O (ı) (n) (%) (n) (%) 

I. Eğitim programlarının uygulanınası 

sırasında kullanılan yöntem ve 62 ı 3. 5 ı92 41.8 ı27 27.7 sı ı ı. ı 

teknikler konuları öğrenmeınİ sağladı. 

2.Kullanılan yöntem ve teknikler 

katılımcıların da derse etkin 79 17.2 186 40.5 116 25.3 48 ı 0.5 

katılımına olanak sağladı. 

3.Prograının uygulanınası sürecinde 

konularla ilgili ihtiyaç duyduğum 67 14.6 172 37.5 ll 7 25.5 42 9.2 

yazılı materyaller sa:1ia;ıc!ı. 

4. Programın uygulanınası sürecinde 

konularla ilgili ihtiyaç duyduğum 77 16.8 178 38.8 121 26.4 39 8.5 

görsel materyaller sağlandı. 
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Çizelge 5 incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, hizmet içi 

eğitim programlarında kullanılan yöntem ve tekniklerin konuları 

öğrenmelerini sağlaması ile ilgili önermeye, %13.5'i 'tamamen 

katılıyorum' ve %41.8'i 'katılıyorum' şeklinde yanıt vermişlerdir. Aynı 

ön ermeye okul yöneticileri ve öğretmenierin %2 7. 7' si az katıldıklarını, 

%ll.l'i çok az katıldıklarını ve %5.9'u hiç katılmadıktarım 

belirtmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %55.3'ü eğitim programları sırasında· kullanılan yöntem 

ve tekniklerin konuları öğrenmelerini sağladığını düşündükleri 

= = .. 
o 

=· = 
~ ... ,. - ~ -

(n) (%) 

27 5.9 

30 6.5 

61 ı 3.3 
ı 
ı 

44 9.6 
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görülmektedir. Bu bulgu hizmet içi eğitim etkinliklerinde kullanılan 

yöntem ve tekniklerin öğrenmeyi sağlamada kısmen başarılı olduğu 

fakat, bu amaca hizmet etmeyen yöntem ve tekniklerin de programlarda 

önemli ölçüde kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir. 

Eğitim programlarında kullanılan yöntem ve tekniklerin, okul 

yöneticileri ve öğretmenierin derslere katılımlarını sağlaması ile ilgili 

önermeye Çizel ge 5 'te de görüldüğü gibi, %17.2 'si 'tamamen 

katılıyorum', %40.5'i 'katılıyorum', %25.3'ü 'az katılıyorum', %10.5'i 

'çok az katılıyorum' ve %6.5 'i 'hiç katılmıyorum' şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Sonuçlara göre katılımcıların %5 7. 7' si kullanılan yöntem 

ve tekniklerin derslere etkin katılımlarını sağladıklarını düşünürken, 

%42.3 'ü bu konuda aksi yönde görüş bildirmişlerdir. Bulgular 

incelendiğinde eğitim programlarında katılımcıların etkin katılımını 

sağlayacak yöntem ve tekniklerin büyük ölçüde kullanılmaya çalışıldığı, 

fakat bu · yöntem ve tekniklerin kullanımının tüm hizmet içi eğitim 

programiarına yayılımının s:a~lanamadığı yorumu yapılabilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmeniere katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarında konularla ilgili ihtiyaç duydukları yazılı materyalierin 

·sağlanması durumu hakkında görüş bildirmeleri istendiğinde, ilgili 

önermeye Çizelge 5 'te de görülebileceği gibi, %14.6 'sı tamamen 

katıldıklarını, %37.5'i katıldıklarını, %25.5'i az katıldıklarını, %9.2'si 

çok az katıldıklarını belirtmişlerdir. %13.3 'lük bir kesim ı se bu 

önermeye hiç katılmadıklarını bildirmişlerdir. Sonuçlar bazı hizmet içi 

eğitim programlarında okul yöneticisi ve öğretmeniere konularla ilgili 

ihtiyaç duydukları yazılı materyallerin sağlandığı (%52.1 ), bazı 

programlarda ise bunun gerçekleştirilmediği (%4 7. 9) yönündedir. Bu 

sonuç, Yalın'ın (2002) eğitim programiarına katılanların %87.1 'inin 

kendilerine konularla ilgili yazılı materyalierin sağlandığını belirttiği 

araştırma sonucuyla örtüşmemektedir. Bunun nedeni, M.E.B. Hizmet İçi 

Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen eğitim programlarında, yazılı 
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materyalierin sağlanması konusunda daha özenli çalışılması olabilir. 

Bulgulara dayanarak, düzenlenen hizmet ıçı eğitim etkinliklerinde 

katılımcılara konularla ilgili ihtiyaç duydukları yazılı materyalierin 

sağlanması konusunda standart bir tutum izlenilmediği söylenebilir. 

Hizmet içi eğitim programlarında konularla ilgili ihtiyaç duyulan görsel 

materyalierin sağlanması ile ilgili önermeye, Çizelge 5 'te görüldüğü 

gibi, okul yöneticileri ve öğretmenierin %16.8 'i 'tamamen katılıyorum', 

%38.8'i 'katılıyorum', %26.4'ü 'az katılıyorum', %8.5'i 'çok az 

katılıyorum' ve %9.6'sı 'hiç katılmıyorum' şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Okul yöneticisi ve öğretmenierin yalnızca %55.6'sı 

programlar sırasında kendilerine konularla ilgili ihtiyaç duydukları 

görsel materyalierin sağlandığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu sonuç, 

bazı eğitim programlarında konularla ilgili ihtiyaç duyulan görsel 

materyalierin katılımcılara sağlandığını göstermektedir. Bununla 

birlikte, ihtiyaç duyulan görsel materyalierin genelde sağlanmadığı 

yönünde görüş bildiren okul yöneticileri ve öğretmenierin yüzdesinin 

44.4 olmasına dayanarak, görsel materyalierin sağlanmasının tüm eğitim 

programlarında gerçekleştirilmesi için bir çaba gösterilmediği yorumu 

yapılabilir. 

Çizelge 5 genel olarak incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenierin 

katıldıkları öğretim programlarında kullanılan yöntem ve tekniklerin 

konuları öğrenmelerini ve derslere etkin katılımlarını sağlaması, yıne 

kullanılan yöntem ve teknikler kapsamında kendilerine konularla ilgili 

ihtiyaç duydukları yazılı ve görsel materyalierin sağlanması ile ilgili 

önermelerde, yığılmaların 'katılıyorum' seçeneği ile 'az katılıyorum' 

seçeneği arasında yoğunlaştığı söylenebilir. 
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3.5. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Kahldıklan Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Yürütülmesinde Görev Alan Öğretim 

Elemaniarına İlişkin Görüşleri 

Hizmet ıçı eğitim programiarına katılan okul yöneticileri ve 

öğretmenlere, bu programlarda görev alan öğretim elemaniarına ilişkin 

görüşlerini belirlemek amacıyla, programlardaki öğretim elemanlarının 

konularında ve konuları katılımcılara aktarma konusunda yeterli 

olmaları, öğretim elemanlarının katılımcıların konularla ilgili 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili olmaları ve eğitim programları sürecinde 

öğretim elemanları ile olumlu bir iletişim kurulması ile ilgili önermelere 

katılma derecelerini belirtmeleri ist'enmiştir. Bu önermelerle ilgili 

bulgular Çizelge 6' da verilmiştir. 

Çizelge 6 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Yürütülmesinde Görev Alan Öğretim Elemaniarına İlişkin 

Katılma Derecesi 

Önermeler 

I .Katıldığım programların öğretim 

elemanları konularında yeterliydiler. 

2. Katıldığını .programların öğretim 

elemanları konuları katılımcılara 

aktarma konusunda yeterliydiler. 

3.Öğretim elemanları, konularla ilgili 

karşılaştığımız sorunlarla ilgilendiler. 

4.Eğitim programları sürecinde 

öğretim elemanları ile olumlu bir 

iletişim kuruldu. 

Görüşleri 

(n=459) 

= 5 
= = :.. :.. 

"' o o 
:;. :;. 

- -= = = ,.... ~ ~ 

(n) (%) (n) (%) 

113 24.6 226 49.2 

109 23.7 225 49.0 

98 21.4 233 50.8 

126 27.5 249 54.2 

= = = = :.. :.. 
o o 
;... " E < .. .:ı= .. 

N = o = < ~ u- ~ 

(n) (%) (n) (%) 

79 17.2 24 5.2 

86 18.7 30 6.5 

84 18.3 28 6.1 

54 11.8 18 3.9 

= :.. 
o .... 
= 

"" -= :::: :..:: 

(n) c•'o) 

17 3.7 

9 2.0 

16 3.5 

12 2.6 
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Çizelge 6 incelendiğinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları 

hizmet ıçı eğitim programlarında görev alan öğretim elemanlarının 

konularında yeterli olmaları ile ilgili önermeye %24.6'sı 'tamamen 

katılıyorum', %49.2'si 'katılıyorum', %17.2'si 'az katılıyorum', %5.2'si 

'çok az katılıyorum' şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu ön ermeye hiç 

katılmadıklarını bildiren okul yöneticileri ve öğretmenierin yüzdesi ıse 

3. 7'dir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin %26.1 'inin bu önermeye 

olumsuz yönde görüş bildirdikleri sonucuna bakıldığında, bazı eğitim 

programlarındaki öğretim elemanlarının konularında yeterli olmadıkları 

yorumu yapılabilir. Bu sonuç Yalın'ın (2002) hizmet ıçı eğitim 

programiarına katılanların %20.6' sının katıldıkları programların öğretim 

elemanlarının konularına hakim olması ile ilgili maddeye olumsuz yönde 

görüş bildirdikleri sonucuyla da benzerlik göstermektedir. Çizelge 6 

öğretim elemanlarının konularında yeterli olduğunu belirtenierin 

yüzdesinin ise 73.8 olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre, okul 

yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarında görev alan öğretim elemanlarının, konularında yeterli 

olan kişilerden seçilmeye çalışıldığı ve bunun büyük ölçüde başarıldığı 

söylenebilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarında görev alan öğretim elemanlarının, konuları katılımcılara 

aktarma konusunda yeterliliklerinin sorgulandığı önermeye 

katılımcıların, Çizelge 6' da da görülebileceği gibi %23. 7' si tamamen 

katıldıklarını, %49. O' ının katıldıklarını, %18.7' si az katıldıklarını, 

%6. 5 'i çok az katıldıklarını, %2. O' ı hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Bulguya dayalı olarak, hizmet ıçı eğitim programlarında görev alan 

