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APPLICATION ON SCHOOLS
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Öz
Bu ara tırmada, ilkokul ve ortaokullarda farklı kariyer basamaklarında yer alan ö retmenlerin
ö retmenlik kariyer basamakları uygulamasının okullardaki etkilerine ili kin görü lerinin belirlenmesi
amaçlanmı tır. Nitel ara tırma yöntemlerinden olgubilim çalı ması ile desenlenen ara tırmada veriler, yarı
yapılandırılmı görü me formu ile toplanmı ; içerik analizi tekni i ile analiz edilmi tir. Çalı ma grubu, Tokat il
merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan ve ara tırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 6 uzman
ö retmen, 6 ö retmen ve 6 stajyer ö retmen olmak üzere toplam 18 ö retmenden olu maktadır. Görü me
sonucunda elde edilen bulgular ara tırmanın amaçları do rultusunda ve alanyazın çerçevesinde tartı ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Ö retmenlik Kariyer Basamakları, Uzman Ö retmen.
Abstract
In this research, it is aimed to define the opinions of teachers in different career steps in primary and
secondary schools about the effects of the career step application on schools. In the research designed with
phenomenology study, which is a qualitative research method, the data were gained through semi-structured
interview form; and analyzed by content analysis technique. The study group consists of 6 expert teachers, 6
teachers and 6 trainee teachers, 18 in total, who works in primary and secondary schools in the Tokat city center
and accepted voluntarily to participate in the study. The findings of the interview were discussed in accordance
with the purpose of the study and within the context of the literature.
Keywords: Career, Teaching Career Steps, Expert Teacher.

1. G R
Sistem kuramına göre bir örgütü etkileyen en önemli unsurlar, genel çevresini olu turan
de i kenlerin “karma ıklı ı, de i me hızı, belirsizli i ve yararlılı ıdır” (Ba aran, 2008: 82). Toplumsal açık
sistemler olan e itim kurumları ve okullar da genel çevrede gerçekle en de i melerden etkilenirler.
Günümüzde de i me hızının ve karma ıklı ının ba döndürücü bir düzeye ula mı olması, e itim sistemini,
okulları ve bunların yöneticilerini ve ö retmenleri de i ime zorlamaktadır. Bu durum, son tahlilde,
ö retmenlik mesle ini zorla tırmakta (Kıncal, 2002) ve mesle in önemini artırmaktadır (Çelik, 2013).
Toplumsal ve ekonomik sistemlerde gerçekle en geli meler ve de i meler, Milli E itim
Bakanlı ı’nın (MEB) ö retmenlik mesle i ile ilgili yenilikler yapmasına neden olmaktadır. Son yıllarda
gerçekle tirilen yeniliklerden biri de 2004 yılında ö retmenlik mesle inin kariyer basamaklarına göre
yeniden tanımlanmasıdır (Milli E itim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda De i iklik
Yapılmasına Dair Kanun, 30.06.2004). Ö retmenlik mesle i kariyer basamakları, adaylık döneminden
sonraki ö retmen, uzman ö retmen ve ba ö retmen unvanlarını kapsamaktadır. Kariyer ise ö retmenlikten
uzman ö retmenli e, uzman ö retmenlikten ba ö retmenli e gerekli yeterlikler kazanılarak ilerlemeyi ifade
etmektedir (MEB, 2006b). Bu uygulamayı getiren Kanun kapsamında e itim-ö retim sınıfı içinde kadrolu
olarak görev yapan ö retmenlerin % 20’si kadar uzman ö retmen, % 10’u kadar da ba ö retmen istihdam
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edilmesi öngörülmü tür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen ö retmen sayısı
uzman ö retmenlik için 124 bin, ba ö retmenlik için de 62 bin olarak belirlenmi tir (MEB, 2005: 24). Uzman
ö retmenlik kadrosuna atanacakları belirlemek amacıyla 2005 yılında Ö retmenlik Kariyer Basamaklarında
Yükselme Sınavı yapılmı tır. De erlendirmede, sınav puanının yanı sıra kıdem, sicil ve tefti puanları,
ödüller, cezalar ile sosyal ve kültürel çalı malar da puanlanarak 92.382 uzman ö retmen atanmı tır (MEB,
2006a: 115). Alanında ya da e itim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktorasını bitiren kadrolu
ö retmenler, kariyer basamaklarıyla ilgili yapılan sınavlardan muaf tutulmu tur. Ba ö retmenlik sınavı
yapılmamı , doktora mezunu olan ö retmenlerin arasından 338 ö retmenin unvanı ba ö retmen olarak
de i tirilmi tir (MEB, 2006a: 115). Bu verilere göre uzman ya da ba ö retmen olarak atanması öngörülen
ö retmen sayısı 186 bin (MEB, 2005: 24) iken atanan ö retmen sayısı 92.720’de (MEB, 2006a: 115) kalmı tır.
Bu tarihten sonra ise uzman ve ba ö retmen ataması yapılmamı tır. Yeniden atama yapılmamasının en
önemli nedeni, Anayasa Mahkemesi’nin 21.05.2008 gün ve 2008/107 sayılı kararı ile anılan Kanun’un, bazı
hükümleri nedeniyle, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmi olmasıdır (Anayasa Mahkemesi Kararı,
21.05.2008).
Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme (ÖKBY) uygulamasına ili kin çok sayıda ara tırma
yapılmı tır. Bu ara tırmalardan ikisi henüz uygulama ba lamadan önce MEB tarafından hazırlanan tasla ın
(Sa , 2004) ve yayınlanan Yönetmeli in (Gümü eli, 2005); di erleri ise uygulama sonuçlarının (Kocakaya,
2006; Laçin, 2006; Nartgün ve Ural, 2007; Da lı, 2007, Artan, 2007; Aydın, 2007; Ta kaya, 2007; Turan, 2007;
Urfalı, 2008; Çelikten, 2008; Gündo du ve Kızılta , 2008; Deniz, 2009; Özan ve Kaya, 2009; irin, Erdo du ve
Mülazımo lu, 2010; Demir ve Karadeniz, 2010; Bakio lu ve Bano lu, 2013; Tosun ve Yengin Sarpkaya, 2014)
de erlendirilmesi amacıyla yapılmı tır. Ara tırmalar incelendi inde ÖKBY uygulamasına ili kin olarak
farklı sonuçların elde edildi i görülmektedir. ncelenen ara tırmaların 17’sinde ÖKBY uygulamasına ili kin
olumlu ve olumsuz sonuçlar bulunmakla birlikte iki ara tırmada (Gümü eli, 2005; Aydın, 2007) yalnızca
olumsuz sonuçlara ula ılmı tır.
ncelenen ara tırmaların bazılarında, ÖKBY uygulamasının ö retmenlerin motivasyonlarının
artmasında (Sa , 2004; Kocakaya, 2006; Nartgün ve Ural, 2007; Ta kaya, 2007; Gündo du ve Kızılta , 2008);
sosyal statülerinin yükselmesinde (Sa , 2004; Ta kaya, 2007; Gündo du ve Kızılta , 2008); mesleki ve
bireysel geli imlerinde (Sa , 2004; Artan, 2007; Ta kaya, 2007; Çelikten, 2008; Deniz, 2009; Özan ve Kaya,
2009; Demir ve Karadeniz, 2010; Bakio lu ve Bano lu, 2013); i e ba lılık ve performanslarında (Sa , 2004;
Laçin, 2006); verimliklerinin ve kendine olan güvenlerinin artmasında (Sa , 2004); ücretlerinin artmasında
(Gündo du ve Kızılta , 2008) olumlu etkilerinin oldu unu/olaca ını dü ünen katılımcı sayısının daha fazla
oldu u görülmektedir. Buna kar ın ara tırmalarda, uygulamanın ö retmenlerin motivasyonlarını
artırmadı ına (Aydın, 2007) ya da uzman olamayan ö retmenlerde motivasyon dü üklü üne yol
açabildi ine (Çelikten, 2008; Deniz, 2009); sosyal statülerinde yükselmeye katkı sa lamadı ına (Nartgün ve
Ural, 2007; Deniz, 2009) hatta mevcut statüye olumsuz etki yaptı ına (Urfalı, 2008); ö retmenlerin mesleki ve
bireysel ba arı ve geli imlerini artırma konusunda olumlu bir etkisinin olmayaca ına (Gümü eli, 2005;
Kocakaya, 2006;) ya da olmadı ına (Nartgün ve Ural, 2007; Aydın, 2007; Urfalı, 2008); i e ba lıklarını ve
performanslarını artırmadı ına (Laçin, 2006; Nartgün ve Ural, 2007; Aydın, 2007; Deniz, 2009); uzman ve
ba ö retmenlere verilen ek ödemenin yetersiz oldu una (Turan, 2007) ve ücret farklıla masının ö retmenler
arasındaki ili kiyi olumsuz etkileyece ine/etkiledi ine (Gümü eli, 2005; Urfalı, 2008) ili kin katılımcı
görü lerinin ço unlukta oldu u görülmektedir. Aynı de i kenlere ili kin olarak farklı ara tırmalarda
birbirine taban tabana zıt sonuçlara ula ılmı olması, görü lerine ba vurulan ö retmen ya da yöneticilerin
unvanları ile bu konudaki dü ünceleri arasında bir kar ıla tırmanın yapılması gere ini ortaya koymaktadır.
Konu ile ilgili ara tırmalar genel olarak de erlendirildi inde en fazla ara tırmanın 2007 yılında
yapıldı ı, 2011 ve 2012 yıllarında ise ara tırma yapılmadı ı görülmektedir. Ara tırmalarda ço unlukla
tarama modeli kullanılmı tır. Veriler 13 ara tırmada anket, dört ara tırmada görü me ve bir ara tırmada da
hem anket hem de görü me teknikleriyle toplanmı tır. Ara tırmaların evren, örneklem ve/veya çalı ma
grupları resmi ve/veya özel okul ö retmenlerinden ve/veya yöneticilerinden ve müfetti lerden
olu maktadır. Ara tırmaların hiçbirinde stajyer ö retmenlerin görü lerine ba vurulmadı ı gözlenmi tir.
ÖKBY uygulamasına ili kin ara tırmalarda gözlenen farklılıklar, konu ile ilgili yeni ara tırmalar
yapılması ihtiyacının devam etti ini göstermektedir. Bu çerçevede ara tırmanın problemi, ö retmenlik
kariyer basamaklarında yükselme uygulamasına ve okuldaki etkilerine ili kin olarak farklı basamaklarda
bulunan ö retmenlerinin görü lerinin de erlendirilmesidir. Bu ara tırmanın di er ara tırmalardan temel
farkı, farklı basamaklardaki ö retmenlerin görü leri arasında kar ıla tırma yapılması ve ilk kez stajyer
ö retmenlerin de görü lerine ba vurulmasıdır. Bunun yanında konunun yeniden MEB gündemine alınmı
olması nedeniyle, ÖKBY’nin güncel olarak önemli bir sorun oldu u ve bu konuda yeni ara tırmalar
yapılması gerekti i söylenebilir.
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2. ARA TIRMANIN AMACI
Bu ara tırmanın amacı, 2013–2014 ö retim yılında Tokat ilinin Merkez ilçesine ba lı ilkokul ve
ortaokullarda görev yapan uzman ö retmen, ö retmen ve stajyer ö retmenlerin ö retmenlik kariyer
basamaklarında yükselme (ÖKBY) uygulamasına ve okuldaki etkilerine ili kin görü lerini incelemektir. Bu
amaç çerçevesinde a a ıdaki sorulara yanıt aranacaktır.
a)
b)
c)
d)

