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Editörden: İkinci Sayı Hakkında 

Merhaba Sevgili EPASAD Okurları, 
 

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi’ (EPASAD) nin  ikinci 
sayısını siz değerli okurlarımızın ilgisine sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Dergimizin 
Ekim 2006’da yayımlanan ilk sayısından beri akademi ve eğitim çevrelerinden pek çok mesaj 
almıs bulunuyoruz. Çoğunlukla teşekkür, başarı dilekleri, yapıcı ve olumlu eleştiriler ve makale 
yayım başvuruları hakkında sorular içeren bu mesajlar bizler için motive edici ve yol gösterici 
rol oynamaktadır. Aynı zamanda, dergimizin gerekliliğini ve hedeflerini de desteklemektedir. 
Göstermiş olduğunuz bu yoğun ilgiden ve fikir paylaşımından dolayı teşekkür ederiz. 

 
Dergimizin ikinci sayısında iki tane bilimsel araştırma makalesine yer verdik. Bunlardan 

ilki, Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu tarafından yazılmış olan, 
“İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi” adlı çalışmadır. 
Bu araştırmada, Bursa ilinde bulunan bir ilköğretim okulunun stratejik planlama sürecinde, 
içinde bulunduğu çevrenin ve örgütün, güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlar ve tehditler yönünden 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında SWOT analizi kullanılarak, öğrenci, 
öğretmen, yönetici ve velilerin görüşleri şaptanmış ve ikinci aşamada da çıkan sonuçlar 
doğrultusunda bu okulun 5 yıllık stratejik planı yapılmıştır. İkinci makale ise, İnönü 
Üniversitesi’nden Dr. Hasan Demirtaş ve Niyazi Özer tarafından kaleme alınmış “Öğretmen 
Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi” isimli 
çalışmadır. Öğretmen adaylarının zaman yönetimi puanları ile akademik başarıları arasında 
olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, kız öğrencilerin genel olarak 
erkek öğrencilere göre zamanı daha iyi yönettikleri ve bunun sonucunda akademik olarak da 
daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.  
  

Değerli Dostlar, 
 

Tüm dünya ülkeleri, yasamakta olduğumuz ve hızlı bir değişim içinde olan bilgi 
toplumunda ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel rekabette, eğitim sistemlerini bu 
değişimlere uyarlamak için yeni arayışlar içine girmişlerdir. Burada başarının yolu geleceğe 
yönelik etkili eğitim politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinden, planlanmasından, 
uygulanmasından ve değerlendirilmesinden geçmektedir. Şüphesiz ki, bu süreçte eğitim 
örgütlerini veya organizasyonlarını oluşturan birey veya grupların görüşleri, diyalogları, ortak 
çalışmaları ve etkin katılımlarının rolü büyüktür. EPASAD, bu yönde yapılan çalışmaların 
paylaşımı için kurulmuş bir platformdur. Onun verimli olması ve sürekli kalması da sizlerden 
gelecek olan katkılar ve destekler ile olacaktır.  

 
EPASAD’a göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyor ve sizleri ikinci 

sayıyla baş başa bırakıyoruz. Üçüncü sayıda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. 
  

Leyla Küçükahmet                                Haluk Soran                             Mustafa Koç 
Editör                                                   Editör                                       Yardımcı Editör 
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İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi* 
  
Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu**  
Uludağ Üniversitesi 
  
Özet 
  
Eğitim örgütlerinde stratejik planlamaya yönelik var olan durumu ortaya çıkarmak için yönetici, 
öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinin saptanması ve saptanan durumun değerlendirilerek 
alternatif bir uygulama önermek amacıyla durum çalışması modeline göre desenlenen 
araştırmada Bursa ilinde bulunmakta olan bir ilköğretim okulu araştırmanın çalışma evreni 
olarak seçilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında ilköğretim okulunun içinde bulunduğu durumun 
belirlenebilmesi için okulun güçlü ve zayıf yönlerini ile okulun önündeki fırsat ve tehditleri 
(SWOT Analiz)  saptanmıştır. Bu saptamayı yapabilmek amacıyla öğrenci, öğretmen, yönetici 
ve velilere okuldaki kritik başarı etmenleri ile ilgili birer memnuniyet anketi uygulanmıştır. 
Bunun yanında öğretmen, öğrenci, yönetici, PDR uzmanı okul aile birliği üyesi veliler ile 
yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de dikkate alınmıştır. Görüşme formlarında veri 
toplama araçlarında okulun zayıf yönleri olarak çıkan önermelere ilişkin maddelere yer 
verilmiştir. İç çevre ve dış çevre analizi için doküman analizi yapılmıştır. Araştırmanın ikinci 
aşamasında elde edilen veriler ışığında okul için 2011 yılına kadar uygulanabilecek bir stratejik 
plan hazırlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Stratejik planlama, İlköğretim okulu, SWOT analizi 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsün’de Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu danışmanlığında 
araştırmacı tarafından hazırlanan “ İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Çalışması (Bursa İli * İlköğretim 
Okulu Örneği)” (2004) başlıklı doktora tezinden alınmıştır. 

** Dr. Küçüksüleymanoğlu, Lisans eğitimini ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini 
ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve Doktora derecesini Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
tamamlamıştır.  Stratejik planlama ve kalite konularında çalışmaktadır. Halen Uludağ Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümünde çeşitli dersler vermektedir.  Sivil toplum kuruluşlarının eğitim 
faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışan yazar İngilizce bilmektedir.  
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Giriş 

Türkiye’nin küreselleşme ve teknolojinin sonucu olan hızlı değişim sürecinde ayakta 
kalabilmesi ve yeni dünya düzeninde gereken yerini alabilmesi için eğitim alanında köklü bir 
yeniden yapılanma hareketine zaman kaybetmeden başlanması gerekmektedir. Eğitimde karar 
vericiler görevlerini başarı ile yerine getirebilmek için belirsizlikleri olabildiğince en aza 
indirgeyerek, gelecekteki eğilimleri ve olayları en iyi biçimde tahmin etmek durumundadırlar. 
Bunun için de eğitimin stratejik planlamasının süratle yapılıp uygulamaya geçirilmesi 
gerekmektedir.  

 
Stratejik planlama evresinde okulun örgütsel kültürü, okulun birimleri arasındaki 

ilişkiler, örgütsel yapıdan kaynaklanan engeller ve okul-çevre ilişkileri analiz edilir. Daha sonra 
belirlenen yapıya en uygun strateji belirlenmeye çalışılır. Sonuç olarak stratejik planlama 
evresinde okulun nerede olduğu,  nereye gitmek istediği ve oraya nasıl ulaşacağı belirlenir 
(Balcı, 1995, s.171). Eğitim örgütlerinin stratejik planlama süreci, mikro ve makro düzeylerde 
paralel yürütülmesi gereken bir etkinlik olması nedeniyle, çalışmalar okul ve ülke düzeyinde 
yürütülmelidir. Ülke düzeyinde makro stratejik plan yapılabilmesi için özellikle her okulun 
kendi stratejik planlamasını hazırlaması gerekir. Okul planlarının MEB makro hedefleri ve 
bunlara ulaşma stratejileri ile uyumlu olabilmesi ve tutarlığın sağlanması da önemlidir 
(Küçüksüleymanoğlu, 2004, s.ii).  

 
İlköğretim okulları, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde öncelikli olarak kalkınma ile 

ilgili amaçların gerçekleştirilmesinde, eğitim sistemi içerisindeki niceliksel büyüklükleri, 
kullandığı kaynaklar, istihdam ettiği iş görenlerin sayısı ve üstlendiği toplumsal kalkınma 
misyonu ile büyük önem taşımaktadırlar. Bu bağlamda ilköğretim okullarının ülke kalkınmasına 
dönük misyonunun gerçekleştirilmesinde  stratejik planlama  yaklaşımı, dinamik ve sürekli 
güncellenebilir yapısıyla gittikçe artan bir ivmeyle  kabul görmektedir.  
  
  
Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik planlama, bir örgütte görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt 
yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur.  Bu 
anlamda paydaşların gereksinim ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların örgütün 
misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade eder 
(McCune, 1986, s.53).  Stratejik planlama sistemi, kendi içinde “Şu anda neredeyiz?”, “Nerede 
olmayı istiyoruz?”, “Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?”, “Olmak istediğimiz yere nasıl 
ulaşabiliriz?” ve “Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl belirleyebiliriz?” sorularına yanıt 
arar (Steiner, 1989, s.15).  Bu sorulara verilecek yanıtlar, stratejik planlamanın içeriğini 
oluştururlar.  

 
Stratejik planlama çalışmaları birbirinden doğrudan etkilenen aşamalardan oluşmaktadır. 

Planlamanın başarıya ulaşabilmesi için bu aşamaların her birinin dikkatli bir şekilde 
uygulanması gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir: 
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Örgütsel değerler ve ilkeler, bir örgütün güvenli olarak yaşamını sürdürmesi için 
çalışanları tarafından paylaşılan düşünme ve davranış biçimini, olaylar karşısında ortaya 
konulan  tepkileri belirleyen örgütün  sahip olduğu özelliklerdir (Rue ve Byars, 1995, 
s.64).  İlkeler, örgütün davranışlarını belirleyen ve her türlü politika ve eylemin geliştirilmesi ve 
yürütülmesine rehberlik eden etmenleri ifade eder (Blanchard ve O’Connor, 1998, s.34).   

 
Gelecekte yaratılmak istenilen en iyi durumun zihinsel bir ifadesi olan vizyon, bir 

örgütün ulaşmak istediği bugünkü durumdan daha iyi, daha başarılı, gerçekçi, güvenilir ve 
çekici bir gelecektir. Örgütsel vizyonun belirlenmesi, kısıtlı kaynak koşulları altında örgütün 
hizmetleri ve ürünlerine yönelik olarak gelecekte oluşacak olan istemin nasıl karşılanacağını 
ifade eder (Özden, 1999, s.41-44).    

 
Misyon, bir örgütün varlık nedeni, örgütün varlığını sürdürmesini sağlayan amaçlar ve 

onu diğerlerinden ayıran özelliklerdir (Akyüz, 2001, s.135-136; Foreman, 1998, s.23).  Misyon 
kavramı örgütün ya da uygulanan programların neyi, kimin için yaptığını ifade eder.  Misyon, 
“niçin varız?” sorusunun yanıtıdır.  Stratejik planlama örgütlerin misyonu çerçevesinde yapılır.  

 
İç çevre analizi, örgütün elinde bulunan kaynaklar, süreçler, varolan uygulama ve başarı 

durumunun değerlendirilmesidir (Pashiardis, 1996).  Kaynaklar, çalışanları, örgüt içi sosyo-
ekonomik yapıyı, iletişim ve diğer öğeleri; süreçler, tüm örgüt ve örgüt içi birimlerin her biri 
için yapılan uygulamaları; başarı ise, geçmişteki performans ve sonuçların bugünle 
karşılaştırılmasını ifade eder (Boyett, 1996).   

 
Dış çevre, örgütün kendisi ile ilgili ancak kendi dışındaki etmenlerden oluşur.  Dış çevre 

analizinde bir örgütün varlığını sürdürmesini ve gelişmesini engelleyici dış çevreden 
kaynaklanan tehditler ve gelişmesini sağlayacak fırsatlar belirlenir.  Bu fırsat ve tehditler 
ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik güç ve eğilimlerin izlenmesi sonucu belirlenir (Boyett, 
1996).  Dış çevre analizi için gereksinim duyulan bilgiler, yazılı kaynak ve dokümanlardan, alan 
araştırması yaparak, sözlü kaynaklardan, internetten, resmi olmayan kaynaklardan toplanabilir 
(Dinçer, 2002, s.77-79).  

 
SWOT kısaltması, örgütün güçlü yönleri (Strenghts), zayıf yönleri (Weaknesses), 

fırsatları (Opportunities) ve olası tehditleri  (Threats) sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının baş 
harflerinden oluşmuştur. Dış çevre analizi ile saptanan, sektörde beliren olanaklar ve tehditlerin 
iç çevre analizinde saptanan örgütün kuvvetli ve iyileştirmeye açık yönleri ile 
karşılaştırılmasıdır (Bryson, 1995).  SWOT analizinde güçlü yönler, örgütlerin herhangi bir 
konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması durumudur.  Çevreden gelen olanaklar, 
örgütlerin kaynak ve kapasitesinin yeterli olması durumunda değerlendirilebilecek bir 
gelişmedir.  Zayıf yönler, örgüt için rakiplerine kıyasla daha az verimli ve etkili olması ve 
rakiplerine göre daha kötü olduğu durumlardır.  Zayıf tarafların ortaya çıkarılması, uzun 
dönemli stratejiler ve planlar için ciddi güçlük ve sınırlamalara yol açacak sorunların 
çözülmesine doğru atılan bir adım olacaktır.  Fırsatlar, stratejik planlama açısından 
incelendiğinde, amaçların başarılmasında çevrenin örgüte sunduğu elverişli 
koşullardır.  Tehditler, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya olanaksız hale 
getiren yeni bir durum demektir.  Tehdit örgütün başarısını engelleyecek ve onu zarara 
uğratacak her şeydir SWOT analizi, stratejik planlama sürecinde hem bir yaklaşım tarzı, hem de 



Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2007 
© 2007 INASED                                                                                                                    
 

 

9

 
 
 

bir analiz tekniği olarak, yöneticilere düşünme modeli oluşturmaktadır.  Bu model hem bilgiler 
toplanırken, hem de yorumlanırken, gündemi sınırlamakta ve kararların dayanacağı temelleri 
oluşturmaktadır.  SWOT analizi stratejik kararlar için, oldukça ciddi bir alt yapı niteliği 
taşımaktadır (Dinçer, 2002, s.151).  

 
Örgütün başarısı üzerinde etkili olan, iyi sonuçların örgüt için başarılı bir rekabet 

performansını beraberinde getireceği az sayıda fakat önemli alanlar kritik başarı etmenleri 
olarak adlandırılmaktadır (Stratejik Planlama, 1998, s.32).  Örgütün rekabet üstünlüğü ve mali 
kazançlar sağlamasını biçimlendiren bu etmenler güçsüz olduğunda örgüt için azalan 
performansa yol açmaktadır.  Kritik başarı etmenleri yöneticilerin sürekli olarak izlemeleri 
gereken etkinlik alanlarını temsil etmektedirler.  Belli bir örgüt için söz konusu olan kritik başarı 
etmenleri, çeşitli çevresel ve örgüte özel etmenler arasından belirlenir.  Kritik başarı etmenleri 
belirlenirken müşterilerin ürünlerini seçerken veya hizmet alırken hangi temel özellikleri göz 
önüne aldığı, hangi kaynakların ve rekabet yeteneğinin örgütü başarılı kıldığı ve örgütlerin 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için ne yaptığı dikkate alınmalıdır (Thompson & Strickland, 
1999, s.106).  