öğretim elemanlarının, konuları katılımcılara aktarma konusunda büyük 

ölçüde (%72. 7) yeterli oldukları söylenebilir. Okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %27.2'sinin bu önermeye olumsuz yönde görüş 

bildirmeleri, bazı hizmet içi eğitim etkinliklerinde konuları katılımcılara 
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aktarmada tam olarak başarılı olamayan öğretim elemanlarının da görev 

aldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Çizelge 6'ya göre okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet 

içi eğitim programlarında görev alan öğretim elemanları ile ilgili olarak 

'Öğretim elemanları konularla ilgili karşılaştığımız sorunlarla 

ilgilendiler' önermesine %21.4'ünün tamamen katıldıkları, %50.8'inin 

katıldıkları görülmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin %18.3 'ü 

bu önermeye az katıldıklarını, %6.1 'i çok az katıldıklarını, %3.5'i ise 

hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bulgulara göre hizmet ıçı eğitim 

programlarında görev alan öğretim elemanlarının, programlara katılan 

okul yöneticileri ve öğretmenierin konularla ilgili karşılaştıkları 

sorunlarla büyük ölçüde ilgilendikleri söylenebilir. Buna karşın, bu 

önermeye olumsuz yönde yanıt veren okul yöneticileri ve öğretmenierin 

yüzdesi incelendiğinde (%27. 9), eğitim programlarında görev alan 

öğretim elemanlarının, katılımcıların konularla ilgili karşılaştıkları 

sorunlarla ilgilenmelerinin gerekliliğinin daha fazla vurgulanılması 

gerektiği yorumu yapılabilir. 

Çizelge 6'da okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet ıçı 

eğitim programlarında görev alan öğretim elemanları ile olumlu bir 

iletişim kurulması ile ilgili önermeye ne derecede katıldıkları 

gösterilmektedir. Buna göre okul yöneticileri ve öğretmenierin %2 7. 5 'i 

'tamamen katılıyorum', %54.2'si 'katılıyorum', %11.8'i 'az 

katılıyorum', %3.9'u 'çok az katılıyorum' ve %2.6'sı 'hiç katılmıyorum' 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, okul yöneticileri 

ve ö·ğretmenlerin %81. ?'sinin eğitim programlarında görev alan öğretim 

elemanları ile olumlu bir iletişim kurulduğunu belirttikleri 

görülmektedir. Sonuç, Yalın'ın (2002) 'Kursiyerlerin büyük bir 

çoğunluğuna göre (% 79. 8) öğretim elemanları ile programlara katılanlar 

arasında olumlu bir iletişim kurulmuştur.' sonucuyla da 

desteklenmektedir. Bu bulguya dayalı olarak, hizmet ıçı eğitim 
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programlarında görev alan öğretim elemanlarının, programlara 

katılanlarla iletişim kurma konusunda oldukça yeterli oldukları yorumu 

yapılabilir. Programlara katılan okul yöneticileri ve öğretmenierin 

yalnızca %18.3 'ünün olumsuz yönde yanıt vermesinin kendi iletişim 

becerilerindeki yetersizliklerden kaynakladığı yorumu yapılabilir. 

Çizelge 6 genel olarak incelendiğinde, yanıtların 'katılıyorum' 

seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Okul yöneticileri ve 

öğretmenler genelde, katıldıkları hizmet içi eğitim programlarında görev 

alan öğretim elemanlarının konularında ve konuları katılımcılara aktarma 

konusunda oldukça yeterli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Programlar sırasında, öğretim elemanlarının konularla ilgili 

karşılaştıkları sorunlarla büyük ölçüde ilgilendiklerini ve kendileriyle 

olumlu bir iletişim kurduklarını belirtmişlerdir. 

3.6. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Pı-ogramlarınm Eğitim Ortamiarına İlişkin Göı-üşleı-i 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının eğitim ortamiarına ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla katıldıkları eğitim etkinliklerinin gerçekleştiği yerlerin; 

katılımcı sayısına göre yeterli olması, kolayca ulaşabilmelerine olanak 

verecek şekilde seçilmiş olması, ısı durumunun iyi ayarlanmış olması ve 

ışıklandırmanın yeterli olması ile ilgili önermelere katılma derecelerini 

belirtmeleri istenmiştir. Bu önerme ile ilgili bulgular Çizel ge 7' de 

sunulmuştur. 
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Hizmet içi eğitim etkinliklerinin gerçekleştirildiği yerlerin katılımcıların 

kolayca ulaşabilmesine olanak verecek şekilde seçilmesi ile ilgili 

önermeye, Çizelge 7' de görüldüğü gibi, okul yöneticisi ve öğretmenierin 

%22. 7' si tamamen. katıldıkları nı, %44. 9'u katıldıkları nı, %19.4 'ü az 

katıldıklarını, %6.3'ü çok az katıldıklarını, %6.8'i hiç katılmadıklarını 

belirtınİ şlerdir. Bulgulara dayalı olarak, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %32.5'inin hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin 

gerçekleştiril diğ i yerlere kolayca ulaşamadıidarı yönünde görüş 

bildirmelerini n, eğitim ortamlarının tüm katılımcıların yaşadıkları ya da 

çalıştıkları yerlere göre ayarlamanın zorluğundan kaynaklanmış 

olabileceği yorumu yapılabilir. Buna rağmen, katılımcıların 

çoğunluğunun (%67.6) eğitimierin verildiği yerlere kolayca 

ulaşabildikleri söylenebilir. 

Çizelge 7'de, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları eğitim 

etkinliklerinin gerçekleştiği yerlerin ısı r1urumu ile ilgili önermeye 

katılma dereceleri gösterilmektedir. Bu önermeye okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %26.8 'i 'tamamen katılıyorum', %49. 9'u 'katılıyorum', 

%15.0'ı 'az katılıyorum', %4.4'ü 'çok az katılıyorum' ve %3.9'u 'hiç 

katılmıyorum' şeklinde görüş bildirmişlerdir. Sonuçlara dayalı olarak 

hizmet içi eğitim etkinliklerinin gerçekleştiği ortamların ısı durumlarının 

genelde iyi ayarlandığı söylenebilir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin 

23.3 gibi düşük bir yüzdeyle olumsuz yönde yanıt vermeleri, bazı eğitim 

ortamlarının ısı durumlarının ayarlanmasında sorunlar olduğu ya da 

gerekli özenin gösterilmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet içi eğitim 

etkinliklerinin eğitim ortamlarında ışıklandırmanın yeterli olması ile 

ilgili önermeye katılma dereceleri Çizelge 7' de gösterilmiştir. Bu 

önermeye, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, %30.5 'i tamamen 

katıldıklarını, %58.0'ı katıldıklarını, %7.8'i az katıldıklarını, %2.0'ı çok 
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az katıldıkları nı, %1. 7' si hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Okul 

yöneticileri ve öğretmenierin %88.5' inin bu önermeye olumlu yanıt 

vermeleri, eğitim programlarının gerçekleştirildiği eğitim ortamlarının, 

ışıklandırma konusunda oldukça yeterli oldukları yönünde 

yorumlanabilir. Eğitim ortamlarındaki ışıklandumanın yeterli olmadığı 

yönünde görüş bildirenierin yüzdesinin sadece ll. 5 olmasının, okul 

yöneticileri ve öğretmenierin ışık düzeninin yeterliliği konusundaki 

bireysel görüş farklılıklardan kaynaklanıyor olduğu yorumu yapılabilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin hizmet içi eğitim programlarının 

eğitim ortamiarına ilişkin önermelere katılma derecelerini gösteren 

Çizelge 7 genel olarak incelendiğinde, yığılmaların 'katılıyorum' 

seçeneği etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bulgulara dayalı olarak, 

eğitim ortamlarının çoğunluğunun katılımcı sayısına göre yeterli olduğu 

ve katılımcıların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde gerçekleştiği, 

bunların yanında ısı ve ışık durumlarının da iyi ayarlandığı söylenebilir. 

3. 7. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Süresine İlişkin Görüşleri 

Hizmet ıçı eğitim programiarına katılan okul yöneticileri ve 

öğretmenlere, bu programların süresine ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla; katıldıkları eğitim programlarının süresinin programların 

içeriğini yeterince anlarnalarına olanak verecek şekilde ayarlanması, 

programların günlük ders saatlerinin yeterli olması, sürenin verimli 

olarak kullanılması ve eğitim programlarının süresine ilişkin programın 

önceden ellerine ulaşması ile ilgili önermelere ·katılma derecelerini 

belirtmeleri istenmiştir. Bu önermelere ilişkin bulgular Çizelge 8' de 

verilmiştir. 

~ -~~. 1 ' ;,.,. 



Çizelge 8 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Süresine İlişkin Görüşleri 

(n=459) 
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Önermeler (n) ("'") (n) ( 0io) (n) (%) (n) ("ô) 

l.Katıldığıın eğitim programlarının 

süresi, programların içeriğini 
67 ı4,6 ı82 39.7 ı38 30. ı 39 8,5 

yeterince anlamaımza olanak 

verecek şekilde ayarlanmıştı. 

2.Eğitim programlarının günlük 
83 ı 8, ı 253 55.1 77 ı6,8 34 7.4 

ders saatleri yeterliydi, 

3.Eğitim programlarında süre 
72 ı 5, 7 

verimli olarak kullanıldı. 
239 52.1 99 21.6 34 7.4 

4,Eğitim programlarının sür-;:sinc 

ilişkin bilgi program öncesinde 97 21.1 ı79 39.0 53 ıL5 45 9,8 

elimize ulaştı. 