Katılımcıların ÖKBY uygulamasına ili kin bilgileri var mıdır?
Katılımcıların ÖKBY uygulamasının gereklili ine ili kin dü ünceleri nelerdir?
Katılımcıların ÖKBY uygulamasına ili kin beklentileri nelerdir?
Katılımcılara göre ÖKBY uygulamasının okuldaki etkileri nelerdir?

3. ARA TIRMA YÖNTEM
3.1. Ara tırma Modeli
lkokul ve ortaokullarda görev yapan uzman ö retmen, ö retmen ve stajyer ö retmenlerin
ö retmenlik kariyer basamakları uygulamasına ili kin görü lerini, beklentilerini ve deneyimlerini belirlemek
üzere yapılan tarama modelindeki bu ara tırma nitel ara tırma yöntemlerinden olgubilim çalı ması ile
desenlenmi tir. Olgubilim çalı ması, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayı ın
olu madı ı olgulara odaklanmaktır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014: 20).
3.2. Çalı ma Grubu
“Olgubilim ara tırmalarında veri kaynakları, ara tırmanın odaklandı ı olguyu ya ayan ve bu
olguyu dı a vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2014: 20). Ara tırmanın çalı ma grubunu 2013–2014 ö retim yılında Tokat ilinin
Merkez ilçesine ba lı ilkokul ve ortaokullarda görev yapan altı uzman ö retmen, altı ö retmen ve altı stajyer
ö retmen olu turmaktadır. Uzman ö retmen, ö retmen ve stajyer ö retmenler maksimum çe itlilik
örneklemesi yöntemine uygun olarak seçilmi tir. Buradaki amaç, göreli olarak küçük bir örneklem
olu turmaktır. Aynı zamanda genelleme yapmak için çe itlilik gösteren durumlar arasında herhangi bir
ortak ya da payla ılan olguların var olup olmadı ını bulmaya çalı maktır (Yıldırım ve im ek, 2008).
Çalı ma grubuna girecek ö retmenler ara tırmacılar tarafından olu turulan çe itli ko ullara göre
belirlenmi tir. Katılımcıların belirlenmesindeki birinci ko ul, katılımcıların gönüllü ve istekli olmalarıdır.
kincisi, farklı kariyer basamaklarında bulunan e it sayıda ö retmenin çalı ma grubunda temsil edilmesinin
sa lanmasıdır. Ayrıca katılımcılar, cinsiyete ve okul türüne (ilkokul ve ortaokul) göre de e it sayıda çalı ma
grubuna alınmı tır. Buna göre çalı ma grubuna giren ö retmenlerin altısı uzman ö retmen, altısı ö retmen
ve altısı da stajyer ö retmendir. Dokuzu erkek, dokuzu kadın; dokuzu ilkokulda, dokuzu da ortaokulda
görev yapmaktadır. Çalı ma grubundaki 18 ö retmen yedi farklı bran a da ılmı tır. Kıdem durumları ise bir
yıldan az ile 30 yıl arasında de i mektedir. Katılımcılardan 13’ünün görev unvanı ö retmen iken ikisi
müdür yardımcısı, üçü de müdürdür. Katılımcılara ili kin ayrıntılı bilgiler Ek 1’de verilmi tir.
3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Olgubilim çalı masında veriler, “olgulara ili kin ya antıları ve anlamları ortaya çıkarmak için
görü meler” yapılarak elde edilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014: 20). Bu
çerçevede veriler, çalı ma grubunda yer alan ö retmenlerle yapılan görü meler sonucunda elde edilmi tir.
Tüm görü meler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmı tır. Katılımcılarla toplam olarak 540 dakikalık
görü me yapılmı ve ses kayıtlarının tamamı de ifre edilerek MS Word programıyla bilgisayar ortamına
aktarılmı tır. Görü me dökümleri ile orijinal ses kayıtları ara tırmacılar dı ındaki bir ki iye incelettirilerek
birbirleriyle tutarlı oldu u anla ılmı tır. Ara tırmada gizlilik ilkesine uygun olarak her katılımcıya bir kod
numarası verilmi tir. Uzman ö retmenler, UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K; ö retmenler, Ö1E, Ö-2E, Ö-3E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K ve stajyer ö retmenler de SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K
olarak kodlanmı tır.
Elde edilen veriler, içerik analizi tekni i ile analiz edilmi tir. “ çerik analizindeki amaç, toplanan
verileri açıklayabilecek kavram ve ili kilere ula maktır” (Yıldırım ve im ek, 2008: 259). Bu çerçevede
öncelikle tüm veriler ara tırma amaçları do rultusunda kavramsal olarak kodlanmı ve kavramlar
arasındaki ili kiler üzerinden ortak temalar belirlenmi tir. Kodlama sürecinde, katılımcıların kullandıkları
kelimeler esas alınmı tır. Bazı durumlarda ise katılımcıların duygu ve görü lerini ifade eden kavramlar
ara tırmacılar tarafından üretilmi tir. Kavramsal ve tematik kodlamanın geçerli ini sa lamak amacıyla,
ara tırmacılar tarafından ayrı ayrı yapılmı olan analizler kar ıla tırılmı ve farklı kavram ve temalar
üzerinde uzla ma sa lanmı tır. Analiz sonucunda elde edilen temalar ve alt temalar (kavramlar),
katılımcılardan yapılan aynen alıntılarla birlikte sunulmu ve ilgili alanyazın çerçevesinde tartı ılmı tır.
- 691 -

4. BULGULAR
Katılımcılarla yapılan görü meler sonucunda elde edilen bulgular, ara tırmanın amacı ve alt
amaçları çerçevesinde dört ba lık altında verilmi tir.
4.1. Katılımcıların Ö retmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulaması Hakkındaki
Bilgilerine li kin Bulgular
Katılımcılara ilk olarak ÖKBY uygulaması hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmu ; bilgisi
oldu unu belirtenlerin konu hakkındaki bilgilerini anlatmaları istenmi tir. Ö retmenlerin 14’ü (UÖ-1E, UÖ2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-2E, Ö-3E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K) bu konuda bilgi
sahibi oldu unu; dördü (Ö-1E, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-6K) ise olmadı ını belirtmi tir (Tablo 1).
Tablo 1: Katılımcıların ÖKBY Uygulaması Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumlarına Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulaması Hakkında;
f
%
Katılımcı Kodları
Bilgi Sahibi Olan
14
77,8
UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-2E,
Ö-3E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K
Bilgi Sahibi Olmayan
4
22,2
Ö-1E, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-6K
Toplam
18
100,0

