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Öz 

Bu ara�tırmanın amacı sınıf ö�retmeni adaylarının hizmet öncesi lisans e�itimlerinin sınıf 
ö�retmenli�i özel alan yeterliklerini kazandırma düzeyini belirlemektir. Ara�tırma genel tarama 
türünde betimsel bir çalı�madır. Ara�tırmanın evrenini, 2012-2013 e�itim-ö�retim yılında Amasya 
Üniversitesi E�itim Fakültesi’nden mezun olan sınıf ö�retmeni adayları (n=165) olu�turmaktadır. 
Ara�tırma evren üzerinde yürütülmü� olup 142 ö�retmen adayı ara�tırmaya gönüllü olarak katılım 
sa�lamı�tır. Ara�tırmada veri toplama aracı olarak Milli E�itim Bakanlı�ı tarafından yayınlanan “Sınıf 
Ö�retmenli�i Özel Alan Yeterlikleri” anketi kullanılmı�tır. Ara�tırmada tüm özel alan yeterliklerine 

ili�kin ö�retmen adaylarının görü�lerinin aritmetik ortalaması =3,43 olup “oldukça etkili” düzeyde 
oldu�u saptanmı�tır. Ayrıca ankette yer alan 35 madde incelendi�inde ö�retmen adayları, lisans 
ö�renimlerinin beklenen yeterliklerin kazanılmasında 12 maddede “orta düzeyde etkili”, 23 maddede 
ise “oldukça etkili” seçene�inde yı�ılma göstermektedir. Çalı�manın sonuçları göstermi�tir ki 
ö�retmenlerin hizmet öncesi e�itimleri ö�retim kariyerlerinde gerekli olan yeterliliklerinin 
kazanılmasında etkilidir.  

Anahtar Kelimeler: Ö�retmen Adayları, Özel Alan Yeterlikleri, E�itimin Etkilili�i. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine at what level classroom teaching special 
qualifications with pre-service education of classroom teacher candidates gained. This study is a kind 
of descriptive research. The population of study includes prospective teachers (n = 165) who 
graduated from Department of Classroom Teaching, College of Education, Amasya University in 
2012-2013 academic year. Research was conducted on the entire population and 143 of them 
participated in the study on a voluntary basis. The questionnaire -which is named "Special Area 
Qualifications of Classroom Teaching” and created by the Ministry of National Education- was used 
to collect data for this study. The arithmetic average level of prospective teachers in the study is 
found as 3.43 (x = 3.43) to be “quite effective” on the proficiency of all the special area. The 35 items of 
questionnaire has been also examined and the participants accumulated that their undergraduate 
education matches up with the expected qualification in 12 items on “moderately effective level” and 
in 23 items on “highly effective level”. The findings of this study show that pre-service education of 
teachers is effective to acquire for their proficiency in their teaching career. 

Keywords: Prospective Teachers, Special Area Proficiency, The Effectiveness of Education.  
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Giri� 

Bir meslek olarak ö�retmenlik; e�itim sisteminin 
beklenen hedeflere ula�abilmesinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Ö�retmenin e�itim sistemi içindeki etkisini 
gösterebilmesi, kendisinden beklenen niteliklere uygun 
yeti�mesi hiç ku�kusuz ö�retmenin belli yeterliklere 
sahip olmasını gerektirmektedir. Sahip oldu�u 
yeterlikler ile birlikte ö�retmen; ö�renci ba�arısını 
etkileyen ö�renci, yönetici, e�itim uzmanı, e�itim 
teknolojileri, fiziki ve mali kaynaklar gibi etkenlerin 
arasında en önemli unsur olarak görülmektedir 
(Demirta�, Cömert ve Özer,  2011: 98). 

Ö�retmenlerin sahip olması beklenen yeterlikler 
tüm dünyada oldu�u gibi ülkemizde de sürekli 
tartı�ılan ve üzerinde çalı�ılan bir konudur. Yeterlik 
kavramını Üstüner, Demirta�, Cömert ve Özer (2009:2) 
“i� görenin kendinden beklenen rolleri beklenen nicelik 
ve nitelikte gerçekle�tirmesi; bir davranı�ı yapmak için 
gerekli bilgi ve beceriyi kazanmı� olmak” �eklinde 
tanımlamaktadır. Ö�retmen yeterlikleri, ö�retmenlerden 
sahip olması beklenen bilgi, beceri, tutum ve de�erler 
bütünü olarak ifade etmektedirler. 

Öteden beri ö�retmenlerin yeterlik sahibi olmaları 
öngörülen alanlar, konu alanı bilgisi, meslek bilgisi, 
genel kültür olmak üzere üç ba�lık altında 
toplanmaktadır (�i�man, 2009: 68). Bu konu alanında 
ülkemizde son olarak 2006 yılında Milli E�itim 
Bakanlı�ı’nın yürüttü�ü çalı�mada e�itim sistemi 
içerisine dahil olacak ö�retmenlerin mesle�e ba�larken 
kazanmı� olmalarını bekledi�i bilgi, beceri ve tutum 
özelliklerini içeren 6 ana alt yeterlik alanı içerisinde 
(Ki�isel ve mesleki de�erler-mesleki geli�im, Ö�renciyi 
tanıma, Ö�renme ve ö�retme süreci, Ö�renmeyi, 
geli�imi izleme ve de�erlendirme, Okul, aile ve toplum 
ili�kileri ve Program ve içerik bilgisi) genel yeterlikler 
belirlenmi�tir (MEB, 2006: 3). 

