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Öz: Araştırmada, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan öğretmenlerin
mesleki gelişimleri ile ilgili politikalar hakkında öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının durum deseninden yararlanılan araştırmaya, uygun durum örneklemesi yolu ile seçilen 20 sınıf öğretmeni dahil edilmiştir. Öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış,
görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analizler
sonucunda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için lisansüstü eğitimi olumlu
karşıladıkları, kariyer basamaklarının getirilmesine olumlu baktıkları fakat bu
uygulamanın ürün odaklı olması gerektiği yönünde öneride bulundukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile üniversite işbirliğinde uygun şartların sağlanması halinde mesleki gelişimleri için kendilerine
eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Müfettişlerin kendilerini değerlendirmesini olumlu bulmayan öğretmenler, kendilerinin uzun süreli gözlemlerle değerlendirilmesi gerektiği ve mesleki gelişimleri uygun şartlar sağlanması
halinde hizmet içi eğitimlerle sağlanabileceği önerisinde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin mesleki gelişimi,
eğitim politikaları, eğitim vizyon belgesi.
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THE EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS’ OF 2023’S EDUCATION VISION VIEWS
ON THE POLITICS ABOUT THEIR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
Abstract:
This study aim stode termine thoughts of teachers about the policies of
professional development of the teachers in 2023 education vision document.
In the research, in which qualitative research approach has been applicied, 20
primary school teachers selected by means of convenient case sampling have
been included. Semi-structured interview shave been designed and data achieved
from interview have been examined via content analysis. At the end of the
analyses, it has been concluded that teachers show a positive approach to masterdegree education for their professional development and for implementation of
career stages, yet they suggest that the aim plementation is product oriented.
Additionally, teachers indicate that they should be trained for their professional
development thanks to the cooperation between universities and NGO’s if the
convenient conditions are provided. Teachers who do not approve the fact that
supervisors assess them also suggest that they should be assessed with long
term observations, and the professional development be ensured with in service
training if the convenient conditions are provided.
Keywords: Teacher training, teacher professional development, educational
policies, education vision document.