 
Eğitim alanına uyarlandığında kritik başarı etmenleri, bir okulun başarısı için iyi olması 

gereken ölçütlerdir.  Okulun tercih edilme düzeyi, öğrencilerin başarısı, öğretmenlerin niteliği, 
okulun madde kaynakları bu etmenlerin içinde sayılabilir.  SWOT analizi yapılırken eğitim 
örgütlerinin  stratejik planlamasının yapılacağı kritik başarı etmenleri dikkate 
alınmalıdır.  Okullar için kritik başarı etmenleri alanyazında yapılan çeşitli araştırmalar (EFQM 
Mükemmellik Modeli, 2003; Malcolm Baldridge Modeli, 2003; Pellissipi State Technical 
Community College, 1998; Balamuralikrishna & Dugger, 1995) ışığında eğitim-öğretim, insan 
kaynakları, iletişim, alt yapı, toplumla ilişkiler ve finans gibi başlıklar altında toplanmıştır.  

 
Örgütün başarısı üzerinde etkili olan, iyi sonuçların örgüt için başarılı bir rekabet 

performansını beraberinde getireceği az sayıda fakat önemli alanlar kritik başarı etmenleri 
olarak adlandırılmaktadır (Stratejik Planlama, 1998, s.32). Kritik başarı etmenleri belirlenirken 
müşterilerin ürünlerini seçerken veya hizmet alırken hangi temel özellikleri göz önüne aldığı, 
hangi kaynakların ve rekabet yeteneğinin örgütü başarılı kıldığı ve örgütlerin sürdürülebilir 
rekabet üstünlüğü için ne yaptığı dikkate alınmalıdır (Thompson & Strickland, 1999, s.106).  

 
Amaçlar, örgütün başarılı olabilmesi için uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği 

sonuçları ifade eder (Dinçer, 1998, s.487).  Amaçlar, davranışları veya tepkileri yönlendiren 
bireysel veya toplumsal olarak belirlenmiş maddi veya manevi değerler olarak tanımlanabilir 
(Dinçer, 2002, s.165). Hedefler, belirlenmiş olan stratejik amaçların örgütün bölümlerine göre 
ayrıntılı hale getirilmiş nihai durumudur.  Stratejik planlama sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” 
kısmını oluşturur.   
             

Bir örgüt için strateji, tüm fiziksel ve insan kaynaklarının aynı amaca dönük olarak 
birlikte hareket etmesini sağlamak üzere gerekli yol, yöntem ve araçların belirlenmesi, 
düzenlenmesi, planlanması, yönlendirilmesi ve eylem birliği sağlama sürecidir (KalDer, 2002, 
s.47; Malcolm Baldrigde, 2003, s.37-38).  Bir yanda örgütün hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri, 
diğer yanda rakipleri ve bunlara bağlı olarak fırsat ve tehditler vardır.  Örgütler kuvvetli 
yönlerden yararlanabilmek, zayıf yönleri güçlendirebilmek ve fırsatlar yaratabilmek için 
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stratejiler belirlerler. Stratejiler, kritik başarı etmenleri üzerine oluşturulurlar.  Politikalar ortak 
anlayışı yansıtan karar alma ölçekleri; örgüt üyelerinin düşünce ve davranışlarına rehberlik 
etmesi amacıyla hazırlanmış kurallar dizisidir (Thompson & Strickland, 1999, s.44).   

 
Eylem planları, örgütün amacı, hedefleri ve misyonlarını, program ve alt programlarının 

başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir biçimde açıklar (Malcolm 
Baldridge, 2003, s.33). Eylem planları, stratejilerin örgütlerin günlük etkinliklerini 
yönlendirmesi ve dolayısıyla bu stratejilerin uygulanabilir duruma gelebilmesi için oluşturulan 
politikalar ve örgütte alınan tüm kararlara hizmet ederler (Stratejik Planlama, 2003). Eylem 
planları, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?” kısmını oluşturur.   

 
Kaynak dağılımı hangi etkinlik programına ne kadar para sarf edileceğinin, hangi araç 

gereçlerle ve kimler aracılığıyla işlerin yürütüleceğinin belirlenmesidir (Aytaç, 2000, s.74).  Bir 
örgütün stratejik planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli koşullardan biri de 
varmak istenen amaçlar ile örgütün elinde bulunan kaynakların birbirine uyumlu olmasıdır.   

 
Örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının veya hangi ölçüde başarı sağladığının 

belirlenmesi, kimi ölçütlerin varlığı ile anlaşılabilir (Dinçer, 2002, s.379).  Gidişatı izleyebilmek 
için önceden planlanmış amaçlara ve etkinliklere ve bunlar için konulmuş ölçütlere gereksinim 
vardır.  Performans ölçütleri olarak adlandırılan bu ölçütler maddi, fiziki gibi ölçülebilen veya 
ölçülemeyen niteliğe yönelik ölçütler olabilir (Malcolm Baldridge, 2003, s.36). 

 

Çalışmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı, ilköğretim okullarında SWOT analizi ile okulun içinde 
bulunduğu durumu eğitim-öğretim kritik başarı etmeni açısından saptamak ve saptanan duruma 
dayalı bir stratejik planlama süreci uygulaması önermektir.  
 
Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 
 

1. Eğitim-öğretim kritik başarı etmenine ilişkin SWOT analizi sonuçlarına göre okulun 
içinde bulunduğu durumu nedir?  

 
2. İlköğretim okulu için etkin bir stratejik planlama uygulaması örneği nasıl olmalıdır?  

 

Sınırlılıklar 

1.      Araştırma, Bursa Nilüfer ilçesindeki bir ilköğretim okulundaki dört, beş, altı, yedi ve 
sekizinci sınıf öğrencileri, bu öğrencilerin velileri, okuldaki tüm öğretmen ve 
yöneticilerinden elde edilen veriler ile sınırlıdır.  

 
2.      Araştırma Bursa ili Nilüfer İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünden dış çevre analizi için 

elde edilen veriler ile sınırlıdır. 
 



Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2007 
© 2007 INASED                                                                                                                    
 

 

11

 
 
 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma ilköğretim okullarında stratejik planlamaya yönelik var olan durumu ortaya 
çıkarmak için yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinin saptanması ve saptanan 
durumun değerlendirilerek alternatif bir uygulama önermek amacıyla durum çalışması modeline 
göre desenlenmiştir.  Veri tabanı zenginleştirmek ve araştırmanın sonunda ulaşılacak sonuçların 
daha zengin bir perspektifle değerlendirilip alternatif yorumlara ulaşılması için nitel araştırma 
sonuçları, nicel verilere derinlik, ayrıntı ve anlam kazandırmak amacıyla kullanılmıştır.  Veri 
toplama aracında, belirli anket maddelerinde belirli yığılma saptandığında, bu maddelerde söz 
konusu olan değişkenlere anlam kazandırmak için nitel yöntemler kullanılmış, araştırma 
örnekleminden bir alt örneklem seçilerek saptanan bireyler ile yapılan görüşmeler, anket 
sonuçlarının daha anlamlı ve derinlemesine yorumlanmasına olanak vermiştir.   

 
Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Bursa ilindeki bir ilköğretim okulunda görev yapan beş yönetici ile 
60 öğretmen; ayrıca bu okulda öğrenim gören264 dördüncü sınıf, 261 beşinci sınıf, 293 altıncı, 
255 yedinci sınıf, 288 sekizinci sınıf dan 1361 öğrenci ve bu öğrencilerin 1361 öğrenci velisidir. 
Evrene ulaşmada güçlük bulunmaması ve daha güvenilir verilerin elde edilebileceğinin 
düşünülmesi nedeniyle, araştırmada evrenden örneklem alma yoluna gidilmeyerek araştırma, 
evren üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

 
Veriler ve Toplanması 

Araştırmanın ilk aşamasında ilköğretim okulunun içinde bulunduğu durumun 
belirlenmesi, okulun güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılıp okulun önündeki fırsat ve 
tehditleri saptamak için (SWOT Analiz)  öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere okuldaki çeşitli 
süreçler ile ilgili görüşlerini saptamak amacıyla birer müşteri memnuniyet anketi 
uygulanmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yönetimi Değerlendirme ve 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı (YÖDGED) tarafından 2001 yılı içerisinde adı geçen birimdeki 
konu ile ilgili uzmanlar tarafından geliştirilen bu veri toplama aracında üç farklı versiyon 
bulunmaktadır.  Öğrenci veri toplama aracında 18 alt boyut ve 60 önerme, öğretmen veri 
toplama aracında 6 alt boyut ve 25 önerme, veli veri toplama aracında ise 16 alt boyut ve 53 
önerme yer almaktadır. Veri toplama araçlarında bir okulun geleceğe yönelik stratejilerini 
belirlemek için kaçınılmaz olan eğitim-öğretim, alt yapı, insan kaynakları ve iletişim kritik 
başarı etmenleri ile ilgili önermeler yer almaktadır. Kullanılan veri toplama aracının kapsam 
bakımından uygunluğu, anlatım bakımından anlaşılırlığı bakımlarından uzmanların görüşleri 
alınmış ve uzmanlar tarafından araştırılmak istenen konu için uygun bulunmuştur. Veri toplama 
araçlarının güvenirliğini istatistiksel yolla değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa katsayısı 
yöntemi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucu araştırmada kullanılan 
öğrencilerin memnuniyetine ilişkin ölçeğin güvenirlik katsayısı ∝  = 0,95, velilerin 
memnuniyetine ilişkin ölçeğin güvenirlik katsayısı ∝  = 0,95 ve öğretmenler ve yöneticilerin 
memnuniyetine ilişkin ölçeğin güvenirlik katsayısı ∝ =0,95 olarak bulunmuştur.  Cronbach Alfa 
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katsayısının değerlendirilmesinde uyulan ölçütlere göre uygulanan anketler yüksek derecede 
güvenilir düzeydedir.  

 
Araştırmanın görüşme aşamasında öncelikli olarak öğrenci, veli, öğretmen ve 

yöneticilere uygulanan veri toplama araçlarının sonuçlarında okulun zayıf yönleri olarak ortaya 
çıkan konularda derinlemesine bilgi toplamak amaçlanmıştır. Veri toplama araçlarında okulun 
zayıf yönleri olarak çıkan önermeler hakkında 7 öğretmen, 12 öğrenci, 3 yönetici, 1 PDR 
uzmanı ve 6 veli ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, notlar tutulmuştur. Görüşme 
yapılacak öğrenciler PDR uzmanı tarafından belirlenmiştir.  Öğrenciler arasında iletişim 
becerileri yüksek olan öğrenciler seçilmişlerdir.  Görüşme yapılan öğretmenler Okul Gelişim 
Yönetim Ekibindeki (OGYE) gönüllü ve serbest zamanı olan beş öğretmen ve okuldaki kalite 
çalışmalarına direnç gösteren iki öğretmenden oluşmuştur.  Bu öğretmenler ile ilgili bilgiler okul 
yönetiminden alınmıştır. Okuldaki dört müdür yardımcısının üçü ile görüşme 
yapılmıştır.  Bunlardan biri kaynakların kullanılması ile ilgili verilerin toplanmasına, diğeri 
dokümanların incelenmesi sırasında ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine ve sonuncusu 
okuldaki TKY etkinliklerinden sorumlu oldukları için görüşmeler bu kişiler ile yapılmıştır. Okul 
aile birliğinden ise gönüllü olan ve zaman ayırabilen veliler seçilmişlerdir.  Okul aile birliği 
velilerden oluştuğu için ayrıca başka veliler ile görüşme yapılmamıştır. Görüşmeler sırasında 
kimi konularda ayrıntılı bilgi alma adına ek sorularda kullanılmıştır.  Araştırmacı görüşmelere 
katılanları yönlendirmekten kaçınmıştır. Görüşmeler her grupta 45 dakika ile 1 saat arasında 
sürmüştür.  Görüşmelerde elde edilen veriler okul müdürü ses kayıt cihazı kullanmayı kabul 
etmediği için not alma sistemi ile kaydedilmiştir. Not alınırken kısaltmalar ve sık tekrar edilen 
kelimeler için işaretler kullanılmıştır.  Araştırmacı her görüşmenin hemen ardından aldığı notları 
gözden geçirmiş, yaptığı kısaltmaları düzeltmiş ve aldığı notları uygulanan anketlerdeki sorulara 
göre düzenleyerek araştırmada kullanılabileceği bir şekle getirmiştir.   

 
İç çevre analizi için ilgili alanyazın taraması ve araştırmacının okuldaki öğrenci, 

öğretmen, yönetici, veli ve PDR uzmanı ile yaptığı görüşmelerin incelenmesi sonucunda 
araştırmacının hazırladığı ve okulun eğitim öğretim kritik başarı etmenine ilişkin güçlü ve zayıf 
yönlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak 34 sorudan oluşan bir form 
kullanılmıştır.  Araştırmacı için gereken dokümanlar, müdür yardımcılarından, PDR 
uzmanından ve okul sekreterinin tuttuğu kayıtlardan elde edilmiştir. Dış çevre analizi için ise 
ilgili alanyazının taranması sonucu araştırmacı tarafından hazırlanan ve araştırmanın yapıldığı 
okulun çevresindeki diğer okullara göre olan fırsat ve tehditlerini saptamaya yönelik 22 
göstergeden oluşan bir form ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden toplanan veriler 
kullanılmıştır.   

