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Abstract 

General purpose of this work is the evaluation of stakeholders’ carrying out their 

duties about education program of teaching application. In this investigation singular 

scanning model is used, and practice school administers coordinators, national education 

directors and coordinators, faculty administers and directors in Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Diyarbakır, Malatya and Ağrı, in eastern and southeastern parts of Turkey are included. As 

sample taking method, “simple random sampling method” is used. Totally seven different 

scaling and one for each participating group are prepared by the investigator. For preparation 

of these scales “Faculty-School Cooperation” and “Guide for Candidate Teachers” are taken as 

basis. In investigating the data SPSS 16 quantity data analysis program is used and the data 

are analyzed with the techniques such as frequency, percentage, arithmetic average and 

standard deviation. At the end of the investigation stakeholders are seen to perform their 

duties and responsibilities in great extent. But cooperation between faculty-school and faculty- 

national education directors, their organizing meetings, seminars etc., determining the 

teachers and their classes, application of activities at schools, checking and evaluation of the 

application are problematic.  

Key Words: Teaching Application, Duties and Responsibilities of Stakeholders. 

 

Öz 

Bu araştırmanın genel amacını, öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik 

paydaşların görevlerini yerine getirme düzeylerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Tekil 

tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde yer alan Elazığ, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Ağrı 

illerindeki uygulama okul yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, milli eğitim müdürlüğü 

yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, fakülte yöneticileri, fakülte ve bölüm uygulama 

koordinatörleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yöntemi olarak “basit 

rastlanstısal (tesadüfî) örnekleme yöntemi” seçilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak 

katılımcı grupların tamamına yönelik ayrı ayrı ve toplamda yedi farklı anket hazırlanmıştır. 

Bu anketlerin hazırlanmasında “Fakülte-Okul İşbirliği” ve “Aday Öğretmen Kılavuzu” 

kaynakları temel alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16 veri analiz programı 

kullanılmış ve veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleriyle 

analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik 

olarak paydaşların görev ve sorumluklarını önemli derecede yerine getirdikleri tespit 

edilmiştir. Ancak fakülte-okul ve fakülte-milli eğitim müdürlüğü arasında etkili işbirliği 

sağlama, bu işbirliklerin etkililiği için belirli zamanlarda toplantı, seminer vb. düzenleme, 

uygulama öğretmenlerini ve sınıfı belirleme, okullardaki etkinliklerin etkili şekilde 

yürütülmesini sağlama, uygulama sürecini denetleme ve değerlendirme görev ve 

sorumlukların paydaşlar tarafından istenilen derecede yerine getirilmediği sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması, Paydaşların Görev ve Sorumlukları. 
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1. GİRİŞ 

Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının lisans eğitiminde edindiği öğretmenlik 

bilgi ve becerilerini uygulaması ve bu becerileri geliĢtirmesi amacıyla uygulama okullarında 

yürüttüğü etkinlikleri kapsayan ve öğretmenlik yeterliklerini ortaya çıkarmaya katkıda bulunan 
bir mesleki deneyim sürecidir. Bu bağlamda YÖK (1998) tarafından öğretmenlik uygulaması 

dersi, öğretmen adaylarının sınıf içerisinde öğretmenlik becerisi kazanması ve belirli bir dersi 

ya da dersleri planlı biçimde öğretmesi, öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve 
paylaĢılması Ģeklinde tanımlanmaktadır. Hacıoğlu ve Alkan’a (1997, 47) göre öğretmenlik 

uygulamaları temelde öğretmende aranan mesleki yeterlikler arasında yer alan eğitimin, 

teknik, teknolojik ve uygulama yönüyle ilgili yeterlikleri kazandırmayı, öğretmen adaylarına 

alan kültürü, genel kültür ve öğretmenlik formasyonu derslerinde kazandıkları bilgi, beceri, 
tutum, değer ve alıĢkanlıkları mesleki ortamda etkili, verimli ve güvenli olarak kullanma 

olanağı sağlayarak onların bireysel ve mesleki geliĢmelerine katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bu durum öğretmenlik uygulaması öğretim programının kuram ve uygulama 
bütünlüğünü sağlamada önemli rolüne vurgu yapmaktadır.  

Nitekim kuram ve uygulamanın birlikteliği, öğretmenlik uygulaması öğretim 

programının temel öğeleri arasında yer almaktadır. Öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini 
geliĢtirmeleri, mesleğin gerektirdiği kuramsal bilgileri eğitim ortamlarında uygulayabilme 

becerisini kazanmaları ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tutum oluĢturmalarında 

öğretmenlik uygulaması süreci önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda kuramsal 

bilgilerin öğretmen adayları için anlamlı hale gelmesinde, meslek bilgisi dersleri kapsamında 
öğretmenlik uygulaması dersinin önemli bir yeri vardır. Bu noktada TaĢdelen (2003, 164), 

felsefeden alan felsefelerine, alan felsefelerinden alan kuramlarına, alan kuramlarından 

düĢünceye, düĢünceden düĢünmeye, düĢünmeden pratiğe gelen çizgide, kuram ve uygulama 
arasındaki iliĢkinin canlı tutulması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak hem bu iliĢkilerin güçlü 

olmasını hem de öğretmenlik uygulaması öğretim programının amaçlarına ulaĢmasını 

engelleyen birtakım faktörler bulunmaktadır.   