Buna göre katılımcılardan uzman ö retmenlerin tamamının, ö retmenlerin ço unlu unun ve stajer
ö retmenlerin yarısının ÖKBY uygulaması hakkında bilgi sahibi oldukları; konu hakkında bilgisi olmayan
ö retmenlerin ço unlu unun ise stajyer ö retmen oldukları görülmektedir. Konu hakkında bilgi sahibi
oldu unu belirten katılımcılardan bazılarının açıklamaları u ekildedir:
“Ö retmenlerin, belli kriterler gözetilerek uzman ö retmen ve ba ö retmen statülerine yükselmesine
imkân veren sistemin adıdır. Bu kriterler sınav, kıdem, e itim, etkinlikler ve sicil ba lıklarından
olu maktadır.” (Ö-2E)
“Kariyer basamaklarında her kurumda oldu u gibi ö retmenlikte de belli basamaklar var. te stajyer
ö retmen, ö retmen, uzman ö retmen, ba ö retmen gibi. u anda mevcut statü içinde herhangi bir sınav da
açılmadı. Ama önümüzdeki planlamalarda oldu unu söylüyorlar. u andaki stajyer zaten ilk ba layan
ö retmen. Uzman ö retmen, uzmanlık sınavına girip sınavda ba arılı olmu olanlara uzmanlık unvanları
verildi. Sertifikaları verildi. Ba ö retmen statüsünde Türkiye’de az sayıda ba ö retmen var. Ama
ba ö retmenlik sınavı açılmadı. Yani, uzman ö retmenlik veya ba ö retmenlik, ö retmenler için bir kariyer
veya bir etiket olarak dü ünülüyordu.” (UÖ-3E)
Konu hakkında bilgisi oldu unu söyleyen di er katılımcılar ise kariyer basamaklarının isimlerini,
tek bir sınav yapılıp onun sonucunda unvan kazanıldı ını ve o sınavın bir daha yapılmadı ını
belirtmi lerdir. Katılımcıların yanıtları genel olarak de erlendirildi inde sahip oldukları bilgilerin
duyumlara dayandı ı söylenebilir. Bu dü ünceyi destekleyen bir bulgu, bu soruyla ili kili olarak sorulmu
olan “ÖKBY uygulaması hakkında yeterince ara tırma ve tartı ma yapıldı ını dü ünüyor musunuz?”
sorusuna verilen yanıtlarla da desteklenmektedir. Katılımcıların tamamı, ÖKBY uygulaması hakkında
yeterince ara tırma ve tartı ma yapıldı ını dü ünmediklerini belirtmi lerdir. Ö-1E, altı yıllık ö retmen
oldu unu ve herhangi bir yerde bu konunun açıldı ını ve tartı ıldı ını görmedi ini; UÖ-3E, ö retmenlik
kariyer basamakları uygulamasının bakanlık bürokratları tarafından üzerinde hiç dü ünülmeden ve
ö retmenlere hiç sorulmadan ortaya çıktı ını ve UÖ-5K da bu konunun 2005 yılında yani ilk çıktı ında
ara tırılıp tartı ıldı ını fakat ondan sonra unutuldu unu ifade etmi tir. Bu görü lerde kısmen gerçeklik
olmakla birlikte konunun yeterince ara tırılmadı ına ili kin dü ünce, akademik yayınların ö retmenler
tarafından yeterince takip edilmedi inin bir göstergesi olarak de erlendirilebilir. Öte yandan
ara tırmacıların da ö retmenlere ula mak konusunda eksiklerinin bulundu u söylenebilir. ki kesim
arasındaki bu kopukluk, son tahlilde uygulamadan etkilenen ö retmenlerin konu hakkında yeterli bilgiye
sahip olmadan de erlendirme yapmalarına neden olabilmektedir.
4.2. Katılımcıların Ö retmenlikte Kariyer Planlamasının Gereklili ine li kin Dü ünceleri
Katılımcılara, ara tırmanın ikinci alt amacı gere ince “Ö retmenlikte kariyer planlaması gerekli
midir? Neden?” soruları yöneltilmi tir. Katılımcıların ço unlu u (14 ki i, UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K,
UÖ-6K, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K) ö retmenlikte kariyer
planlamasının gerekli oldu unu dü ünmektedir. Buna kar ın üç katılımcı (UÖ-5K, Ö-1E, Ö-2E) gereksiz
oldu unu; bir katılımcı (Ö-3E) ise kararsız oldu unu belirtmi tir (Tablo 2).
Tablo 2: Katılımcıların Ö retmenlik Mesle inde Kariyer Planlamasının Gereklili ine li kin Görü lerine Göre Da ılımı
Ö retmenlik Mesle inde Kariyer
f
%
Katılımcı Kodları
Planlaması;
Gereklidir
14
77,8
UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-6K, Ö-4K, Ö-5K, Ö6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K
Gerekli De ildir
3
16,7
UÖ-5K, Ö-1E, Ö-2E
Kararsız
1
5,5
Ö-3E
Toplam
18
100,0
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Ö retmenlik mesle inde kariyer planlamasını gerekli gören katılımcıların belirtti i nedenler
unlardır: Kariyer planlaması ö retmenlerin kendilerini geli tirmelerine katkı sa lar (UÖ-4K, Ö-4K, Ö-5K).
Kariyer planlaması sayesinde ö retmenler çevrelerine daha faydalı olurlar (UÖ-3E). Ö retmenlik mesle i
dura anlıktan kurtulur (Ö-5K). Ö retmenlerin güncellenen bilgi ve teknolojiye ayak uydurabilmesine katkı
sa lar (SÖ-1E). Ö retmenlerin daha farklı sorumluluklar almasına olanak tanır (SÖ-3E). Kariyer planlaması
ö retmenleri güdüler (SÖ-6K). Ö-6K, kariyer planlamasının “ö retmenlik mesle ine can kataca ını”, kariyer
geli iminin “insani bir ihtiyaç” oldu unu ve kendisinin de kariyer yapmak istedi ini ifade etmi tir. SÖ-1E,
“geli en teknoloji ve güncellenen bilgilere ö retmenlerin ula abilmesi ve bunun için ö retmenlikte uzmanla manın
art” oldu unu dile getirmi tir. SÖ-3E, “mesle inde çaba gösteren bir ö retmenin farklı bir sıfatla algılanması ve
farklı görev ve sorumluluklar” verilmesi gerekti ini ifade etmi tir. UÖ-2E, “her ö retmenin bulunması gerekti i bir
yeri”nin oldu unu ve kimsenin “birbiriyle e it olmadı ı”nı dile getirmi tir. UÖ-6K, ö retmenlerin zaman
geçtikçe mesleki olarak tükendiklerini ve onları güdülemenin gerekti ini söylerken ö retmenlikte kariyer
planlamasını gerekli görmektedir. Kariyer planlamasının gerekli oldu unu dü ünen di er katılımcılar ise
mesleki geli im ve ilerlemeden yola çıkarak ö retmenin sürekli kendini güncellemesi gerekti ini dile
getirmi lerdir.
Öte yandan kariyer planlamasının gerekli olmadı ını dü ünen katılımcılar ise ö retmenlerin
kendilerini okuyarak ve ara tırarak geli tirdi ine de inmektedirler. Ö-1E, ö retmenlerin zaten alanında
uzman olması gerekti ini, bunun için ayrıca kariyer basamakları koymaya gerek olmadı ını; UÖ-5K,
ö retmenlikte kariyer basamaklarının ücret dı ında herhangi bir artısını görmedi ini ve bu yüzden gereksiz
oldu unu ve Ö-2E ise ö retmenlik mesle ine ba lılı ını tamamen yitirdi ini, kariyer basamaklarında
yükselse dahi bu meslekte kalmak istemedi ini belirtmi tir: “Hayır, istemiyorum. Önceden istiyordum. Uzun
süre çalı mayı istiyordum. Fakat de i en sistemle birlikte bu ö retmenli in yapılaca ı kalmadı.” (Ö-2E)
4.3. Katılımcıların Ö retmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulamasına li kin
Beklentileri
Ara tırmanın üçüncü alt amacı çerçevesinde katılımcılara, “Ö retmenlik kariyer basamaklarında
yükselme uygulaması ile ilgili beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmi tir. Yanıtların analizi sonucunda
15 katılımcının (UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, Ö-2E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ4K, SÖ-5K, SÖ-6K) beklentisi oldu u; üç katılımcının (Ö-1E, Ö-3E, UÖ-6K) ise olmadı ı tespit edilmi tir
(Tablo 3).
Tablo 3: Katılımcıların ÖKBY Uygulaması le lgili Beklentilerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasına li kin;
f
%
Katılımcı Kodları
Beklentisi Olan
15
83,3
UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, Ö-2E, Ö-4K, Ö5K, Ö-6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K
Beklentisi Olmayan
3
16,7
Ö-1E, Ö-3E, UÖ-6K
Toplam
18
100,0