 
Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

SWOT analizi sonuçları için ise önce veri toplama aracındaki her bir önermeye verilen 
“Kesinlikle katılıyorum” ve “Katılıyorum” seçeneklerinin yüzdesi ve frekansı 
hesaplanmıştır.  Hesaplamalar aşağıdaki ağırlıklara göre yapılmıştır. 0.79’luk ranj yüzlük 
sisteme uyarlanmış ve % 68 ve yukarısı araştırmanın yapıldığı örgütün güçlü yanları, % 67 ve 
aşağısı zayıf yanları olarak alınmıştır. 
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Tablo 1 

Ranj Aralığı 

Ranj 
  

Derece 
  

Rakam 
  

Yanıt 
  

Tespit 
  

1,00- 1,79 
  

Çok Kötü 
  

1 
  

Kesinlikle Katılmıyorum 
  

Geliştirmeye Açık 
Alan 
  

1,80- 2,59 
  

Kötü 
  

2 
  

Katılmıyorum 
  

Geliştirmeye Açık 
Alan 
  

2,60- 3,39 
  

Kararsız 
  

3 
  

Fikrim Yok 
  

Geliştirmeye Açık 
Alan 
  

3,40- 4,19 
  

İyi 
  

4 
  

Katılıyorum 
  

Kuvvetli Alan 
  

4,20- 5,00 
  

Çok İyi 
  

5 
  

Kesinlikle Katılıyorum 
  

Çok Kuvvetli Alan 
  

 
Kaynak: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEDP, 2000 

 

Nitel verilerin analizinde veri indirgeme, veri gösteri ve sonuç çıkarma ve doğrulama 
olmak üzere üç alt süreç (Ekiz, 2003, s.74)  izlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin 
analizinde veriler konularına göre ayrıştırılmış, basitleştirilmiş ve kodlamaları yapılmıştır. 
Kodlama sırasında sorulan soru ile ilgili olmayan cevaplar elenmiş benzer veya aynı olanlar bir 
araya getirilmiştir. Veri gösterme aşamasında, veriler sonuç çıkarmaya ve uygulamaya yönelik 
olarak konularına göre düzenlenip bir araya getirilmiştir. Sonuç çıkarma ve doğrulama 
aşamasında ise elde edilen verilerin ne anlama geldiğine araştırmacı tarafından karar verilmiştir. 
Elde edilen bilgiler müşteri memnuniyeti anketinde ve doküman analizi sonuçlarına göre okulun 
zayıf yanları olarak ortaya çıkan konuların derinlemesine açıklanıp yorumlanmasında 
kullanılmıştır. 

 
Kurumsal değerler ve ilkelerin belirlenmesinde önce okul öğretmenleri ile PDR uzmanı 

aracılığıyla bir ön bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  Daha sonra okuldaki zümreler (Sınıf 
Öğretmenleri, Yabancı Dil Eğitimi; Türkçe, Güzel Sanatlar ve Spor Eğitimi, Sosyal Bilimler, 
Fen Bilgisi zümreleri) kendi aralarında toplantılar yaparak okulun değer ve ilkeleri üzerinde 
çalışmışlardır.  Çalışmalar bir ay sürmüştür.  Araştırmacı çalışmalara yalnızca gözlemci olarak 
katılmıştır.  Bir ayın sonunda zümre başkanları, okuldaki kalite çalışmalarından sorumlu müdür 
yardımcısı, PDR uzmanı ve okul koruma derneği başkanının yaptığı oturum sonucunda  okulun 
ilke ve değerleri saptanmıştır.  Bu ilke ve değerler tüm öğretmenlere yazılı olarak 
duyurulmuştur.   

 
Vizyon oluştururken çalışanların kendi potansiyelini kullanmaya başlaması teşvik 

edilmiştir.  Bu nedenle önce tüm öğretmenlerden okulun vizyonu ile ilgili üçer cümle yazmaları 
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istenmiştir.  Daha sonra grup içinde fikir alışverişi yapmak için öğretmenler kendi zümrelerinde 
kendi belirledikleri zamanlarda bu fikirleri tartışmış ve fikir birliğine varmışlardır.  Bireysel 
vizyonlarının grup vizyonuna dönüşmesi için uzlaşma yoluna gidilmiş ve okulun vizyonu 
yapılan genel bir toplantıda ortaya çıkmıştır.  Vizyon belirlerken tam bir uzlaşmaya varılmasına 
dikkat edilmiştir.  

 
Misyon oluşturulurken vizyon temel alınmış ve tüm öğretmenlerin katılımı ve fikir 

birliği ile okulun misyonu belirlenmiştir.   
 
İç çevre ve dış çevre analizi için elde edilen veriler SWOT analizi ve veri toplama 

araçlarının sonuçlarını desteklemek ve alternatif açıklamalar getirmek amacıyla kullanılmıştır.   
 
Belirlenen eğitim öğretim kritik başarı etmeni bir eylem alanı olarak 

alınmıştır.  Alandaki gereksinimler doğrultusunda eylem planları tasarlanmıştır. Eylem 
planından sorumlu olan gruplar, kendi çalışma takvimlerini (ne zaman ve ne sıklıkta 
toplanılacağı, toplantının yeri ve süresi) kendileri belirlemişlerdir. Uygulayacakları stratejileri, 
önlerindeki kısıtları ve bunları nasıl aşacaklarını belirlemişlerdir.  Olası başlangıç ve bitiş 
tarihlerini belirtmişlerdir. Eylem planının tamamlanmasından sorumlu olan gruplar plan için 
gerekli olan finanssal fonları ve gereksinim duyulan kaynakları belirlemişlerdir.  Ayrıca nasıl 
finansman yaratılacağına ilişkin kimi önerilerde bulunmuşlardır. Eylem planları genel 
öğretmenler kurulunda görüşülüp tartışılmış ve öncelik sıraları belirlenerek uygulamaya koyma 
kararı alınmıştır.  Bu karar doğrultusunda ilköğretim okulunun 2011 yılına kadar olan stratejik 
plan örneği ortaya çıkarılmıştır.   

Bulgular 

SWOT analizi yapılırken ilköğretim okulunun stratejik planlamasının yapılacağı kritik 
başarı etmeni konusunda araştırmacının yaptığı doküman analizi ve görüşme sonuçları ile 
okuldaki süreçler ile ilgili olarak öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin memnuniyet 
anketlerine verdikleri yanıtlar dikkate alınmıştır.  Bu bölümde kritik başarı etmenleri ile ilgili 
sonuçlar sırayla sunulmuştur. 
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Tablo 2  

Eğitim Öğretim Kritik Etmenine İlişkin SWOT Analiz Sonuçları 

Güçlü Yönler 
  

Zayıf Yönler 
  

• Teftiş raporları,  
• Bir üst öğretim örgütüne yerleşen 

öğrenci sayısı,  
• Öğrenci devamı,  
• Nakil öğrenci sayısı,  
• Öğrenci ve velilere göre sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliklerin 
yeterli sayıda olması,  

• Öğrenci ve velilere göre öğrenci 
ödüllendirmelerinin nesnel olması, 

• Velilere göre öğrencilerin okulda 
milli ve manevi değerleri öğrenip, 
Cumhuriyetin temel niteliklerini 
tanıması ve demokratik tutumlar 
kazanması.  

• Kalabalık (ortalama 48-52 kişilik) sınıflar,  
• İkili eğitim,  
• Rapor alan öğrenci sayısı,  
• Öğrenci ekipleri ve takım sayıları,  
• Veli ve öğrencilere göre öğrenci değerlendirmelerinde 

gerçek başarısının ölçülememesi ve başarı 
değerlendirmelerde nesnel olunmaması,  

• Öğretmen, öğrenci ve velilere göre okulda öğrenci 
merkezli eğitimin uygulanmaması,  

• Öğrenci ve velilere göre okulda öğrencilerin edindiği 
bilgilerin günlük hayatta işine yaramıyor olması,  

• Öğrenci ve velilere göre derslerin içeriğinin 
öğrencilerin ilgisini çekmemesi ve derslerin zevkli 
geçmemesi,  

• Öğrenci ve velilere göre derslerin işlenişinde farklı 
yöntemlerin kullanılmaması,  

• Öğrenci ve velilere göre sosyal ve kültürel 
etkinliklerde herkese olanak eşitliği tanınmaması,  

• Öğrenci ve velilere göre belirli gün ve haftalar 
kutlamalarının, sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklerin  beğenilmemesi,  

• Öğrencilere göre eğitici kol çalışmalarına isteksiz 
katılım ve bu çalışmalarda yeteneklerinin temel 
alınmaması,  

• Öğrenci ve velilere göre derslerde uygun araç-gereç ve 
eğitim teknolojisinin kullanılmaması.  

  
Fırsatlar 

  
Tehditler 

  
• 2008 yılına kadar civarda açılması 

planlanan beş okul bulunması,  
• Üniversite ile işbirliği olanakları,  
• Okulun gelişmiş bir bölgede 

bulunması.  

• Öğretim için gerekli olan alt yapı yatırımının pahalı 
olması,  

• Öğrenci kontenjanları belirlenirken okulun etkin bir 
role sahip olmaması.  
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Eğitim Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin  Güçlü Yönler 

Teftiş raporları. 2001-2004 yılları arasında okulda yapılan teftişlerde eğitim öğretimin 
eğitsel temellere uygun olarak düzenlendiği rapor edilmiştir.  Araştırmacının incelediği teftiş 
raporlarında okul için “eğitim öğretim sorunlarının tartışıldığı, gerekli iş bölümlerinin 
belirlendiği, planlı olarak derse girilen, eğitim öğretimin “pedagojik esaslara” uygun olarak 
düzenlendiği, sosyal etkinliklerin yıllık planlamasının ve işbölümünün yapıldığı, çalışma 
gruplarının başarılı olarak çalıştığı, rehberlik çalışmalarına önem verildiği, sınıf kitaplıklarının 
hizmete sunulduğu, ders araçlarından verimli olarak yararlanıldığı, veliler ile gerekli ve olumlu 
bir dialoğun kurulduğu ve okulda işbirliğine dayalı olumlu bir çalışma ortamının var olduğu” 
ifadeleri yer almaktadır. Raporlardaki ifadelerin değerlendirilmesi sonucunda okulda yapılan 
teftişlerin  başarılı geçtiği düşünülmektedir. Bu durum okul için güçlü bir yön olarak 
değerlendirilmektedir.  
 

Bir üst öğretim örgütüne yerleşen öğrenci sayısı. Türk Milli Eğitiminin temel 
ilkelerinden biri olan yöneltme ilkesi, bireylerin eğitimleri süresince ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilmesidir. Araştırmanın 
yapıldığı okulda öğrencilerin % 100’ü bir üst öğretim örgütüne yerleşmiştir. Bu okulun eğitim 
öğretimin devamlılığını sağlama ve öğrencileri yöneltme  açısından güçlü bir yönü olarak kabul 
edilebilir.   

 
Öğrenci devamı. 2002-2003 öğretim yılında 23 öğrenci devamsızlıktan sınıfta 

kalmıştır.  Okul müdür yardımcısı ve PDR uzmanından alınan bilgilere göre bu öğrencilerden 11 
tanesi “zorunlu sağlık nedenlerinden”, diğerleri ise “düzensiz aile hayatı ve aile içi sorunlardan” 
okula gelememişlerdir.  Devamsızlık sayısının az olması öğrencilerin istekle okula geldiği, 
öğrenci devamı konusunda öğretmen ve yöneticilerin dikkatli olduğu şeklinde yorumlanabilir.    
           

Nakil öğrenci sayısı. 2002-2003 öğretim yılında okuldan 147 öğrenci nakil yolu ile 
ayrılmıştır.  Okul yönetimi “okuldan giden tüm nakil öğrencilerin şehir ya da bölge 
değişiminden ayrıldıklarını, okul ya da sınıf içi sorunlar nedeniyle okuldan öğrenci 
ayrılmadığını”  bildirmişlerdir.  171 öğrenci ise okula nakil gelmiştir.  Nakil gelen 76 öğrenci 
başka illerden diğerleri ise il içinde farklı okullardan gelmiştir. Memnuniyetsizlik nedeniyle 
hiçbir öğrencinin okuldan ayrılmaması ve ilçede en rağbet gören okul olması güçlü bir yön 
olarak kabul edilmektedir.    

 
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yeterli sayıda olması. Araştırmanın yapıldığı 

okulda 2002-2003 öğretim yılında öğretim yılında bayram ve belirli gün ve haftalar kutlamaları 
çerçevesinde 23  sosyal ve kültürel etkinlik ile üç sportif etkinlik düzenlenmiştir.  Bu tür 
etkinliklerin eğitim öğretimin en önemli parçalarından biri olduğu düşünüldüğünde etkinliklerin 
öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığı öne sürülebilir. Uygulanan anket 
sonuçlarına göre öğrenci ve velilerde okullarında yeterli sayıda sosyal, kültürel ve sportif 
etkinlik düzenlediğini bildirmişlerdir.     
 

 



Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2007 
© 2007 INASED                                                                                                                    
 

 

17

 
 
 

Tablo 3   

Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Okulda yeterli sayıda sosyal ve kültürel etkinlik yapılmaktadır. 
  
Öğrenci 750 61.5 287 23.5 84 6.9 44 3.6 40 3.3 
Veli 375 44.6 378 45.0 44 6.5 23 2.7 10 1.2 
  
Okulda yeterli sayıda sportif etkinlik yapılmaktadır. 
  
Öğrenci 531 43.6 405 33.2 125 10.3 85 7.0 60 4.9 
Veli 343 40.8 381 45.4 63 7.5 35 4.2 11 1.3 

  
Öğrencilerin ödüllendirmelerinin nesnel olması. Sınıfta öğrencilerin ödüllendirilmesinin 

yansız ve belli ölçütlere göre yapıldığı öğrenciler ve velileri tarafından belirtilmiştir. Bu bulgu, 
öğrenci ve velilerin öğrenci değerlendirmelerinde gerçek başarının ölçülemediği ve başarı 
değerlendirmelerinde nesnel olunmadığını belirttikleri bulgular ile çelişmektedir. Öğrenciler ve 
veliler ile yapılan görüşmeler sonucunda bu çelişkinin kaynağı öğrenci ve velilerin ödüllendirme 
ve başarı kavramlarını farklı anlamaları olarak saptanmıştır. Öğrenci ve veliler ödüllendirme ile 
takdir ve teşekkür belgelerini belirttiklerini bildirmişlerdir. Görüşmelerde belirtildiği gibi 
“Teşekkür ve takdir belgeleri not ortalamasına göre verildiği için”, “notun tutarsa takdiri alırsın, 
tabii ki objektif ve tarafsız” ifadeleri kullanılarak bu bulgu desteklenmiştir. 
  

Tablo 4  

Öğrenci Ödüllendirmesi 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Öğrenci başarılarının değerlendirmesi yapılırken nesnel davranılır.  
  