Giriş
Mesleki gelişim; öğrencileri geliştirmek, onlarda iyi sonuçlar elde etmek adına;
öğretmenin, meslek hayatına atanması ile başlayıp, meslek hayatının sonlanmasına
kadar geçen sürede, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını iyileştirmek, kendisini yenilemek için yaptığı organize etkinliklerdir (Guskey, 1994; 2000; Hamarat, 2002;
Hassel, 1999). Bu etkinlikler, herhangi bir eğitim reformunun başarılı bir şekilde uygulanmasında önem teşkil etmektedir (Darling-Hammond ve Sykes, 1999; Desimone,
2009; Fullan ve Mascall, 2002; Guskey, 2002).
Öğretmenler tarafından gerekli görülen mesleki gelişim (Polat ve Koç, 2018); öğretmenlerin uygulamalarına, seviyelerine, bilgilerine ve inançlarına odaklanmakta (King,
2014), öğretmenlerin tutumlarından, inançlarından, değerlerinden ve iş yaparken aldıkları hazdan (iş doyumu) etkilenmektedir (King, 2014; Tamara, 2001). Öğretmenlerin
sınıf uygulamalarını, tutum ve inançlarını ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını değiştir-
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me gibi hedefleri olan mesleki gelişim sayesinde (Guskey, 2002), öğretmen güçlü ve
zayıf yönlerini keşfetmekte (Akçay-Kızılkaya, 2012), alan bilgilerini derinleştirmekte,
alanıyla ilgili son gelişmelerden haberdar olmakta, eğitim standartlarını ve kalitesini,
öğrenci başarısını arttırmakta, becerilerini işyerinin standartlarıyla uyumlu hale getirmektedir(Dana, Campbell ve Lunetta, 1997; Kardash, 2000; Kim, 2014; Livingston,
2012; Reese, 2010).Fakat yapılan deneysel çalışmalarda, öğretmenin mesleki deneyimi
ile yeterliliği arasında bir ilişki olduğu henüz yeterli düzeyde kanıtlanamamıştır (Plöger, Scholl ve Seifert, 2018).
Gaible ve Burns’a, (2005) göre mesleki gelişim modelleri karakteristik olarak üç
boyutta incelenmektedir. Bunlardan birincisi; büyük öğretmen gruplarına bilgisayar,
internet gibi teknolojik aletleri nasıl kullanmaları gerektiğini örnek uygulamalarla anlatan model olan standart modeldir. İkincisi belirli bir bölge ve okuldaki öğretmen
gruplarına uygulanan model olan bölge temelli modeldir. Sonuncusu da öğretmenin
kendi isteği ile meslektaşının önerisi doğrultusunda bilgisayar ve internet kaynakları aracılığı ile ders planları aranan bireysel model olan özyönetimli modeldir. Bu üç
model altındaki mesleki gelişim çalışmaları yurt dışında çoğunlukla; araştırmacıöğretmen deneyimi, ortak bir amaç için oluşturulmuş eylem araştırmaları; uzaktan çevrimiçi kurslara, uluslararası konferanslara katılma,sınıf içi resmi ya da gayri resmi arkadaşlarını gözlemleme, strateji ve öğretme etkililiği hakkında üniversitelerle sürekli
iş birliği yapma gibi uygulamalarla yürütülmektedir (Bell, 2005; Glover ve Law, 1996:
33-39;Gaible ve Burns, 2005; Guskey, 2000;Kao, Tsai ve Shih, 2014; Little, 1993; Pop,
Dixon ve Grove, 2010; Silva ve Herdeiro, 2014; Sobkin ve Adamchuk, 2015). Yurt içinde
ise çoğunlukla; alanları ile ilgili yayınlar okuma, eğitim konferansları veya seminerlere, hizmet içi kurslara/çalıştaylara,çevrim içi ağlara katılma, yurt dışında olduğu
gibi lisansüstü eğitim yapma gibi uygulamalarlayürütülmektedir (Akçay-Kızılkaya,
2012; Başer, Narlı ve Günhan, 2005; Korkmazgil, 2015; Sarıdaş ve Deniz, 2018; Uştu,
Taş ve Sever, 2016). Her ne kadar mesleki gelişim uygulamalarından biri olan hizmet
içi eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde etkili oldukları görülse de (Wenglinsky, 2000) başka bir uygulama olan seminer ve konferansların daha az etkili olduğu
(OECD, 2010) fakat hem maliyet olarak hem de öğretmenin ve öğrencinin gelişimini
arttırmada en uygunuygulamanın, okul temelli mesleki gelişim çalışmaları olduğu
tespit edilmiştir (Livingston, 2012).
Tüm okulun enerjisini bir araya getiren, dinamik bir süreç olan mesleki gelişim;
öğretmenlerin yeni bilgi, deneyim ve fikirlere ulaşması için öğretmenleri iş birliği
yapmaya teşvik eder (Mills, 2012). Bu konuda öğretmenler; okullarındaki yöneticilerin görüşlerini (Nabhani, Nicolas ve Bahous, 2014; Rüzgâr, 2010), okullardaki değerlendirmelerde bulunan müfettişlerin görüş ve düşüncelerini dikkate alabilirler(Işık,
2010). Bu sayede öğretmenler; kendi profesyonelliklerinin diğerleri tarafından nasıl
tanımlandığını görürler (Gu, 2013) veyeni bilgi ve beceriler kazanmanın başka yolları
olduğunu anlarlar (Herdeiro ve Costa e Silva, 2013). Hatta bu değerlendirme yollarına
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öğrenci verilerinin de eklenmesi (Dam, Janssen ve Van Driel, 2018) ile öğretmenler; öğrenme ve değişim gündemlerini belirleyerek, hem okulda hem de okul dışında kişisel,
sürekli, iş birliğine dayalı araştırmalara odaklanmaları gerektiğinin farkına varırlar(Day ve Sachs, 2004).
Öğretmenler ile iş birliğinde görevli olan hükümetler ve/veya gönüllü eğitim kurumları, öğretmenlerin yaşam boyu eğitim politikalarını gözden geçirmekle yükümlüdür (KeungHo ve HungYip, 2003). Çünkü mesleki gelişim faaliyetleri, öğretmenin
ihtiyaçları üstüne kurulur (İlğan, 2013). İşbirlikçi ve sürekli mesleki gelişim sayesinde;
öğretmenlerin tutum, inanç ve uygulamalarında olumlu gelişmeler yaşanır ve öğrenme çıktılarını sağlamada etkililik oluşur (Kirkwood ve Christie, 2006; Timperley ve
diğerleri, 2007). Fakat öğretmenler arasındaki kültürel faktörler, tüm öğretmenlerin
mesleki gelişim faaliyetlerine katılamaması ya da bu faaliyetlerde pasif olması, maddi
olanaksızlıklar yaşamaları, zaman ve ailevi nedenleri,iş yüklerinin fazlalığı, motivasyonlarınındüşüklüğü gibi kendilerinden kaynaklı (Herdeiro ve Costa e Silva, 2013;
KeungHo ve HungYip, 2003; King, 2014; Nabhani, Nicolas ve Bahous, 2014;Taştekin,
2018; Uştu, Taş ve Sever, 2016), yüksek statülü kurumlarda çalışma,uygulamalarda
yaşanılan tutarsızlıklar gibi hiyerarşi sistemi kaynaklı etkenlerin yanında (Bezzina ve
Camilleri 2001; Sobkin ve Adamchuk, 2015; Yaylacı, 2013), destek, rehberlik ve denetim konularında eksiklik gibi olumsuz okul kültürü ve sistem kaynaklınedenler öğretmenlerin mesleki gelişimlerini engellemektedir (Karataş, 2015; Korkmazgil, 2015).
Okul geliştirme programlarından sonra, eğitim sistemini geliştirme, iyileştirme ve
reform çabalarının merkezinde yer alan mesleki gelişim (ShohelveBanks, 2012), aslında, bir eğitim reformudur (Sykes, 1996). Türkiye’de ise eğitim reformuna yönelik
olarak, eğitim sisteminin temel bileşenleri üzerinde değişiklikler yapılmasının planlandığı “2023 Eğitim Vizyonu” hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu belge;
her gün gelişen ve değişen dünyadaki yeniliklere göre eğitim sistemimizi şekillendirmek, sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamak amacıyla yayınlanmıştır ve
bu belgede; okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim,
ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik
ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim, fen ve sosyal
bilimler liseleri, imam hatip ortaokulları ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim, hayat boyu öğrenme gibi başlıklara yer verilmiştir.Ayrıca bu belgede öğretmenin
yetiştirilmesine ayrı bir önem verilmiş, öğretmen “vizyonun ana aktörü” olarak düşünülmüş ve “başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimi” görülmüştür (URL-1, 2018).
Yapılan literatür taramasında; öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik inanç ve
tutumlarını (Korkmaz ve Sadık, 2011; Torff ve Sessions, 2008), mesleki gelişimlerinin
önündeki engelleri belirlemeye (Desimone, 2009; Ural ve Acar, 2012; Kale, 2011; Karataş, 2015; King, 2014; Yaylacı, 2013), mesleki gelişimle ilgili model oluşturmaya (Ekinci,
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2015; Elçiçek, 2016; Jao ve McDougall, 2015), dünya ülkeleri ile kıyaslamaya yönelik
çalışmaların yapıldığı görülmektedir (Elçiçek ve Yaşar, 2016). Fakat literatürde 2023
vizyon belgesindeki mesleki gelişim maddeleri hakkında, öğretmenlerin ne düşündüğünü belirlemeye yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu anlamda;
Ekim 2018 yılında yayınlanan, 2023 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan vizyon
belgesindeki mesleki gelişim maddeleri ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinin alınması,
mesleki gelişim çalışmalarının planlanması ve maddelerde gerekli düzenlemeler yapılması açısından önem arz etmektedir.Çünkü bakanlık tarafından, öğretmen görüşleri dikkate alınarak hazırlanmış mesleki gelişim çalışmaları, öğretmenlerin; yenilikleri
takip etmesine, araştırmasına, üretmesine,donanımlı bireyler olmasına yardımcı olacağı gibi, bu özellikteki öğretmenlerin çalıştıkları okulların ve sorumlulukları altındaki
öğrencilerinin de gelişmesine, dolayısıyla da ülkemizin eğitim alanında seviye atlamasına yardımcı olacaktır. Bu önemle araştırmada; öğretmenlerin 2023 eğitim vizyon
belgesinde yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili politikalar hakkında
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
1. Öğretmenlerin lisansüstü eğitim ile ilgili görüşleri nelerdir?
2. Öğretmenlerin kariyer basamak sisteminin getirilmesi ile ilgili görüş ve önerileri
nelerdir?
3. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için STK ve üniversiteler aracılığı ile yüz
yüze, örgün, uzaktan, açık öğretim sistemlerinin hayata geçirilmesi ile ilgili görüşleri
nelerdir?
4. Öğretmenlerin müfettişler tarafından değerlendirmesine yönelik görüşler ve
önerileri nelerdir?
5. Öğretmenlerin, kendilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak için yapılabilecek
çalışmalara yönelik önerileri nelerdir?
Yöntem
Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir özel durum çalışmasıdır. Özel durum
çalışması, güncel bir olgu, olay, durum, birey ve gruplar üzerinde odaklaşıp, derinlemesine inceleme fırsatı sağlar (Bassey, 1999; Stake, 1995; Yin, 1994: Akt. Ekiz, 2009). Bu
çalışmada 2023 yılına kadar tamamının hayata geçirilmesi planlanan vizyon belgesinde yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak; sınıf öğretmenlerinin
lisansüstü eğitim, kariyer basamak sistemi, STK ve üniversite iş birliği ile eğitim, müfettiş değerlendirmeleri hakkındaki düşünceleri üzerine yoğunlaşarak derinlemesine
bilgi elde edilmeye çalışılmıştır.
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Çalışma grubu
Araştırmaya 2018-19 eğitim-öğretim yılında Trabzon ilinde görev yapmakta olan
ve uygun durum örneklemesi yolu ile seçilen 20 sınıf öğretmeni katılmıştır. Okullarda matematik, Türkçe, Fen bilimleri, müzik, beden eğitimi ve oyun gibi birden fazla
derse giren ve bu derslerin her birinin alanındaki yenilikleri takip edip, sınıf ortamlarına yansıtmaları gereken sınıf öğretmenlerinin, daha fazla mesleki gelişime ihtiyaç
duydukları ve dolayısıyla mesleki gelişime daha çok zaman ayırmaları gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda mesleki gelişim ile ilgiliileriye yönelik atılacak adımlarda sınıf
öğretmenlerinden bu nedenlerden dolayı daha kapsamlı bilgi edinileceği düşünüldüğü için örneklem grubunun tamamı sınıf öğretmenlerinden seçilmiştir. Uygun durum
örneklemesi; araştırma yapılacak birey ya da grupların araştırma sürecine dahil edilmesinin daha kolay ya da bunlara daha kolay ulaşılabilir olmasıyla ilişkilidir (Ekiz,
2009). Araştırmaya hız kazandırmak ve öğretmenlere kolay ulaşabilmek adına uygun
durum örneklemesi seçilmiştir.
Tablo 1: Öğretmenlere Ait Kişisel Bilgiler
Öğretmenler