Katılımcıların ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulaması ile ilgili beklentileri
incelendi inde ço unlu unun “ba ö retmen olmak” (UÖ-5K), “statü kazanmak” (Ö-4K), “maddi gelir elde
etmek” (SÖ-3E), “saygınlık kazanmak” (UÖ-4K), “kendini geli tirme fırsatı yakalamak” (Ö-5K), “okulda
daha farklı görevler ve sorumluluklar almak” (SÖ-3E) ve “kendilerini önemli hissetmek” (SÖ-6K) gibi
bireysel beklentiler sıraladıkları görülmektedir. Az sayıda katılımcı ise uygulamanın i leyi ine ve çıktılarına
ili kin daha genel beklentiler ifade etmektedirler: Örne in Ö-6K, yükselme uygulamasında “sadece yazılı ve
sözlü sınavdan ziyade kapsamlı bir de erlendirmenin yapılmasını, adaletli ve insanları kırmayan bir sistemin” gelmesi
gerekti ini; Ö-2E ise “ö retmenlerin aldıkları hizmetiçi e itimler ve sonucundaki sertifikaların haklı yere alınmasını,
ki ilerin gerçekten donanımına bakan” bir sistemin gelmesini bekledi ini ifade etmi tir. Bir katılımcı ise
uygulamanın e itimde kaliteyi ve ö retmenlerin verimlili ini ve motivasyonunu artırmasını (SÖ-5K)
beklemektedir.
Beklentisi olmayan katılımcılardan Ö-1E ise görü ünü u ekilde açıklamaktadır: “Aslında çok da bir
beklentim yok. Çünkü çok sa lıklı de erlendirmeler yapılaca ını dü ünmüyorum. Benim için bir ö retmenin kariyerini
en iyi sınıfındaki ö rencileri yansıtır.” Ö retmenlik kariyer basamaklarından beklentisi olmayan Ö-3E ve UÖ6K kodlu katılımcılar da Ö-1E ile benzer bir görü e sahiptirler.
4.4. Katılımcıların Ö retmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulamasının Okuldaki
Etkilerine li kin Dü ünceleri
ÖKBY uygulamasının okullarda ne tür etkilerinin oldu unu anlamak amacıyla katılımcılara “Sizce
uygulamanın olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?” sorusu yöneltilmi ve bu soruya ba lı olarak
uygulamanın olası etkilerinin gözlenebilece i altı önerme sunulmu tur. Katılımcıların bu önermelerin her
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birine verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak belirlenen, ÖKBY uygulamasının olumlu ve olumsuz etkileyece i
ya da hiç etkisinin olmayaca ı dü ünülen önermeler Tablo 4’de verilmi tir.
Tablo 4: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Okuldaki Etkilerine li kin Dü ünceleri
ÖKBY Uygulaması;
Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler Etkilemez
1. Ö retmenlerin mesleki geli imini
14
--4
2. Ö retmenlerin motivasyonunu
13
3
2
3. E itim ve ö retimi
1
14
3
4. Ö retmen veli ili kilerini
2
14
2
5. Ö retmenler arasındaki ili kileri
--13
5
6. Mesleki payla ım ve dayanı mayı
4
10
4
7. Ast-üst ili kilerini
--8
10

Katılımcıların ço unlu u, ÖKBY uygulamansının iki alanda (ö retmenlerin mesleki geli imi ve
motivasyonu) olumlu; dört alanda (e itim ve ö retim, ö retmen veli ili kileri, ö retmenler arasındaki
ili kiler, mesleki payla ım ve dayanı ma) olumsuz etkisinin oldu unu/olaca ını, bir alanda (ast-üst
ili kileri) ise etkisinin olmayaca ını dü ünmektedirler (Tablo 1). Uygulamanın okullardaki etkilerine ili kin
katılımcıların görü lerinden elde edilen bulgular a a ıda ayrıntılı olarak verilmi tir.
4.4.1. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının ö retmenlerin mesleki
geli imine etkisi: Katılımcıların ço unlu u (14 ki i, UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-5K, Ö-1E, Ö-4K, Ö-5K, Ö6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K), ÖKBY uygulamasının mesleki geli imlerine olumlu
katkısının olaca ını dü ünürken, dört katılımcı (Ö-2E, Ö-3E, UÖ-4K, UÖ-6K) herhangi bir katkısının
olmayaca ını dü ünmektedir (Tablo 5).
Tablo 5: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Ö retmenlerin Mesleki Geli imine Etkilerine li kin Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının
f
%
Katılımcı Kodları
Ö retmenlerin Mesleki Geli imine;
Olumlu Etkisi Olur
14
77,8
UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-5K, Ö-1E, Ö-4K, Ö-5K, Ö6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K
Olumsuz Etkisi Olur
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
4
22,2
Ö-2E, Ö-3E, UÖ-4K, UÖ-6K
Toplam
18
100,0

ÖKBY uygulamasının ö retmenlerin mesleki geli imine olumlu etkisinin olaca ını dü ünen
katılımcılar, hizmetiçi e itime katılımın artaca ını (UÖ-2E); sürekli ara tırma yapan ve üreten bir ö retmen
profilinin ortaya çıkaca ını (Ö-4K) ve bu uygulamanın bir nebze ödül oldu unu ve ö retmenlerin bu sayede
motivasyonlarının artmasıyla ö retmenin mesleki geli iminin artaca ını (Ö-6K) dü ünmektedirler. SÖ-5K
ise görü ünü u ekilde ifade etmi tir: “Ö retmenlerin geli imlerine katkısı olur. Çünkü ö retmen sürekli yükselme
arzusu içerisinde olacak ve ister istemez kendini geli tirecektir. Bu durumu da tüm ö retmenlere yaydı ımız zaman,
tüm ö retmenlerin geli imi ve mesle in kalitesi de artacaktır.”
Uygulamanın ö retmenlerin mesleki geli imine etkisinin olmayaca ını dü ünen katılımcılardan Ö2E, görü ünü u ekilde dile getirmi tir: “E er hakkıyla uygulanırsa sistem, evet geli imimize katkısı olur. Fakat
700.000 ki ilik koca bir camianın mantıkla örtü meyen gerekçelerle bölünmü lü ü dü ünüldü ünde bunun pek de
mümkün olabilece ini söyleyemem.” UÖ-4K ise uzman ö retmenli in sadece unvan olarak kaldı ını ve
ö retmenlik mesle ine en azından kendisine hiçbir katkısının olmadı ını ifade etmi tir.
4.4.2. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının ö retmenlerin
motivasyonuna etkisi: ÖKBY uygulamasının ö retmenlerin motivasyonuna olumlu etkisinin olaca ını
dü ünen katılımcı sayısı (13 ki i, UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, Ö-2E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ4K, SÖ-5K, SÖ-6K), olumsuz etkisinin olaca ını (3 ki i, UÖ-5K, Ö-1E, Ö-3E) ve etkisinin olmayaca ını (2 ki i,
UÖ-4K, UÖ-6K) dü ünenlerden fazladır (Tablo 6).
Tablo 6: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Ö retmenlerin Motivasyonuna Etkilerine li kin Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının
f
%
Katılımcı Kodları
Ö retmenlerin Motivasyonuna;
Olumlu Etkisi Olur
13
72,2
UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-3E, Ö-2E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-1E,
SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K
Olumsuz Etkisi Olur
3
16,7
UÖ-5K, Ö-1E, Ö-3E
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
2
11,1
UÖ-4K, UÖ-6K
Toplam
18
100,0

Uygulamanın ö retmenlerin motivasyonu üzerinde olumlu etkisinin olaca ını dü ünen
katılımcılardan Ö-5K’nin görü ü u ekildedir: “Takdir edilmek ve meslekte yükselmek ö retmen için tatmin edici
bir durum olu turaca ı için bence okul içi ve okul dı ı motivasyona etki edece ini dü ünüyorum.” Ö-4K ve SÖ-4K
uzman olmaları durumunda daha iyi bir e itim vermek için motive olacaklarını dü ünmektedirler. Ö-6K ve
SÖ-5K, ÖKBY uygulamasının bir tür ödül oldu unu ve bu sayede motivasyonun artaca ını ifade etmi lerdir.
SÖ-3E ve SÖ-1E, uzman ö retmen olduklarında di er ö retmenlere nazaran toplumun kendilerini daha
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bilgili göreceklerini ve bu sayede motivasyonlarının artaca ını dü ünmektedirler. UÖ-1E de görü ünü u
ekilde ifade etmi tir: “Motivasyonu arttıraca ını dü ünüyorum. Çünkü ö retmenli in daha bir önem kazanaca ını
dü ünüyorum. Ö retmenler basamaklara ula tı ında güdülenmi olacaktır.”
Uygulamanın motivasyona olumsuz etkisinin olaca ını dü ünen Ö-3E, görü ünü u ekilde ifade
etmi tir: “Örgüt içi motivasyona etkisi, ö retmenler arası, sen uzman ben de il, özellikle maa bordrosu günleri
bakmalar veya o uzman ö retmen o i i o yapsın. O sosyal kulübü ona verelim, o daha iyi yapar o i i veyahut da diyelim
ki proje var, ö retmenlerin görev alması gerekiyor. Uzman ö retmen varken bize i dü mez gibi, uzman arkada a laf
sokmaları, çeki tirmeleri bir gerçek. Bu da di er ö retmenler arası kutupla mayı ve motivasyonu etkiliyor.” UÖ-4K ve
UÖ-6K da, uzman olmalarının örgütsel motivasyonlarını arttırıcı hiçbir etkisinin olmadı ını ifade
etmi lerdir. Ö-1E ise “ö retmenler, kariyer basamakları uygulamasını birbirlerine üstünlük taslama aracı” olarak
kullanaca ından motivasyonu olumsuz etkileyece ini ifade etmi tir.
4.4.3. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının e itim ö retime etkisi:
Katılımcılara, kariyer basamaklarında yükselme sınavı öncesinde ö retmenlerin sınava hazırlanmalarının
e itim ö retime etkisinin nasıl olaca ı sorulmu tur. Bu soruya katılımcıların ço unlu u (14 ki i, UÖ-2E, UÖ3E, UÖ-4K, UÖ-5K, Ö-1E, Ö-2E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-6K) “olumsuz etkiler”
eklinde yanıt verirken üç katılımcı (UÖ-1E, UÖ-6K, Ö-3E) etkilemeyece ini, bir katılımcı (SÖ-4K) da olumlu
etkileyece ini söylemi tir (Tablo 7).
Tablo 7: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının E itim Ö retime Etkilerine li kin Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının E itim
f
%
Katılımcı Kodları
Ö retime;
Olumlu Etkisi Olur
1
5,5
SÖ-4K
Olumsuz Etkisi Olur
14
77,8
UÖ-2E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, Ö-1E, Ö-2E, Ö-4K, Ö5K, Ö-6K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-6K
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
3
16,7
UÖ-1E, UÖ-6K, Ö-3E
Toplam
18
100,0