Belirlenen ö�retmenlik mesle�i genel yeterliklerinin 
ardından her ö�retmenlik bran�ı bazında 8 yeterlik 
ba�lı�ı altında da “özel alan yeterlikleri” hazırlanarak 
yürürlü�e koyulmu�tur. Ö�retmenlerin kendi alanında 
geli�imini sa�lamak için sahip olması gereken bilgi, 
beceri ve tutumları içeren bran� bazındaki özel alan 
yeterliklerinin her biri için A1, A2, A3 düzeyinde 
performans göstergeleri belirlenmi�tir. Bu düzeyler; A1 
düzeyi (bilgi ve farkındalık);ö�retmenin ö�retim 
programına ili�kin uygulamalarındaki farkındalı�ı ile 
ö�retmenlik mesle�ine ili�kin sahip oldu�u temel bilgi, 
beceri ve tutumları gösteren performans göstergelerini 
içermektedir. A2 düzeyi (Zenginle�tirme); ö�retmenin 
A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalı�ının yanı sıra, 
ö�retim sürecindeki uygulamalarında edindi�i mesleki 
deneyimlerle programın gere�ini yerine getirdi�i, 
uygulamalarını çe�itlendirdi�i, ö�renci ilgi ve 
ihtiyaçlarını dikkate aldı�ı performans göstergelerinden 
olu�maktadır. A3 düzeyi (Özgünle�tirme ve i�birlikli 
çalı�ma); ö�retmenin A2 düzeyinde geli�tirdi�i 

uygulamalarını, ö�retimin farklı de�i�kenlerini de göz 
önünde bulundurarak özgün bir �ekilde 
çe�itlendirmesini gerektiren performans göstergelerini 
kapsamaktadır (MEB, 2008: 5). 

Tablo 1: Yeterlik alanlarına göre sınıf ö�retmenli�i özel alan alt 
yeterliklerinin da�ılımı�

Konu alanı Yeterlik 
Alanları  

Performans Göstergeleri 
A1 A2 A3 Toplam 

1.Ö�renme-
ö�retme ortamı 
ve geli�im 

8 16 15 20 51 

2.�zleme ve 
de�erlendirme 

2 4 5 5 14 

3.Bireysel ve 
mesleki 
geli�im- toplum 
ile ili�kiler 

4 11 11 9 31 

4.Sanat ve 
estetik 

4 6 5 6 17 

5.Dil 
becerilerini 
geli�tirme 

4 5 7 7 19 

6.Bilimsel ve 
teknolojik 
geli�im 

3 4 5 4 13 

7.Bireysel 
sorumluluklar 
ve sosyalle�me 

8 15 16 15 46 

8.Beden E�itimi 
ve Güvenlik 

6 7 9 8 24 

Toplam 39 68 73 74 215 
 
Tablo 1’de görüldü�ü üzere hizmet öncesinde 

yeti�en sınıf ö�retmenlerinin sahip olması beklenen özel 
alan yeterlikleri 8 konu alanında, 39 alt yeterlik ba�lı�ı 
altında 215 performans göstergesi ile ifade edilmektedir. 
E�itim ö�retim etkinliklerini yerine getiren, çe�itli 
disiplinlerdeki bilgi ve becerileri anlamlı bir bütün 
halinde ö�rencilerine kazandırması beklenen 
ö�retmenlerin lisans ö�reniminden itibaren belirtilen 
tecrübeleri kazanmaları beklenmektedir (Kahyao�lu ve 
Yangın, 2007:83). Bu açıdan ö�retmenlerin ö�retmenlik 
mesle�ine aktif olarak ba�lamadan hizmet öncesinde 
e�itim fakültelerinde, beklenen yeterlikler 
do�rultusunda yeti�tirilmesi önem arz etmektedir. Di�er 
bir de�i�le; ö�retmenlerin yeti�tirildikleri kurumlarda 
bu alanlarda gerekli e�itimi almaları gerekmektedir. 
Ö�retmenlerin nitelikli ve yeterli bir biçimde 
yeti�tirilebilmesinde özellikle hizmet öncesi e�itimin 
yerinin önemli bir boyut olu�turdu�u ifade edilebilir. Bu 
kapsamda ö�retmen yeti�tiren kurumların 
programlarında yer alan dersler ve bu derslerin 
içeriklerinin güncel olarak beklentiler do�rultusunda 
düzenlenmesine vurgu yapılmaktadır (�i�man, 2008: , 
akt; Ta�gın ve Sönmez, 2013: 83). 