Cinsiyet

Kıdem (Yıl)

Branş

Eğitim Düzeyi

Ö1

K

21-25

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö2

K

6-10

Sınıf Öğretmeni

Y. Lisans

Ö3

K

6-10

Sınıf Öğretmeni

Y. Lisans

Ö4

K

11-15

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö5

K

0-5

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö6

K

16-20

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö7

E

21-25

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö8

E

31 üstü

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö9

E

31 üstü

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö10

E

16-20

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö11

E

16-20

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö12

K

11-15

Sınıf Öğretmeni

Y. Lisans

Ö13

E

16-20

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö14

K

21-25

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö15

E

11-15

Sınıf Öğretmeni

Y. Lisans.

Ö16

E

11-15

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö17

K

11-15

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö18

K

11-15

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö19

K

0-5

Sınıf Öğretmeni

Lisans

Ö20

E

6-10

Sınıf Öğretmeni

Y. Lisans
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin 9’u erkek 11’i kadındır. Öğretmenlerin hizmet
yılına bakıldığında 2’sinin 0-5, 3’ünün 6-10, 6’sının 11-15, 4’ünün 16-20, 3’ ünün 21-25
yıllık, 2’ sinin 31 yıl ve üstü tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Hepsi sınıf öğretmeni olan katılımcıların sadece 5’ inin yüksek lisans, geri kalan 15’ inin ise lisans
mezunu olduğu görülmektedir.
Veri toplama aracı
Mesleki gelişim ile ilgili öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla onlarla
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme; araştırmacının görüşme sorularını önceden hazırladığı, ancak görüşme sırasında araştırılan kişilere esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine, tartışılmasına
izin veren görüşme tekniğidir (Ekiz, 2009). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan vizyon belgesi, araştırmacılar tarafından okunmuş ve belgede yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik ifadeler çıkarılmıştır. Daha sonra literatür taraması
yapılmış, üzerinde çalışılmış maddeler çıkarıldıktan sonra maddelerle ilgili sorular
yazılmıştır. Yazılan bu sorular eğitim programları alanındaki bir akademisyenin görüşüne sunulmuş, alınan dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu düzenlenmiştir. Uygulamaya hazır hale gelen yarı yapılandırılmış görüşme formunun eksiklikleri olup olmadığını kontrol etmek amacıyla
üç sınıf öğretmeni ile pilot uygulama yapılmıştır. Herhangi bir eksikliğinin olmadığı
anlaşılan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik 4 soru; ikinci kısımda öğretmenlerin mesleki gelişimle ilgili
görüşlerini belirlemeye yönelik 6 soru olmak üzere toplam 10 soru bulunmaktadır.
Görüşme formunun ilk kısmında; cinsiyet, mezun oldukları üniversite, eğitim düzeyi,
çalışma yılı değişkenleri bulunmaktadır. İkinci kısmında ise; öğretmenlere lisansüstü eğitim getirilmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir, öğretmenlere kariyer basamak
sisteminin getirilmesine ilişkin görüş ve önerileriniz nelerdir, öğretmenlerin mesleki
gelişimleri için üniversite ve STK’larla işbirliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir, öğretmenlerin müfettişler tarafından değerlendirmeleri ile ilgili görüş ve önerileriniz
nelerdir ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili önerileriniz nelerdir? soruları
bulunmaktadır.
Veri toplama ve analiz süreçleri
Öğretmenlerin vizyon belgesinde bulunan mesleki gelişim ile ilgili bölümler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada tamamen gönüllülük
esasına dayalı olarak Trabzon ilinin farklı ilçelerinde farklı okullarda çalışmakta olan
20 öğretmen seçilmiştir. Derslerin aksatılmaması adına öğretmenlerin uygun olduğu
zamanlarda (okul çıkışı, teneffüs araları) görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler öğretmenlerin de kabulü ile ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerin uzunluğu 3 ile 10 dakika arasında değişmiş olup, tüm görüşmeler toplam 110 dakika sürmüş-
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tür. Ses kayıt cihazı ile kaydedilen görüşmeler bilgisayar ortamında yazıya aktarılmış,
aktarılan görüşmelerin çıktısı alındıktan sonra öğretmenlerin ekleme ve çıkarma
yapmaları için geri dağıtılmıştır. Öğretmenler tarafından yapılan ekleme ve çıkarma
işlemlerinden sonra elde edilen veriler içerik analizi aracılığı ile analiz edilmiştir. İçerik analizinin temelinde yapılan işlem; birbirine benzeyen verileri belli kavramlar ve
temalar çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun anlayabileceği şekilde
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Her bir araştırmacı tarafından veriler analiz edildikten sonra araştırmacılar arasındaki kodlamanın güvenirliği
Miles ve Huberman (1994) formülüyle hesaplanmıştır. Miles ve Huberman (1994)’ a
göre güvenirlik; ortak sonuçların, ortak sonuçlarla uymayan sonuçların toplamına bölünüp, yüz ile çarpılması sonucu elde edilir (Miles ve Huberman, 1994: 64). Güvenirlik
çalışması sonucu kodlama arasındaki uyumun %90 olduğu görülmüştür. Tablolar halinde temalaştırılarak sunulan verilere destek olması amacıyla öğretmenlerin görüşme
kayıtlarından her bir temada (olumlu, olumsuz, öneri) en fazla frekansa sahip kodlara yönelik doğrudan alıntılara yer verilmiştir.Araştırmanın geçerliliği; görüşme için
hazırlanan soruların dışında, araştırmacının görüşme esnasında gerekli gördüğünde
konu ile ilgili yeni sorular sorma, bilgi topladıktan sonra elde edilen bilgilerin teyidi
için araştırma alanına tekrar gidip ek bilgiler toplama yoluyla sağlanabilir (Yıldırım
ve Şimşek, 2013). Araştırmada da yarı yapılandırılmış görüşmeler sayesinde önceden
hazırlanmadığı halde, görüşme esnasında yeri geldiğinde konuyu derinleştirmek için
farklı sorular sorulmuştur. Ayrıca görüşmeler yazıya döküldükten sonra kayıt altına
alınan görüşmeler, öğretmenlere teyit ettirmek için geri verilmiş, görüşme esnasında
akıllarına gelmeyen düşüncelerini eklemelerine fırsat verilmiştir.
Bulgular ve Yorum
Araştırmanın bu bölümünde; öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik yüksek lisansa bakış açıları, kariyer basamaklarının getirilmesi hakkındaki görüşleri, STK ve
üniversiteler aracılığı ile verilecek eğitimlerin faydalılığını nasıl değerlendirdikleri,
müfettişlerin değerlendirmeleri ile ilgili görüşleri ve mesleki gelişime yönelik önerilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Birinci alt probleme ilişkin bulgular
Öğretmenlerin, “Öğretmenlere lisansüstü eğitim verilmesi ile ilgili görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar ve frekans dağılımları Tablo 2’de özetlenmiştir.
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Tablo 2: Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlere lisansüstü eğitim verilmesine yönelik
görüşleri
Temalar