Sınava hazırlık nedeniyle okuldaki e itimin olumsuz etkilenece ini dü ünen katılımcılardan
bazılarının açıklamaları öyledir:
“Evet, bu konuda daha önceki sınavlarda, yani ö retmenin yükselmesi anlamında olan bütün sınavlarda
bu sorun ya anmakta. Ö retmen tamamen kendini kapatıyor. Ne yapıyor? Kendine bir hedef koymu i te.
Diyor ki, ‘Bu sınavı kazanmalıyım. Kazanmak için ne yapmam lazım? Çalı mam lazım.’ E, çalı acaksa bu
ö retmen ya rapor alacak ya da derste kendini kapatacak. Çocukları ödevlendirecek. Ders çalı acak.
darecilerse, biz bunu yıllardır gördük. Odasına kendisini ak ama kadar kilitleyip, hiç kimseyle görü meden
oturup ders çalı an idareciler gördük.” (UÖ-3E)
“Aksataca ını dü ünüyorum. Ö retmenlerin ilgisi ve dikkati bölünece inden e itim-ö retime olan
faydasının azalaca ını dü ünüyorum.” (Ö-5K)
SÖ-4K sınavın içeri ine ba lı olarak okuldaki e itimin olumlu etkilenece ini dü ünmektedir: “Bu
sınavın içeri ini bilmiyorum. Fakat içerik ö retmenlerin kendi alanlarıyla ilgiliyse veya e itimin içeri i açısından yarar
sa layacaksa bu sınava hazırlanmaları e itimimizi olumlu etkiler.” Ö-3E ise sınavın okuldaki e itime etkisi
olmayaca ını dü ünmektedir: “Okuldaki e itimi etkileyece ini dü ünmüyorum. Çünkü yüksek lisans yapan,
doktora yapan birçok e itimci var. Bunlar e er i i hakkıyla, helaliyle yapıyorsa ayrı bir zaman ayırıp burada da kendi
gelece i için bir zaman ayırarak ikisini bir arada götürebilir.”
4.4.4. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının ö retmen veli ili kilerine
etkisi: Katılımcılara, aynı okulda çalı an ö retmenlerin farklı kariyer basamaklarında bulunmasının
ö retmen veli ili kileri üzerinde nasıl bir etkisinin olaca ı sorulmu tur. Katılımcıların ço unlu u (14 ki i,
UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-1E, Ö-3E, Ö-4K, Ö-5K, Ö-6K, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K),
uygulamanın velilerin ö retmene bakı açısını olumsuz etkileyece ini; di erleri ise olumlu (2 ki i, Ö-2E, SÖ1E) etkileyece ini ya da etkilemeyece ini (2 ki i, UÖ-1E, UÖ-2E) dü ünmektedir (Tablo 8).
Tablo 8: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Ö retmen Veli li kilerine Etkilerine li kin Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının Ö retmen
f
%
Katılımcı Kodları
Veli li kilerine;
Olumlu Etkisi Olur
2
11,1
Ö-2E, SÖ-1E
Olumsuz Etkisi Olur
14
77,8
UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-1E, Ö-3E, Ö-4K, Ö5K, Ö-6K, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-4K, SÖ-5K, SÖ-6K
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
2
11,1
UÖ-1E, UÖ-2E
Toplam
18
100,0

Ö retmenlerin kariyer basamaklarına ayrılmasının velilerin görü lerini olumsuz etkileyece ini
dü ünen katılımcılar, özellikle ilkokul düzeyinde velilerin çocu unu uzman ö retmene vermek istediklerini
ve ö retmeni kariyer basama ına göre seçti ini (UÖ-5K, UÖ-4K, UÖ-3E, Ö-1E, Ö-3E, Ö-4K, Ö-6K, SÖ-2E,
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SÖ-3E, SÖ-4K ve SÖ-6K) ve velilerin ö retmen seçme tutumunun, ö retmenler arasında rekabeti
tetikleyece ini ve velilerin zihninde ba arılı-ba arısız ö retmen algısına yön verece ini (Ö-5K ve SÖ-5K)
ifade etmektedirler. UÖ-1E ve UÖ-2E, görev yaptıkları yerlerde böyle bir sorun ya amadıklarını ifade
ederken; Ö-2E ve SÖ-1E ise ö retmenlerin, velilerin ö retmen seçme davranı ını hesap ederek daha fazla
gayret gösterece ini ve velilerin ö retmenlere genel bakı ının olumlu yönde olaca ını dile getirmi lerdir.
4.4.5. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının ö retmenler arasındaki
ili kilere etkisi: Katılımcılara, “Aynı okulda çalı an ö retmenlerin farklı kariyer basamaklarında
bulunmasının onlar arasındaki ili kilere olumlu ya da olumsuz etkisi olur mu?” sorusu yöneltilmi tir.
Katılımcıların ço unlu u (13 ki i, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-1E, Ö-2E, Ö-3E, Ö-4K, Ö-5K, SÖ-1E, SÖ2E, SÖ-3E, SÖ-5K) ö retmenlerin kariyer basamaklarına ayrılmasının birbirlerine kar ı olumsuz duygu ve
tutumlara neden olaca ını, be i (UÖ-1E, UÖ-2E, Ö-6K, SÖ-4K, SÖ-6K) ise herhangi bir etkisinin
olmayaca ını dü ünmektedir (Tablo 9).
Tablo 9: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Ö retmenler Arasındaki li kilere Etkilerine li kin Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının Ö retmenler
f
%
Katılımcı Kodları
Arasındaki li kilere;
Olumlu Etkisi Olur
Olumsuz Etkisi Olur
13
72,2
UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-1E, Ö-2E, Ö-3E, Ö4K, Ö-5K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-5K
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
5
27,8
UÖ-1E, UÖ-2E, Ö-6K, SÖ-4K, SÖ-6K
Toplam
18
100,0

Uygulamanın ö retmenler arasında olumsuz duygu ve tutumlara neden olaca ını dü ünen
katılımcılardan Ö-5K görü ünü u ekilde açıklamı tır: “Bence kıskançlı a ve birbirlerini çekememeye yol açabilir.
Bu yüzden olumsuz duygu ve tutumlara yol açabilece ini dü ünüyorum. Ö retmenlerin birbirlerini bilgi, deneyim ve
tecrübe açısından sorgulamalarına yol açabilir.” UÖ-4K, bu konuda sorun ya ayanların oldu unu, sınavı
kazananlar ile kazanamayanlar arasında hiçbir fark olmadı ını belirten ö retmenlerle uzman ö retmenler
arasında kıskançlık ve çekememe duygusundan dolayı olumsuz duygu ve tutumların ya andı ını ifade
etmi tir. Ö-2E, farklı basamaklardaki ö retmenlerin birbirlerine üstünlük taslayacaklarını ve sorun
çıkaca ını ifade etmi tir. SÖ-5K, kariyer basamakları uygulaması sonucunda ö retmenlerin kendi içinde
sınıflara ayrılaca ını ve çatı ma ortamı olu abilece ini dile getirmi tir. Ö retmenler arasındaki ili kilerin
bozulmasında özellikle ücret farklıla masının etkili oldu u dile getirilmektedir (UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ6K, Ö-1E, Ö-2E, Ö-3E, Ö-4K, SÖ-5K).
Uygulamanın ö retmenler arasındaki ili kilere olumsuz etkisinin olmayaca ını dü ünen
katılımcılardan SÖ-6K, böyle bir sorunun ki ilikle alakalı oldu unu ifade etmi tir. UÖ-1E ise görü ünü u
ekilde belirtmi tir: “Olumsuzluk olmaz. Di er ö retmenler de uzman olmak için çaba gösterir. Ayakları yere basan
bir sistem olursa, kimsenin sıkıntı çıkaraca ını dü ünmüyorum.”
4.4.6. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının ö retmenler arasındaki
mesleki payla ıma ve dayanı maya etkisi: Katılımcıların yarıdan fazlası (10 ki i, UÖ-1E, UÖ-3E, UÖ-4K,
UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-1E, Ö-2E, Ö-3E, Ö-6K, SÖ-5K) ö retmenlerin kariyer basamaklarına ayrılmasının,
ö retmenler arasında mesleki payla ıma ve dayanı maya olumsuz etkisinin olaca ını; dört katılımcı (Ö-4K,
SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E) etkisi olmayaca ını; di erleri (4 ki i, UÖ-2E, Ö-5K, SÖ-4K, SÖ-6K) ise olumlu
etkileyece ini dü ünmektedir (Tablo 10).
Tablo 10: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Ö retmenler Arasındaki Mesleki Payla ıma ve Dayanı maya Etkilerine li kin
Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının Ö retmenler
Arasındaki Mesleki Payla ıma ve
f
%
Katılımcı Kodları
Dayanı maya;
Olumlu Etkisi Olur
4
22,2
UÖ-2E, Ö-5K, SÖ-4K, SÖ-6K
Olumsuz Etkisi Olur
10
55,6
UÖ-1E, UÖ-3E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-1E, Ö-2E, Ö3E, Ö-6K, SÖ-5K
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
4
22,2
Ö-4K, SÖ-1E, SÖ-2E, SÖ-3E
Toplam
18
100,0