56 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının süresinin programların içeriğini kolayca anlamalarma 

olanak verecek şekilde ayarlanması ile ilgili önermeye katılma dereceleri 

Çizelge 8 'de verilmiştir. Bu önermeye, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %14.6' sı tamamen katıldıklarını, %3 9. 7' si katıldıklarını, 

%30.1 'i az katıldıklarını, %8.5'i çok az katıldıklarını, %7.2'si hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bulgular incelendiğinde, bu önermeye 

olumlu yanıt verenlerin yüzdesinin (%54.3) daha fazla olduğu, fakat 

olumsuz yanıt verenlerin yüzdesinin de (%45.8) oldukça yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Bu sonuç, Yalın'ın (2002), eğitim programiarına 
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= ;.. 

"" 
.... 

·~ = 
:ı: ::ı: 

i 

(n) (%) ! 

j 

33 7.2 
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katılanların %40.5 'inin programların süresını yetersiz bulduğu araştırma 

sonucuyla da yakın bir benzerlik göstermektedir. Bulgulara dayalı 

olarak, hizmet ıçı eğitim programlarının süresinin, katılımcıların 

programların içeriğini yeterince anlamalarma olanak verecek şekilde 

ayarlanmaya çalışıldığı fakat bu konuda istenilen başarının 

sağlanamadığı yorumu yapılabilir. Bu bulgu, Çetinkaya 'nın (I 999), 

eğitim programlarında süre ayarlanmasının içeriğe göre kısmen uygun 

olarak yapıldığı bulgusuyla da desteklenmektedir. 

Çizelge 8 incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları 

hizmet içi eğitim programlarının günlük ders saatlerinin yeterli olması 

ile ilgili önermeye, %18.l'inin 'tamamen katılıyorum', %55.l'inin 

'katılıyorum', %16.8'inin 'az katılıyorum', %7.4'ünün 'çok az 

katılıyorum' ve %2.6' sının 'hiç katılınıyorum' şeklinde yanıt verdikleri 

görülmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin büyük çoğunluğunun 

(% 73. 2) bu önermeye olumlu yanıt vermelerinden eğitim programlarının 

günlük ders saatlerinin yeterli olduğu yorumu yapılabilir. Bu önermeye 

okul yöneticileri ve öğretmenterin 26.8'lik bir yüzdeyle olumsuz yanıt 

vermesi, 

saatlerinin 

sayıca az 

yeterli 

kaynaklanıyor olabilir. 

olan bazı 

olacak 

eğitim 

şekilde 

programlarında, 

ayarlanamamı ş 

günlük ders 

olmasından 

Hizmet içi eğitim etkinliklerinde sürenin verimli olarak kullanılması ile 

ilgili önermeye, Çizelge 8 'de görüldüğü gibi, okul yöneticisi ve 

öğretmenierin %15.7'si tamamen katıldıklarını, %52.l'i katıldıklarını, 

%21.6' sı az katıldı ki arını, %7.4 'ü çok az katıldıklarını, %3.3 'ü hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin 

%6 7. 8 'inin programların süresinin verimli olarak kullanıldığı yönünde 

görüş bildirdikleri sonucu, Yalın'ın (2002) araştırmasında elde ettiği, 

hizmet içi eğitim programiarına katılanların %68.8'inin programların 

süresinin verimli kullanıldığını belirttikleri sonuç ile desteklenmektedir. 

Bildirilen görüşlere dayanarak, hizmet içi eğitim programlarının çoğunda 
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sürenin verimli olarak kullanıldığı fakat, okul Yöneticileri ve 

öğretmenierin %32.2'sinin bu önern1eye olumsuz yönde yanıt 

vermelerinden hareketle programların tamamında bunun 

gerçekleştirilemediği söylenebilir. 

Hizmet içi ·eğitim etkinliklerine katılan okul Yöneticileri ve 

öğretmenierin eğitim programlarının süresine ilişkin bilginin program 

öncesinde ellerine ulaşması ile ilgili önerme hakkında bildirdikleri 

görüşler Çizel ge 8' de verilmiştir. Bu önermeye, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %2l.l'i 'tamamen katılıyorum', %39.o·ı 'katılıyorum', 

%11.5'i 'az katılıyorum', %9.8'i 'çok az katılıyorum' \·e %18.5'i 'hiç 

katılınıyorum' şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bulgulara dayanarak, yerel 

olarak düzenlenen hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin sürelerinin 

programlar öncesinde çoğunlukla katılımcılara bildirildiği fakat bunun 

yapılmasında standart bir tutumun izlenınediği sonucuna ulaşılabilir. 

Çizelge 8 genel olarak incelendiğinde, okul yöneticileri Ye öğretmenierin 

görüşlerinin, programların süresinin, programların içeriğini yeterince 

anlamalarma olanak verecek şekilde ayarlanmış olması ve programların 

süresine ilişkin bilginin programlar öncesinde katılımcılara ulaştırılması 

ile ilgili önermelerde 'katılıyorum' ve 'az katılıyorum' seçeneği arasında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Programların günlük ders saatlerinin yeterli 

olması ve sürenin verimli olarak kullanılması önermelerinde ise 

'katılıyorum' seçeneğinde yığılmaların olduğu gözlenmektedir. 

3.8. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Programlarının Zamanma İlişkin Görüşleri 

Okul yöneticileri ve öğretmenlere, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının zamanına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla; eğitim 

programlarının zamanının görevlerini aksatmayacakları şekilde 
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ayarlanmış olması, programların konularla ilgili eğitim ihtiyacını 

hissettikleri zamanda gerçekleşmiş olması, eğitim programlarının 

zamanını kendilerine göre ayarlayabilmeleri ıçın farklı seçeneklerin 

sunulmuş olması ve derslerin zamanını belirten ders programlarının 

önceden program öncesinde ellerine ulaşmış olması ile ilgili önermelere 

katılma derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Önermelerle ilgili bulgular 

Çizel ge 9' da verilmiştir. 

Çizelge 9 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Zamanına İlişkin Görüşleri 

(n=459) 
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Önermeler (n) (%) (n) (%) (ıı) (%) (n) (%) 

l.Eğitim programlarının zamanı 

görevimizi aksatmayacağımız 119 25.9 196 42.7 65 14.2 25 5.4 

şekilde ayarlanmıştı. 

2.Eğitiın programları konularla 

ilgili eğitim ihtiyacını 38 8.3 ı49 32.5 ıı9 25.9 82 17.9 

hissettiğimiz zamanda gerçekleşti. 

3 .Katıldığım hizmet içi eğitim 

programlarının zamanını kendimize 
24 5.2 83 18 .ı 68 14.8 63 ı 3. 7 

göre ayarlayabilmemiz için farklı 

seçenekler sunuldu. 

4.Eğitim etkinliklerinin ders 
5 ı 11.1 ıı2 24.4 

programı önceden elimize ulaştı. 
78 ı 7.0 53 11.5 

(n) 
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Çizelge 9 incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları 

hizmet içi eğitim programlarının zamanının görevlerini aksatmayacakları 

şekilde ayarlanmış olması ile ilgili ön ermeye, %25. 9'unun 'tamamen 

katılıyorum', %42. 7' sinin 'katılıyorum', %14.2' sinin 'az katılıyorum', 

%5.4'ünün 'çok az katılıyorum' ve % 11.8'inin 'hiç katılmıyorum' 

şeklinde yanıt verdikleri görülmektedir. Bu önermeye okul yöneticileri 

ve öğretmenierin %68.6'sının olumlu yönde görüş bildirmesine 

dayanarak, hizmet içi eğitim programlarının zamanının katılımcıların 

görevlerini aksatmayacakları şekilde ayarlanmaya çalışıldığı fakat bunu 

tüm eğitim programları ıçın gerçekleştirmede istenilen başarının 

sağlanamadığı yorumu yapılabilir. 

Düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının, konuyla ilgili eğitim 

ihtiyacını hissettikleri zamanda gerçekleşmesi ile ilgili önermeye okul 

yöneticileri ve öğretmenierin bildirdikleri görüşler Çizelge 9'da 

verilmiştir. Bu önermeye, okul yöneticileri ve öğretmenierin %25. 9'u 'az 

katılıyorum', %17.9'u 'çok az katılıyorum' ve %15.5'i 'hiç 

katılmıyorum' şeklinde yanıt vererek toplam 59.3 'lük bir yüzdeyle 

olumsuz yönde görüş bildirmişlerdir. Bu bulguya dayanarak, düzenlenen 

hizmet içi eğitim etkinliklerinin çoğunluğunun, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin konuyla ilgili eğitim ihtiyacını hissettikleri zamanda 

gerçekleştirilmeyip bunda geç kalındığı söylenebilir. Aynı önermeye 

okul yöneticileri ve öğretmenierin %8.3'ünün 'tamamen katılıyorum' ve 

%32.5'inin 'katılıyorum' şeklinde görüş bildirmelerine dayanarak bazı 

eğitim programlarının, katılımcıların programların konusuyla ilgili 

eğitim ihtiyacını hissettikleri zamanda gerçekleştirme de kısmen de olsa 

başarılı olunabildiği yorumu yapılabilir. 

Çizel ge 9' da okul yöneticileri ve öğretmeni erin, katıldıkları hizmet içi 

eğitim programlarının zamanını kendilerine göre ayarlayabilmeleri için 

farklı seçenekler sunulması ile ilgili önermeye katılma dereceleri 

verilmiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin %5.2' sinin bu önermeye 
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tamamen katıldıkları, %18. 1 'inin katıldıkları, %14.8 'inin az katıldıkları, 

%13. 7'sinin çok az katıldıkları ve %48.1 'inin hiç katılmadıkları yönünde 

görüş bildirdikleri gözlenmektedir. Bulgulara dayanarak okul 

yöneticileri ve öğretmenlere, hizmet içi eğitim programlarının zamanını 

kendilerine göre ayarlayabilmeleri için farklı seçeneklerin sunulduğu 

eğitim programlarının sayısının çok az olduğu, programların çoğunda 

katılımcılara böyle bir seçenek sunulmadığı söylenebilir. 