Olumlu

Olumsuz

f

7

3

Kodlar

Öğretmenler

F

Mesleki gelişim için

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö10,
Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17,
Ö18, Ö20

15

Çocukları aktifleştirmek
başarıyı arttırmak için

Ö5, Ö7, Ö10

3

Yan dallarda geliştirmek için

Ö2, Ö5

2

Eğitim fakülteleri yetersiz
olduğu için

Ö11, Ö14

2

Kariyeri için

Ö10

1

Öğretmenlik alanda öğrenilir Ö8, Ö9

2

Yorumsuz

1

Ö19

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu yüksek lisansın mesleki gelişime olumlu yönde katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak toplam 26 görüş belirten
öğretmenlerden olumlu olacağını belirtenler, en fazla mesleki gelişim konusunda fayda sağlayacağını; olumsuz olacağını belirtenlerin çoğu ise öğretmenliğin alanda öğrenileceğini belirtmişlerdir.
Konu ile ilgili olumlu görüş belirten Ö15 kodlu öğretmen;
“Bence öğretmenler yüksek lisans yapmalıdırlar. Çünkü her geçen gün teknoloji ilerlemekte, bilgiler üretilmekte, bunlarla tanışan çağın çocukları farklılaşmakta ve biz öğretmenlerde o
çocuklarla muhatap olduğumuza göre onları yönlendirdiğimize göre bizim de yenilenmemiz
gerekmektedir. Atandığın yıllar ile geçen yıllar arasında okumamak, gelişmeleri takip etmemek,
seminer sempozyumlara katılmamak öğretmeni geliştirmeyeceği için bu fırsat zorunlu yüksek
lisansla olabilir. Fakat yüksek lisansın da herkese yaptırmış olmak için yaptırılmaması önemli. Formasyon tarzı olursa herkesin belgesi olsun her öğretmen diploma sahibi olsun tarzında
değil hak eden bitirtilmeli hak etmeyen bitiremeyen öğretmene bakanlık tarafından yaptırımlar
uygulanmalı ki anlamı olsun.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.
Ö8 kodlu öğretmen ise;
“Gereksiz. Çünkü öğretmenlik okuma ile değil alanda öğrenilir. Sahaya çıkacaksın yaşayacaksın orda öğreneceksin yoksa istersen 1000 sene oku o çok fark etmez. Lisansüstü eğitime
gerek yok.” diyerek olumsuz yönde görüş belirtmiştir.
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İkinci alt probleme ilişkin bulgular
Öğretmenlerin “Öğretmenlere kariyer basamak sisteminin getirilmesi ile ilgili
görüş ve önerileriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar ve yanıtların frekansları
Tablo 3’ te gösterilmiştir.
Tablo 3: Sınıf öğretmenlerinin kariyer basamakları ile ilgili görüş ve önerileri
Kategori

Olumlu

Olumsuz

Öneriler

f

12

8

12

Kodlar

Öğretmenler

F

Motive olmak için

Ö7, Ö15, Ö16, Ö17

4

Öğretmen aynı pozisyonda kalmaması
için

Ö8, Ö9

2

Akran eğitimi için

Ö15

1

Öğretmenin gelişimini destek için

Ö2

1

Yararlı olacağı için

Ö18

1

Performansını artıracağı için

Ö19

1

Kendilerini yenilemeleri için

Ö20

1

Öğretmenler arası rekabeti artırır

Ö5

1

Ürün odaklı olmalıdır.

Ö2, Ö10, Ö11, Ö15,
Ö16, Ö17

6

Öğretmen ilişkileri bozulur

Ö1, Ö5, Ö6, Ö12, 13

5

Öğretmenler arası ayrım yapılmaz

Ö4, Ö13

2

Adaletli davranılamayacağı için

Ö11, Ö12

2

Sınıfta hepsi aynı işi yapıyor

Ö1, Ö3

2

Daha önce başarısız olunduğu için

Ö12

1

Öğretmenler kendini düşündüğü için

Ö4

1

Sınavla belirlememelidir.

Ö2, Ö7, Ö9, Ö14, Ö15

5

Kıdeme göre verilmelidir.

Ö7, Ö8, Ö9

3

Katıldığı hizmet içi eğitim, seminer, sempozyum, çalıştay değerlendirmede etkili
olmalıdır.

Ö10, Ö15

Yüksek lisans yapana verilmelidir.

Ö10, Ö14

2

Maddi teşvikler verilmelidir.

Ö7, Ö15

2

Çok dil bilenlere verilmelidir.

Ö10

1

Katılımlara kolaylık sağlamalıdır.

Ö15

1

2

Öğretmenlerin 8’i kariyer sistemine olumsuz baktığını ifade ederken, 12’si olumlu
baktığını ifade etmiştir. Katılımcı öğretmenler kariyer basamakları sistemi uygulaması ile ilgili olumlu ve olumsuz toplam 25 görüş belirtmişlerdir. Uygulamanın olumlu
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olacağını belirten öğretmenlerden 4’ü öğretmeni motive etmek açısından olumlu olacağını belirtirken, uygulamaya olumsuz bakanların 5’ inin öğretmenler arası ilişkileri
bozacağını belirtmişlerdir.
Kariyer sisteminin uygulamaya konulması gerektiğini düşünen öğretmenlerden
6’sı ürün odaklı olması gerektiğini 5’i bu sistemin sınavla belirlenmemesini, objektif
değerlendirilmesini, 3’ ü kıdeme göre verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Konuyla ilgili olumlu görüşe sahip Ö16 kodlu öğretmen;
“Öğretmenleri teşvik edici bir çalışma olur. Aynı zamanda öğretmenlerin kendini
yenilemesine faydalı olacaktır. Öğretmen olarak başladım, öğretmen olarak kalacağım
düşüncesinden öğretmenler çıkar. Dolayısıyla öğretmenin gayreti de artacaktır.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.
Ö6 kodlu öğretmen;
“O bir kere denendi galiba ben onu 1 yılla kaçırmıştım. Kendim için karşılaştırarak söylüyorum tamamen geyiği yapıldı uzman olanların uzman olmayanlara bakış açısı hava atma
düşün bütün öğretmenler yapıyor bunu. Öğretmenler odasında yani karşılaştırıyorsun uzman
olan olmayan diye. Arada fark yokken kâğıt üstünde de olmaması lazım bunun da tamamen
faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen vicdan işi. Öğretmenler arasında sıkıntı
çıkıyor, gelmemeli.” şeklinde olumsuz yönde görüş ifade etmiştir.
Konuyla ilgili olarak Ö18 kodlu öğretmen;
“Kariyer basamaklarında ilerleme fırsatı eğer ki hakkıyla yapılabilecekse güzel bir gelişme.
En azından kişinin yaptığı çalışmanın karşılığında elde edeceği bir sonuç olur.” Ö7 kodlu
öğretmen; “Kariyer basamaklandırma sistemi aslında sınavla değil de kıdemle olsa daha iyi
olur. O şekilde olursa getirilsin. Sınavla yaparsan bu işi vatandaş işi bırakacak sınava çalışacak
sınavla birlikte kariyer sahibi olacak ama meslek sahibi mesleğe yıllarını vermiş, burada genç
öğretmenler daha avantajlı olur sınava çalışma olayları kavrama yönünden ama eğer kıdeme
göre olursa olabilir illa olacak demiyorum yani zorunlu değil. Öğretmeni onure eder.” diyerek
görüşlerini belirtmişlerdir.
Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular
Öğretmenlerin, “Öğretmenlerin mesleki gelişimi için STK ve üniversiteler ile iş
birliği yapılması ile ilgili görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar ve yanıtların sıklıkları Tablo 4’de gösterilmiştir.
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Tablo 4: Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için STK ve Üniversiteler ile iş birliği
yapılması ile ilgili görüş ve önerileri
Kategori
Kişiye
Yönelik