Öğrenci 501 40.1 439 36.0 126 10.3 83 6.8 57 4.7 
Veli 283 33.7 337 40.1 98 11.7 109 13.0 13 1.5 

  
Velilere göre öğrencilerin okulda milli ve manevi değerleri öğrenip, Cumhuriyetin temel 

niteliklerini tanıması ve demokratik tutumlar kazanması. Araştırmadan elde edilen bulgulara 
göre veliler öğrencilerin okulda milli ve manevi değerleri öğrenip, Cumhuriyetin temel 
niteliklerini tanıdığını ve demokratik tutumlar kazandığını bildirmişlerdir.  222 sayılı Temel 
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Eğitim Yasasında da ilköğretim amaçları arasında yer alan milli manevi değerler, Cumhuriyet ve 
temel nitelikleri gibi kavramlarının araştırmanın yapıldığı okulda öğrencilere kazandırıldığı 
söylenebilir.  Başaran (1999) ilköğretim okullarında verilen eğitimin Cumhuriyetçi ve 
demokratik olması gereğini belirtmiştir. Bu yönden bakıldığında araştırmanın yapıldığı okulda 
eğitimin Cumhuriyetçi ve demokratik özellikler dikkate alarak yürütüldüğü söylenebilir. 
Aşağıdaki tabloda velilerin öğrencilerin okulda olumlu tutumlar ve davranışlar kazanması ile 
ilgili görüşleri yer almaktadır. 

 
Tablo 5  

Olumlu Davranış Kazanma 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Çocuklarımız okulda milli ve manevi değerleri öğrenebilmektedirler. 
  
Veli 286 34.0 430 51.2 57 6.8 52 6.2 12 1.4 
Çocuklarımız okulda Cumhuriyetin temel niteliklerini tanımakta, demokratik tutum ve 
davranışlar kazanmaktadırlar. 
  
Veli 249 29.6 466 55.5 47 5.6 51 6.1 16 1.9 

 

Eğitim Öğretimin Kritik Başarı Etmenine İlişkin  Zayıf Yönler 

Kalabalık sınıflar. Eğitim ortamı olarak kabul edilen sınıfta, öğrenci 
sayısının  olabildiğince üst sınırın (30’un) altında olmasının hem öğrencilerin daha başarılı 
olmalarını hem de öğretmenlerin kaliteli bir eğitim vermelerini sağlayacağı çeşitli araştırmacılar 
(Başar, 2001; Nye ve diğerleri, 2001;  Johnson, 2002; Güçlü, 2002) tarafından belirtilmiştir. 
Araştırmanın yapıldığı okulda sınıflarda 48-54 arasında öğrenci bulunmaktadır. Yapılan 
görüşmelerde bu konudaki memnuniyetsizlik veli, öğrenciler ve öğretmenler tarafından “çok 
kalabalık,” “hamam gibi,” “nefes alamıyorum,”  “kıpırdayamıyorum”; “bu kadar kalabalık 
sınıfta başka hangi yöntemi kullanabilirsiniz ki”; “çocuklarımız üst üste istif edilmiş gibiler”, 
“sınıf mevcutlarını azaltabildiğimiz takdirde başarı ve memnuniyetin artacağını söyleyebilirim” 
sözcükleri ile dile getirilmiştir.   

 
İkili eğitim. Araştırmanın yapıldığı okulda ikili eğitim sürmektedir. Yunanistan dışında 

kalan Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde eğitimin her aşamasında tam gün öğretim 
uygulandığı göz önüne alındığında (OECD, 2001) araştırmanın yapıldığı okulda  tekli eğitime 
geçmenin önemli olduğu düşünülmektedir.  İkili öğretim ile günlük okul süresin kısalması, 
çalışmanın çok erken ve çok geç saatlere sıkıştırılması ve bunun getirdiği verimsizlik ikili 
eğitimin zayıf yanları olarak düşünülmektedir. Okul müdür yardımcıları ile yapılan 
görüşmelerde ikili eğitimden okul yönetiminin de “memnun olmadığı”, bu konuda ilçe ve il 
Milli Eğitim Müdürlükleri ile birçok kez farklı ortamlarda konuştuklarını fakat bölgede okula 
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olan talebin fazla olması nedeniyle bir şey yapamadıklarını” belirtilmiştir. Yalnızca, “ileriki 
yıllarda yapılacak bir ek bina sonrasında tekli eğitime büyük olasılıkla geçebileceklerini” 
vurgulamışlardır. 

 
Rapor alan öğrenci sayısı. 2002-2003 öğretim yılında 260 öğrenci çeşitli nedenlerden 

rapor almıştır. Bu öğrencilerin dörtte üçü bir hafta ya da daha az süreli rapor almıştır.  Okulda 
rapor alan öğrenci sayısı yüksek olmasına karşın yıl içinde herhangi bir sağlık kuruluşuna sevk 
alan öğrenci sayısı yalnızca 11’dir.  Okulda üç öğrenci kaza geçirmiştir. Bu öğrencilerde ikisi 
okul merdivenlerinden düşmüş, diğeri ise okul bahçesinde oynarken kaza geçirmiştir. Bu üç 
öğrenci geçirdikleri kazadan sonra hastaneye kaldırıldıkları için önemli bir gösterge olarak 
alınmıştır.  Rapor alan öğrenci sayısının yüksek olması okul için zayıf bir yön olarak kabul 
edilmektedir.  Yapılan görüşmelerde PDR uzmanı “öğrencilerin nereden, hangi sebeple rapor 
aldığının takibini yapamıyoruz” demiştir. Görüşmede, rapor alan öğrencilerin sorunlarının 
araştırılması, bu sorunların rapor veren kişi ve örgütlerden onayının yapılmasının gerekli olduğu 
belirtilmiştir.  Ayrıca, velilerin öğrenciler rapor aldığında okulda verilen eğitim öğretim 
etkinliklerinden geri kalacağı ve bunun öğrencinin güdülenmesini azaltacağı konusunda 
bilgilendirilmesinin gerekli olduğu da “veliler rapor konusunda bazen ciddiyetsiz olabiliyor, bu 
konuda onları eğitmeliyiz galiba ” ifadesi ile belirtilmiştir.    

 
Öğrenci ekipleri ve takım sayıları. Araştırmanın yapıldığı okulda satranç, halk oyunları, 

bando ekipleri bunun yanı sıra kız basketbol, erkek basketbol ve futbol takımları 
vardır.  Öğrenciler ve veliler ile yapılan görüşmeler sonucunda bu ekiplerin sayı olarak çok az 
olduğu, “bu kadar öğrenciye üç beş takım yeter mi,” “özel okulda bunun 10 katı takım var,” 
“benim”, “benim çocuğumun” ilgisini çekecek bir şey yok” tamlamaları ile okuldaki tüm 
öğrencilerin gereksinimlerine yanıt veremediği ortaya çıkmıştır. Okul yönetimi ise “mekanın 
kısıtlı olması, bu takımları ve ekipleri çalıştıracak eğitmenlerin ücretlerinin fazla olması 
nedeniyle, velilerin ücret ödemekte bazen sorunlar çıkarabildiğini” söylemiş, “ekip ve takım 
sayılarının fazla olmasına yürekten inandıkları halde sayıyı fiziksel ve maddi olanaksızlıklardan 
dolayı artıramadıklarını” ifade etmişlerdir. Okul yönetiminin ekiplerin sayı ve çeşidini arttırmak 
amacıyla kimi çalışmalar yapmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.    

 
Okulda yapılan öğrenci değerlendirmelerin gerçek başarıyı ölçememesi ve bu 

değerlendirmelerde nesnel davranılmaması. Veliler ve öğrenciler,  okulda yapılan 
değerlendirmelerin (sınav, ödev, proje vb.) gerçek başarıyı ölçtüğü görüşünde 
değildirler.  Öğrenci ve veliler aynı düzeyde olmalarına karşın “her sınıf öğretmenin farklı 
sorular sorduğunu, kimi öğretmenlerin sınıf başarısını yüksek göstermek için daha kolay sorular 
sorduğunu” belirtmişlerdir. Öğrencilerde  “sorular öyle zor ve karmaşık oluyor ki ben aslında 
aldığım nottan daha iyiyim ama yapacak pek bir şey yok”, “sınıfta istediğiniz kadar derse 
katılın, ödevlerinizi yapın öğretmen için önemli olan sınavda aldığınız not... Bu not bazen 
bizlerin gerçek başarısını göstermeyebiliyor” ifadelerini kullanarak yapılan değerlendirmelerin 
kimi zaman öğrencilerin gerçek başarısını ölçmediğini belirtmişlerdir. Bu durum okulda yapılan 
öğrenci değerlendirmelerin gerçek başarıyı ölçemediği varsayımını getirmiştir.  Ayrıca, öğrenci 
ve veliler değerlendirmeler yapılırken özellikle öğrencilerin karne notunu verilirken 
öğretmenlerin yansız olmadığını düşünmektedirler. Uygulanan kanaat notu öğrenciler arasında 
kimi sorunlar ve endişeler yaratmaktadır.  Öğrenciler, bu endişelerini “torpil yapılıyor”, “annesi 
öğretmenle çok samimi”, “benim hakkım yeniliyor” gibi ifadeler kullanarak dile getirmişlerdir. 
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Görüşmeler sırasında kimi zaman öğrencilerin kanaat notunun neye göre ve kimlere verildiğini 
anlamakta güçlük çektiği, bunun öğrencilerin öğretmene güven duymalarını olumsuz etkilediği 
saptanmıştır.  Tüm bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için öğretmen ve okul yönetiminin 
kanaat notu ile ilgili kimi standartlar geliştirmesinin (derse zamanında gelme, ödevini düzenli 
yapmak, sınıf kurallarına uymak, arkadaşlarına yardımcı olmak vb.) ve bunların öğrencilere 
duyurulmasının gerekli olduğu ileri sürülebilir.  Bunların yanı sıra, öğrencilerin 
değerlendirilmesinde öğrencinin takım çalışmasında ve sınıfta ikili ilişkilerindeki başarısı, 
sorumluluk alması, problem çözme becerisi ve yaratıcılık özelliklerinin de ödüllendirilerek 
değerlendirmeye alınmasının öğrencileri güdüleyebileceği düşünülmektedir. 
 

Tablo 6  

Başarı Değerlendirmesi 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Hazırlanan sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler öğrencilerin gerçek başarısını 
ölçmemektedir. 
  
Öğrenci 103 8.4 173 14.2 233 19.1 208 17.1 484 39.7 
  
Öğrenci başarılarını8değerlendirilmesi nesnel olarak yapılmamaktadır. 
  
Öğrenci 192 15.8 248 20.3 197 16.2 259 21.2 287 23.5 
Veli 218 26.0 108 12.9 190 22.6 90 10.7 219 26.1 

  
Öğrenci merkezli eğitimin uygulanmaması. Araştırmacının gözlemleri, anket 

sonuçlarının incelenmesi ve yaptığı görüşmelerin sonucunda okulda öğrencilere derste öğretilen 
kavramları öğrencinin de etkin katılımını sağlayacak etkinlikler yolu ile yapılmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Araştırmanın yapıldığı okulda öğrenci merkezli eğitimin uygulanmadığı 
düşünülmektedir.   

 
Okulda öğrencilerin edindiği bilgilerin günlük hayatta işine yaramıyor olması. Veri 

toplama araçlarına verilen yanıtlarda öğrenci ve veliler okulda öğrencilerin edindikleri bilgilerin 
günlük hayatta işlerine yaramayacağını bildirmişlerdir. Yapılan görüşmeler sırasında ise 
öğrenciler “çok boş”, “gereksiz,” “hep ezberliyoruz ama hiç işimize yaramıyor” veliler ise 
“müfredat çok ağır”, “ileride zaten öğrenecekler”, “benim bile bu yaşta işime yaramayacak 
bilgiler öğreniyorlar”  tanımlamalarını kullanarak okulda edinilen bilgilerin günlük hayatta ya da 
bir sonraki öğrenim örgütünde öğrencilerin işine yaramayacağını belirtmişlerdir. Bunun en 
önemli nedenlerinden birinin okul programlarının, öğrenci ilgi ve gereksinimlerine göre 
hazırlanmaması olduğu ileri sürülebilir.  Ders programları her ne kadar merkezi olarak 
düzenlense bile okuldaki zümre çalışmalarında okulun ve öğrencilerin istek, gereksinim ve 
beklentileri göz önüne alınarak kimi geliştirme çalışmalarının yapılabileceği düşünülmektedir.   
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Derslerin içeriğinin öğrencilerin ilgisini çekmemesi ve derslerin zevkli geçmemesi. 
Derste işlenen konuların öğrencilerin ilgisini çekmediği veli, öğrenciler ve öğretmenler 
tarafından bildirilmiştir. Öğretmenler “ders öğrencinin ilgisini çekmediğinde derse katılmıyor”, 
“her derste öğrencilerin zevk aldığını hep çok eğlendiklerini söylemek ne derece doğru olur 
bilmiyorum”, öğrenciler ise “çok az derste eğleniyoruz”, dersler genellikle “tek düze”, “sıkıcı” 
ve “sıradan” ifadelerini kullanarak derslerin içeriğinin öğrencinin ilgisini çekmediğini 
belirtmişlerdir. Ders içeriklerinin evrensel ölçütlerde demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla 
öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde düzenlenmesi ile her öğrencinin ilgi istek ve yetenekleri 
oranında başarılı olabilmesini sağlayacak ortamın yaratabileceği ileri sürülebilir.    

 
Derslerin işlenişinde farklı yöntemlerin kullanılmaması. Öğrencilerden elde edilen 

bulgulara göre derslerde farklı yöntemler kullanılmamaktadır. Derslerin işlenişi sırasında 
öğretmen ve öğrencilerin belirttiği gibi genellikle düz anlatım ya da soru yanıt yöntemleri 
kullanılmaktadır. Öğrenciler kendileri ile yapılan görüşmelerde derste kullanılan yöntemler için 
“öğretmenimiz anlatıyor, biz dinliyoruz,” “tahtadakini yazıyoruz,” “öğretmen soru soruyor biz 
cevap veriyoruz,” “hiç deney yapmıyoruz”, “test çözüyoruz” şeklinde 
belirtmişlerdir.  Öğretmenlerde “sınıflar o kadar kalabalık, müfredat o kadar yoğunki ancak 
anlatım ya da soru cevap yöntemlerini kullanabiliyoruz, başka türlü yetişmez”, “bu yoğunluk ile 
hangi yöntemi kullanabiliriz ki”, “daha çağdaş ve katılımcı yöntemleri uyguluyoruz ama sürekli 
değil tabii ki” ifadelerini kullanmışlardır.  Her öğrencinin farklı bir zeka yapısı ve kişisel 
özelliklere sahip olduğu göz önüne alınarak, okullarda öğretmenlerin, bir ders içerisinde birden 
fazla yöntemi kullanarak derslerini anlatmalarının, önemli ve gerekli olduğu 
düşünülmektedir.  Aşağıdaki tabloda öğrenci ve velilerin okulda yürütülen eğitim programları 
ile ilgili görüşleri yer almaktadır. 
  