Çizelge 9 incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretınenlerin, katıldıkları 

eğitim programlarının zamanlarını gösteren ders programlarının program 

öncesinde ellerine ulaştırılması ile ilgili önermeye, %11.1 'inin tamamen 

katıldıkları, %24.4'ünün katıldıkları yönünde görüş bildirdikleri 

görülmektedir. Bu önermeye okul yöneticileri ve öğretmenierin %17. O 'ı 

az katıldıkları nı, %ll. 5 'i çok az katıldıklarını ve %3 5. 9'u hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin 

%64.5 'i bu önermeye olumsuz yönde yanıt vermişlerdir. Bulgulara dayalı 

olarak, okul yöneticileri ve öğretmenlere, katılacakları eğitim 

etkinliklerinin zamanlarını gösteren ders programlarının program 

öncesinde ellerine ulaştırıldığı programların sayısının oldukça az olduğu 

yorumu yapılabilir. 

Çizelge 9 genel olarak incelendiğinde okul yöneticileri ve öğretınenlerin, 

katıldıkları hizmet ıçı eğitim programlarının zamanının görevlerini 

aksatmayacakları şekilde ayarlanması ile ilgili önermeye katılma 

derecelerinin genelde 'katılıyorum' seçeneği etrafında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Eğitim etkinliklerinin konularla ilgili eğitim ihtiyacını 

hissettikleri zamanda gerçekleşmesi, eğitim programlarının zamanını 

kendilerine göre ayarlayabilmeleri için farklı seçeneklerin sunulması ve 

ders programlarının program öncesinde kendilerine ulaştırılması ile ilgili 

önermelerde ise yığılmaların 'az katılıyorum', 'çok az katılıyorum' ve 

'hiç katılrnıyorum' seçeneklerinde olduğu görülmektedir. 
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3.9. Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi 

Eğitim Programların m Uygulanması Sürecinde Başa rm m 

Değerlendirilmesine İlişkin Görüşleri 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

etkinliklerinin uygulanması sürecinde başarının değerlendirilmesi ile 

ilgili görüşlerinin alınması amacıyla, kendilerine; eğitim programiarına 

katılmadan önce programların konusuyla ilgili bilgi düzeylerinin 

ölçülmesi, programların uygulanması sırasında başarı durumlarının 

ölçülmesi ve programdaki başarılarının nasıl artırılacağına yönelik 

görüşlerinin alınması, eğitim programları sonunda başarı durumlarının 

ölçülmesi ile ilgili önermelere katılma derecelerini belirtmeleri 

istenmiştir. Bu önermelerle ilgili bulgular Çizelge lO'da verilmiştir. 

Çizelge 10 

Okul Yöneticileri ve Öğretmenierin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim 

Programlarının Uygulanması Sürecinde Başarının Değerlendirilmesine 

İlişkin Görüşleri 

Katılma Derecesi 

Önermeler 

l.Eğitiın programiarına katılınadan 

önce programların konusuyla ilgili 

bilgi düzeyimiz ölçüldü. 

2. Programların uygulanması sırasında 

başarı durumumuz ölçüldü. 

3.Programların uygulanması sırasında, 

programdaki başarımızın nasıl 

artırılacağına yönelik görüşlerimiz 

alındı. 

4.Eğitim programları sonunda başarı 

durumumuz ölçüldü. 

(n=459) 
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Çizelge 1 O incelendiğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, hizmet içi 

eğitim programları öncesinde programların konusuyla ilgili bilgi 

düzeylerinin ölçülmesi ile ilgili önermeye, %4.6'sının 'tamamen 

katılıyorum', %10.0'ının 'katılıyorum', %13.3'ünün 'az katılıyorum', 

%12.2' sinin 'çok az katılıyorum' ve %59. 9'unun 'hiç katılınıyorum' 

şeklinde yanıt verdikleri görülmektedir. Okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %85.4 gibi büyük bir çoğunluğu bu önermeye olumsuz 

yönde yanıt vermişlerdir. Bu sonuç, Yalın'ın (2002) araştırmasında 

hizmet ıçı eğitim programiarına katılanların %71.3 'ünün programlarla 

ilgili giriş yeterliliklerinin ölçülmesi konusunda olumsuz yönde görüş 

bildirdikleri sonucuyla da benzerlik göstermektedir. Bulgulara dayalı 

olarak, hizmet içi eğitim programları öncesinde katılımcıların konularla 

ilgili bilgi düzeyinin ölçülmediği yorumu yapılabilir. Bunun aksi 

yönünde görüş bildirenierin yüzdesinin oldukça düşük olmasının 

(% 14.6), okul yöneticileri ve öğretmenlerin, programların konusuyla 

ilgili bilgi düzeylerinin ölçüldüğü eğitim programları ile ilgili 

geçmişteki bazı deneyimlerinden etkilenerek bu yanıtı vermiş 

olmalarından kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programları sırasında başarı durumlarının ölçülmesi ilgili önermeye 

verdikleri yanıtlar Çizelge 1 O' da verilmiştir. Okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %14.4 'ü bu önermeye tamamen katıldıkları, %3 0.1 'i 

katıldıkları, %16.3 'ü az katıldıkları, %12.4 'ü çok az katıldıkları ve 

%26.8'i hiç katılmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu önermeye 

olumsuz yönde görüş bildirenierin yüzdesi 55.6'dır. Yalın'ın (2002) 

araştırmasında bu önermeye olumsuz görüş bildirenierin yüzdesi 

3 8. 9' dur. Sonuçlar incelendiğinde, bazı eğitim programlarının 

uygulanması sırasında katılımcıların başarı . durumu ölçülürken, s~yıca 

daha fazla olan bazı eğitim programlarında bunun gerçekleştirilmediği 

yorumu yapılabilir. 
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Düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının uygulanması sırasında okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin, programlardaki başarılarının nasıl 

artırılacağına yönelik görüşlerinin alınması ile ilgili önermeye verdikleri 

yanıtlar Çizel ge 1 O' da verilmiştir. Bu ön ermeye, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin %7.8 'inin 'tamamen katılıyorum', %23.3 'ünün 

'katılıyorum', %25.l'inin 'az katılıyorum', %18.l'inin 'çok az 

katılıyorum' ve %25. 7'sinin 'hiç katılmıyorum' şeklinde yanıt verdikleri 

görülmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenierin %68.8' inin bu 

önermeye olumsuz yönde görüş bildirmelerinden hareketle, düzenlenen 

hizmet ıçı eğitim etkinliklerinde, programlardaki başarılarının nasıl 

artırılacağına yönelik olarak katılımcıların görüşlerine başvurulan eğitim 

programlarının sayısının çok az olduğu, buna karşılık programların 

çoğunda, katılımcıların programlardaki başarılarının nasıl artırılacağına 

yönelik görüşlerinin alınmadığı yorumu yapılabilir. 

Hizmet içi eğitim etkinliklerinin sonunda başarı durumunun ölçülmesi ile 

ilgili önermeye, Çizelge 1 O' da görüldüğü gibi, okul yöneticisi ve 

öğretmenierin %31.6' sı tamamen katıldıklarını, %40. 7' si katıldıklarını, 

%9.8'i az katıldıklarını, %7.6'sı çok az katıldıklarını, %10.2'si hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, okul 

yöneticileri ve öğretmenierin büyük çoğunluğunun (%72.3) eğitim 

programları sonunda başarı durumlarının ölçüldüğünü belirttikleri 

görülmektedir. Yalın'ın (2002) araştırmasında, eğitim programiarına 

katılanlardan %64.2' sinin programlar sonunda başarı durumlarının 

ölçüldüğünü belirttikleri görülmüştür. Yüzdenin yüksek çıkmasında, 

araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenierin büyük bir 

kısmının, program sonunda başarı durumunun ölçüldüğü 'Bilgisayar 

Kullanımı' kursuna katılmış olmalarının etkili olmuş olabileceği 

söylenebilir. Bulgulara dayalı olarak, hizmet içi eğitim programlarının 

sonunda katılımcıların başarı durumlarının genelde ölçüldüğü fakat 

bunun yapılmasının tüm eğitim programiarına yayılımının sağlanamadığı 

söylenebilir. 
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Çizelge 1 O genel olarak incelendiğinde, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin görüşlerinin, eğitim programları öncesinde programların 

konularıyla ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi, programların uygulanması 

sırasında bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve programlardaki başarılarının 

nasıl artırılacağına yönelik görüşlerinin alınması ile ilgili önermelerde 

'az katılıyorum', 'çok az katılıyorum' ve 'hiç katılınıyorum' 

seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

katılımcıların başarı durumlarının ölçülmesi 

Programların sonunda 

ile ilgili önermede ise 

yığılmaların 'tamamen katılıyorum' ve 'katılıyorum' seçeneklerinde 

olduğu görülmektedir. 

3.10. Özet 

Bu araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenterin katıldıkları hizmet içi 

eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları hizmet içi 

eğitim programlarının amaçlarına, 

kullanılan yöntem ve tekniklere, 

yararlarına, içeriğine, programlarda 

programlarda görev alan öğretim 

elemanlarına, eğitim ortamlarına, eğitim programlarının süresine ve 

zamanına ve programlarda başarının değerlendirilmesine ilişkin 

görüşleriyle ilgili bulgular ve bunların yorumlarına yer verilmiştir. 

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış ve araştırmanın evrenını 

Eskişehir il merkezinde görev yapan ve 2002 yılında düzenlenmiş, süresi 

3 O saat ve üzerinde olan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmış olan 

tüm okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma 

sürecinde evrenden örneklem alınmamış, araştırmanın evreni çalışma 

evreni olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın amacına ilişkin sorularla ilgili görüş alabilmek ıçın 

araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anketin ilk bölümünde 



araştırma grubundan katıldıkları 

belirtmeleri, ikinci bölümünde ise 
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hizmet ıçı eğitim programlarını 

bu hizmet içi eğitim etkinliklerine 

ilişkin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış olan önermelere katılma 

derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Bu bölümde 5 'li Likert tipi 

derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. 