Ülkemizde özellikle yapılandırmacı ö�renme 
anlayı�ına dayalı geli�tirilen programların uygulanmaya 
konulmasının ardından, hizmet öncesinde yeti�tirilen 
ö�retmenlerin de bakanlı�ın bekledi�i yeterliklere sahip 
olarak yeti�mesi için fakültelerde ders içeriklerinin 
güncellenmesi ve özellikle teorik bilginin yanında 
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uygulama becerilerinin de geli�mesinin sa�lanmasını 
önemli kılmaktadır. 

Ö�retmen yeterlikleri konusunda yapılan 
çalı�maların, ö�retmen yeti�tirme politikaların 
belirlenmesinde, ö�retmen yeti�tiren yüksekö�retim 
kurumlarının hizmet öncesi ö�retmen yeti�tirme 
programlarında, ö�retmenlerin hizmet içi e�itiminde, 
ö�retmenlerin seçiminde, ö�retmenlerin i�i 
ba�arımlarının, performanslarının de�erlendirilmesinde, 
ö�retmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer geli�imleri 
gibi çok geni� alanlarda kullanılması dü�ünülmektedir 
(MEB, 2008: iii). 

Bu çerçevede ö�retmen yeterliklerinin 
de�erlendirilmesi, ö�retmenlerin mesleki geli�imlerinin 
ve yenilenen programların öngördü�ü yeterliklerin 
geli�tirilmesi için bir ön ko�ul niteli�i ta�ımakla birlikte, 
bakanlık tarafından hazırlanan yeterliklerin 
geli�tirilmesi için yeterliklerin mevcut durumu ile ilgili 
çalı�malara yer verilmesi bir ihtiyaç olarak 
görülmektedir (TED, 2009: 18). 

Literatürde yapılan ara�tırmalar incelendi�inde 
ço�unlukla çalı�maların ö�retmenlerin ve ö�retmen 
adaylarının belirtilen yeterlikler kapsamında öz-yeterlik 
algıları ba�lı�ı altında kendilerini ne derece yeterli 
buldukları konusunda yo�unla�tı�ı izlenmektedir. Bu 
ara�tırmada ö�retmen adaylarının kendilerini ne 
düzeyde yeterli algıladıklarından ziyade, ö�retmen 
adaylarının hizmet öncesi lisans ö�renimleri sürecinde 
almı� oldukları e�itimin beklenen yeterlikleri 
geli�tirmede ne düzeyde etkili oldu�u üzerine 
odaklanılmı�tır. Bu bakı� açısı ile bu ara�tırma 
kapsamında sınıf ö�retmeni adaylarının Milli E�itim 
Bakanlı�ı’nın belirledi�i özel alan yeterliklerinin 
kazandırılmasında lisans e�itiminin ne derecede etkili 
oldu�u konusunda görü�lerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Ara�tırmadan elde edilen bulguların 
sınıf ö�retmenli�i mesle�i özel alan yeterlikleri 
kapsamında ö�retmen adaylarının yeterliklerinin 
belirlenmesi ve elde edilen sonuçların sa�layaca�ı 
geribildirimler vasıtasıyla ö�retmen yeti�tiren 
yüksekö�retim kurumlarının hizmet öncesi ö�retmen 
yeti�tirme programlarının geli�mesine katkı sa�laması 
beklenmektedir. Ara�tırmanın amacına ba�lı olarak; 
‘Milli E�itim Bakanlı�ı’nca belirlenmi� olan sınıf 
ö�retmenli�i özel alan yeterliklerinin kazanılmasında 
ö�retmen adaylarının lisans e�itimlerinin etkililik 
düzeyine ili�kin görü�leri nedir?’ sorusuna yanıt 
aranmı�tır.  

Yöntem  

Ara�tırma Modeli: Ara�tırma tarama modelinde 

olup ö�retmen adaylarının görü�lerini belirlemek 

açısından betimsel bir çalı�madır. Tarama modelinde 

var olan durum ya da gerçeklik oldu�u gibi ara�tırılıp 

açıklanır. Ara�tırmacının örneklem üzerinde herhangi 

bir müdahalesi yoktur ve var olan özellikler, ko�ullar, 

ili�kiler, e�ilimler oldu�u gibi raporla�tırılır (�im�ek, 

2012: 92). 

Çalı�ma Grubu: Ara�tırma 2013 yılında Amasya 

Üniversitesi E�itim Fakültesi Sınıf Ö�retmenli�i 

bölümünden mezun olan 165 ö�retmen adayı 

içerisinden ara�tırmaya gönüllü katılım sa�layan 142 

ö�retmen adayı ile yürütülmü�tür.  

Tablo 2: Ara�tırma grubunda yer alan ö�rencilere ili�kin bilgiler 
  f % 

 
Cinsiyet 

Kadın 99 ,70 

Erkek 43 ,30 
 

Ö�renim Türü 
1.Ö�retim 79 ,55 

2.Ö�retim 63 ,45 
Toplam 142 100 

 
Tablo 2 incelendi�inde ara�tırmaya katılan 

ö�retmen adaylarının %70’inin kadın ve %30’unun 
erkek, %55’inin birinci ö�retim ve %45’inin ikinci 
ö�retimde ö�renim görmektedirler.  