Tablo 7  

Eğitim Programları 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Okulda edindikleri bilgiler günlük hayatta öğrencilerin işine yarayacaktır. 
  
Öğrenci 103 8.4 173 14.2 233 19.1 208 17.1 484 39.7 
Veli 112 13.3 343 40.8 194 23.1 132 15.7 47 5.6 
  
Derslerin içeriği öğrencinin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiştir. 
  
Öğrenci 303 24.9 324 26.6 194 15.9 231 18.9 158 13.0 
Veli 113 13.5 286 34.0 281 33.5 108 12.9 22 2.6 
  
Dersler zevkli geçmektedir. 
  
Öğrenci 303 24.9 295 24.2 209 17.1 181 14.8 221 18.1 
  
Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 
  
Öğrenci 352 28.9 353 29.0 216 17.7 146 12.0 136 11.2 
Veli 126 15.0 316 37.6 254 30.2 105 12.5 23 2.7 
  
Kuramsal bilgilerin uygulaması yapılmamaktadır. 
  
Öğrenci 460 37.7 299 24.5 154 12.6 111 9.1 185 15.2 
Veli 197 23.5 342 40.7 249 29.6 36 4.3 5 0.6 
  
Ders kitapları işlenen konuya uygun değildir. 
  
Öğrenci 321 26.3 323 26.5 194 15.9 165 13.5 208 17.1 
Veli 198 23.6 295 35.1 152 18.1 138 16.4 42 5.0 
  
Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır. 
  
Öğrenci 307 25.2 353 29.0 189 15.5 183 15.0 180 14.8 

  
Sosyal ve kültürel etkinliklerde herkese olanak eşitliği tanınmaması. Okulda yapılan 

sosyal ve kültürel etkinliklere herkese katılma olanağı   tanınmadığı velilerin % 52,4’ü 
öğrencilerin ise % 59,5’i tarafından bildirmiştir. Sosyal ve kültürel etkinlikler için ağırlıklı 
olarak yetenekli, çalışkan, maddi durumu iyi ve ilgili velilerin çocuklarının seçildiği öğrenciler 
ile yapılan görüşmelerde “hep çalışkanları seçiyorlar,” “kıyafetleri alabilenler seçiliyor,” “eğer 
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annen okula gelip öğretmenle konuşursa sen de seçilirsin” diyerek belirtilmiştir. Veliler 
“düzenlenen etkinlikler başarılı olsun diye hep çalışkan ve yetenekli öğrencilerin seçilmesi ne 
derece doğru bilemiyorum belki bu tür etkinliklere başarısız ve ezik olan çocuklar seçilirse bu 
çocukların gelişimine katkı yapılabilir” ifadesini kullanarak konu hakkındaki görüşlerini 
belirtilmiştir. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri olanak eşitliğidir. Bu ilke, eğitim ve 
öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde tüm öğrencilere ayrım yapmaksızın 
olanak eşitliği tanınması gerektiği biçiminde de yorumlanabilir. Özellikle özgüveni yaşıtlarına 
göre gelişmemiş ya da derslerinde çok da başarılı olmayan öğrencilerin sosyal ve kültürel 
etkinliklerde yer almasının, bu öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
 

Tablo 8  

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde herkese olanak eşitliği tanınmaktadır 
  
Öğrenci 345 28.3 380 31.2 227 18.6 154 12.6 108 8.9 
Veli 82 9.8 358 42.6 283 33.7 79 9.4 26 3.1 
  
Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri  beğeniyorum.  
  
Öğrenci 343 28.1 260 21.3 391 32.1 94 7.7 81 6.6 
Veli 114 13.6 339 40.4 290 34.5 53 6.3 16 1.9 
  
Okulda yapılan belirli gün ve haftalar kutlamalarını beğenerek izliyorum. 
  
Öğrenci 214 17.6 322 26.4 291 23.9 257 21.1 124 10.2 

  
Belirli gün ve haftalar kutlamalarının, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrenciler 

ve veliler tarafından beğenilmemesi. Araştırmanın yapıldığı okulda müdür yardımcısından 
edinilen bilgilere göre “Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinde” amaçları ile birlikte belirtilen her 
özel gün için bir etkinlik yapılmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı sınıf bir kısmı ise okul 
düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Okulda düzenlenen sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin 
sayı olarak fazla olmasının nitelik ve içerik ile ilgili kimi sıkıntıları beraberinde getirdiği 
düşünülmektedir. Bu tür etkinlikler ve çeşitli kutlamalar öğrenciler ve veliler tarafından 
beğenilmemektedir. Yapılan görüşmelerde etkinliklerin her yıl neredeyse aynı biçimde 
kutlandığı için beğenilmediği sonucuna öğrencilerin ve velilerin ortak olarak kullandığı “sıkıcı,” 
“törene katılmasam da ne yapılacağını tahmin edebiliyorum,”  ve “her sene aynı şeyler”, “yerli 
malı haftasında bende sınıfa meyve götürüyordum kızımda aynısını yapıyor”  ifadeleri ile 
ulaşılmıştır.  Bu tür etkinliklerin içeriğinin beğenilmemesi düşük ve isteksiz öğrenci ve veli 
katılımını beraberinde getirebilir.  Oysa milli, manevi, toplumsal, demokratik ve çevre ile ilgili 
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tutumların oluşturulmasında yapılan etkinliklerin önem taşıdığı dikkate alındığında, etkinliklerin 
gözden geçirilerek sıradanlıktan kurtarılması, içeriğin zenginleştirilmesi ve bu etkinliklerin daha 
işlevsel ve verimli hale getirilerek ilgili konuların benimsenmesi ve olumlu tutum 
oluşturulmasına yardımcı olabileceği ileri sürülebilir.   

 
Eğitici kol çalışmalarına isteksiz katılım ve yeteneklerinin temel alınmaması. Öğrenciler 

eğitsel kol etkinliklerinde yer alırken kendi istek ve ilgi alanlarının dikkate alınmadığını 
bildirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin eğitsel kol çalışmalarına severek veya 
yararlı olduğunu düşünerek katılmadıklarını ve okul içinde bu kollara öğrenci seçilirken 
öğrencilerin genellikle istek ve yeteneklerinin göz ardı edildiğini söylemek olasıdır. Türk Milli 
Eğitimi’nin genel amaçlarından biri öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, 
beceri ve davranışlar ile birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak yoluyla onları hayata 
hazırlamaktır. Okulda yürütülen eğitsel kol etkinlikleri bu amaca ulaşmak için yararlı olabilir. 
Öğrenciler ders dışı etkinlikler yoluyla desteklenerek temel demokratik hakları, kültürel ve 
sanatsal bilgileri, estetik duygusu ve çevre duyarlılığını öğrenebilirler.   Eğitici kol çalışmaları 
öğrencilerin sivil toplum hareketine katılımının ön basamağı olarak görülebilir.  Eğitici kol 
çalışmaları sırasında alınan çalışma disiplini, okula belli değerler kazandırma, kendinin ve 
çevresinin gelişimini sağlama öğrencilerin hem okul içinde hem de okul dışındaki kişisel ve 
sosyal gelişimlerine olumlu biçimde yansıyabilir.  
 

Tablo 9  

Eğitici Kol Çalışmaları 

  Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum

Kesinlikle 
Katılmıyorum

  f % f % f % f % f % 
  
Eğitici kol çalışmalarına severek katılıyorum 
  
Öğrenci 345 28.3 260 21.3 227 18.6 287 23.5 100 8.2 
  
Eğitici kollara katılacak öğrenciler belirlenirken öğrencilerin istek ve yetenekleri esas 
alınır. 
  
Öğrenci 382 31.3 299 24.5 179 14.7 179 14.7 175 14.4 

  
Derslerde uygun araç-gereç ve eğitim teknolojisinin kullanılmaması. Okulda birçok 

araç-gereç bulunduğu halde derslerin işlenişi sırasında bunlardan ve çeşitli eğitim teknolojisi 
(tepegöz, slayt, vb.) araçlarından  yeterli düzeyde yaralanılmadığı öğrenci (% 58,5) ve veliler (% 
64,5) tarafından belirtilmiştir. Öğretmenlerin okulda yeterli araç-gerecin bulunduğunu 
bildirmesi (% 88) fakat öğrenci ve velilerin derslerde uygun araç-gereçlerin kullanılmadığını 
belirtmesi üzerinde tartışılması gereken bir çelişkidir. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerde 
araç-gereç ve teknoloji kullanımı ile ilgili olarak “işin gerçeği pek de kullanmıyoruz”, “fen 
öğretmenleri gerekirse laboratuvara götürüyor” “bunları sınıfta kullanmak çok zaman alıyor,” “o 
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tepegöze konulacak şeyleri hazırlamak pek kolay değil, üstelik çok pahalı” ifadeleri 
kullanılmıştır. Öğrenciler için amaçlanan davranışların kısa zamanda, kolay, doğru ve 
olabildiğince kalıcı bir biçimde kazandırılması için eğitim teknolojilerinin okullarda sıklıkla 
kullanılması gerektiği düşünülmektedir.  Bunun içinde öğretmenlere araç-gereç kullanımı, 
önemi ve eğitim teknolojilerinin sınıf ortamında öğrenci ve öğretmene kazandıracakları 
konusunda eğitimler verilmesinin gerekli olduğu ileri sürülebilir.  
  
Eğitim Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin  Fırsatlar 

2008 yılında öğretime açılacak okul bulunması. Araştırmanın yapıldığı okulun 
bulunduğu ilçede  2008 yılına kadar 11 ilköğretim okulu 272 derslik ile hizmete girecektir.  Bu 
okulların eğitim öğretime başlamasıyla okulunun öğrenci sayılarının azalma olasılığı yüksek 
görünmektedir.  Bu durum okul müdür yardımcıları tarafından da “Diğer okullar açıldığında 
bizim yükümüz hafifleyecek, belki seneye tekli eğitime bile geçebiliriz” şeklinde belirtilmiştir. 
Öğrenci sayıları azaldığında eğitim öğretim ile ilgili birçok değişiklik ve yeniliğin uygulama 
konmasının daha kolay olabileceği hem araştırmacı hem de müdür yardımcıları tarafından 
düşünülmektedir.  

 
Üniversite ile işbirliği. Üniversite ile yapılabilecek işbirliği yoluyla öğretmen ve velilerin 

eğitimi, eğitim teknolojilerinin sağlanması, kullanımı, bakımı ve onarımı, ölçme becerileri, 
bilgisayar destekli eğitim, alan bilgi ve becerileri, eğitim yönetimi vb. gibi konularda okula 
destek sağlanabileceği söylenebilir.  Bu işbirliğinin sonucu olarak ortak bilgi ve denetim 
artacağı için eğitim öğretim ile ilgili yerel sorunları yerinde görmek ve çözüm önerileri getirmek 
daha kolaylaşacaktır.   

 
Okulun gelişmiş bir bölgede bulunması. Okul, Bursa’nın ekonomik ve sosyal olarak 

gelişmiş bir bölgesinde bulunmaktadır. Okulun yakın çevresinde birçok özel örgüt ve kuruluş 
vardır.  Okulun eğitim öğretim ile ilgili gereksinimlerinin bu örgütler aracılığı ile 
karşılanabileceği söylenebilir. Ayrıca, bölgede bulunan birçok özel ve devlet okulu ile 
yapılabilecek olan işbirliği ve yardımlaşmanın okula kazanımlar getireceği bir fırsat olarak 
belirtilebilir.   
 
Eğitim Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin  Tehditler 

 
Öğretim için gerekli olan alt yapı yatırımının pahalı olması. Pahalı olan öğretim alt 

yapısının (materyal, eğitim teknolojisi) temini için okulun maddi olanakları yetersizdir. Bu 
durumun okuldaki  eğitim öğretim ile ilgili gelişmeleri engelleyebileceği öne sürülebilir.    

 
Öğrenci kontenjanları belirlenirken okulun etkin bir role sahip olmaması. İlçedeki okul 

sayısının nüfusa oranla az olması ve ilköğretim çağındaki öğrenci sayısının fazlalığı gibi zorunlu 
nedenlerden dolayı okul kontenjanlarının belirlenmesinde okul etkin bir role sahip 
olamamaktadır. 
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Stratejik Planlama Örneği 

Stratejik plan iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde okulun ilke ve değerleri, misyonu, 
vizyonu ve amacı belirlenerek sunulmuştur. İkinci bölümde ise eylem planı çalışma gruplarının 
araştırmacının gözlemlemesi ve yönlendirmesi sonucu oluşturdukları planlar sunulmuştur. 
 

Örgütsel Değer ve İlkeler 

• Atatürk ilke ve inkılaplarını temel alırız.  

• Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.  

• Okulumuzda hiçbir ayırım yapmadan her öğrencinin gelişmesi için ortam hazırlarız.  

• Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.  

• Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız.  

• Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı ve işbirliği içerisinde  çalışırız.  

• Ortak aklı ve bilimselliği kullanarak kararlar alırız.  

• Olanak eşitliğini okulda yaşatırız.  

• Planlılık ilkesinden ödün vermeyiz.   

• Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.   

• Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir ve fikirlerine değer veririz.  

• Her işimiz önemlidir, göz ardı edilemez.   

• Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.   

• İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.   

• İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.  

Vizyon 

Atatürkçü düşünceye inanan, toplumsal değerlerine sahip çıkan, çözümlerin bilimin 
içinde var olduğunu bilen, sorgulayan, üretken, güvenilir, paylaşımcı, öğrenmeyi öğrenen 
bireyler yetiştirmek ve kaliteli eğitimde Bursa ve Türkiye genelinde öncü olmaktır.   
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Misyon 

Demokratik, Atatürkçü ve modern eğitim anlayışını benimsemiş kadromuzla, Milli 
Eğitimin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-
öğretim  programını çevre etkenlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir biçimde uygulamak, 
öğrencilerin yeteneklerine ve gereksinimlerine uygun bir eğitim hizmetini sunmak, onların 
sosyal, kültürel ve  ekonomik gereksinimlerini karşılayacak yeteneklerini geliştirip üretken 
bireyler olmalarına ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak temel 
işlevimizdir.  
 

Amaç 

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri ile MEB ilköğretim örgütleri 
yönetmeliğinde temel öğretimin amaçları da dikkate alınarak ilköğretim okulunun amaçları 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Öğrencileri bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda görevlerini 
yapan, demokratik haklarını kullanan, kendine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, 
işbirliği yapabilen, iletişim becerileri yüksek, sistemli düşünme ve problem çözme becerisi ile 
donanmış, yalnızca bilişsel değil duyuşsal ve davranışsal becerileri gelişmiş biçimde yetiştirerek 
hayat ve üst öğretime hazırlamaktır.  