Veri toplama aracının geçerliliği ıçın uzman görüşlerine başvurulmuş, 

güvenilirlik için ise aynı içerik ve biçimde hazırlanmış iki kontrol sorusu 

kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; hizmet içi eğitim programları 

öncesinde okul yöneticileri ve öğretmenierin hangi konularda eğitime 

ihtiyaç duydukları konusunda görüşlerinin alınmadığı ve programların 

amaçlarının kendilerine bildirilmediği, katıldıkları eğitim programlarının 

kendilerine işlerindeki verimliliği ya da işlerinde yükselme olasılığını 

artırmak gibi bir yarar sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Programların 

içeriklerinin okul yöneticileri ve öğretmenierin iş yaşamlarındaki güncel 

uygulamalar ve karşılaştıkları sorunlarla istenilen ölçüde örtüşmediği, 

programlarda kullanılan yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi gerektiği, 

programlarının sürelerinin konuları yeterince anlarnalarına olanak 

verecek şekilde ayarlanmasında istenilen başarının sağlanamadığı ve 

eğitim programlarında başarının sistematik olarak değerlendirilmediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın eğitim programlarında görev alan 

öğretim elemanlarının ve programların gerç.ekleştirildiği eğitim 

ortamlarının yeterli olduğu, eğitim programlarının zamanının ıse 

katılımcıların görevlerini aksatmayacak şekilde ayarlandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERiLER 
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Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın amaç bölümünde yer alan 

soruların çözümlenmesi amacıyla, bulgulardan elde edilen sonuçlar ve bu 

sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

4.1. Sonuçlar 

Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

etkinliklerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı bu araştırmada, okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin, katıldıkları eğitim programlarının 

amaçlarına, yararlarına, içeriğine, programlarda kullanılan yöntem ve 

tekniklere, programlarda görev alan öğretim elemanlarına, eğitim 

ortamlarına, eğitim programlarının süresine, zamanına ve programlarda 

başarının değerlendirilmesine ilişkin görüşlerine dayanarak aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenler, hizmet ıçı eğitim programları 

öncesinde, programların amaçlarının.. kendilerine genellikle 

bildirilmediği ve hangi konularda eğitime ihtiyaçları olduğu 

konusunda fikirlerinin alınmadığı görüşündedirler. Buna karşın, 

verilen eğitim etkinliklerinin, konuların amaçları ile tutarlı olduğu ve 

programların amaçlarının genellikle okul yöneticileri ve 

öğretmenierin eğitim ihtiyaçlarına yönelik olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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• Hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin yarariarına ilişkin, bildirilen 

görüşlere dayalı olarak okul yöneticileri ve öğretmenlerin, eğitim 

programlarında amaçlanan bilgileri kısmen kazanabildikleri, 

kazandıkları bilgileri ıse ış yaşamlarında istenen düzeyde 

kullanamadıkları saptanmıştır. Hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin 

yarariarına ilişkin bir diğer bulgu, düzenlenen eğitim programlarının, 

okul yöneticileri ve öğretmenierin işlerindeki verimliliklerini istenen 

derecede artıramadığı yönündedir. Katıldıkları eğitim program!arını:1 

işlerinde yükselme olanağını artırması ile ilgili önermeye ise okul 

yöneticileri ve öğretmenierin katılmadıkları görülmüştür. 

• Düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin içeriğine ilişkin, eğitim 

programlarının katılımcıların iş yaşamlarındaki güncel uygulamalara 

yönelik olması ile ilgili önermede, birbirlerine yakın oranlada alınan 

olumlu ve olumsuz görüşlere dayanarak, program içeriklerinin okul 

yöneticileri ve öğretmenierin ış yaşamlarında kullanabilecekleri 

güncel uygulamaları istenen derecede kapsayamadığı belirlenmiştir. 

Eğitim programlarının okul yöneticileri ve öğretmenierin ış 

yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak hazırlanmasında 

ve programların konularla ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri 

karşılamasında da istenen başarının sağlanamadığı saptanmıştır. Okul 

yöneticileri ve öğretmenler, eğitim programlarının çoğunluğunda 

içeriğin kolayca anlaşılabilir nitelikte olduğu fakat anlaşılır içerikte 

olmayan eğitim programlarının da bulunduğu görüşündedirler. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenler, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarında kullanılan yöntem ve tekniklerin konuları kısmen 

öğrenmelerini sağladığı ve bu yöntem ve tekniklerin kendilerinin de 

derslere etkin katılımını sağlayacak şekilde seçilmesine çalışıldığı 

fakat bunların gerçekleştirilmesinde tam başarının sağlanamadığı 

görüşündedirler. Programlarda kullanılan yöntem ve teknikler 
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kapsamında, okul yöneticileri ve öğretmeniere ihtiyaç duydukları 

yazılı ve görsel materyallerin sağlanmasında ıse standart bir 

uygulamanın olmadığı, bazı eğitim programlarında bu 

gerçekleştirilirken bazılarında gerçekleştirilmediği belirlenmiştir. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenler, katıldıkları eğitim programlarında 

görev alan öğretim elemanlarının, konularında ve konuları 

katılımcılara aktarma konusunda genellikle başarılı oldukları yönünde 

görüş bildirmişlerdir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, eğitim 

programları sürecinde öğretim elemanları ile olumlu bir iletişim 

kurabildikleri ve öğretim elemanlarının konularla ilgili karşılaştıkları 

sorunlarla büyük ölçüde ilgilendikleri saptanmıştır. 

• Hizmet içi eğitim programlarının eğitim ortamları ile ilgili olarak 

okul yöneticileri ve öğretmenler, eğitim programlarının gerçekleştiği 

yerlerin genellikle katılımcı sayısına göre uygun olduğu ve eğitim 

ortamlarının kolayca ulaşmaianna olanak verecek şekilde seçilmiş 

olduğu belirtmişlerdir. Eğitim ortamlarının ısı ve ışık durumlarının 

ise çoğunlukla iyi ayarlandığı saptanmıştır. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenler, katıldıkları bazı hizmet içi eğitim 

programlarının sürelerinin, konuları yeterince anlarnalarına olanak 

verecek şekilde ayarlanmasında istenen başarının sağlanamadığı 

görüşündedirler. Bununla birlikte, programların günlük ders 

saatlerinin sürelerini oldukça yeterli c::ffli.idukları belirlenmiştir. Okul 

yöneticileri ve öğretmenler, katıldıkları eğitim programlarında 

sürenin çoğunlukla verimli kullanıldığını, fakat bazı eğitim 

programlarında buna özen gösterilmediğini belirtmişlerdir. Eğitim 

programlarının sürelerine ilişkin bilgilerin programlar öncesinde 

katılımcılara ulaştırılmasının gerçekleştirilmesi konusunda ıse 

standart bir uygulama saptanamamıştır. 
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• Okul yöneticileri ve öğretmenler, katıldıkları hizmet ıçı eğitim 

programlarının zamanlarının genellikle görevlerini aksatmayacakları 

şekilde ayarlandığı görüşündedirler. Fakat bu eğitim programlarının 

konularla ilgili eğitim ihtiyacını hissettikleri zamanda 

gerçekleştirilmesinde ise çoğunlukla geç kalındığını belirtmişlerdir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenler, katıldıkları eğitim programlarının 

zamanlarını kendilerine göre ayarlayabilmeleri ıçın farklı 

seçeneklerin sunulmadığı ve programların zamanını gösteren ders 

programlarının yeterli süre öncesinde ellerine ulaştırılmadığı yönünde 

görüş bildirmişlerdir. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenierin katıldıkları hizmet içi eğitim 

programlarında başarının değerlendirilmesi ile ilgili görüşlerine 

dayanarak, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, programlar öncesinde 

programların konularıyla ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmediği ve 

programların uygulanması sırasında ıse başarı düzeylerinin 

ölçülmediği eğitim programlarının çoğunlukta olduğu saptanmıştır. 

Okul yöneticileri ve öğretmenler, düzenlenen hizmet ıçı eğitim 

etkinliklerinde, programlardaki başarılarının nasıl artırılacağına 

yönelik olarak görüşlerine başvurulmadığını belirtmişlerdir. Eğitiım 

programları sonunda ise genellikle okul yöneticileri ve öğretmenierin 

başarı durumlarının ölçüldüğü fakat bunun tüm eğitim programlarında 

gerçekleştirilmediği belirlenmiştir. 

4.2. Öneriler 

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak, okul yöneticileri ve 

öğretmenler için düzenlenen hizmet ıçı eğitim etkinliklerini geliştirmeye 

yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur. 
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• Hizmet ıçı eğitim programlarının planlanması aşamasında ihtiyaç 

analizi süreci özenle gerçekleştirilmelidir. Okul yöneticileri ve 

öğretmenierin hangi konularda eğitime ihtiyaçları olduğu konusunda 

görüşleri alınmalı ve böylece programlara katılacak olan kişiler bizzat 

bu sürecin içine katılmalıdır. 

• Hizmet içi eğitim programlarından önce, programlara katılacak olan 

okul yöneticileri ve öğretmeniere programların amaçları 

bildirilmelidir. Böylece, program sonrasında kazanmaları gereken 

davranışlardan haberdar olan katılımcıların, programları daha bilinçli 

izlemeleri ve amaca odaklanarak bireysel gelişimlerini değerlendirip 

sonuca daha etkili ulaşmaları sağlanmalıdır. 

• Hizmet içi eğitim programiarına katılmış olan okul yöneticileri ve 

öğretmenierin programlar sonrasında konularla ilgili performansları 

izlenerek değerlendirilip, programlara katılmış olmalarının 

verimliliklerine olan etkisi $Omut olarak ortaya konmalı ve bu 

sonuçlardan hareketle okul yöneticileri ve öğretmeniere işlerinde 

yükselme fırsatı tanıyacak düzenlemelere gidilmelidir. Böylece 

hizmet ıçı eğitim etkinliklerinin kendilerine sağladığı yarariara 

ınanan okul yöneticileri ve öğretmenlerin, programlara daha istekli 

katılmaları sağlanarak programlardan da daha yüksek. bir verım 

alınmalıdır. 

• Hizmet içi eğitim programlarının içerikleri hazırlanması aşamasında, 

programların hedef aldığı kitlenin konularla ilgili iş yaşamlarındaki 

güncel uygulamalar ve karşılaştıkları sorunlar konusunda gerekli 

bilgiler toplanıp, programların içeriği bu bilgilere dayanarak anlaşılır 

bir şekilde düzenlenmelidir. Böylece, okul yöneticileri ve 

öğretmenierin ış yaşamlarındaki uygulamaları geliştirmede ve 

karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilecekleri bilgileri 
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ıçeren hizmet içi eğitim programlarından, okullardaki eğitim öğretim 

etkinliklerinin kalitesini yükseltmede daha fazla yararlanılmalıdır. 