Veri Toplama Araçları ve Analizi 

Bu ara�tırmada verilerin toplanmasında; ö�retmen 
adaylarının demografik bilgilerini yansıtan ki�isel bilgi 
formu ve sınıf ö�retmenli�i adayları özel alan yeterlik 
anketi olmak üzere iki farklı veri toplama aracı 
kullanılmı�tır.  

I. Ki�isel bilgi formu: Ara�tırmada ki�isel bilgi 
formunda cinsiyet, ö�renim �ekli, lisans e�itimi 
akademik ba�arı ortalaması ve derslere kar�ı devam 
devamsızlık algı düzeyi olmak üzere 4 soru yer 
almaktadır. 

II. Özel alan yeterlik anketi: Sınıf ö�retmen 
adaylarının lisans e�itimlerinin etkilili�in 
belirlenmesinde MEB tarafından yayınlanan sınıf 
ö�retmenli�i özel alan yeterlikleri kılavuzunda bulunan 
8 boyut ve 39 alt yeterlik alanını ifade eden maddeler 
incelenmi�tir. Yapılan incelemenin ardından 
Atatürkçülük konularını ifade eden dört madde 
birle�tirilerek ankete bir madde olarak yansıtılmı�tır. 
Sonuç olarak özel alan yeterlik anketi 35 maddeden 
olu�maktadır. Anketin uygulanmasından sonra 
hesaplanmı� vecronbach alfa(�) güvenilirlik analizi 
katsayısının(�)=0,93 oldu�u tespit edilmi�tir.  

Verilerin Analizi 

Ara�tırmada elde edilen verilerin madde düzeyinde 
aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 
hesaplanarak yorumlanmı�tır. Ankette yer alan 
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maddelerin hepsinin be� seçene�i bulunmaktadır. 
Maddelerin analiz bulguları sunulurken aritmetik 
ortalamaları 1.00 – 1.80 arası olanlar “ hiç etkili de�il”, 
1.81-2.60 arası olanlar  “ biraz etkili”, 2.61 – 3.40 arası 
olanlar “ orta düzeyde etkili”, 3.41 – 4.20 arası olanlar 
“oldukça etkili”, 4.21–5.00 arası olanlar “tamamen etkili” 
olarak ifadelendirilmi�tir. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, ara�tırma sorununun çözümlenmesi 
amacı ile ö�retmen adaylarının görü�lerinin istatistiksel 
çözümlemeleri yapılarak elde edilen bulgulara ve 
bulguların yorumlanmasına yer verilmi�tir. 

Tablo 3: Ara�tırmaya Katılan Ö�retmen Adaylarına yönelik 
betimsel bulgular 

  
f 

 
% 

Lisans akademik 
ba�arı ortalaması 

2.00-2.60    36 0,25 
2.61-3.20    102 0,74 
3.21-4.00    4 0,1 

Toplam 142 100 
 
 

Derslere devam 
yönelimi 

Devamsızlık hakkımı 
sonuna kadar 
kullanırım 

20 0,14 

Ço�unu kullanırım     41 0,29 
Yarıya yakınını 
kullanırım 

48 0,34 

Çok azını kullanırım 33 0,23 
Toplam 142 100 

 
Ö�retmen adaylarının lisans not ortalamaları 

incelendi�inde 2.00-2.60aralı�ında dü�ük düzeyde olan 
ö�retmen adaylarının %25, 2.61-3.20 aralı�ında bulunan 
orta düzeyde olanların %74 ve 3.21-4.00 aralı�ında 
yüksek düzeyde olanların ise %1 oldu�u görülmektedir. 
Ayrıca ö�retmen adaylarının derslere devamının 
beklenen yeterliklerin geli�mesinde önemli bir de�i�ken 
oldu�u dü�ünülmektedir. Ö�rencilerden devamsızlık 
haklarını sonuna kadar kullanmayı tercih eden 
ö�retmen adaylarının oranı %14, ço�unu kullanırım 
dü�üncesinde olanların oranı %29, yarıya yakınını 
kullanırım diyenlerin oranının %34 ve çok az 
kullananların oranının %23 oldu�u saptanmı�tır. 