Eğitime
Yönelik

Kurumlara
Yönelik

f

11

13

4

Kodlar

Öğretmenler

F

İhtiyaca yönelik olmalı.

Ö1, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö13,
Ö15

7

Gönüllülük ilkesi olmalı.

Ö3, Ö6, Ö7, Ö12

4

Mesleki gelişimini desteklemeli.

Ö18, Ö19

2

Planlı olması gerekir.

Ö3, Ö13, Ö16, Ö19

4

Zamanlaması iyi yapılmalı.

Ö5, Ö9, Ö13, Ö15

4

Öğrenciler de sürece katılmalı.

Ö2, Ö4, Ö17

3

Uzaktan olmamalı.

Ö11, Ö12, Ö15

3

Yapılacak yer uygun olmalı.

Ö9, Ö13

2

Üniversite destekli olmalı.

Ö5, Ö10, Ö15

3

Farklı alan ve farklı kurumlarla iş
birliği olmalı.

Ö20

1

Öğretmenlerin tamamı mesleki gelişim için STK ile üniversite iş birliğini olumlu bulmuşlar ve bu uygulamanın nasıl olması gerektiğine yönelik kişisel, eğitim ve
kurumlar başlığı altında çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilerin çoğunluğunu verilen eğitimlere yönelik olduğu (13) ve bu eğitimlerin planlı ve zamanlı olması
gerektiğini belirtmişlerdir. Kişisel açıdan (11) başlığı altında ise en çok öğretmenlerin
ihtiyacına yönelik olması gerektiği (7) kurumlar açısından (4) ise en çok üniversite
destekli (3) olması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır.
Konu ile ilgili olarak Ö9 kodlu öğretmen;
“Yani illa ki faydası da olur ama öğretmenlerin zaten yanlış olan tarafı şu: öğretmenleri mesela meslek ve gelişimlerle ilgili öğretmen muhakkak bilgilendirilmeli ama müsait zamanlarda
müsait yerlerde yapılması lazım. Okuldan sonra yapılacak olan bir kursun çok faydalı olacağına inanmam. Tabi bunların da illaki faydası olur ama. Zamanın ayarlanması sistemde yapılan
değişikliklerin öğretmenlere bildirilmesi ama zamanın müsait olması. Öğretmen dersten sonra
biraz zoraki gibi bir şey olur.” diyerek görüşlerini ifade etmiştir.
Ö17 kodlu öğretmen görüşlerini; “Öğretmenlik sürekli gelişme ve değişime açık
bir meslek olduğu için bu imkanların verilmesi bence iyi. Mesleği durağanlıktan kurtarmak
için öğretmenlerin tercih edeceği bir yöntem fakat öğrencilerin de sürece katılması iyi olur.”
diyerek belirtmiştir.
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Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular
Öğretmenlerin “Öğretmenlerin müfettişler tarafından değerlendirilmesi ile ilgili
görüş ve önerileriniz nelerdir” sorusuna verdikleri yanıtlar ve frekansları tablo 6’ da
gösterilmiştir.
Tablo 5: Öğretmenlerin müfettişler tarafından değerlendirmesine yönelik görüşler
ve önerileri
Kategori

f

Kodlar

Öğretmenler

Olumlu

4

Eksiklerini tamamlama
açısından.

Ö5, Ö10, Ö11, Ö15

4

Öğretmeni geriyor.

Ö1, Ö2, Ö3, Ö6, Ö7, Ö12,
Ö13, Ö16

8

Öğretmenin eksikliğine yönelik
dönüt vermiyor.

Ö4, Ö7, Ö8, Ö17

4

Tek derslik değerlendirme doğru
olmadığı için.

Ö8, Ö9, Ö18, Ö20

4

Öğretmen kendini yetiştirmişse
değerlendirme gerekmez.

Ö14

1

Tek müfettişin değerlendirmesi
sağlıklı olmaz.

Ö19

1

Müfettiş uzun süre gözlemeli,
eksikliğe dönüt vermeli.

Ö5, Ö10, Ö11, Ö15, Ö17,
Ö18, Ö20

7

Okul müdürü değerlendirebilir.

Ö1, Ö2, Ö6, Ö16

4

Öğretmeni arkadaşı
değerlendirmeli.

Ö10, Ö13, Ö14, Ö15

4

Nesnel değerlendirme araçları
kullanılmalı.

Ö3, Ö15, Ö16, Ö17

4

Herkes kendini nesnel
değerlendirebilir.

Ö1, Ö3, Ö4

3

Ürün odaklı olmalı.

Ö7

1

Değerlendirme farklı alanlarda
yapılmalı.