 
Araştırmanın bu aşamasından sonra her bir kritik başarı etmeni ile ilgili olarak eylem 

planı çalışma gruplarında hazırlanan hedef, strateji, eylem planı, kaynak, performans ölçümü 
birlikte verilmiştir. 
Tablo  10  

Eğitim Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Hedef I (Öğrenci merkezli eğitimin 
uygulanmasını sağlamak) 
 

Stratejiler Kısıtlar 
  

Eylem Planları Kaynak Nasıl 
Ölçüleceği 

1.        Öğretmeni, 
öğrenci ve 
velileri öğrenci 
merkezli 
eğitim(ÖME) 
konusunda 
bilgilendirmek, 

2.        Eğitim 
teknolojileri 
odası kurmak  

3.        Öğretmenleri 
eğitim 
teknolojisini 
konusunda 
bilgilendirip, 
kullanımlarını 
sağlamak, 

4.        ÖME 

1.        Maddi kaynak 
bulma 
sınırlılığı, 

2.        Öğrencilerin 
nasıl öğrenip 
araştırma 
yapacaklarını 
tam olarak 
bilemiyor 
olmaları, 

3.        Öğretmenin 
sınıf 
kontrolünü 
kaybedebileceğ
i endişesi, 

4.        Kimi 
öğretmenlerin 
ÖME karşı 

1.        Ders 
programlarının 
öğrenciyi merkeze 
alarak öğretmenler 
tarafından  geliştir
mesi ve içeriğin 
güncelleştirilmesi, 

2.        Öğrenci 
etkinliklerinin 
yapılabilmesi için 
sınıfta ve okulda 
gerekli ortamların 
oluşturulması, 

3.        Teknik donanımın 
sağlanması, 

4.        Eğitim 
teknolojilerinin 
kullanılması ve 

1.        Hayırseverlerin 
kişi ve 
kurumların 
bağışları, 

2.        ÖME 
uygulayan 
okullardan 
materyal, bilgi 
ve deneyimleri 
konusunda 
işbirliği yapmak 
ve yardım 
almak,  

3.        Öğretmenlerin 
eğitim 
teknolojileri 
konusundaki 
eğitimleri için 

1.        Öğrencinin 
başarısının 
gözlenmesi, 

2.        Öğrencinin 
bilgi 
düzeyinin 
gözlenmesi, 

3.        Öğrenci, 
veli, 
öğretmen 
anketleri, 

4.        Bir üst 
öğrenim 
kurumunda
n öğrenciler 
konusunda 
alınacak 
dönütler, 
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konusunda 
Üniversite ile 
işbirliği 
yapmak, 

5.        Öğretmenler 
arasında grup 
çalışmalarını 
teşvik etmek, 

6.        Öğrencilerin 
proje, sunu, 
ödev, seminer 
gibi 
etkinliklerini 
arttırmak, 

7.        Öğrencinin 
etkin katılımına 
olanak  veren 
öğretim 
yöntemleri 
konusunda 
öğretmenleri 
bilgilendirmek 
ve bu 
yöntemleri 
kullanmalarını 
sağlamak 

8.        Okulda 
bulunan 
laboratuvar, 
araç-gereç ve 
kütüphaneyi 
nitel ve nicel 
yönden 
geliştirmek,  

9.        Öğrencilerin 
bireysel özellik 
ve 
farklılıklarını 
saptamak için 
PDR servisi ve 
veliler ile 
iletişimde 
bulunmak,  

10.     Yazılı/ sözlü 
sınavların yanı 
sıra öğrencinin 
gerçek 
performansını 
ölçecek 
değerlendirme 
yöntemleri 
kullanmak. 

  

tutucu 
davranmaları, 

5.        Öğretmenlerin 
hizmet içi 
eğitimlerinin 
düzenli ve 
verimli bir 
biçimde 
yapılamaması, 

6.        Sınıfların 
kalabalık 
olması, 

7.        Öğretmenlerin 
sınıfta araç-
gereç ve eğitim 
teknolojilerini 
yeterince 
kullanmaması. 

  

yararları 
konusunda 
öğretmenlerin 
bilgilendirilmesi, 

5.        Sınıflardaki 
öğrenci 
sayısının  azaltılma
sı,  

6.        Ölçme 
değerlendirme 
konusunda yeni 
yaklaşımların 
öğretmenlere 
anlatılması ve 
kullanmalarının 
sağlanması,  

7.        Öğrencilerin 
yaptıkları 
etkinliklerin 
sergilenmesi, 

8.        ÖME konusunda 
öğretmenlerin 
düzenli olarak 
hizmet içi eğitim 
almalarının 
sağlanması,  

9.        Öğretmenler 
arasındaki iletişim 
sorunlarının 
aşılması için 
etkinliklerin 
düzenlenmesi.  

  

okula yakın olan 
özel okullardan 
yardım almak, 

4.        Uludağ 
Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
öğretim 
kadrosundan 
yardım ve 
destek almak.   

5.        Müfettiş 
raporları, 

6.        Okuldaki 
araç-gereç 
ve tüm 
fiziksel 
donanım 
için yıllık 
bazda 
karşılaştırm
a yapmak. 

     Not. Öngörülen Başlama Tarihi: 2004-2005 öğretim yılı, Öngörülen  Bitiş Tarihi: 2008-2009 
öğretim yılı. 
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Tablo  11 

Eğitim Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Hedef II (Sosyal, kültürel ve sportif 

etkinliklerin niteliğini arttırıp, içeriklerini zenginleştirmek) 

Stratejiler Kısıtlar 
  

Eylem Planları Kaynak Nasıl 
Ölçüleceği 

1.         Okulda gezi, 
spor etkinlikleri, 
eğlence, yarışma, 
şenlik ve eğitsel 
kol etkinliklerine 
işlerlik 
kazandırmak, 

2.         Yıl boyunca sınıf 
günleri 
düzenlenerek 
öğrencilerin 
etkinliklerde yer 
almasını ve 
düzenlenmesine 
katkısını 
sağlamak, 

3.         Okulda 
düzenlenen tüm 
etkinlikler için 
sınıf başkanı ve 
sınıf annelerinin 
görüş ve 
önerilerini almak, 

4.         Okulda klüp 
çalışmalarını 
başlatmak.  Her 
öğrencinin 
3.  sınıftan 
itibaren en az bir 
kulübe üye 
olmasını 
sağlamak ve 
kulüp 
liderliklerini  en 
az 3 öğretmenin 
yapmasını 
sağlamak, 

5.         Etkinlik 
düzenleme kurulu 
oluşturmak. 

  

1.        Klüp 
çalışmaları için 
mekan 
bulunmaması, 

2.        Etkinlerin 
düzenlenmesin
de rol alacak 
öğretmenlerin 
zaman sıkıntısı 
çekmesi, 

3.        Etkinlikler 
için gerekli 
masrafın 
yapılması 
sırasında 
karşılaşılacak 
mali zorluklar.  

1.        Klüp toplantılarının 
hafta sonu veya 
sınıfların 
kullanılmadığı 
saatlerde yapılması, 

2.        Öğretmenlerin boş 
günlerinde klüp 
etkinliklerine 
danışmanlık 
vermesi, 

3.        Etkinlikler için 
sponsor bulunması, 

4.        Yaratıcı ve değişik 
fikirleri olan 
öğrencilerin sınıf 
öğretmenleri yolu ile 
saptayarak etkinlik 
düzenleme 
komitesine alınması,

5.        Öğretmen ve 
öğrencilerin ilgi 
alanları saptanarak 
bu doğrultuda 
klüplerin 
kurulmasına olanak 
tanınması, 

6.        Ders içerikleri ile 
ilgili olan gezilerin 
düzenlenmesi, 

7.        Sınıflar ve şubeler 
arası yarışmalar 
düzenlenmesi. 

  

1.        Veli 
(parasal ve 
diğer giysi, 
materyal 
vb.) 
yardımları. 
  

1.         Öğrenci ve 
veli 
memnuniyet 
anketleri, 

2.         Törenlere 
katılan 
öğrenci 
sayılarının 
geçmiş 
yıllara göre 
karşılaştırılm
ası, 

3.         Etkinlikler 
sırasındaki 
coşkunun 
gözlenmesi.  

  

     Not. Öngörülen Başlama Tarihi: 2004-2005 öğretim yılı, Öngörülen  Bitiş Tarihi: 2010-2011 
öğretim yılı. 
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Öneriler 

1.      Eğitim programlarının öğrencilerin, ilgi, istek ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri olaylara 
uygun olarak düzenlenmelidir. 

 
2.      Sınıf içinde öğretmenlerin farklı yöntemleri kullanmaları sağlanmalı ve bu yöntemleri 

kullanırken olabildiğince eğitim teknolojilerinden ve araç-gereçlerden destek almaları 
sağlanıp desteklenmelidir.   

 
3.      Eğitim öğretim etkinlikleri yürütülürken kuramsal bilgilerin uygulamasının yapılmasına 

olanak tanınmalıdır. 
 
4.      İlköğretim kademesindeki eğitim öğretim etkinlikleri için gereksinim duyulan tepegöz, 

fotokopi, projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. ekipman ile okulda buluna laboratuvar ve 
işlikler ders saatleri dışında öğrencilerin kullanımına açık tutulmalıdır. 

 
5.      Orta vadede tüm ilköğretim okullarında ikili öğretimden vazgeçilmelidir. 
 
6.      Öğrenci ekipleri ve öğrenci takımlarının sayısı artırılmalıdır.  
 
7.      İlköğretim okullarında öğrenci merkezli öğretime zaman kaybedilmeden geçilmelidir. 

Öğrenci merkezli eğitimi uygulayabilmek için sınıflardaki öğrenci sayısı aşamalı olarak 
azaltılmalıdır.  

 
8.      Öğrencilerin gerçek başarılarının ölçülmesi ve başarının değerlendirilmesinde nesnel 

ölçütler kullanılmalıdır.  
 
9.      Öğrencilere öğrenme ve başarma olanağı tanınmalı ve bunu sağlamak için öğrencilere çeşitli 

etkinlikler öğretmenlere ise hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.  
 
10.  Okulda düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin içeriği zenginleştirilmelidir. 

Öğrencilerin derslerinin dışında bu tür etkinliklere katılmaları desteklenmelidir. Etkinliklerin 
yapılabilmesi için spor salonu, müzik odası, resim atölyesi, klüp ve eğitsel kol odaları gibi 
mekanlar her okul içinde oluşturulmalıdır. Bu mekanları öğrencilerin ders saatleri dışında ve 
kendi başlarına kullanmalarına olanak tanınmalıdır. Bu tür etkinliklere tüm öğrencilerin 
eşitçe katılımına olana tanınmalıdır. 
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Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki 
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Özet 
  
Etkili ve verimli zaman yönetimi, öğretmenler için yeterli olunması gereken, yaşamsal öneme 
sahip bir yönetim alanıdır. Günümüzde zamanı etkili ve verimli yönetmek büyük bir öneme 
sahiptir. Eğitimin bir süreç olduğu ve bu sürecin etkililiğinin büyük ölçüde zamanın iyi 
kullanılması ile olanaklı olabileceği dikkate alındığında, öğretmen adaylarının zaman yönetimi 
konusunda yeterli olmaları gerektiği söylenebilir. 
  
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları 
arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için İnönü Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinin tüm bölüm ve programlarında dördüncü sınıfta okuyan birinci öğretim 
öğrencilerine “Zaman Yönetimi Anketi” uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
  
Araştırmada; öğretmen adaylarının zaman yönetimi puanları ile akademik başarıları arasında 
olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Zaman yönetimi anketinden yüksek puan alan 
öğretmen adaylarının akademik başarılarının da yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Kız 
öğrencilerle erkek öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ve akademik başarıları arasında ilişki 
açısından kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kız öğrenciler genel olarak 
erkek öğrencilere göre zamanı daha iyi yönetmektedirler ve akademik olarak da daha başarılı 
olmaktadırlar. 
  
Anahtar Kelimeler: Zaman yönetimi, Öğretmen adayları, Akademik başarı 
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Giriş 

Zamanın ne olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz ve ölçüyoruz. Kestirilemez ve anlatılması zor 
olmasına rağmen, zamanın bazı yönlerini kavramak için benzetmeler yaparız. Zaman paradır, 
zaman sınırlı ve değerli bir kaynaktır gibi. Ancak zaman gerçekten çok kıymetli bir kaynaktır ve 
bankada saklanamaz. Zaman hayatımız içerisinde ölçüp ayırdığımız aylar, günler, dakikalar ve 
saniyelerdir (Adair, 2003). Hepimizin günde 24 saati, her haftada yedi günü vardır. Ne kadar 
zengin olduğumuz hiç önemli değildir. Daha fazla zaman satın alamazsınız, çalamazsınız, hiçbir 
şekilde değiştiremezsiniz. Tek yapabileceğiniz sahip olduğunuz zamanı en iyi şekilde 
değerlendirmektir. Sahip olduğumuz kaynaklar arasında zaman en az anlaşılan ve en kötü 
kullanılan kaynaktır. Nereye gidilse, herkes yeterince zamanı olmadığını söylüyor, oysa 
herkesin dünya kadar zamanı vardır (Scoot, 1997). Bize parasız verilen bu hediyeyi etkili, 
verimli ve akıllıca kullanmaktan daha önemli ne olabilir      (Adair, 2003)? 

 
Zaman soyut, kesin ölçülemeyen, birçok anlama gelen bir kavramdır. Genelde, bir ölçü 

birimi olarak, uzaklık, yakınlık, geçmiş ve gelecek anlamlarını içerir. “Dün”, “bugün” 
sözcükleri kullanıldığında belli bir süre anlatılmış olmaktadır (Öktem, 1993, s.218). Zaman 
doğada değişmeyen ve akıp giden bir süre olarak tanımlanmaktadır (Keenan, 1996). 