Çizelge 1. Ö�retmen adaylarının lisans e�itimlerinin özel alan 
yeterliklerini geli�tirmeye etkisine ili�kin algıları 

  ss 

Ö�renme ortamı ve geli�im yeterlik alanı 
Geli�im ve ö�renme ile ilgili kavramları ve ilkeleri 
uygulayabilme becerisini kazandırmamda; 

3,24 ,81 

Ö�rencilere geli�im dönemlerine uygun rehberlik 
yapabilme becerisini kazandırmamda; 

3,19 ,80 

Ö�rencilerin üstün yeteneklilik, ö�renme güçlü�ü, 
ö�renme stilleri gibi bireysel farklılıklarını dikkate 
alarak duruma uygun ö�renme ortamları 
hazırlamamda;  

4,02 ,78 

Ö�renme ve ö�retme süreçlerini zenginle�tirmek için 
araç ve gereçlerden yararlanmamda;  

3,64 ,80 

Ö�renim sürecindeki uygulamalarında ele�tirel 
dü�ünme, yaratıcı dü�ünme gibi dü�ünme 
becerilerini benimsememde; 

3,61 ,83 

Ö�rencilere problem çözme becerilerini 
geli�tirebilme becerisini kazandırmamda; 

3,45 ,83 

Ö�rencilerin akıl yürütme becerilerini geli�tirebilme 
becerisini kazandırmamda; 

3,41 ,73 

Ö�renme ö�retme ortamında özel gereksinimli ve 
özel gereksinime ihtiyaç duyan ö�rencileri dikkate 
alan uygulamalar yapmamda, 

4,13 ,83 

�zleme ve de�erlendirme yeterlik alanı 
Ö�rencilerin ö�renim sürecinde geli�im düzeylerini 
izleyebilme becerisini kazandırmamda; 

3,64 ,82 

Ö�retim sürecinde uygulanan ölçme aracında elde 
edilen verileri de�erlendirebilmemde; 

3,51 ,90 

Bireysel mesleki geli�im yeterlik alanı 
Mesleki geli�imimi sa�layabilme becerisini 
kazanmamda; 

3,40 ,82 

Mesleki etik de�erler olu�turabilmemde; 3,73 ,94 
E�itim-ö�retim sürecinde e�itim payda�ları ve 
toplumun di�er üyeleri ile birlikte çalı�abilme bilinci 
kazanmamda; 

3,69 ,86 

Bili�im teknolojilerinden mesleki geli�im ve ileti�im 
için yararlanabilmemde; 

3,43 ,82 

Sanat ve estetik yeterlik alanı 
Güzel sanatlar ile ilgili genel bilgilere sahip 
olabilmemde; 

2,76 ,94 

Sanatsal etkinlikleri, ö�renme sürecinde 
kullanabilmemde; 

2,75 ,94 

Ö�renme ve ö�retme ortamlarını düzenlerken estetik 
bakı� açısını dikkate almamda; 

3,14 ,96 

Dil becerilerini geli�tirme yeterlik alanı 
Ö�rencilerin Türkçeyi do�ru, güzel ve etkili 
kullanabilme becerilerini geli�tirebilmede; 

3,67 ,95 

Ö�rencilerin okuma ve yazma becerilerini 
geli�tirebilmede; 

3,85 ,75 

Türkçe’nin do�ru ve etkili kullanımı ve ileti�im 
açısından model olmamda; 

3,66 ,87 

Bilimsel ve teknoojik geli�im yeterlik alanı  
Ö�rencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları do�ru 
ve etkin kullanabilmelerini sa�layabilmemde; 

3,39 ,78 

Ö�rencilere bilimin geli�imi hakkında genel bilgileri 
kazandırmamda; 

3,24 ,88 

Bireysel sorumluluk ve sosyalle�me yeterlik alanı  
Ö�rencilerin kendini ve yakın çevresini ( ailesini, 
arkada�larını, okulunu) tanımalarını 
sa�layabilmemde; 

3,82 ,94 

Ö�rencilerin demokratik davranma ve sorumluluk 
bilincini kazanmalarını sa�layabilmemde; 

3,83 ,88 

Ö�rencilerle etkili ileti�im kurabilme becerileri 
geli�tirmemde;  

3,77 ,87 

Çizelge 1.  
Ö�retmen adaylarının lisans e�itimlerinin özel alan 
yeterliklerini geli�tirmeye etkisine ili�kin algıları 

 
 

 

 
 
ss 

Ö�rencinin içinde ya�adı�ı do�al çevreyi 
tanımalarını ve gözlem becerisini geli�tirebilmelerini 
sa�lamamda;  

3,63 ,88 

Ö�rencide do�al afetlere ve etkilerine kar�ı anlayı� 
geli�tirmemde; 

3,16 1,01 

Ö�rencide do�ayı sevme ve koruma bilinci 
olu�turabilmemde;  

3,47 1,07 

Ö�rencide zaman(geçmi�, �imdi ve gelecek) kavramı 
ve de�i�im bilinci geli�tirebilmemde; 

3,47 ,85 

Beden e�itimi ve güvenlik yeterlik alanı 
Ö�rencilerin ritim ve müzik e�li�inde jimnastik ve 
dans hareketlerini geli�tirmelerine rehberlik 
yapabilmemde; 

2,64 1,18 

Ö�rencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili 
temel bilgiler ve motor becerilerini kazandırmamda; 

2,68 1,10 

Ö�rencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili 
etkinlik ve oyunlar düzenlememde; 

2,66 1,15 

Ö�rencilere do�ru ve dengeli beslenme alı�kanlı�ı 
kazandırabilmemde; 

3,52 1,07 

Spor sakatlanmalarında ilk yardım kurallarını 
uygulayabilme becerisini kazandırmamda; 