Kariyer basamakları uygulamasının ö retmenler arasındaki mesleki payla ıma ve dayanı maya
olumsuz etkisinin olaca ını dü ünen katılımcılar, kariyer basamaklarında “ilerleyen ki ilerde a ırı bir
özgüvenin olaca ını ve bunun da mesleki payla ım ve dayanı mayı azaltaca ını” (Ö-6K); “ortaya çıkacak
rekabet ortamının mesleki payla ım ve dayanı mayı olumsuz etkileyece ini” (SÖ-5K); “yükselen
ö retmenlerin di er meslekta larıyla bilgilerini payla mayaca ını” (Ö-1E) dü ünmektedirler. Ö-3E,
okulunda iki uzman ö retmen bulundu unu, henüz onlardan hiçbir ey ö renemedi ini ve bir konu
hakkında bir ey sordu unda yanıt alamadı ını dile getirmi tir. Ö retmenler arasındaki mesleki payla ım
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ve dayanı manın daha çok ki ilik özellikleri ile ilgili oldu unu dü ünen katılımcılar (Ö-4K, SÖ-3E, SÖ-1E ve
SÖ-2E), uygulamanın böyle bir etkisinin olmayaca ını belirtmektedirler. Öte yandan uygulamanın mesleki
payla ıma ve dayanı maya olumlu etkilerinin olaca ını dü ünen katılımcılar, mesleki bilgi ve tecrübenin
artmasıyla ö retmenler arasındaki mesleki payla ım ve dayanı manın daha da artaca ını (Ö-5K) ve okulda
yer alan kıdemli ö retmenlerden di er ö retmenlerin de faydalanaca ını (SÖ-4K) savunmaktadırlar.
4.4.7. Ö retmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının okuldaki ast-üst ili kilerine
etkisi: Katılımcılara, uzman ö retmen ya da ba ö retmenlerin görev yaptı ı bir okulda okul müdürünün
ö retmen unvanında olmasının ast-üst ili kilerine nasıl bir etkisinin olaca ı sorulmu tur. Katılımcıların
yarıdan fazlası (10 ki i, UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-3E, Ö-5K, SÖ-1E, SÖ-4K, SÖ-6K), bu
durumun ast-üst ili kilerini etkilemeyece ini, sekizi (UÖ-3E, Ö-1E, Ö-2E, Ö-4K, Ö-6K, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-5K)
ise olumsuz etkileyece ini dü ünmektedir (Tablo 11).
Tablo 11: Katılımcıların ÖKBY Uygulamasının Okuldaki Ast-Üst li kilerine Etkilerine li kin Dü üncelerine Göre Da ılımı
ÖKBY Uygulamasının Okuldaki
f
%
Katılımcı Kodları
Ast-Üst li kilerine;
Olumlu Etkisi Olur
Olumsuz Etkisi Olur
8
44,4
UÖ-3E, Ö-1E, Ö-2E, Ö-4K, Ö-6K, SÖ-2E, SÖ-3E, SÖ-5K
Herhangi Bir Etkisi Olmaz
10
55,6
UÖ-1E, UÖ-2E, UÖ-4K, UÖ-5K, UÖ-6K, Ö-3E, Ö-5K,
SÖ-1E, SÖ-4K, SÖ-6K
Toplam
18
100,0