• Düzenlenen tüm hizmet içi eğitim programlarında, okul yöneticileri 

ve öğretmenierin konuları öğrenmelerini ve aynı zamanda derslere 

etkin katılımını sağlayacak yöntem ve tekniklerin kullanılması ve bu 

yöntem ve teknikler çerçevesinde kendilerine ihtiyaç duydukları 

yazılı ve görsel materyalierin temin edilmesi ya da rahatlıkla temin 

edebilmelerinin sağlanması gerekmektedir. 

• Hizmet içi eğitim programlarının süreleri, programların içerikleri göz 

önünde bulundurularak katılımcıların konuları yeterince anlarnalarına 

olanak verecek şekilde ayarlanmalıdır. 

• Hizmet içi eğitim programiarına katılacak olan kişilere, programların 

zamanlarını kendilerine göre ayarlayabilmeleri için farklı seçenekler 

sunuimalı ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda hazırlanan ders 

programları programların başlamasından belirli bir süre önce 

kendilerine ulaştırılmalıdır. 

~i1' . . · 

• Hizmet içi eğitim programları· on"cesinde katılımcılara, konularla ilgili 

giriş yeterliliklerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir öntest 

uygulaması yapılmalıdır. Öntest sonuçlarından elde edilen veriler 

doğrultusunda programların içeriğini düzenlemek ve katılımcıların 

gelişimlerini değerlendirmek mümkün olacaktır . • 

• Hizmet ıçı eğitim programlarının uygulanması sırasında, 

katılımcıların başarı durumlarını değerlendirmek amacıyla ara 

sınavlar yapılmalı ve programlardaki başarılarının nasıl 

artırılabileceğine yönelik görüşlerine başvurulmalıdır. Böylece, 

programdaki başarının artırılınasına yönelik önlemler zamanında 

alınabilir. 
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• Hizmet içi eğitim programları sonunda katılımcıların başarı durumları 

ölçülmeli ve katılımcıların görüşlerine başvurularak programların 

genel bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yapılan bu 

değerlendirmelerin sonuçlarından programların geliştirilmesi ve 

güncelleştirilmesi amacıyla yararlanılmalıdır. 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Okulun Adı 

Ek 1 
Araştırmanın Evreni 

Adalet İlköğretim Okulu 

Adnan Menderes İlköğretim Okulu 

Ahmet Olcay İlköğretim Okulu 

Ahmet Sezer İlköğretim Okulu 

Ali Fuat Cebesoy İlköğretim Okulu 

Ali Fuat Güven İlköğretim Okulu 

Ali Rıza Efendi İlköğretim Okulu 

Anadolu İlköğretim Okulu 

Ata İlköğretim Okulu 

Atatürk İlköğretim Okulu 

Av. Mail Büyükerman İlköğretim Okulu 

Aziz Bolel İlköğretim Okulu 

Barbaros İlköğretim Okulu 

Battalgazi İlköğretim 0bılu 

Cahit Kural İlköğretim Okulu 

Cengiz Topel İlköğretim Okulu 

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

Çaınlıca Ticaret Odası İlköğretim Okulu 

Dr. Halil Akkurt İlköğretim Okulu 

Dr. M. Çamkoru İlköğretim Okulu 

Duınlupınar İlköğretim Okulu 

Edebalİ İlköğretim Okulu 

1. H.İ.B.M. İlköğretim Okulu 

Erdal Abacı İlköğretim Okulu 

Erenköy İlköğretim Okulu 

Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu 

Fahri Günay İlköğretim Okulu 

Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 

Gazi İlköğretim Okulu 

Ş. Ali Gaffar Okkan İlköğretim Okulu 

Halil Yasin İlköğretim Okulu 

Havacılar İlköğretim Okulu 

7 

Katılımcı 

Sayısı 

46 

3 

2 

ı.ı 

21 

lO 

7 

6 

21 

51 

8 

8 

4 

3 

ı ı 

-ı 

-ı 

33 

7 

18 

7 

ı ı 

18 

4 

4 

4 

15 

18 

14 

12 

6 

4 
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Ek 1 Devam 

~---------·--··--·. ···-·-- ... 
Katılımcı 

Okulun Adı 
Sayısı 

33 Huzur Ilköğretim Okulu 2 

34 Hürriyet İlköğretim Okulu 10 

35 İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu 87 

36 İlhan Ünügür İlköğretim Okulu 16 

37 İki Eylül İlköğretim Okulu 19 

38 İsmet Paşa İlköğretim Okulu 8 

39 İsmet İnönü İlköğretim Okulu ll 

40 İstiklal İlköğretim Okulu 
_, _, 

41 Kardeşler İlköğretim Okulu ll 

42 Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 19 

43 Kılıçarslan İlköğretim Okulu 7 

44 Krg. Lütfi Akdeınİr İlköğretim Okulu 19 

45 Kurtuluş İlköğretim Okulu 13 

46 Kutipoğlu İlköğretim Okulu 2 

47 Malhatun İlköğretim Okulu 3 

48 M. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 12 

49 Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 26 

50 Mehmet Ali Yasin İlköğretim Okulu 17 

5 ı Mehınetçik İlköğretim Okulu () 

52 Mehmet Gedik İlköğretim Okulu 6 

53 Melahat Ünügür İlköğretim Okulu 24 

54 Milli Zafer İlköğretim Okulu 4-ı 

55 Mimar Sinan İlköğretim Okulu 26 

56 Mithat Paşa İlköğretim Okulu 4 

57 Mualla Zeyrek İlköğretim Okulu 30 

58 Murat Atılgan İlköğretim Okulu 4 

59 Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 5 

60 Namık Kemal İlköğretim Okulu 4 

61 Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu 10 

62 Necatibey İlköğretim Okulu. 6 

63 19 Mayıs İlköğretim Okulu 4 

64 Org. Halil Sözer İlköğretim Okulu 51 

65 Orhangazi İlköğretim Okulu 9 

66 30 Ağustos İlköğretim Okulu 14 

67 Osmangazi İlköğretim Okulu 9 

68 Plevne Özel İdare İlköğretim Okulu 23 

69 Plt. Bnb. Ali Tekin İlköğretim Okulu 22 

70 Porsuk İlköğretim Okulu 45 

.·.: .. ·. 
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Ek 1 Devam 

-- --·-·-
Katılımcı 

1 
1 

Okulun Adı 
Sayısı i 

71 Reşat Benli Ilköğretim Okulu 19 

72 Sakarya İlköğretim Okulu 2 

73 Sami Sipahi İlköğretim Okulu 36 

74 Emine Cahide Karaali İlköğretim Okulu 2 

75 Sinan Alaağaç İlköğretim Okulu 22 

76 Sultandere İlköğretim Okulu 2 

77 S. Havva Karnışit İlköğretim Okulu 2 

78 Şht. teğ. S. Alkan İlköğretim Okulu 7 

79 Şeker İlköğretim Okulu 18 

80 Av. Şahap Demirer İlköğretim Okulu 3 

81 TEİ. Alparslan İlköğretim Okulu 3 

82 Ticaret Borsası İlköğretim Okulu 6 

83 Tunalı İlköğretim Okulu 19 

84 Turan İlköğretim Okulu 2 

85 Ülkü İlköğretim Okulu 22 

86 Vali B. Güney İlköğretim Okulu 17 

87 Vali Sami Sönmez İlköğretim Okulu 2 : 

88 Vali M. Raif Güney İlköğretim Okulu 4 1 

1 

39 1 Yrb. M. Yaşar Gülle İlköğretim Okulu 4 

90 Yavuz Selim İlköğretim Okulu 13 

91 Yenikent İlköğretim Okulu 8 

92 75. Yıl Özel İdare İlköğretim Okulu 13 
i 

93 24 Kasım İlköğretim Okulu ll 
J 

94 23 Nisan İlköğretim Okulu 9 

95 Yunuseınre İlköğretim Okulu 8 

96 100. Yıl İlköğretim Okulu 21 

97 Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 23 

98 Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 4 

99 Özel Çağdaş İlköğretim Okulu 4 

100 Özel Atayurt İlköğretim Okulu 5 

101 Özel Çağfen İlköğretim Okulu 3 

102 Özel Ümit İlköğretim Okulu 5 

103 Özel Mat-FKB Gelişim İlköğretim Okulu 2 

104 Özel Binyıl İlköğretim Okulu 4 

105 Atatürk Lisesi 23 

106 Ahmet Kanatlı Lisesi 43 

107 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 12 

108 Anadolu Lisesi 20 
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Ek ı Devam 

·-·-·-··-·-··-
Katılımcı 

Okulun Adı 
Sayısı 1 

109 Cevat Unügür Lisesi 12 

110 Cumhuriyet Lisesi 43 

lll Fatih Anadolu Lisesi 15 

112 Fatih Fen Lisesi 35 

113 Gazi Lisesi 18 

114 H. Ahmet Yesevi Lisesi 16 

115 Kılıçoğlu Lisesi 15 

116 Kılıçoğlu Anadolu Lisesi 15 

117 Muzaffer Çil Anadolu Lisesi 14 

118 Mustafa Kemal Lisesi 37 

119 Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi 22 

120 Ticaret Borsası Lisesi 10 

121 Süleyman Çakır Lisesi 12 

122 Salih Zeki Lisesi 13 

123 Yunusemre Lisesi 14 

124 Anadolu Teknik Lisesi 18 

125 Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 22 

126 Tepebaşı Endüstri Meslek Lisesi 13 

127 Gazi Teknik Anadolu !(ız Meslek Lisesi 20 

128 H.E. Törehan Kız Meslek Lisesi 12 

129 İmam Hatip Lisesi ı-ı 

130 Motor Anadolu Teknik Meslek Lisesi 70 

131 Olgunlaşma Enstitüsü 3 

132 Turgut Reis Teknik ye Endüstri Meslek Lisesi 32 

133 Ticaret Meslek Lisesi 4 

134 Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi 4 

135 Plevne Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 2 

136 Yunusemre Teknik Endüstri Meslek Lisesi 5 

137 Özel Çağdaş Lisesi 2 

138 Özel Atayurt Lisesi 2 

139 Özel Ertuğrulgazi Lisesi 2 

140 Özel Çağfen Lisesi 2 

141 Özel Mat-FKB Gelişim Lisesi 2 

142 Özel Yeni Binyıl Lisesi 2 

143 Özel Yenibinyıl Fen Lisesi 2 

144 Rehberlik ve Araştırma Merkezi 15 

TOPLAM 2001 
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EK 2 

2002 YILINDA ESKİŞEHİR MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ 
TARAFINDAN DÜZENLENEN 30 SAAT VE ÜZERİNDEKİ HİZMET 