 
Herkesin elinde bulunan, kullanabileceği zaman miktarı aynıdır. Çoğumuz, yeterli 

zamanımız olmadığından yakınırız; ama yine de bakarız ki, içimizden bazıları, aynı zaman 
süresi içinde diğerlerine göre daha fazla iş yapmayı becerirler. Bunun nasıl olabileceğini 
kavrayabilmek can alıcı bir meseledir (Keenan, 1996). Bunun anahtarı zaman yönetiminden 
geçmektedir. Zaman yönetimi, “amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı 
verimli kullanma çabasıdır (Uğur, 2000, s.18). Zamanı etkili kullanmak için, kişi öncelikle bu 
konuda istekli olmalı ve kendisine yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmalıdır. Çalışma 
hayatında bu alışkanlıkların önemi daha da artar. Ayrıca, kişide çalışma ahlâkı nosyonunun 
gelişmesi gerekmektedir. Çalışmanın onurlu bir uğraş olduğu ve buna ayrılan zamanın boşa 
harcanmaması düşüncesi çok önemlidir. Böyle bir düşünce, kişinin verimli ve kaliteli iş 
üretmesine ve dolayısıyla zamanı etkin kullanmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra 
günümüzde artan ve değişen rekabet koşulları, zamanı geri dönüşümü olmayan bir maliyet 
unsuru olarak tanımlamaktadır. Uğur (2000),  zamanı etkin kullanmak için kazanılması gereken 
alışkanlıkları, şöyle belirtmektedir: 

 
• Hedef ve amaçların belirgin olması,  
• Planlama yapılması,  
• Önceliklerin belirlenmiş olması,  
• Acil durum değerlendirmesinin yapılması  

 
Zaman fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik özellikleriyle çok boyutluluk gösterir ve 

göreceli bir kavramdır. Aynı sürenin kişiler tarafından kısa ya da uzun olarak algılanması bu 
göreceliğin bir sonucudur. Zaman olayların geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini 
takip ettiği kesintisiz bir süreçtir (Smith, 1998). Bir bakıma zaman, belli bir işi yapabilmek için 
gereksinim duyulan süredir (Çelik, 2002). 
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Zaman, hem ekonomi hem de yönetim bilimleri açısından kendine özgü özelliklere 
sahiptir. Ekonomik açıdan, hava dışında üretim sürecinde gereksinilen tüm mal ve hizmetler gibi 
kıt bir kaynaktır; ama herkese eşit dağıtılmıştır. Eşit dağıtılmış kıt bir kaynak olması, geri 
döndürülemezliği, biriktirilemezliği, kiralanamazlığı, satın ve ödünç alınamazlığı, 
çoğaltılamazlığı, karar ve planlama ile ilgili oluşu zamanın kendine özgü yönleridir (Erkılıç, 
2005). 

 
Zaman yönetimi modern iş yaşamında önemli bir konu haline gelmiştir (Koch & 

Kleinmann, 2002). Çünkü zamanı etkili ve verimli kullanabilmek günümüzde bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Gelişen teknoloji, karmaşıklaşan örgüt ve toplum yapısı, bireylere daha fazla ve 
çeşitli işler yüklediğinden bu işlerin zamanında yapılması, işlere ilişkin yapılacak eylemlerin 
zamana göre planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Zaman yetersizliği giderek çağımız insanının 
önemi artan bir sorunu ve zaman yönetimi, yönetim biliminin ilgi çeken bir alanı haline 
gelmektedir. Zamanı etkili yönetebilmek, kişisel ve örgütsel başarı ve verimlilik için bir 
gerekliliktir. Ancak yapılan bazı araştırma sonuçları, öğretmenler, hemşireler, yöneticiler ve 
öğrenciler arasında zaman yönetimi sorunlarının yoğun olarak yaşandığını göstermektedir (Koch 
& Kleinmann, 2002). 

 
Zaman yönetimi, gücümüzün yoğunluğunu, yaşamsal öneme sahip öncelikler arasında 

hedefler belirleme ve onları sonuçlandırmak için yöneltme, belli bir süreyi en verimli şekilde 
kullanma yeteneğidir (Açıkalın, 1994; Efil, 2000). Bu nedenle, insanların yapılacak işleri 
gruplamaları ve işlerin önemine göre öncelikler vermeleri gerekmektedir. Zaman yönetimi 
aslında bir öz yönetimdir; yaşadığımız olayların kontrolünü sağlamaktır; bireyin kendisini 
yönlendirerek olayları yönetmesidir. Yaşadığımız olayların ne kadarı bizim istediğimiz gibi 
gerçekleşiyor? Olayların meydana gelmesindeki etkilerimiz nelerdir? Bütün bu soruların cevabı, 
bizim zamanımızı yönetebilmedeki başarımızı göstermektedir (Güçlü, 2001). 

 
Zaman yönetimi esaslarının bireylerce anlaşılması ve uygulanması bireylerin 

problemlerini çözmemektedir; fakat bireylerin etkili çözümlere ve sonuçlara ulaşmasına 
yardımcı olmaktadır (Alay & Koçak, 2003). 

 
Lakein’in zaman yönetimi tanımlamasına göre, bireyler öncelikle gereksinimlerini ve 

isteklerini belirlerler ve önem derecesine göre sıralandırırlar (Akt. Macan, Shahani, Dipboye & 
Philips, 1990). Gereksinimleri ve istekleri başarmak için amaçları belirleme ve görevleri 
sıralama gibi belli etkinlikler, bunları (gereksinimleri ve istekleri) başarmak için gereklidir. 
Daha sonra en önemli görev, uygun zamanın ve kaynakların planlanıp, 
programlanıp,  listelenmesidir. Zaman yönetiminin ölçülmesinin geliştirilmesi çalışmasında; 
Macan ve diğerleri (1990), Laiken’nin tanımıyla uyumlu üç zaman yönetimi faktörü 
bulmuşlardır: (a) amaçları ve öncelikleri belirlemek, (b)zaman yönetimi teknikleri (örn. liste 
yapmak) ve (c) örgüt için bir tercih hakkı. Zaman yönetimi modelindeki bu üç bağ (Bkz. Şekil 
1) zaman yönetimi eğitiminin, bu üç faktörün frekansını arttıracağını öne sürülmektedir 
(Macan,1994). 
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Şekil 1. Zaman Yönetimi Süreci 

 

Kaynak: Macan, T. H. (1994). Time management: Test of a process model. Journal of 
Applied  Psychology, 79(3), s.382. 
 
            Etkili zaman yönetiminin birkaç pozitif sonucu vardır. Bunlardan birincisi verimliliğe 
yönelik sonuçlardır. Örneğin, zamanını etkili yöneten bireyler daha iyi performans gösterirler ve 
verimlilikleri artar. Bu, kişiye ve örgüte yarar sağlar. İkincisi, etkili zaman yönetimi olumlu 
psikolojik sonuçlar verir. Örneğin, Hall ve Hursch (1982) göreve harcanan zamanın, o görevden 
tatmin olmayla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Hall ve Hursch, artan etkili zaman yönetiminin, 
görevden tatmin olma seviyesindeki artış ve üstün performansla ilişkili olduğu sonucuna 
varmışlardır. 
             

Macan ve diğerleri (1990), 165 üniversite öğrencisine zaman yönetimi tutumları ve 
davranışları, stres, performans algıları ve ağırlıklı not ortalamaları ile ilgili anket uygulamıştır. 
Zaman yönetimi davranışları anketi birbirinden bağımsız dört boyuttan oluşmuştur. Bu 
boyutlardan en çok kestirilebileni zaman kontrolü algısıdır. Bu çalışma iki önemli bulguyu 
ortaya koymuştur. Zamanı kontrol ettiklerini söyleyen öğrenciler, performanslarını en iyi 
biçimde değerlendirdiklerini, iş yaşamlarından tatmin olduklarını, düşük rol karmaşası 
yaşadıklarını ve işte daha az gerildiklerini söylemişlerdir. Bulgular zaman yönetimiyle ilgili 
kuramlar ve önerilerle uyumlu bulunmuştur. Araştırma, zaman yönetimi dinamiklerinin önceden 
inanıldığından daha karmaşık olduğunu göstermiştir. 
            

Britton ve Tesser (1991) yaptıkları bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin zaman 
yönetimi uygulamalarından, kümülatif akademik not ortalamalarının tahmin edilebileceği 
hipotezini ortaya atmışlardır. Araştırmada, 1983 yılında 90 üniversite öğrencisine zaman 
yönetimi anketi uygulanmış, ayrıca üniversiteden öğrencilerin giriş puanları alınmıştır. 4 yıl 
sonra yapmış oldukları değerlendirmede, zaman yönetimindeki puan artışının akademik başarıyı 
etkilediğini bulmuşlardır. 
            

Trueman ve Hartley (1996), 293 psikoloji bölümü 1. sınıf öğrencisine uyguladıkları 
zaman yönetimi ölçeğinin sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Araştırmada öğrenciler 3 yaş 
gurubuna ayrılmıştır; 21 yaşından küçük olanlar, 21–25 yaş arası olanlar ve 25 yaşından büyük 
olanlar. Yapılan analizlerde; kız öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin erkek öğrencilerden 
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daha iyi olduğu, 25 yaş üstü öğrencilerin diğer iki yaş grubuna göre daha iyi yönetim 
becerilerine sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 
Misra ve McKean (2000) akademik stres, endişe, zaman yönetimi ve serbest zaman 

etkinlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, Midwestern Üniversitesinde öğrenim 
görmekte olan 249 öğrenci üzerinde bir çalışma yürütmüşlerdir.  Yapılan araştırma sonucunda, 
zaman yönetiminin bazı unsurları ile akademik stres arasında önemli bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Örneğin yapılan regresyon analizleri sonunda, akademik stresin büyük bir 
kısmının zaman yönetimi algısı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yine bu araştırmada kız 
öğrencilerin erkek öğrencilere göre, daha yüksek zaman yönetimi puanları aldıkları 
belirlenmiştir. 

 
Özkılıç ve Korkmaz (2004)  sosyal bilimler, fen bilimleri ve beden eğitimi 

öğretmenlerinin öğretimin başlangıcında ve öğretim sürerken sınıfta gerçekleştirdikleri zaman 
yönetimine ilişkin davranışlarını belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarına, Bursa ilindeki 
ortaöğretim kurumlarında görev yapan 120 öğretmen (40 sosyal bilimler, 40 fen bilimleri, 40 
beden eğitimi spor) katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcı öğretmenlerin ders 
öncesinde ve ders sonrasında öğretmenin yapması gereken zamanın etkin kullanımına yönelik 
bazı davranışları yerine getirdikleri, bir kısmını ise gerçekleştirmedikleri, katılımcı 
öğretmenlerin verdikleri yanıtlarda alanlarına ait eğitim programından ve bu programa ayrılan 
süreden kaynaklanan bazı ufak değişikliklerin gözlendiği, katılımcı öğretmenlerin çok azının 
zaman yönetimi ile ilgili bir etkinliğe katıldığı ve bu konu ile ilgili bir materyal okuduğu 
belirlenmiştir. 

 
Amaç 

 
Bu araştırmada; öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları 

arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna yanıt bulmak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak 
üzere;  öncelikle öğretmen adaylarının zaman yönetimi anketinden aldıkları puanları 
hesaplanarak, akademik başarıları ile zaman yönetimi puanları arasında bir ilişki olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bu ilişkinin;  
 
1- Cinsiyet, 
 
2- Öğrencisi olunan bölüm ya da program değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği 
belirlenmeye çalışılmıştır. Cinsiyet ve öğrencisi olunan bölüm ya da program değişkenleri, 
araştırma bulgularını etkileyeceği varsayılarak bağımsız değişken olarak alınmıştır. Araştırma 
bulguları incelendiğinde özellikle cinsiyet değişkeni açısından verilerin, gerek zaman yönetimi 
anketinden alınan toplam puan gerekse anketin alt boyutlarında zaman tutumları boyutu dışında 
kalan boyutlardan alınan toplam puan ile akademik başarı arasındaki ilişki açısından farklılaştığı 
görülmektedir. Diğer yandan zaman yönetimi becerisi ile akademik başarı arasındaki ilişkinin 
öğrencisi olunan bölüm ya da program değişkeni açısından da anlamlı biçimde farklılaştığı 
görülmüştür. Bu durum, söz konusu değişkenlerin araştırma için anlamlı olduğu biçiminde 
yorumlanabilir. 
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Bu çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
öğretmen yetiştiren tüm bölüm ya da programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen 
adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Benzer çalışmalarda daha çok bir bölüm ya da programda okuyan öğrencilerin ya da genel 
olarak üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki 
ilişkiyi belirlemeye dönük çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma kapsamı yönünden diğerlerinden 
ayrılmaktadır. Diğer yandan öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik 
başarıları ilişkinin belirlenmesi, öğretmenlik mesleğinin doğası gereği de önem arz etmektedir. 
Çünkü öğretmenlerin planlama, örgütleme, yönlendirme, koordine etme, denetleme gibi bazı 
fonksiyonları kendi işleri ya da içinde bulundukları eğitim örgütlerinin işleri için uygulamaları 
zaman yönetimi açısından önemlidir (Kocabaş & Erdem, 2003). Bununla birlikte öğretmenlik, 
planlı çalışmayı ve zamanı çok iyi yönetmeyi gerekli kılan bir meslektir. Öğretmen adaylarının 
bu alandaki becerilerinin belirlenmesi kimi meslek derslerinin (örn. sınıf yönetimi) içeriğinin 
oluşturulmasına ve öğretmen adaylarının bu konuda kendilerini geliştirmelerine katkı 
sağlayabilecektir. 

 
Yöntem 

 
Araştırma, tarama türü bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2004–2005 eğitim-öğretim 

yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 15 programında Normal Öğretim dördüncü 
sınıfta okuyan toplam 891 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu 
programlarda okuyan ve “Basit Tesadüfî-Random Örnekleme” yoluyla seçilmiş ve 211 kız ve 
227 erkek toplam 438 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu tür örneklemede evrendeki her 
birimin örnekleme seçilmede eşit ve bağımsız olma olasılığı vardır ve yansızlık kuralının 
uygulanabildiği bir örneklemedir (Balcı, 2001). Araştırma kapsamına alınan öğretmen 
adaylarının programlara göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 

Araştırma Kapsamına Alına Öğretmen Adaylarının Programlara Göre Dağılımı ve Yüzdeleri 

Bölüm-Program 
  

Toplam Öğrenci 
Sayısı 
  

Örnekleme Alınan 
Öğrenci Sayısı 
  

% 
  

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 57 34 7.8 
BÖTE 39 32 7.3 
PDR 44 26 5.9 
Müzik Öğretmenliği 46 18 4.1 
Resim-İş Öğretmenliği 53 15 3.4 
Okul Öncesi Öğretmenliği 53 41 9.4 
Sınıf Öğretmenliği 157 62 14.2 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 117 34 7.8 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 94 31 7.1 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 55 41 9.4 
Türkçe Öğretmenliği 61 31 7.1 
İngilizce Öğretmenliği 27 15 3.4 
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği 28 17 3.9 
Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği 30 14 3.2 
Ortaöğretim Matematik 
Öğretmenliği 30 27 6.2 

TOPLAM 891 438 100 
  
Bilgi Toplama Aracı   

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve 
geçerlilik ve güvenilirliği Alay ve Koçak (2002) tarafından ülkemiz için yapılan “Zaman 
Yönetimi Anketi” kullanılmıştır. Alay ve Koçak (2002), Zaman Yönetimi Anketi’ni Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde okumakta olan ve tüm bölümlere ve fakültelere açılmış seçmeli dersleri 
alan 361 öğrenciye uygulamıştır. Uygulanan Zaman Yönetimi Anketinin alt boyutlarını 
saptayabilmek amacıyla veriler, Temel Bileşenler Faktör Çözümlemesine tabi tutulmuş ve 
anketin 3 alt boyutunun olduğu belirlenmiştir. Uyarlanan anket, Zaman Planlaması boyutunda 
16 madde, Zaman Tutumları boyutunda 7 madde ve Zaman Harcattırıcılar boyutunda 4 madde 
olmak üzere toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Anketin geçerliliği, iç geçerlik ve yapısal 
geçerlik yöntemleriyle test edilmiştir. Anketin güvenilirliği iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak 
ölçülmüş, Zaman Planlaması boyutu için “.88”, Zaman Tutumları boyutu için “.66”, Zaman 
Harcattırıcılar boyutu için ”.47” ve ölçeğin geneli için .80 (Alay ve Koçak, 2002) olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada ise anketin güvenirlik katsayıları; Zaman Planlaması boyutu için 
“.84”, Zaman Tutumları boyutu için “.59”, Zaman Harcattırıcılar boyutu için ”.45” ve ölçeğin 
geneli için  .80 olarak bulunmuştur. 