3,41 1,15 
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Atatürkçülük konularına ili�kin yeterlik alanı 
Atatürk’ün ça�da� dü�ünce ve görü�lerini ö�renme 
sürecindeki uygulamalara yansıtabilme ve 
içselle�tirmelerini sa�layabilmemde; 

3,56 1,02 

Toplam 3,43 ,90 

 
Çizelge 1’de sınıf ö�retmeni adaylarının lisans 

e�itimlerinin sınıf ö�retmenli�i özel alan yeterliklerini 
geli�tirmedeki etkilili�ine ili�kin görü�lerinin 
ortalamaları incelendi�inde tüm maddelerin 
ortalamasının =3.43 oldu�u tespit edilmi�tir. 
Ö�rencilerinin algılarının “oldukça etkili” düzeyde 
oldu�u saptanmı�tır. Anketteki 35 madde 
incelendi�inde, lisans ö�renimlerinin beklenen 
yeterliklerin kazanılmasında 12 maddede “orta 
düzeyde” etkili, 23 maddede ise “oldukça etkili” 
seçene�inde yı�ılma gösterdi�i görülmektedir. Bu 
bulguya dayanarak ö�retmen adaylarının lisans 
ö�renimlerinin sınıf ö�retmenli�i özel alan yeterlik 
alanına ili�kin beklenen yeterliklerin geli�mesinde etkili 
oldu�u söylenebilir. Ara�tırmadan elde edilen bu bulgu 
literatürde Çaycı (2011), Ta�gın ve Sönmez (2013), 
Kahramano�lu ve Ay (2013),  Kösterelio�lu ve Akın 
Kösterelio�lu (2008)’nun ara�tırmalarından elde edilen 
bulgularla paralellik göstermektedir.  

Çaycı’nın ara�tırmasında sınıf ö�retmenli�i e�itimi 
lisans programındaki alan e�itimi derslerinin, sınıf 
ö�retmeni adaylarının ö�retmen yeterlikleri üzerindeki 
etkisini belirlemeyi amaçladı�ı ara�tırmada, sınıf 
ö�retmenli�i e�itimi lisans programındaki alan e�itimi 
derslerinin alınarak ba�arıyla tamamlanmasının, 
ö�retmen adaylarının ö�retmen yeterlik algılarını 
yükseltti�i sonucuna ula�ılmı�tır (Çaycı, 2011: 9-10).  

Ta�gın ve Sönmez’in (2013: 88) yürüttükleri 
ara�tırmada ise sınıf ö�retmeni adaylarının ö�retmenlik 
mesle�i genel yeterliklerinden ö�retme ve ö�renme 
süreci, ö�renmeyi, geli�imi izleme ve de�erlendirme 
yeterliklerine ili�kin görü�lerinin genellikle olumlu 
yönde oldu�u tespit edilmi�tir. Kösterelio�lu ve Akın 
Kösterelio�lu’nun (2008: 273) stajyer ö�retmenlerin 
mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ili�kin 
algılarını inceledikleri ara�tırmada stajyer ö�retmenler 
genel olarak mesle�e kar�ı kendilerini “büyük ölçüde” 
yeterli görmektedirler. Kahramano�lu ve Ay (2013: 295) 
sınıf ö�retmeni adaylarının yeterlik algılarının genel 
olarak “yeterli” düzeyinde oldu�u belirtilen ara�tırma 
sonuçları bu ara�tırmada belirtilen yeterlik maddelerine 
ili�kin sınıf ö�retmeni adaylarının görü�lerinin oldukça 
etkili seçene�inde yı�ılma gösterdi�i ara�tırma sonuçları 
ile paralellik göstermektedir. 

Ö�retmen adaylarının görü�leri incelendi�inde 
lisans e�itimlerinin en fazla etkili olduklarını 
dü�ündükleri özel alan yeterliklerinin; ö�renme ö�retme 
ortamında özel gereksinimli ve özel gereksinime ihtiyaç 
duyan ö�rencileri dikkate alan uygulamalar yapma 

( =4,13), ö�rencilerin üstün yeteneklilik, ö�renme 
güçlü�ü, ö�renme stilleri gibi bireysel farklılıklarını 
dikkate alarak duruma uygun ö�renme ortamları 
hazırlama ( =4,02), ö�rencilerin demokratik davranma 
ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sa�layabilme 
( =3,83), ö�rencilerin kendini ve yakın çevresini ( 
ailesini, arkada�larını, okulunu) tanımalarını 
sa�layabilme ( =3,82), ö�rencilerin okuma ve yazma 
becerilerini geli�tirebilme ( =3,85), ö�rencilerle etkili 
ileti�im kurabilme becerileri geli�tirme ( =3,77) ve 
mesleki etik de�erler olu�turabilme ( =3,73) oldu�u 
belirtilmektedir. 