İÇİ EGİTİM PROGRAMLARI 



Ek 2 

2002 Yılinda Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Taı·afmdan Düzenlenen 

30 Saat ve Üzerindeki Hizmet İçi Eğitim Programlan 

Eğitimin Konusu 

1.Adaylık Eğitimi Hazırlayıcı 

Eğitim Kursu 

2.Adaylık Eğitimi Temel 
Eğitim Kursu 
3. Yüksek Seviyeli Beden 
Eğitimi 

4.Fen Bilimlerinde Çağdaş 
Yaklaşımlar 

5. Temel İngilizce Kursu 

6.Bilgisayar Kullanımı Kursu 

7. Öğretme Öğrenme Sürecinde 
Öğrencinin Etkinleştirilmesi 
(Lise Müdürlerine) 

8.Öğretme Öğrenme Sürecinde 
Ci,rencinin Etkinleştirilmesi 
( Öğretmeniere) 

9. Özel Eğitim 

1 O.Pedagojik Formasyon 

ll.Rehberlik Hizmetleri 

12. Temel Kabiliyetler Testi 

13. Toplam Kalite Yönetimi 
Kursu (İl Formatörleri) 

14.Toplam Kalite Yönetimi 
Kursu (Okul Yöneticileri) 
15. Toplam Kalite Yönetimi 
Kursu (Okul Temsilcileri) 

16.Eğitim Yönetimi Kursu 

17 .Eğitim Teknolojisi 
Kullanımı 

18.Öğretim Materyali 
Hazırlama ve Kullanma 

Süre 

(saat) 

120 

60 

82 

30 

459 

90 

36 

35 

60 

250 

30 

90 

60 

30 

45 

120 

90 

90 

81 



EK 3 

HİZMET İÇİ EGİTİM ETKİNLİKLERiNi DEGERLENDİRME 
ANKETİ 

82 



Ek 3 

Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerini Değerlendirme Anketi 

Değerli Meslektaşım; 

Bu çalışma Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
hizmet içi eğitim etkinliklerini değerlendirmek amacına yöneliktir. Bu 
amaçla, düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmış olan okul 
yöneticisi ve öğretmenierin görüşlerine başvurulacaktır. Araştırma 

sonuçlarının, gerçekleştirilen eğitim programlarının geliştirilip 
iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, katıldığınız hizmet içi 
eğitim etkinliklerinin isimlerini belirlemeye yöneliktir. İkinci bölümde 
ise bu hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesine yönelik 
ifadelere yer verilmiştir. 

Ankete vereceğiniz yanıtlar bilimsel amaçlar çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Toplanan veriler grup içinde değerlendirileceği 
için, ankette kimliğinizi belirtmenize gerek yoktur. 

Şimdiden ayıracağınız zaman ve katkılarınız için teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

Tuğba MADDEN 

Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

83 
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Ek3 Devam 

BÖLÜM 1 

Aşağıda, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2002 yılı içerisinde mahalli olarak gerçekleştirilen hizmeti çi 
eğitim etkinlikleri yer almaktadır. Lütfen katıldığınız bu etkinlikleri etkinliğin adının bulunduğu satıra ( X ) işareti koyarak 
belirtiniz. 

1. Adaylık Eğitimi Hazırlayıcı Eğitim 

2. Adaylık Eğitimi Temel Eğitim Kursu 

3. Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemleri 

4. Yüksek Seviyeli Beden Eğitimi 

5. Fen Bilimlerinde Çağdaş Yaklaşımlar 

6. Temel İngilizce 

7. Bilgisayar Kullanımı 

8. (Lise Müdürlerine) Öğretme Öğrenme Sürecinde 
Öğrencinin Etkinleştirilmesi 

9. (Öğre~mE:ılere) Öğretme Öğrenme Sürecinde 
C~reı<cinin :tkinleştirilmesi 

1 O. Özel Eğitim 

11. Pedagojik Formasyon 

12. Temel Kabiliyetler Testi 

13. Toplam Kalite Yönetimi İl Formatörleri 

14. Toplam Kalite Yönetimi Okul Yöneticileri 

15. Toplam Kalite Eğitimi Okul Temsilcisi 

16. Eğitim Yönetimi Kursu 

17. Eğitim Tenolojisi Kullanımı 

18. Öğretim Materyali Hazırlama ve Kullanma 

( ) 
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' 
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BÖLÜM ll 

Lütfen katıldığınız hizmet içi eğitim etkinlikleri ile ilgili olarak yazılmış aşağıdaki önermalere katılma derecanizi size uygun gelen 
seçeneğin olduğu sütundaki bölüme ( x } işareti koyarak belirtiniz. 

1. Katıldığıın hizmet içi eğitim programlan öncesinde programiann amaçlan 
taratima bildirildi. 

2. Verilen eğitim etkinliklerinden önce hangi konularda eğitime ihtiyacım 
olduğu konusunda görüşlenın alındı. 

3. Verilen eğitim etkinlikleri programiann amaçlan ile tutarlıydı. 

4. Programiann amaçlan eğitim ihtiyaçlarıma yönelikti. 

5. Eğitim programlannda amaçlanan bilgileri kazandım. 

6. Katıldığıın eğitim etkinliklerinde kazandığılll bilgileri iş yaşamıında 

kullana biliyorum. 

7. Eğitim programlan sürecinde öğretim elemanlan ile olınnlu bir iletişim 
kuruldu. 

8. Katıldığını eğitım progn:mları işimde ;ükselme olanağıını artırdı. 

9. Katıldığım eğitim programlan işiındeki veriınliliğimi artırdı. 

1 O. Katıldığım hizmet içi eğitim programlan iş yaşamımdaki güncel 
uygulaınalara yönelik olarak hazırlanmıştı. 

11. Katıldığım hizmet içi eğitim programlan iş yaşanumda karşılaştığılll 

son.ınlara yönelik olarak hazırlanmıştı. 

12. Katıldığım eğitim programlan konularla ilgili ihtiyaç duyduğum bilgileri 
karşıladı. 

13. Programiann içeriği kolayca anlaşılabilir nitelikteydi. 

14. Eğitim programlannın uygulanması sırasında kullanılan yöntem ve 
teknikler konulan öğrenmeınİ sağladı. 

15. Kullamlan yöntem ve teknikler, katılımcıların da derse etkin katılımına 
olartak sağladı. 

16. Programiann uygulanınası sürecinde konularla ilgili ihtiyaç duyduğum 
yazılı ınateryeller sağlandı. 

17. Prograınlann uygulanması sürecinde konularla ilgili ihtiyaç duydtiğum 
görsel materyeller sağlandı. 

18. Katıldığılll programlarm öğretim eleınanlan konularında yeterliydiler. 

19.Katıldığım prograınların öğretim elemanlan konulan katılımcılara 

aktanna konusunda yeterliydiler. 

( } 

( ) 

( ) 

( } 
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20. Öğretim elemanları, konularla ilgili karşılaştığımız sonınlarla 

ilgililendiler. 

21. Eğitim programlan sürecinde öğretim eleınanlan ile olumlu bir iletişim 
kuruldu. 

22. Katıldığını eğitim etkinliklerinin gerçekleştiği yerler katılımcı sayısına 
göre yeterliydi. 

23. Eğitim programlarının verildiği yerler kolayca ulaşabilmemize olanak 
verecek şekilde seçilmişti. 

24. Eğitim ortamlanmn ısı dururim iyi ayarlamnıştı. 

25. Eğitim ortamlarında ışıklandrrma yeterliydi. 

26. Katıldığım eğitim programlanmn süresi, programiann içeriğini yeterince 
anlamamıza olanak verecek şekilde ayarlarımıştı. 

27. Katıldığım eğitim programlan işiınde yükselme olanağımı artırdı. 

28. Eğitim programlarının günlük ders saatleri yeterliydi. 

29. Eğitim programlannda süre ,·erimli olarak kullamldı. 

30. Eğitim programlarımn sürelerine ilişkin bilgi program öncesinde elimize 
ulaştı. 

31. Eğitim proramlanmn zamarn görevimizi aksatmayacağımız şekilde 
ayarlanını ştı. 

32. Eğitim programlan konularla ilgili eğitim ihtiyacım hissettiğimiz zamanda 
gerçekleşti. 

33. Katıldığını hizınet içi eğitim programlannın zamarum kendimize göre 
ayarlayabilmemiz için farklı seçenekler sunuldu. 

34. Eğitim etkinliklerinin ders progrann önceden elimize ulaştı. 

35. Eğitim programianna katılınadan önce programiann konusuyla ilgili bilgi 
düzeyimiz ölçüldü. 

36. Programiann uygulalllllası sırasında başarı durumwnuz ölçüldü. 

37. Programiann uygulanınası sırasında, programlardaki başanmızın nasıl 
artınlacağına yönelik görüşlerimiz alındı. 

38. Eğitim progranıları sonunda başarı durumwnuz ölçüldü. 
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EK 4 

ANKET UYGULAMA İZİN BELGESi 



T.C. 
ESKiŞEHİR VALİLi(;i 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

SAYI :B.08.4.MEM.4.26.00.02.000{ ) 
KONll: Anket Uygulama (alışması 

VALiLIK MAKAMINA 

88 

·.· i . -: :, .. l 1 
•- ı.,..,;, ... ~.' ... ı .r,.J L: t; :._1 1 ./ 

Ilimiz Anadolu · Üniversitesinin 11.03.2003 gün 182-1056 sayılı yazılarırıd(ı ; 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Tefti·,;i, 
Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans programı öğrenCisi Tuğba MADDENin 
"Okul Yöneticileri ve Öğretmenler için düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerir in 
Değerlendirilmesi" konulu uygulaması ile ilgili olarak Müdürlüğümüz bünyesin Je 
Hizmetiçi Eğitim Kursuna katılmış olan yönetici ve öğretmeniere ekteki ank ~ti 
uygulamak istemektedir. 