Ö19

1

Olumsuz

Değerlendirme
Sistemine Yönelik
Öneriler

16

20

f

Öğretmenlerden 16’sı mesleki gelişimde müfettişlerin değerlendirmesinin olumsuz olacağını, 4’ü olumlu olacağı yönünde görüş belirttiği ortaya çıkmıştır. Olumsuz
olacağını değerlendiren öğretmenlerin 8’i öğretmenleri gerdiklerini, 4’ ü tek derslik
değerlendirmenin doğru bir uygulama olmadığını belirtmişlerdir. Olumlu bulanların
4’ü de kendi eksikliklerini tamamlamaları için dönütler sağlamaları olduğunu belirtmişlerdir.
Konu ile ilgili olarak Ö13 kodlu öğretmen;
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“Ülkemizde amacına uygun yürütülmüyor müfettişler kendilerini amir olarak görüyorlar. Öğretmenler de o yüzden üzerinde baskı hissediyorlar burada amaç öğretmenlerin eksiklerini geliştirmek değil müfettişler kendilerini onların amiri pozisyonuna
getirip ezmeye çalıştıkları için öğretmenler üzerinde baskı oluşturuyor bu da onlara hiçbir fayda sağlamıyor. Aksine öğretmenleri kötü etkiliyor. Öğretmene arkadaşı faydası olur öğretmen
arkadaşı olumlu kendini geliştirecek eleştirilerde bulunacaksa etkisi olur.” diye ifade etmiştir.
Ö18 kodlu öğretmen; “Müfettişlerin olaya dahil olması öğretmenlerin eksiklerini gidermek için iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi eğitim denetmeni bunlar. Öğretmenin eğitim materyallerini ne kadar kullandığını eksik yönlerini artıya taşımada takip konusunda, öğretmenleri motive ve öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri açısından önemli görüyorum.” diyerek
görüşlerini belirtmiştir.
Tablo 6’ya göre, öğretmenlerden 7’ si değerlendirmenin yine müfettiş tarafından
fakat uzun süreli gözlemler yolu ile yapılması gerektiği yönünde, 4’ünün öğretmen
arkadaşı tarafından değerlendirilmesi gerektiği, 4’ ünün ise nesnel değerlendirme
araçları ile yapılması gerektiği yönünde öneride bulunduğu görülmüştür.
Konu ile ilgili olarak Ö12 kodlu öğretmen;
“Ben Van’da ve Bayburt’ta müdür yetkili görev yaptığım zaman müfettiş geliyordu çok da
güzel oluyordu. Orada beni idari olarak teftiş ediyorlardı. Güzel de bir kâğıt gönderiyorlardı
dönüt olarak. Ondan da faydalanıyordum. Çok güzel bir şey. Gelsin moral bozmadan çocukların da moralini bozmadan fikirlerini aktarsın. Çok güzel bir olay bence. Girmeli müfettişlik
sistemi. Müfettiş gelsin. Biz ondan çekinmeyelim o da bizim üstümüzdeki gibi davranmasın
gelsin sohbet etsin bize bilgilerini aktarsın sonuçta bizden daha tecrübeli daha eğitimli bir insan. Aktarsın bilgilerini biz de faydalanalım.” şeklinde görüşlerini paylaşmıştır.
Beşinci alt probleme ilişkin bulgular
Öğretmenlerin “Öğretmenlerin mesleki gelişimi için daha neler yapılabilir, konu
ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar ve sıklıkları Tablo 6’ da gösterilmiştir.
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Tablo 6: Öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik önerileri
Kategori

f

Kodlar

Öğretmenler

f

Hizmet
Öncesi

3

Uygulama ağırlıklı olmalı.

Ö13, Ö19, Ö20

3

Uygun şartlar sağlanmalı.

Ö1, Ö2,Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö9,
Ö10,Ö12, Ö18

10

İhtiyaçlarına yönelik olmalı.

Ö12, Ö13, Ö15, Ö16, Ö18

5

Sempozyumlara, çalıştaylara ve
eğitim kamplarına katılmalı.

Ö8, Ö9, Ö11, Ö15

Öğretmenlere teşvik verilmeli.

Ö8, Ö11, Ö12, Ö16

Eğitim dergileri, kitapları
okumalı.

Ö4, Ö14, Ö15

Akran eğitimi yapılmalı.

Ö5, Ö15, Ö17

3

Üniversitelerle iş birliği olmalı.

Ö3, Ö20

2

Öğretmen ağları kullanılmalı.

Ö4, Ö15

2

Lisansüstü eğitim verilmeli.

Ö4, Ö13

2

Öğretmenler araştırma yapmalı.

Ö14

1

Zümre toplantıları yapılmalı.