Bu bulguların yanı sıra ö�retmen adaylarının 
algılarının; ö�rencilerin ritim ve müzik e�li�inde 
jimnastik ve dans hareketlerini geli�tirmelerine rehberlik 
yapabilme ( =2,64),  ö�rencilere ferdi sporlar ve takım 
sporları ile ilgili etkinlik ve oyunlar düzenleme ( =2,66), 
ö�rencilere ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili temel 
bilgiler ve motor becerilerini kazandırma 
( =2,68),sanatsal etkinlikleri ö�renme sürecinde 
kullanabilme ( =2,75), güzel sanatlar ile ilgili genel 
bilgilere sahip olabilme ( =2,76) geli�im ve ö�renme ile 
ilgili kavramları ve ilkeleri uygulayabilme becerisini 
kazandırma ( =3,24), ö�rencilere geli�im dönemlerine 
uygun rehberlik yapabilme becerisini kazandırma 
( =3,19) yeterlik alanlarında “orta düzeyde etkili” 
oldu�u görülmektedir.  

Hacıömero�lu ve �ahin sınıf ö�retmeni adaylarının 
uygulama ö�retmenlerinin özel alan yeterlik algılarına 
ili�kin görü�lerinin özel alan yeterlikleri boyutların 
tümünde “tamamen yeterli” olarak algıladıkları 
görülmekle birlikte sanat ve estetik ve beden e�itimi ve 
güvenlik konularındaki algılarının “yeterli” oldu�u 
belirtilmektedir. Bu yeterlik alt boyutlarında 
ortalamalarının dü�mesi yürütülen ara�tırma sonuçları 
ile benzerlik göstermektedir (Hacıömero�lu ve �ahin, 
2011: 481).  

Demiral, Baydar ve Gönen ö�retmen adaylarının 
sınıf ö�retmenli�i özel alan yeterliklerine ili�kin; 
ö�renme ortamı ve geli�im, sanat ve estetik ile beden 
e�itimi ve güvenlik boyutlarında yer alan yeterlikleri 
daha az kazanıldı�ı ifade edilmektedir. Ara�tırmacılar 
sınıf ö�retmenlerinin tüm özel alan yeterliklerini az veya 
çok kazandıklarını, sınıf ö�retmenlerinin fazlasıyla 
kazandırdı�ı herhangi bir boyutun bulunmadı�ını 
belirtmektedirler. Ara�tırmada elde edilen di�er bir 
bulgunun ö�retmen adaylarının akademik ba�arılarının 
arttıkça ö�retmenlik meslek bilgisiyle ilgili yeterliklere 
sahip olma oranının arttı�ı yönündedir. Bu bulgu ile 
yürütülen ara�tırmaya katılan ö�retmen adaylarının 
%74’ünün lisans ö�renimi not ortalamalarının 2.61-3.20 
aralı�ında ve orta düzeyde olması belirtilen bulguyla 
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benzerlik göstermektedir (Demiral, Baydar ve Gönen, 
2010: 4).  

Ara�tırmadan elde edilen bulguların Kahramano�lu 
ve Ay’ın ara�tırmalarından elde etti�i ve sınıf ö�retmeni 
adaylarının özel alan yeterlik algısı ortalamalarında 
akademik ba�arılarına göre anlamlı bir fark oldu�u 
bulgusu bu ara�tırmadan elde edilen bulguları 
destekledi�i görülmektedir.  Ara�tırmacılar bu farkın 
akademik ba�arısı orta ve yüksek olan ö�retmen 
adaylarının lehine oldu�unu ve ö�retmen adaylarının 
akademik ortalamalarının arttıkça ö�retmenlik 
mesle�iyle ilgi yeterliklerinin de kazanıldı�ını ifade 
etmektedirler (Kahramano�lu ve Ay, 2013: 296).  

Sefero�lu’nun ara�tırmasında MEB’in 
ö�retmenlerde aradıkları yeterliklere ö�retmen 
adaylarının ne ölçüde sahip olduklarını belirlemeyi 
amaçladı�ı ara�tırma bulgularına göre ö�renciler 
kendilerini yeterliklerin önemli bir kısmında orta ve iyi 
derecede de�erlendirmektedirler. Ara�tırmacı bu 
bulguları kendilerine verilen e�itim açısından olumlu 
bir gösterge olarak de�erlendirmektedir (Sefero�lu, 
2004: 139). �ahin ve Kartal bu konuda; genel kültür 
derslerinin fazla önemli olmadı�ı ve meslek geli�imine 
yönelik derslerin a�ırlı�ının arttırılması görü�üne dikkat 
çekmekle birlikte son sınıfta sadece uygulamaya dönük 
derslerin olması önerilmektedir (�ahin ve Kartal, 2013: 
172).  

Kazu ve Ero�lu’nun yürüttükleri di�er bir 
ara�tırmada ö�retmen adaylarının derslerin ö�renci 
merkezli yürütülmesi, görsellik kazandırılması, ça�da� 
yakla�ımlar temelinde farklı yöntem ve tekniklerin 
kullanılması ve ö�retim elemanlarının etkili ö�retmenlik 
nitelikleri ta�ıması gereklili�i beklentisi içinde 
olduklarını ortaya koymu�lardır. Ö�retmen adaylarının 
ara�tırmalarda ortaya koyulan beklentilerinin 
kar�ılanmasının yeti�en ö�retmen adaylarının 
yeterliklerini arttıraca�ı dü�ünülmektedir (Kazu ve 
Ero�lu, 2013: 503).  