Kariyer basamakları uygulamasının okul içindeki hiyerar ik ili kilere etkisi olmayaca ını dü ünen
Ö-5K görü lerini “Ben sıkıntı yarataca ını dü ünmüyorum. Ö retmenlik ve müdürlük birbirine bence uzak
kavramlar. Ö retmenlikte, ö rencilerle çok daha fazla içli dı lı olmak zorundasın ve ne kadar faydalı olabilirsen o kadar
güzel olur. Fakat idarecili i, ö retmenlikten daha farklı gördü üm için çok etkisi oldu unu dü ünmüyorum.” eklinde
ifade etmi tir. UÖ-2E ise çıkabilecek sorunun kariyer basamakları uygulamasından de il ki isel davranı ve
tutumlardan kaynaklanaca ını dile getirmi tir.
Uygulamanın okulun hiyerar ik i leyi i üzerinde etkileri oldu unu dü ünen katılımcılardan Ö-4K,
“okul müdürünün bu durum kar ısında kendisini ezik hissedebilece inden dolayı sorun çıkabilece ini” ifade etmi tir.
Ö-1E ise görü ünü “Pek de iyi olaca ını dü ünmüyorum. Ö retmen, uzman ya da ba ö retmen ise idareci de
ö retmen ise az da olsa aralarında bir sıkıntı çıkabilece ini dü ünüyorum. Çeki me ve kıskançlıklar olabilir. Bu da
e itimi kötü yönde etkiler.” eklinde ifade etmi tir. SÖ-3E, okul müdürü ile uzman ya da ba ö retmenler
arasında geçecek konu malarda ve okul içindeki sorumluluklarda az çok bir sorun çıkabilece ini; SÖ-2E ise
“Böyle bir durum bence çok absürttür. Örnek vermek gerekirse, mesela askeri hiyerar ide bir te menin ba ına bir er
getirildi inde çok mantık dı ı bir durum ortaya çıkmaktadır.” diyerek okul yöneticisinin ö retmenden daha alt bir
kariyerde olmasının sorun çıkaraca ını belirtmektedir.
5. TARTI MA, SONUÇ VE ÖNER LER
Milli E itim Bakanlı ı tarafından 2005 yılında ba latılan ö retmenlik kariyer basamaklarında
yükselme uygulaması, yalnızca 2006 yılında uygulanmı ve yakla ık yüz bin ö retmene uzman ya da
ba ö retmen unvanı verilmi tir. 2005 yılından bu yana konu ile ilgili ara tırmalarda, birbirleri ile çeli en çok
çe itli sonuçlara ula ılmı tır. Ara tırma bulguları arasındaki farklılıklar ve uygulamanın yeniden gündeme
gelmi olması, bu konuda sa lıklı karar verilebilmesi açısından yeni ara tırmalar yapılması ihtiyacını
do urmu tur. Bu ihtiyaca ba lı olarak ÖKBY uygulamasının farklı kariyer basamaklarındaki ö retmenlerin
görü lerine göre de erlendirilmesi ve böylece uygulamanın okullardaki etkilerine ili kin bir çıkarım
yapılabilmesi amacıyla bu ara tırma gerçekle tirilmi tir. Bu çerçevede farklı kariyer basamaklarındaki 18
katılımcı (uzman ö retmen, ö retmen ve stajyer ö retmenler) ile yapılan görü melerden elde edilen
sonuçlar, konu ile ilgili di er ara tırmaların sonuçları ile kar ıla tırılarak a a ıda tartı ılmı tır.
Katılımcıların ço unlu u, ÖKBY uygulaması hakkında bilgi sahibi olduklarını dü ünmektedirler.
Ancak uygulamaya ili kin açıklamaları dikkate alındı ında, bu konudaki bilgilerinin duyumlara dayalı
oldu u, konu hakkındaki ara tırmalardan haberdar olmadıkları anla ılmaktadır. Bu durum, ö retmenlerin
ÖKBY hakkındaki de erlendirme ve tutumlarına dayalı bir karar verme sürecinin yanıltıcı olabilece ini
dü ündürmektedir. Kocakaya (2006), ö retmenlerin büyük bir ço unlu unun ö retmenlik kariyer
basamaklarını destekledikleri için bu sistemin devam etmesini istediklerini; ancak ö retmenlerin bu konuda
bilgilendirilmesi gerekti ini söylemektedir. Gündo du ve Kızılta (2008), uzman ö retmenlerin ÖKBY
sistemi ve gelecekteki getirileri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını bulmu tur. Ö retmenlerin ÖKBY
uygulaması hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarına ili kin bulgulara ba ka ara tırmalarda da
rastlanmaktadır (Laçin, 2006; Turan, 2007; irin, Erdo du ve Mülazımo lu, 2010). Ö retmen ve/veya
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yöneticilerin görü lerine ba vurulan ara tırmalarda farklı sonuçlara ula ılmı olmasının, katılımcıların konu
hakkındaki bilgi ve deneyim farklılıklarından kaynaklanabilece i söylenebilir. Bu çerçevede akademik
çevreler tarafından üretilen ve ö retmenleri yakından ilgilendiren ara tırma ve yayınların, bu kesimlere
ula tırılması konusunda daha duyarlı davranılması; ayrıca konu ile ilgili ara tırmalar arasındaki
farklılıkların nedenleri üzerinde çalı ılması da yararlı olacaktır.
Katılımcıların ço unlu u, ö retmenlik mesle inde kariyer planlamasını gerekli görmekte ve ÖKBY
uygulamasının devam etmesi gerekti ini dü ünmektedirler. Bu sonuç, Kocakaya (2006), Aydın (2007),
Nartgün ve Ural (2007), Çelikten (2008), Gündo du ve Kızılta (2008) ve Demir ve Karadeniz (2010)
tarafından yapılan ara tırmalarda ula ılan sonuçlarla aynıdır. 2006 yılından sonra kariyer basamaklarına
yükseltme yapılmaması, 2006 yılından sonra yedi yılını dolduran ya da lisansüstü e itimini tamamlayan
ö retmenler açısından hak kaybı anlamına gelmektedir. Katılımcıların ço unlu unun ÖKBY uygulaması
çerçevesinde yükselme beklentisi içinde olmaları, uygulamanın tekrarlanmamasını ö retmenler açısından
sorun haline getirmektedir. Bu sorunun çözümü için uygulamanın tekrarlanması ya da Yönetmelik
çerçevesinde her yıl atama yapılması (Da lı, 2007) gerekti i önerilebilir. Ancak bu önerinin ÖKBY
uygulamasının okullardaki etkilerine ili kin katılımcı görü lerine ba lı olarak tartı ılması yerinde olacaktır.
Böylece uygulamanın devam ettirilmesi ya da ettirilmemesi yönünde daha sa lıklı bir karar alabilmenin
ko ulları ortaya konulabilecektir. Ayrıca uygulamanın devam ettirilmesine ili kin beklentisi olan
katılımcıların bu beklentilerinin ço unlukla ücret artı ı ile ili kili olması (Artan, 2007; Gündo du ve Kızılta ,
2008; Özan ve Kaya, 2009), sorunun farklı ekillerde çözülebilmesine ili kin olanakları da barındırmaktadır.
Öte yandan katılımcıların beklentileri arasında seçim ve atama sürecinin adil ve nesnel olması gerekti i de
yer almaktadır. Ö retmenlerin bu konudaki, özellikle de sınavla ilgili güvensizliklerini yansıtan ele tirilere
çe itli ara tırmalarda de inilmi tir (Sa , 2004; Laçin, 2006; Aydın, 2007; Artan, 2007; Da lı, 2007; Nartgün ve
Ural, 2007; Ta kaya, 2007; Turan, 2007; Çelikten, 2008; Urfalı, 2008; Deniz, 2009; Özan ve Kaya, 2009; irin,
Erdo du ve Mülazımo lu, 2010; Bakio lu ve Bano lu, 2013). Çe itli ara tırmalarda uzman ve
ba ö retmenli e yükselmede esas alınması gereken kriterlere ili kin bulgular ortaya konulmu tur (Sa ,
2004; Laçin, 2006; Artan, 2007; Turan, 2007; Çelikten, 2008; Gündo du ve Kızılta , 2008; Urfalı, 2008; irin,
Erdo du ve Mülazımo lu, 2010; Tosun ve Sarpkaya, 2014).
Katılımcıların ço unlu u ÖKBY uygulamasının okuldaki etkilerinin iki alanda (ö retmenlerin
mesleki geli imi, ö retmenlerin motivasyonu) olumlu, dört alanda (e itim ö retim, ö retmen veli ili kileri,
ö retmenler arasındaki ili kiler, mesleki payla ım ve dayanı ma) olumsuz olaca ını; bir alanda (ast üst
ili kileri) ise etkisinin olmayaca ını dü ünmektedirler.
Ara tırmada, ÖKBY uygulamasının ö retmenlerin mesleki geli imi ve motivasyonu üzerinde
olumlu etkilerinin oldu unu dü ünenler ço unluktadır. ÖKBY uygulaması, katılımcıların ço una göre
ö retmenlerin mesleki geli imlerini olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü yükselmek isteyen bir ö retmen,
bunun gereklerini yerine getirebilmek için kendini sürekli geli tirmek zorunda kalacaktır. ÖKBY
uygulamasının ö retmenlerin mesleki geli imini olumlu yönde etkileyece ine ili kin bulgulara ba ka
ara tırmalarda da ula ılmı tır (Sa , 2004; Artan, 2007; Ta kaya, 2007; Çelikten, 2008; Deniz, 2009; Özan ve
Kaya, 2009; Demir ve Karadeniz, 2010). Özellikle kariyer sınavına hazırlık sürecinin ö retmenlerin mesleki
geli imine katkı sa layaca ı ileri sürülmektedir (Artan, 2007). Öte yandan bazı katılımcılar, ÖKBY
uygulamasının ö retmenlerin mesleki geli imine katkısı olmayaca ını dü ünmektedirler. Bu sonuca Laçin
(2006), Aydın (2007), Nartgün ve Ural (2007) ve Urfalı (2008) tarafından da ula ılmı tır. Uygulamanın
ö retmenlerin mesleki geli imine etkisinin olup olmadı ına ili kin sa lıklı bir sonuca ula ılabilmesi için
halen uzman ö retmen veya ba ö retmen unvanına sahip ö retmenlerin unvan almadan önceki ve aldıktan
sonraki mesleki geli imlerinin kar ıla tırmalı olarak incelenmesi yerinde olacaktır. Bunun için ö retmenlik
mesleki geli im ölçe i hazırlanması ve büyük bir örneklem üzerinde uygulanması önerilebilir.
ÖKBY uygulamasının olumlu etkiledi ini dü ünen katılımcı sayısının fazla oldu u bir di er
de i ken de ö retmenlerin motivasyonudur. Bu dü üncedeki katılımcılar, yükselmenin ö retmen açısından
bir ödül oldu u, toplumun da yükselen ö retmenlere kar ı daha fazla saygı duyacaklarını, bunun da
ö retmenlerin motivasyonunu artırıcı bir etki yapaca ını söylemektedirler. ÖKBY uygulamasının
ö retmenlerin motivasyonunu artıraca ına ili kin bulgulara Sa (2004), Kocakaya (2006), Nartgün ve Ural
(2007), Ta kaya (2007) ve Gündo du ve Kızılta ’ın (2008) çalı malarında da de inilmektedir. Ancak, gerek
bu ara tırmada gerek ba ka ara tırmalarda ÖKBY uygulamasının ö retmenlerin motivasyonunun artması
yönünde bir etkisinin olmayaca ı (Aydın, 2007); yükselemeyen ö retmenlerin motivasyonlarını dü ürece i
(Çelikten, 2008; Deniz, 2009) yönünde bulgulara da ula ılmı tır. Ö retmenlerin mesleki geli imine ili kin
yukarıda yapılan tartı manın ö retmenlerin motivasyonu açısından da geçerli oldu u söylenebilir.
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Ara tırmada ÖKBY uygulamasının e itim ö retim, ö retmen veli ili kileri, ö retmenler arasındaki
ili kiler ve ö retmenlerin mesleki payla ım ve dayanı maları üzerinde olumsuz etkilerinin oldu unu
dü ünen katılımcı sayısının daha fazla oldu u sonucuna ula ılmı tır. ÖKBY uygulamasının e itim ö retime
etkisi konusunda da katılımcıların büyük bir ço unlu u olumsuz görü ler bildirmi lerdir. Kariyer
basamaklarında yükselme sınavı öncesinde sınava hazırlanan ö retmenlerin okuldaki ve sınıftaki i lerini
aksataca ı dü ünülmektedir. Bu yönüyle bakıldı ında ÖKBY uygulamasının e itim ö retime olumsuz
etkisinin her zaman de il, yalnızca sınav öncesindeki kısa süreler için geçerli ve geçici oldu unun
dü ünüldü ü anla ılmaktadır. Deniz (2009), ö retmenlerin sınav için çalı malarının ö renci ile daha az
ilgilenmelerine neden olaca ını belirtmektedir. Demir ve Karadeniz (2010) de sınav öncesi rapor alan
ö retmenler nedeniyle derslerin bo geçece ini söylemektedirler. Öte yandan kariyer basamaklarında
yükselme sınavının içeri ine ba lı olarak olumlu etkisinin olaca ı da dü ünülmektedir. Buna göre sınava
hazırlık süreci, ö retmenin e itim ö retim alanında kendisini geli tirmesine de katkı sa layabilecektir.
Çe itli ara tırmalarda ÖKBY uygulamasının e itim ö retim sürecini olumlu etkileyece ine ili kin bulgular
yer almaktadır (Sa , 2004; Laçin, 2006; Deniz, 2009). Son olarak uygulamanın e itim ö retim üzerinde
herhangi bir etkisinin olmayaca ı, belirtilen görü ler arasında yer almaktadır. Konu ile ilgili ara tırmalarda
ÖKBY uygulamasının ö retmenin ö retim sürecindeki etkilili ini artırmayaca ı görü ünün a ırlıkta oldu u
görülmektedir (Gümü eli, 2005; Kocakaya, 2006; Laçin, 2006; Aydın, 2007; Nartgün ve Ural, 2007; Deniz,
2009).
Katılımcıların büyük bir ço unlu u ÖKBY uygulamasının ö retmen veli ili kilerini olumsuz
etkiledi ini dü ünmektedirler. Katılımcılar bu dü üncelerini, özellikle ilkokul düzeyinde velilerin
çocuklarını uzman ö retmene vermek istediklerine dair gözlemlerine dayandırmaktadırlar. Ayrıca veliler,
hangi kariyer basama ında oldu una göre ö retmenleri ba arılı ya da ba arısız olarak etiketlemektedirler.
Çe itli ara tırmalarda, ÖKBY uygulamasının velilerin ö retmenler arasında ayrımcılık yapmasına yol açtı ı
ve ö retmen veli ili kilerini olumsuz etkiledi i belirtilmektedir (Kocakaya, 2006; Aydın, 2007; Turan, 2007;
Çelikten, 2008; Deniz, 2009; Özan ve Kaya, 2009; Demir ve Karadeniz, 2010). Öte yandan bu uygulamanın,
ö retmenlerin kendilerini geli tirmeleri için güdüleyici olaca ını ya da ö retmen veli ili kilerine etkisinin
olmayaca ını dü ünen katılımcılar da vardır.
Katılımcıların ço unlu u, aynı okulda çalı an ö retmenlerin farklı kariyer basamaklarında
bulunmalarının aralarındaki ili kileri bozucu bir etki yapabilece ini dü ünmektedirler. Özellikle kariyer
alamamı olan ö retmenlerin uzman ö retmen ya da ba ö retmenleri “kıskanma”; kariyer almı olanların
da di erlerine “üstünlük taslama” vb. davranı larının söz konusu olabilece i ifade edilmektedir. Ayrıca aynı
i i yapan ö retmenlerin farklı ücretler almasının bu olumsuzlukları tetikleyece i de vurgulanan görü ler
arasındadır. Konu ile ilgili bazı ara tırmalarda ÖKBY uygulamasının okul içindeki çalı ma ortamını
bozaca ı (Kocakaya, 2006) ve çatı malara neden olaca ı (Gümü eli, 2005); ö retmenler arasında yıkıcı bir
rekabete yol açarak güvene dayalı ili kileri zedeleyece i (Aydın, 2007; Nartgün ve Ural, 2007; Deniz, 2009);
sınavı kazananlarla kazanamayanlar arasında so ukluk oldu u (Çelikten, 2008; Deniz, 2009) ve ö retmenler
arasında olumsuz duygu ve tutumların olu aca ı (Demir ve Karadeniz, 2010) rapor edilmi tir. Ayrıca
uygulamanın ö retmenlerin mesleki ve sendikal örgütlenmesini olumsuz etkileyece i belirtilmektedir
(Nartgün ve Ural, 2007). Öte yandan katılımcılar arasında uygulamanın ö retmenler arasındaki ili kilerde
soruna neden olmayaca ını; bu tür sorunların ÖKBY uygulamasından de il, ö retmenlerin ki iliklerinden
kaynaklı oldu unu dü ünenler de bulunmaktadır. Uygulamanın ö retmenler arasındaki ili kilere olumlu
etki yapaca ını dü ünen katılımcı yoktur.
Katılımcıların ço unlu u, ÖKBY uygulamasının ö retmenler arasındaki mesleki payla ıma ve
dayanı maya olumsuz etkilerinin olaca ını dü ünmektedirler. Özellikle unvan sınavının do ası gere i
ö retmenler arasında ortaya çıkacak rekabetin, mesleki payla ım ve dayanı ma önünde engel olu turaca ı,
uzman ya da ba ö retmenlerin di er meslekta larıyla bilgilerini payla mayacaklarını ve unvan alamamı
ö retmenlerin okuldaki i leri uzman ya da ba ö retmene “bırakma” e ilimlerinin ortaya çıkabilece i
belirtilmektedir. Benzer sonuçlar, Gümü eli (2005), Nartgün ve Ural (2007) ve Deniz (2009) tarafından
yapılmı ara tırmalarda da bulunmaktadır. Bununla birlikte katılımcıların bir kısmı uygulamanın mesleki
payla ım ve dayanı ma açısından herhangi bir etkisinin olmayaca ını, bir kısmı da olumlu etkilerinin
olaca ını dü ünmektedirler.
Ara tırmada ÖKBY uygulamasının okullardaki ast-üst ili kilerine etkisi ile ilgili olarak katılımcıların
birbirine yakın sayıda iki gruba ayrıldı ı görülmektedir. Bir grup katılımcı (10 ki i) uygulamanın ast-üst
ili kilerine herhangi bir etkisinin olmayaca ını; di erleri (8 ki i) ise olumsuz etkileyece ini
dü ünmektedirler. Nartgün ve Ural (2007), ö retmenin okul yönetimine güveninin azalaca ını; Demir ve
Karadeniz (2010) ise ast-üst ili kileri ve örgüt hiyerar isi ile ilgili sorunlar çıkaca ını belirtmektedirler.
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Ara tırma sonuçları genel olarak ele alındı ında ö retmenlerin mesleki alanda ilerleme konusunda
istekli oldukları, ancak ÖKBY konusunda ortak bir anlayı içinde olmadıkları görülmektedir. Hem bu
ara tırmanın hem de ilgili ara tırmaların gösterdi i en somut sonuç, ö retmenlerin ÖKBY konusunda çok
farklı dü üncelere sahip olduklarıdır. Bu nedenle uygulamanın devam ettirilmesi de kaldırılması da
ö retmenlerin tümü tarafından olumlu görülmeyecektir ve bu da sorunun devam edece i anlamına
gelmektedir. Bu çerçevede ö retmen görü lerinin yanı sıra ele alınan ÖKBY uygulamasının okullardaki
etkilerine ili kin bulgular, dikkatle de erlendirilmelidir. Bu ara tırmada katılımcılar, uygulamanın
okullardaki olumsuz etkilerinin olumlu etkilerinden daha fazla oldu unu dü ünmektedirler. Ancak küçük
bir katılımcı gruptan elde edilen bu sonucun tüm ö retmenlerin dü üncelerini yansıttı ını dü ünmek
olanaklı de ildir. Ancak elde edilen sonuçlar, daha büyük ve evreni temsil edebilecek örneklemler üzerinde
yapılabilecek ara tırmalara kaynaklık edebilecek niteliktedir.
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Ek 1. Katılımcılara li kin Bilgiler
Kod