 
Orijinal ankette olduğu gibi her madde 5 üzerinden puanlanmış ve “her zaman, sık 

sık,  bazen, nadiren ve hiç” seçeneklerinden oluşan beşli derecelendirme kullanılmıştır. 
Puanlamada 1 en düşük ve 5 en yüksek puan olarak alınmıştır. Zaman Harcattırıcılar 
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boyutundaki maddeler negatif anlam taşıdıkları için, veriler girilirken puanlama tersine 
çevrilmiştir. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar öğretmen adaylarının zaman yönetiminde daha 
iyi oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin Genel Akademik Not Ortalamaları 
üniversite kayıtlarından alınmıştır. 
 
Verilerin Analizi         

 
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının zaman yönetimleri ve akademik başarıları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı 
hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının zaman yönetimi puanlarının, öğrencisi oldukları bölüm ya 
da programlara göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) ve gruplar arası farklılığı belirlemek için LSD testi ve öğretmen adaylarının 
zaman yönetimi puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için t 
testi (Independent Sample T Test) yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Yorum 

Öğretmen adaylarının Genel Akademik Not Ortalamaları ile Zaman Yönetimi 
puanlarının cinsiyete göre aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo-2’de görüldüğü üzere kızların genel akademik not ortalaması 71.32 ve standart sapması 
7.27’dir. Erkeklerin genel akademik not ortalaması 66.66 ve standart sapması 6.50’dir. Buradan 
hareketle kız öğretmen adaylarının, erkek öğretmen adaylarına göre akademik olarak daha 
başarılı oldukları söylenebilir. 
 

Tablo 2 

Öğretmen Adaylarının Akademik Not Ortalaması ve Zaman Yönetimi Puanlarının Cinsiyete 
Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 
  
  Kızlar (N=211) 

  
Erkekler (N=227) 
  

  X  
  

SS 
  

X  
  

SS 
  

Genel Akademik Not Ortalaması        71.32 7.27 66.66 6.50 
Zaman Planlaması 52.64 8.82 49.58 10.23 
Zaman Tutumları 24.42 3.15 24.62 3.15 
Zaman Harcattırıcılar 15.08 2.47 13.32 2.37 
Genel Zaman Yönetimi 92.15 10.53 87.52 10.85 
  

Öğretmen adaylarının Zaman Yönetimi puanları ile akademik başarıları arasındaki 
ilişkinin belirlenebilmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı istatistik 
yöntemi kullanılmıştır. Tablo 3’te genel zaman yönetimi puanları ile akademik başarı arasındaki 
ilişki ve zaman yönetimi anketinin alt boyutları olan Zaman Planlanması, Zaman Tutumları ve 
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Zaman Harcattırıcılar alt boyutlarından alınan puanlar ile akademik başarı arasındaki korelasyon 
katsayıları verilmiştir. 

 
Tablo 3 

Öğretmen Adaylarının Akademik Not Ortalaması ve Zaman Yönetimi Puanları Arasındaki 
Korelasyon Sonuçları 
  
  
  

Genel Akademik  
Not Ortalaması 
  

Genel Zaman 
Yönetimi 
  

Zaman 
Planlaması 
  

Zaman 
Tutumları 
  

Genel Zaman Yönetimi .278**       
Zaman Planlaması .249** .957**     
Zaman Tutumları .027 .518** .362**   
Zaman Harcattırıcılar .278** .415** .252** -.098* 
* p<.05 , ** p<.01 
  

Tablo 3’te görüldüğü gibi Genel Akademik Not Ortalaması ile Zaman Yönetimi arasında 
(r=.278, p<.01), Zaman Planlaması alt boyutu arasında (r=.249, p<.01) ve Zaman Harcattırıcılar 
alt boyutu arasında (r=.278, p<.01) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel Akademik Not 
Ortalaması ile Zaman Tutumları alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu 
verilerden hareketle zamanı iyi planlama yoluyla zaman harcattırıcılardan kaçınmanın akademik 
başarıyı arttırdığı söylenebilir. 

 
Öğretmen adaylarının Genel Akademik Not Ortalamaları ile Zaman Yönetimi 

puanlarının genel olarak ve zaman yönetimi anketinin alt boyutları açısından cinsiyet 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t testi (Independent Sample t 
Test) yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4 
  
Öğretmen Adaylarının Akademik Not Ortalaması ve Zaman Yönetimi Puanlarının Cinsiyete 
Değişkenine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin t Testi Sonuçları  
  
  
  

  
  

N 
  

X  
  

SS 
  

Sd 
  

t 
  

Kızlar 211 71.32 7.27 Genel Akademik  
Not Ortalaması Erkekler 

  
227 
  

66.66 
  

6.50 
  

436 
  

7.081* 
  

Kızlar 211 52.64 8.82 Zaman Planlaması 
  Erkekler 

  
227 
  

49.58 
  

10.23 
  

436 
  

3.341* 
  

Kızlar 211 24.42 2.80 Zaman Tutumları 
  Erkekler 

  
227 
  

24.62 
  

3.15 
  

436 
  

-.697 
  

Kızlar 211 15.08 2.47 Zaman Harcattırıcılar 
  Erkekler 

  
227 
  

13.32 
  

2.87 
  

436 
  

6.831* 
  

Kızlar 211 92.15 10.53 Genel Zaman Yönetimi 
  Erkekler 227 87.52 12.85 436 4.100* 
* p<.05 
  

Tablo 4’te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının Genel Akademik Not Ortalamaları 
cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t=7.081, 
p<.05). Zaman Yönetimi anketinin alt boyutlarından zaman planlaması (t=3.341, p<.05) ve 
zaman harcattırıcılar (t=6.831, p<.05) boyutlarında cinsiyet değişkenine göre kız öğretmen 
adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Zaman Yönetimi anketinin alt boyutlarından 
zaman harcattırıcılar alt boyutunda ise cinsiyet değişkenine göre, öğretmen adayları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu verilerden hareketle kız öğretmen adaylarının erkek 
öğretmen adaylarına göre zamanı daha iyi planladıkları, zaman harcattırıcılardan kaçındıkları ve 
bu durumun akademik başarılarına olumlu olarak yansıdığı söylenebilir. Benzer biçimde Misra 
ve McKean (2000) tarafından yürütülen bir çalışmada da kız öğrenciler erkek öğrencilere göre, 
daha yüksek zaman yönetimi puanları almışlardır. 

 
Öğretmen adaylarının Genel Akademik Not Ortalamaları ile Zaman Yönetimi 

puanlarının öğrencisi oldukları bölüm/programlara göre farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek için F testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 



Tablo 5 

Öğretmen Adaylarının Akademik Not Ortalaması ve Zaman Yönetimi Puanlarının Bölümlerine 
Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin F (Anova) Testi Sonuçları 
  

Boyutlar Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F 

Gruplar arası 3250,208 14 232,158 
Gruplar içi 19791,320 423 46,788 Genel Akademik  

Not Ortalaması Toplam 
  

23041,527 
  

437 
    

4,962*

Gruplar arası 3636,361 14 259,740 
Gruplar içi 37453,212 423 88,542   

Zaman Planlaması 
  Toplam 

  
41089,573 
  

437 
    

2,934*

Gruplar arası 243,349 14 17,382 
Gruplar içi 3655,875 423 8,643   

Zaman Tutumları 
  Toplam 

  
3899,24 
  

437 
    

2,011*

Gruplar arası 119,061 14 8,504 
Gruplar içi 3381,752 423 7,995   

Zaman Harcattırıcılar 
  Toplam 

  
3500,813 
  

437 
    

1,064 

Gruplar arası 5193,980 14 370,999 
Gruplar içi 57756,881 423 136,541 

  
Genel Zaman 
Yönetimi 
  

Toplam 
  

62950,861 
  

437 
  

  

2,217*

* p<.05 
  

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının Genel Akademik Not Ortalamaları ve 
Genel Zaman Yönetimi puanları öğrencisi oldukları bölüm/programlara göre anlamlı farklılık 
göstermektedir (F=2.217, p<.05). Bu farklılık zaman yönetimi anketinin zaman planlaması 
(F=2.934, p<.05) ve zaman tutumları (F= 2.011, p<<05) boyutlarında da devam etmektedir. 
Farklılığın hangi bölüm/programlarda okuyan öğretmen adayları arasında olduğunu belirlemek 
amacıyla yapılan LSD testinde, genel akademik başarı açısından Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümünde okuyan öğretmen adayları ile BÖTE, PDR, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş 
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve 
İngilizce Öğretmenliği bölüm/programlarında okuyan öğretmen adayları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Zaman yönetimi anketinin alt boyutlarından zaman planlaması boyutunda 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyan öğretmen adayları ile Fen Bilgisi Öğretmenliği, 
Türkçe Eğitimi, ve Biyoloji Öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adayları, BÖTE 
Bölümünde okuyan öğretmen adayları ile Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan öğretmen 
adayları, Sınıf Öğretmenliği programında okuyan öğretmen adayları ile Türkçe Eğitimi Bölümü 
ile İngilizce Öğretmenliği programında okuyan öğretmen adayları arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Zaman yönetimi anketinin alt boyutlarından zaman tutumları alt boyutunda Beden 
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Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin puanları ile Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş 
Öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adayları hariç diğer bölüm/programlarda okuyan 
öğretmen adaylarının puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Yapılan araştırmanın bulguları, öğretmen adaylarının akademik başarıları ile zaman 
yönetimi becerileri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Cinsiyet değişkeni 
açısından bu ilişki kız öğretmen adayları lehine bir durum sergilemektedir. Kız öğretmen 
adayları, zamanı daha iyi yönetmekte ve dolayısıyla akademik olarak da daha başarılı 
olmaktadırlar. Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile zaman yönetimi becerileri 
arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bazı araştırmalardan (Britton & Tesser, 1991; Mace & 
Tira, 1999; Nelson & Nelson, 2003) elde edilen sonuçlar da, zamanı iyi kullanan öğrencilerin 
akademik başarılarının da yüksek olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın bulguları yukarıda 
değinilen araştırmalardan elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir. Yine cinsiyete göre, 
hem genel zaman yönetimi hem de zaman yönetiminin zaman planlaması ve zaman 
harcattırıcılar alt boyutlarında öğretmen adayları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu 
farklılık, genel zaman yönetimi ve zaman yönetimi alt boyutlarından zaman planlaması 
boyutunda kızlar öğretmen adayları lehine bir durum sergilerken, zaman harcattırıcılar alt 
boyutunda erkek öğretmen adayları lehine bir durum sergilemektedir. Kızlar öğretmen 
adaylarının genel zaman yönetimi ve zaman planlamasında daha başarılı oldukları sonucu, 
Macan ve diğerleri (1990) ve Nelson ve Nelson (2003) tarafından yürütülen çalışmaların 
bulguları ile paraleldir. Her iki araştırmada da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha iyi 
bir zaman yöneticisi oldukları, zamanı iyi planladıkları ve dolayısıyla akademik başarılarının 
yüksek olduğu vurgulanmıştır. 

 
Öğretmen adaylarının Genel Akademik Not ortalamaları ile Zaman Yönetimi puanları, 

öğrencisi oldukları bölüm ya da program açısından da anlamlı farklılık göstermektedir. Bu 
farklılık zaman yönetimi anketinin zaman planlaması ve zaman tutumları boyutlarında da ortaya 
çıkmaktadır. Ancak, öğretmen adaylarının “genel akademik not ortalamaları” ile “zaman 
yönetimi puanları”, zaman yönetimi anketinin alt boyutlarından zaman harcattırıcılar alt 
boyutunda anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 
Araştırmanın bir başka bulgusu, Zaman Yönetimi anketinin alt boyutlarından zaman 

tutumları alt boyutunda, öğretmen adayları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık olmamasıdır. Zaman tutumları boyutunda, her iki grubun puanlarının aritmetik 
ortalaması (Kızlar=24.42, Erkekler=24.62) birbirine oldukça yakındır. Britton ve Tesser (1991), 
zaman tutumlarının akademik başarının bir göstergesi olduğunu vurgulamışlardır. Ancak, 
yapılan bu çalışmada zaman tutumları ile akademik başarı arasında herhangi bir ilişki 
bulunmamıştır. Bu durum, batı ve doğu kültür farklılıkları ile açıklanabilir. Her iki kültürde 
zamanın farklı algılanması ve zamana farklı yaklaşılıyor olması, bu durumu açıklayıcı bir 
düşünce olarak ileri sürülebilir. 

 
Araştırmanın boşa zaman harcanması ile ilgili sorular içeren zaman harcattırıcılar ile 

Genel Akademik Not Ortalaması arasında anlamlı bir ilişkinin çıkması, öğretmen adaylarının 
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boşa geçirilen zamanın akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor olmaları ile 
açıklanabilir. Bu bulguların ışığında sonuç olarak zamanı daha iyi yöneten ve zaman 
harcattırıcılardan kaçınan öğretmen adaylarının akademik yaşamda daha başarılı olabilecekleri 
söylenebilir.  
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