Literatürde özel alan yeterlikleri konusunda 
gerçekle�tirilen ara�tırmaların (Gökçe, 2013; Co�kun, 
Özer ve Tiryaki, 2010; Co�kun, Gelen ve Öztürk, 2009; 
Akta� ve Walter, 2005; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; 
Karacao�lu, 2008; Kahyao�lu ve Yangın, 2007) genelde 
farklı bran�larda yeti�en ö�retmen adaylarının 
ö�retmenlik mesle�ine ili�kin yeterlik algıları üzerinde 
yo�unla�maktadır. Bu ara�tırmalarda da ö�retmenlerin 
ö�retmenlik mesle�ini yerine getirmede kendilerinden 
beklenen yeterliklere yönelik algılarının olumlu 
oldu�una ili�kin bulgular elde edilmi�tir. 

Arslan ve Özpınar yeni ilkö�retim programlarının 
ö�retmenlerde bulunmasını istedi�i yeterliklerle e�itim 
fakültelerinde ö�retmen adaylarına kazandırılması 
amaçlanan mesleki yeterliklerin uyu�up uyu�madı�ını 

belirlemek amacıyla yürüttükleri ara�tırmada e�itim 
fakültelerinde ö�retmen adaylarına kazandırılması 
amaçlanan mesleki yeterlik ve nitelikler arasında bir 
uyum oldu�u ve ö�retmen adaylarının MEB’in 
arzuladı�ı nitelik ve becerilerin ço�unlu�una sahip 
olacak �ekilde yeti�ti�i bulgularına eri�ilmi�tir (Arslan 
ve Özpınar, 2008: 60). 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalı�mada Milli E�itim Bakanlı�ı’nın yeti�en 
sınıf ö�retmenlerinin sahip olmasını bekledi�i sınıf 
ö�retmenli�i özel alan yeterliklerinin geli�mesinde 
ö�retmen adaylarının lisans e�itimlerinin ne düzeyde 
etkili oldu�unun belirlenmesi amaçlanmı�tır. Bu 
kapsamda beklenen yeterlikleri ifade eden 35 madde 
ö�retmen adaylarına sunularak aldıkları e�itimi 
de�erlendirmeleri istenmi�tir.  

Elde edilen bulgulara göre sınıf ö�retmeni adayları 
lisans e�itimlerinin beklenen yeterliklerin 
kazanılmasında =3.43 ortalama ile “oldukça etkili” 
düzeyde oldu�u, 35 maddeye bakıldı�ında, lisans 
ö�renimlerinin beklenen yeterliklerin kazanılmasında 12 
maddede “orta düzeyde etkili”, 23 maddede ise 
“oldukça etkili” seçene�inde yı�ılma gösterdi�i 
saptanmı�tır. Ö�retmen adayları madde bazında lisans 
e�itimlerinin “en fazla” ö�renme ö�retme ortamında 
özel gereksinimli ve özel gereksinime ihtiyaç duyan 
ö�rencileri dikkate alan uygulamalar yapma ( =4,13) ve 
“en az” ö�rencilerin ritim ve müzik e�li�inde jimnastik 
ve dans hareketlerini geli�tirmelerine rehberlik 
yapabilme ( =2,64) maddelerinde etkili oldu�unu 
dü�ünmektedirler.  

E�itim sistemi içerisinde ö�retmen yeti�tirme 
uygulamalarına dönüt veren bu bulgulara dayanarak 
programda yürütülen derslerden beklenen etkinin 
gerçekle�mesinde, belirtilen yeterliklerin 
kazanılmasında, dersleri yürüten ö�retim elemanları 
kullandıkları ö�retme yöntemlerini gözden 
geçirebilirler. Bu bakı� açısı ile yapılacak 
de�erlendirmelerin e�itim sürecinin daha etkili ve 
verimli i�lemesini destekleyecek ve nitelikli 
ö�retmenlerin yeti�mesine katkı sa�layacaktır. 
Yürütülen ara�tırmaya ba�lı olarak �u öneriler 
geli�tirilmi�tir. 

*E�itim fakültelerinde ö�renim gören ö�rencilere 
bran�ları bazında MEB’in beklentilerini ifade eden özel 
alan yeterlikleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

*Lisans programındaki dersleri yürüten ö�retim 
elemanlarının dersin hedeflerine uygun yeterliklerin 
geli�mesinde sorumluluk ta�ımalıdır. 

*Ö�retmenlerin hizmet öncesinde belli aralıklarla 
beklenen özel alan yeterlikleri ba�lamında 
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biçimlendirme ve yeti�tirmeye dönük 
de�erlendirmelerle yeti�tirilmesine önem verilmelidir. 
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