Cinsiyet

Bran

UÖ-1E
Erkek
Sınıf
UÖ-2E
Erkek
Sosyal Bilgiler
UÖ-3E
Erkek
Sınıf
UÖ-4K
Kadın
ngilizce
UÖ-5K
Kadın
Sınıf
UÖ-6K
Kadın
Matematik
Ö-1E
Erkek
Sosyal Bilgiler
Ö-2E
Erkek
Sınıf
Ö-3E
Erkek
Türkçe
Ö-4K
Kadın
Sınıf
Ö-5K
Kadın
Türkçe
Ö-6K
Kadın
Rehberlik
SÖ-1E
Erkek
Sosyal Bilgiler
SÖ-2E
Erkek
ngilizce
SÖ-3E
Erkek
Matematik
SÖ-4K
Kadın
Anasınıfı
SÖ-5K
Kadın
ngilizce
SÖ-6K
Kadın
Rehberlik
*Katılımcı Sayısı: 18 (6 Uzman Ö retmen, 6 Ö

Hizmet
Süresi (Yıl)
17
24
26
17
30
17
6
9
9
10
3
4
lk Yıl
lk Yıl
lk Yıl
lk Yıl
lk Yıl
lk Yıl
retmen, 6 Stajyer Ö

Görev Unvanı

Kariyer Unvanı

Okul Türü

Ö retmen
Müdür
Müdür
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Müdür Yrd.
Müdür Yet.
Müdür
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
retmen)

Uzman Ö retmen
Uzman Ö retmen
Uzman Ö retmen
Uzman Ö retmen
Uzman Ö retmen
Uzman Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Ö retmen
Stajyer Ö retmen
Stajyer Ö retmen
Stajyer Ö retmen
Stajyer Ö retmen
Stajyer Ö retmen
Stajyer Ö retmen

lkokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
lkokul
Ortaokul
lkokul
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