Ö5

1

Hizmet İçi

17

4
4
3

Öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik önerilerinin hizmet öncesi (3) ve hizmet
içi alanlarda (17) toplandığı görülmektedir. Öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerinin
37’sinin hizmet içi eğitime, 3’ünün ise hizmet öncesine yönelik olduğu görülmektedir.
Önerilerden hizmet içine yönelik olanların 10’u uygun şartlarda gerçekleşmesi gerektiği yönünde; hizmet öncesine yönelik tüm önerilerin uygulamaya yönelik olması gerektiği, yönünde önerilerde bulunmuşlardır.
Konuya ilişkin Ö1 kodlu öğretmen görüşlerini;
“Valla hocam ben en çok ders esnasında değil yaz tatillerinde bazen kurslar açılıyor. Mesela
engelli çocuklar eğitimi için, eğitim psikolojisi, iletişim şu bu onlar verilsin ben de gidip alayım.
Bunu ders zamanında değil, ders dışı zamanda alayım. Bir saat 2 saat değil sene içine yayılmış,
üniversitelerdeki ders gibi adam gibi bir dönem ders anlatıyor. Ben de onu bir dönem alayım.
Dersimi bırakıp da gidip almayayım.” diyerek ifade etmiştir.
Ö20 kodlu öğretmen; “Öğretmenlerin mesleki gelişimi için hizmet öncesi eğitimde
uygulama ağırlıklı eğitimin verilmesi gerekiyor. İşe başlama ve hizmet içi eğitimleri de
üniversiteler eşliğinde yürütülerek, bilgi beceri paylaşımı yapılarak sürekli eğitim bir
kriter haline getirilmelidir. Böylelikle sürekli gelişen bir öğretmen profili ortaya çıkar ve bu da
eğitim siteminde bir kültür oluşturabilir.” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.
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Tartışma ve Sonuç
Öğretmenlerin 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan mesleki gelişim ile ilgili
maddeler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda;
öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu, kariyer basamak sistemi, STK ile üniversitelerin iş birliğinde mesleki gelişim uygulamaları yapılmasını olumlu karşılarken,
kendilerini müfettişlerin değerlendirmelerine olumlu bakmadıkları anlaşılmıştır. Öğretmenler, mesleki gelişimleri için uygun şartlar (zaman, ortam, uzman, teşvik vb) sağlanması halinde düzenlenecek hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimlerine yardımcı
olunabileceğini önermişlerdir.
Avrupa ülkeleri arasında yer alan on yedi Avrupa ülkesinde öğretmenlerin en az
yüksek lisans düzeyinde eğitim almaları gereklidir (Eurydice, 2015). Benzer biçimde
Finlandiya ve Singapur’da yüksek lisans eğitimi zorunlu tutulmaktadır (Ostinelli,
2009; Taştekin, 2018). 2023 vizyon belgesinde de yüksek lisans eğitiminin öğretmenlere zorunlu tutulacağından bahsedilmektedir (URL-1, 2018). Öğretmenler bu uygulamanın kendilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı için olumlu bir uygulama
olacağını belirtmişlerdir. Lisansüstü eğitim hem mesleki hem de akademik kariyer
anlamında öğretmenlere katkı sağlaması (Sayın, 2005) hem de öğretmenlerin kendi
alanlarına yönelik derinlemesine çalışma yapma imkânı vererek üst düzey bilgi ve
beceriler kazandırması (Çakar, 1997) açısından, lisansüstü eğitime olumlu bakan öğretmenlerin mesleki yönden kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayabilir. Nitekim
Baş (2013) çalışmasında, öğretmenlerin lisansüstü eğitimin mesleki gelişimlerine katkı
sağlamasının yanında okul çevresi ve Milli Eğitim’de saygınlık kazandıracağını; okul
yöneticisi olmada, yurt dışı görevler almada, üst düzey görevlere gelmede ve müfettiş
olmada kendilerine fayda sağlayacağını ifade ettiklerini ve bu nedenlerle lisansüstü
eğitimi almak istediklerini belirtmiştir. Alabaş, Kamer ve Polat (2012) yaptıkları araştırmada ise öğretmenlerin üniversitelerde akademisyen olmak için lisansüstü eğitimi
istedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak öğretmenlerin yapılan araştırmalarda; çalıştıkları
okul tarafından ders saatlerinin lisansüstü eğitime göre ayarlanmaması, lisansüstü
derslerin yoğunluğu, lisansüstü eğitim alanların süreci yıpratıcı ve yoğun olarak ifade
etmeleri, istedikleri programlarda açılmamış olması, üniversitelerdeki danışmanlardan yeterli destek alamamaları gibi olumsuzluklar yaşadıkları anlaşılmıştır (Oluk ve
Çolak, 2005; Toprak ve Taşğın, 2017). Yaşanılan olumsuzlukların öğretmen, okul idaresi ve akademisyenler ve programlardan kaynaklı olduğu görülmektedir. Esas amacı
bilgiyi üreten, aktaran ve eleştirel düşünme biçimiyle problem çözebilen birey yetiştirmek olan lisansüstü eğitimle (Alhas, 2006) daha nitelikli öğretmenler yetiştirilmek isteniyorsa lisansüstü eğitim yapmada karşılaşılan engelleri ve yaşanan olumsuzlukları
gözden geçirerek bir planlama yapılmasının daha yararlı olacağı söylenebilir.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İlk kez 2005 yılında yürürlüğe konulan ancak
daha sonra uygulamadan kaldırılan kariyer sistemine yönelik öğretmenler tarafından
farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin kariyer sis-
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teminin uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunların olduğuna işaret etmektedir.
Örneğin kariyer sistemine olumsuz bakan öğretmenler; kariyer sisteminin çalışma barışını zedeleyeceğini ve eğitim kurumlarında kutuplaşmaya yol açacağını (Bakioğlu ve
Can, 2009), kariyerden doğan ücret farkının öğretmenler arasındaki ilişkiyi olumsuz
etkileyeceğini (Urfalı, 2008) belirtmişlerdir. Kariyer sistemine olumlu bakan öğretmenler ise kariyer uygulamasını kişisel gelişim açısından yararlı gördükleri (Deniz, 2009),
olumlu bir uygulama olarak değerlendirdikleri (Boydak-Ozan ve Kaya, 2009; Dağlı, 2007), kariyer uygulamasını destekledikleri (Kocakaya, 2006) ve kariyer yapmak
istediklerini (Yeşilkaya, 2007) belirtmişlerdir. Bunun yanında öğretmenler, kariyer
basamaklarında uygulanan yükselme sınavı sistemine yönelik olumsuz bir yaklaşım
içinde oldukları anlaşılmaktadır (Laçin 2006; Taşkaya, 2007; Turan, 2007; Urfalı, 2008).
Öğretmenler, kariyer sisteminin performansa dayalı olarak belirlenmesini (Kocakaya,
2006), kıdem, hizmet içi eğitim ve etkinliklerinin kriter olarak alınmasını (Urfalı, 2008),
eğitim düzeyleri ile bilimsel ve sosyal etkinlilere katılımın performanslarını artırıcı kriterler olmasını (Laçin, 2006; Artan, 2007), eğitim ve etkinliklerinin kariyer basamaklarında yükselme ölçütü olarak alınmasını (Taşkaya, 2007) önermişlerdir. Bu çalışmada
da öğretmenlerin kariyer sistemini genel olarak olumlu değerlendirirken bir kısmının
da olumsuz bir tutum gösterdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin daha önceki kariyer sistemi uygulamasından kaynaklanan bir kafa karışıklığı içinde oldukları anlaşılmaktadır. Avrupa Komisyonu Raporuna göre, iyi tasarlanmış ve kapsamlı erken kariyer destek programları, öğretmenlik mesleğinin çekiciliğini artırma ve öğretmenleri
meslekte tutmanın en iyi yolu olarak görülmektedir (EuropeanCommission, 2013). Diğer yandan, öğretmene kariyer yapma olanaklarının sağlanması öğretmenleri psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden olumlu etkileyeceği ileri sürülmektedir (Altunışık,
2010). Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 eğitim vizyonu ile uygulanması yeniden gündeme gelen kariyer sisteminin öğretmenlere çok iyi anlatılması, kariyer sisteminin uygulanma ilkelerinin belirlenmesinde öğretmenlerin çekingelerinin
ve önerilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bunun yanında, kariyer sisteminin
uygulamaya konulmasında ürün odaklı olma, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılım,
lisansüstü eğitim gibi ölçülebilir somut uygulamaların dikkate alınasının öğretmenler
açısından daha objektif ve motive edici olacağı söylenebilir.
Öğretmenler STK ile üniversite ortaklığında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine
katkı sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Daha önce öğretmenlerin mesleki gelişimleri
için üniversitelerle yapılan iş birliğinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu
yansıdığı görülmüştür (Betlem, Clary ve Jones, 2018; Ekinci, 2015; Elçiçek, 2016). Bilim
ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, eğitim alanındaki yenilikleri ve uygulamaları yeni
öğretim yöntem ve tekniklerini yakından takip edip, bu gelişmeleri sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtmak isteyen öğretmenlerin (Özdemir, 2016), bilginin
üretildiği kurumlar olan üniversiteler aracılığı ile bu eksikliklerini giderebileceklerini
düşünmeleri üniversitelerle iş birliğine olumlu bakmalarının nedeni olabilir. Mesleki gelişimleri için yeterli maddi destek sağlanmadığını düşünen bu öğretmenlerin
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(KeungHo ve HungYip, 2003; Uştu, Taş ve Sever, 2016), yurt dışında ihtiyaç hissettikleri alanlarda aldıkları kursların STK tarafından finanse edilmesi (Elçiçek ve Yaşar,
2016), ülkemizde sadece kendilerine aidiyet duyguları kazandırma noktasında katkı
sağlayan STK’nın (Akcan, Polat ve Ölçüm, 2017), finans sağlama aşamasında kendilerine yardımcı olabileceklerini düşünmeleri de mesleki gelişimlerinde STK’nın gerekli
olduğunu düşünmelerinin nedeni olabilir. Fakat öğretmenler bu uygulamanın tamamen başarılı olabilmesi için verilen eğitimlerin iyi planlanması gerektiğini önermişlerdir. Öğretmenlerin bu önerileri, daha önce verilen hizmet içi eğitimlerin öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik olmayıp zorunlu olması, eğitimlerin birbirinin tekrarı olması,
öğretmenlere bütçe verilmemesi ya da ödemelerin yetersiz olması gibi nedenlerden
kaynaklanıyor olabilir (Ekinci, 2015; Elçiçek, 2016; Elçiçek ve Yaşar, 2016; Uştu, Taş ve
Sever, 2016).
Müfettiş, çalışanların bulunduğu ortama oryantasyonunu sağlamak, kendisini
fark etmesine, kabullenmesine, problemlerini çözmesine, eksikliklerini tamamlamasına, moralinin artmasına, güdülenmesine, başarısının artmasına yardımcı olmak
için denetim yapar (Taymaz, 2013). Öğretmenler arasında, müfettişlere karşı olumlu
tutuma sahip öğretmenlerin olduğunu gösteren araştırmalar yanında (Aslanargun
ve Tarku, 2014; Demirtaş ve Ersözlü, 2007; Erdem ve Eroğlu, 2012), müfettişler karşı olumsuz tutuma sahip araştırmaların da olduğu görülmektedir. Memduhoğlu’nun
(2012) araştırmasına göre, öğretmenlerin öğretim sürecinin değerlendirilmesinden çok
biçimsel teftişe yoğunlaşmaları nedeniyle olumsuz tutuma sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Teftiş sürecinin sağlıklı yürümediğini ve teftişler arasında farklılıklar yaşandığını düşünen öğretmenler (Kavas, 2005), müfettişleri kendilerine rehber olarak görmemekte, eksikliklerini tamamlama, yanlışlarını düzeltme konusunda müfettişlerden
yeterince yararlanamadıklarını düşünmektedirler (Şahin, 2017). Araştırmalar müfettişlerin öğretmenlere yönelik rehberlik çalışmalarını istenilen düzeyde yapmadıklarını
göstermektedir (Kavas, 2005; Akbaba-Altun ve Memişoğlu, 2010; Arslantaş, 2007; Karabulut, 2006). Bu araştırmada öğretmenler teftişin öğretmeni germesi, müfettişlerin
öğretmenin eksikliğine yönelik dönüt vermemesi, değerlendirmenin bir ders saatinde
yapılması, müfettişin değerlendirmesinin sağlıklı olmayacağı ve kendini yetiştiren bir
öğretmenin değerlendirmesini gerekmediğini ileri sürerek müfettişlerin öğretmenleri
değerlendirmesine olumsuz bakmışlardır. Yine bu araştırmada öğretmenler değerlendirme sistemi ile ilgili okul müdürünün öğretmenlerin değerlendirilmesi, herkesin
kendini değerlendirmesi, nesnel değerlendirme araçlarının kullanılması, müfettişlerin
uzun süreli gözlem yapmaları ve eksikliğe yönelik dönüt vermeleri ve ürün odaklı
olması önerilerinde bulunmuşlardır. Teftiş sisteminin önemli boyutlarından biri de
mesleki yardım ve rehberliktir (Arslantaş, 2007). Araştırmalarda öğretmenler müfettişlerin genel olarak kendilerine yeter düzeyde rehberlik yapmadıklarında yakındıkları
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 2023 vizyon belgesinde ifade edildiği gibi müfettişlerin
mesleki yardım ve rehberlik rollerini öne çıkaracak bir teftiş sisteminin düzenlenmesi,
öğretmen ve müfettişler arasındaki etkileşimi artıracağı, bunun sonucu olarak öğret-
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menlerin müfettişlere karşı olumsuz tutumlarını ortadan kaldıracağı söylenebilir. Bu
yönde yapılacak bir düzenleme ile teftiş sistemi öğretmeni mesleki açıdan geliştirmede de önemli bir rol üstleneceği söylenebilir.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin hizmet içi eğitimler yoluyla olması gerektiğini ifade etmeleri, Little’ın (1993) çalışmasında ulaştığı sonuçla örtüşmektedir. Öğretmen eğitiminde etkili olan hizmet içi eğitim (Wenglinsky, 2000), Akçay-Kızılkaya’nın
(2012) çalışmasında da kurslar ve çalıştaylar öğretmenlerin mesleki gelişim için tercih ettiği yöntemler arasında yer almıştır. Uştu, Taş ve Sever, (2016) ise öğretmenlerin kurslar ve çalıştaylara katılmalarının yanında, alanıyla ilgili yayınları okuyarak,
deneyimlerden yararlanarak; eylem araştırmaları yaparak (Guskey, 2000), kendi kendilerini yetiştirebilecekleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, öğretmenlerin mesleki
gelişimleri için öğretmenlerle bir araya gelerek araştırmalar yapma (Barber, Chijoke
ve Mourshed, 2010), çevrim içi öğrenme toplulukları oluşturma (Bell, 2005), okul temelli mesleki gelişime katılma (Livingston, 2012; Nabhani, Bahous ve Hamdan, 2012),
yönetici düşüncelerine önem verme (Nabhani, Nicolas ve Bahous, 2014) gibi okulda
çalışanlarla etkileşerek kendilerini geliştirebileceklerine sonucuna ulaşılmıştır. Bu
araştırmada hizmet içi eğitimin öğretmenler tarafından tercih edilme nedeni, hizmet
içi eğitimin kendilerine herhangi bir iş yükü ve maliyet getirmiyor olmasından kaynaklanabilir. Diğer bir ifadeyle, hizmet içi eğitimin planlaması (amaç, hedef kitle, verecek kişi, ortam) ve uygulamasının merkezi ya da mahalli idareler tarafından yapılması
öğretmenler için bir tercih nedeni olabilir. Katılımcı öğretmenler hizmet içi eğitim/
mesleki gelişimleri için uygun şartların sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu görüşte olmalarının nedeni daha önce katıldıkları hizmet içi kursların ihtiyaçlarına yönelik olmaması, hizmet içi eğitimin yer ve zamanının öğretmenlere göre ayarlanmaması,
eğitimlerin alanında uzman olmayan kişiler tarafından verilmesi, mekanların yetersiz
olması (ısınma, ortamın büyüklüğü, havalandırma vb.), öğretmenlere katılımları için
teşvik verilmemesi (Ekinci, 2015; Elçiçek ve Yaşar, 2016; Livingston, 2012; Nabhani,
Nicolas ve Bahous, 2014; Uçar ve İpek, 2006; Ulus, 2009; Ülker, 2009) nedeniyle uygun
şartların sağlanmasını istiyor olabilirler.
Öneriler
1. Lisansüstü eğitime olumlu bakan öğretmenlerin, lisansüstü programlara devamı konusunda sıkıntılar yaşandığı daha önce yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması
gereklidir
2. Daha önce uygulanan ve öğretmenler tarafından genel olarak benimsenmeyen
kariyer basamak sisteminin düzenlenmesinde öğretmenlerin performansına dayalı
somut ölçütler geliştirilmesi, öğretmenlerin kariyer sistemine daha olumlu bakmasını
sağlayabilir.
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3. STK ve üniversiteler tarafından düzenlenecek eğitimlerin yüz yüze düzenlenmesi mesleki gelişimi daha etkili hale getirecektir.
4. Öğretmenlerin müfettiş değerlendirmelerine yönelik olumsuz tutumlarının nedenleri araştırmalı ve bu olumsuz tutumları ortadan kaldıracak çalışmalar yapılmalıdır.
5. Hizmet içi eğitim ihtiyacı öğretmenlerin görüşleri alınarak belirlenmeli, hizmet
içi eğitim verilecek ortamlar iyi düzenlenmelidir.
6. Vizyon belgesinde yer alan tüm mesleki gelişim maddelerini kapsayan anket,
ölçek geliştirilerek, daha çok öğretmene erişilebilir ve öğretmenlerin belge hakkındaki
genel görüşleri nicel yollarla belirlenebilir.
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