Adı geçen öğrencinin söz konusu çalışmayı gerçekleştirmesi, sonucund m 
müdürlüğümüze bilgi verilmek kaydıyla uygu il görü!mcktedir. 

Makamlarınızca da uygun görüldiiğii takdirde Olurlarınıza arz ederim. 

Milli Eğitim Müdı.rü 

OL lJ R. l 
,ı,.1fnnqo3 'L .· ·--~ 

M. Yaşar pZGÜ L . 
Va(a. } 

Vali Yardımcısı .' 



EK 5 

ESKİŞEHİR MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN ANKETiN 
UYGULANMASINA YÖNELİK OKULLARA GÖNDERiLEN ÜST YAZI 

89 



T.C. 
ESKiŞEHiR VALiLiGi 

MiLLi EGiTIM MÜDURLÜGÜ 

SP.YI ~ 8 08.4.MEM.4.26.00 02.320/( 
KONU · Anket uygulaması 

)! 

...................... OKULU MLlOÜRLÜ<~ÜNE 

Erh;ğrulgazı ilköğretim Okulu Öğretrne:ıi ve Anadolu Ün:o.•ersıtesi Eğitim Bilimlerı 
Enstitüsü E!~itim Bilimleri Anabilımdalı Eğitim Yönetimi Teftiş Planlanıası ve E.,_onomısi 
Yükst:k Lisans Programı öğrencisi Tuğba MADDEN'a 21.03.2003 t<ırih COI3819 sa} ılı Valilık 
Olur'u ile Mi.ıdürlüğümüzce dü.:ı:enlediğimiz "Hizrnetiçi Eğitim E:.kinltkl·;.rinirı Değerten lirilmesi" 
~:onulu araştırmayı yapması iı;in izin verilmiştir. 

Araştırma sonuçlarınclan, düzenlenecek hizmetiçi eğitim eti<.inlik:erinın geli ~tirilmesı 
amacıyla Müdürlüğümüz de yararlanacaktır. 2002 yılında düz.enlernı!} olduğumuz ve yazımız 
ekinde yer aları anketin bı·ir.-ci bölümündeki hizmetiçi eğitim etkinlıklerir.e kcıtılan ı i<ulunuz 
yönetici ve öğretmenle;i tarafından aııketin doldurularak 07.04.2003 tarihin•ı kadar 
Müdürlüğümüz Bilgisayar-Sınav Hizmetleri ve Hizrne-tiçi Eg.:im Bölünıüne elde ı teslim 
ed lmasini rica ederim. 

----==::-*--if~ ) 
i cra 

EKLER 
EK-1 Anket formu 

DA.GITIM: 
Gere<~ 
Türn Okul Müdi.ır1ükleri 

90 



EK 6 

ARAŞTIRMANIN AMACINA YÖNELİK SORULARA İLİŞKİN 
YÜZDE TABLOLARI 
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Ek 6 

Araştırmanın Amacına Yönelik Sorulara İlişkin Yüzde Tabloları 

100,0% 

50,0% 

30,30% 27,90'% 

14,60",{, 15,90% 

0,0% 
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Şekil 1: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığıın hizmet içi eğitim programları 
öncesinde programların amaçları tarafıma bildirildi' önermesine ilişkin 
görüşleri 
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55,80% 

50,0% 

12,40% 13,70% 14,20% 
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Şekil 2: Okul yöneticileri ve öğretmenterin 'Verilen eğitim etkinliklerinden önce 
hangi konularda eğitime ihtiyacım olduğu konusunda görüşleri m alındı' 
önermesine ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 

100,0% 
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50,0% 
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Şekil 3: Okul yöneticileri ve öğretmenierin ·verilen eğitim etkinlikleri programların 
amaçları ile tutarlıydı" önermesine ilişkin görüşleri. 

100,0% 

50,0% 45,30% 

19,40% 23,10% 

0,0% 
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Şekil 4: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Programların amaçları eğitim ihtiyaçlarıma 
yönelikti' önermesine ilişkin görüş leri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 5: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarında amaçlanan bilgileri 
kazandım' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 6: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım eğitim etkinliklerinde kazandığım 
bilgileri iş yaşamıında kullanabiliyorum' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 7: Okul yöneticileri ve öğretmenierin "Katıldığım eğitim programları işimde 
yükselme olanağıını artırdı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 8: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım ·eğitim programları işiındeki 
verimliliğiınİ artırdı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 9: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığıın hizmet içi eğitim programları iş 
yaşamundaki güncel uygulaınalara yönelik olarak hazırlanmıştı' önermesine 
ilişkin görüşleri. 
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Şekil 10: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım hizmet içi eğitim programları iş 
yaşamımda karşılaştığılll sorunlara yönelik olarak hazır\3nmıştı' önermesine 
ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil ll: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım eğitim programları konularla 
ilgili ihtiyaç duyduğum bilgileri karşıladı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 12: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Programların içeriği kolayca anlaşılabilir 
nitelikteydi' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 13: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarının uygulanınası 

sırasında kullanılan yöntem ve teknikler konuları öğrenmeınİ sağladı· 

önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 14: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Kullanılan yöntem ve teknikler 
katılımcıların da derse etkin katılımına olanak sağladı' önermesine ilişkin 
görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 15: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Programların uygulanınası sürecinde 
konularla ilgili ihtiyaç duyduğum yazılı materyaller sağlandı' önermesine 
ili ş kin görüşleri. 
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Şekil 16: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Programların uygulanması sürecinde 
konularla ilgili ihtiyaç duyduğum görsel materyaller sağlandı' önermesine 
ilişkin görüşleri. 
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Şekil 17: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığıın programların öğretim eleınanları 
konularında yeterliydiler' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 18: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığıın programların öğretim elemanları 
konuları katılımcılara aktarına konusunda yeterliydiler' önermesine ilişkin 
görüşleri. 
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Şekil 19: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Öğretim elemanları konularla ilgili 
karşılaştığımiz sorunlarla ilgilendiler' önermesine ilişkin görüşleri. 

100,0% 

50,0% 44,9% 

26,6% 

14,6% 
10,0% 

0,0% 
ı:: E E E E E 
Q) ::J ::J ::J N 2 ::J E ~ o o <( 

.Q> ğ, ıog, ~ o 
~ ~ ..>:: >. E-: o= :r:~ ıo-

~ ~ 
oz 

~-~ ~ ~ 

Şekil 20: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programları sürecinde öğretim 
elemanları ile olumlu bir iletişim kuruldu' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 21: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım eğitim etkinliklerinin 
gerçekleştiği yerler katılımcı sayısına göre yeterliydi' .önermesine. ilişkin 
görüşleri. 

100,0% 

50,0% 

22,7% 

c E 
<ll ::J E ~ 
ro~ 
E-: 
ro-
ı-~ 

44,9% 

19,4% 

E 
2 

N O 
<(_?; 

~ 

Şekil 22: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarının verildiği yerler 
kolayca ulaşabilmemize olanak verecek şekilde seçilmişti' önermesine ilişkin 
görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 23: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim ortamlarının ısı durumu iyi 
ayarlanınıştı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 24: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim ortamlarında ışıktandırma 
yeterliydi'. önermesine ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 25: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım eğitim programlarının süresi. 
programların içerıgını yeterince anlamaımza olanak verecek şekilde 
ayarlanmıştı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 26: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarının günlük ders saatleri 
·yeterliydi' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 27: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarında süre verimli olarak 
kullanıldı' önermesine ilişkin görüşleri. 

100,0% 

50,0% 

c: E 
aı :::l E ~ 
ra g, 
E-: ra-
l-~ 

14,6% 

44,9% 

26,6% 

10,0% 

E 
:::l 

Nğ_ 
<(= 

~ 

Şekil 28: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarının sürelerine ilişkin 
bilgi programlar öncesinde elimize ulaştı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Ek 6 Devam 
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Şekil 29: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programlarının zamanı görevimizi 
aksatmayacağıınız şekilde ayarlanını ştı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 30: Okul yöneticileri ve öğretmenterin 'Eğitim programları konularla ilgili eğitim 
ihtiyacını hissettiğimiz zamanda gerçekleşti' önermesine ilişkin görüşleri. 

........ _ . .,,. 



107 

Ek 6 Devam 

100,0% 

50,0% 
48,1% 

18,1% 14,8% 

0,0% 

c E E E E E 
(1) 2 ::J ::J N 2 ::J 
E o o N o <ı:: o .2' ~ m >- ~ <ı:: ~ -"' >-
E-: o= :c ~ m- ro ~ O+' 
~-~ ~ ~ ~ ro 

~ 

Şekil 31: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Katıldığım hizmet içi eğitim 
programlarının zamanını kendimize göre ayarlayabilmemiz ·için farklı 
seçenekler sunuldu' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 32: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim etkinliklerinin ders programları 
önceden elimize ulaştı' önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 33: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programiarına katılmadan önce 
programların konuları ile ilgili bilgi düzeyimiz ölçüldü' önermesine ilişkin 
görüşleri. 

100,0% 

50,0% 

ı:: E 
Q) ::ı E .._ 
ro ~ 
E.::= 
ro-
f-~ 

14,6% 

26,6% 

E 
2 

N~ 
<ı:-= 

~ 

44,9% 

10,0% 

Şekil 34: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Programların uygulanınası sırasında başarı 
durumumuz ölçüldü' önermesine ilişkin görüşleri. 
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·.Ek 6 Devam 
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Şekil 35: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Programların uygulanınası sırasında. 
programdaki başarımızlll nasıl artırılacağına ilişkin görüşlerimiz alındı' 
önermesine ilişkin görüşleri. 
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Şekil 36: Okul yöneticileri ve öğretmenierin 'Eğitim programları sonunda başarı 

durumumuz ölçüldü' önermesine ilişkin görüşleri. 
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