Öğretim elemanı kadrosundaki sıkıntılar, okulların fakültelerle iĢbirliğine sıcak 
bakmaması, uygulama okullarındaki öğretmen adayı sayısının fazlalığı, geliĢmemiĢ yörelerde 

açılan eğitim fakültelerinin öğretmen adaylarına deneyim yaptıracak okul bulma sıkıntısı, okul 

yönetimi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygulamalara zorluk çıkarması vb. kuram 
ve uygulama birlikteliğini güçleĢtirmektedir (Okçabol, 2005, 275). Öğretmen yetiĢtirmekten 

sorumlu eğitim fakültelerinin bazılarında akademik personelin yetersiz olması ve öğretim 

elemanlarının iĢ yükü fazlalığı da öğretmen adaylarının kuram-uygulama eksikliğini 
körüklemektedir (Kızılçaoğlu, 2005, 139). Genel anlamda konu ele alındığında eğitim 

fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen eğitimi alanındaki olumlu değiĢim ve 

geliĢmeye rağmen, kuramın uygulamaya dönüĢtürülme genel amacının taĢıdığı öğretmenlik 

uygulaması derslerinde problemler yaĢanmaktadır. Demircioğlu (2008, III) bu problemlerin 
yaĢanmasında aday öğretmenlere yönelik olarak fakültelerde ve uygulama okullarında 

rehberlik yapan bazı öğretim elemanlarının ve uygulama öğretmenlerinin, öğretmenlik 

uygulaması dersleri hakkındaki bilgi yetersizliğini en önemli nedenlerden biri olarak 
göstermektedir.  

Öğretmeni yetiĢtiren ve istihdam eden kurumlar arasında yeterli diyalog ve iĢbirliğinin 

olmaması ve öğretmenlik uygulamalarını yürütmede görevli personelin konuya uygun 
nitelikten uzak olmaları öğretmenlik uygulamalarının önündeki en temel problemler arasında 
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yer almaktadır. Ayrıca kurumlar arasında iletiĢim ve iĢbirliğinin yetersiz olması, tarafların bu 

konuya yeterince önem vermemeleri, görevlilerin ders yükü fazlalığı veya konuya iliĢkin 

düzenleme, danıĢma ve rehberlik çalıĢmalarındaki yetersizliği de konuyla ilgili problemler 

arasında yer almaktadır (Hacıoğlu ve Alkan, 1997, 116-119). Öğretmenlik uygulaması öğretim 
programının diğer sorunları arasında; uygulama süresinin yetersiz olması, aday öğretmenlerin 

farklı öğretmenler yerine tek bir uygulama öğretmenine bağlı kalmaları, uygulamaların 

öğretmenlik deneyimi olan eğitim bilimleri öğretim elemanları yerine ilgili bölümlerin 
uygulama yapılan okul düzeyinde öğretmenlik deneyimi bulunmayan elemanlarınca yapılması 

da yer almaktadır (Yılman, 2006, 338). Ayrıca öğretmenlik uygulaması öğretim programı 

hakkında gerek uygulama öğretmen adayları, gerek uygulama okulu yöneticileri ve 

öğretmenleri gerekse de eğitim fakültesindeki uygulama öğretim elemanlarının büyük bir 
bölümü yeterli bilgiye sahip değildir (ErgüneĢ, 2005, 108). Buraya kadar belirtilen ve 

öğretmenlik uygulaması öğretim programının amaçlarına ulaĢmasını engelleyen nedenler 

dikkate alındığında, bu programın paydaĢlarının görev ve sorumluklarını ne derecede yerine 
getirdikleri sorusu akla gelmektedir. 

Öğretmenlik uygulaması öğretim programının çeĢitli öğelerine yönelik birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Ancak öğretmenlik uygulaması öğretim programının paydaĢları arasında yer alan 
uygulama okul yöneticileri ve uygulama koordinatörleri, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri 

ve uygulama koordinatörleri ile fakülte yöneticileri, fakülte ve bölüm uygulama 

koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeylerine yönelik yeterli ve 

kapsamlı bir çalıĢmaya ulaĢılmamıĢtır. Bu bağlamda yapılan araĢtırmanın alandaki boĢluğu 
dolduracağı ve paydaĢların öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik görev ve 

sorumluklarını hangi düzeyde yerine getirdiklerini somutlaĢtıracağı öngörülmektedir. 

1.1. Amaç 

AraĢtırmanın temel amacını, öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik 

paydaĢların görevlerini yerine getirme düzeylerinin değerlendirilmesi oluĢturmaktadır. Bu 

genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır. Öğretmenlik uygulaması 

öğretim programına yönelik olarak; 

1. Uygulama okul yöneticilerinin, 

2. Uygulama okul koordinatörlerinin, 

3. Milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin, 
4. Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörlerinin, 

5. Fakülte yöneticilerinin, 

6. Fakülte uygulama koordinatörlerinin, 
7. Bölüm uygulama koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi 

nedir?  

 

2. YÖNTEM 

AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırma modeli, evren, örneklem, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve analizine yer verilmiĢtir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araĢtırma, tekil tarama modeli kullanılarak yürütülmüĢtür. Tarama modeli, geçmiĢte 

ya da günümüzde var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan bir 

araĢtırma modelidir. Bu model araĢtırmacıya var olan bir durumu kendi koĢulları içerisinde var 
olduğu Ģekliyle betimleme imkânı tanımaktadır (Karasar, 1999, 77). Bu bağlamda araĢtırmada, 

öğretmenlik uygulaması öğretim programı paydaĢlarının görev ve sorumluklarını yerine 

getirme dereceleri betimlenmiĢtir. 
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2.2. Evren ve Örneklem  

AraĢtırmanın evrenini Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Ağrı illerindeki uygulama okul yöneticileri ve 

uygulama koordinatörleri, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve uygulama koordinatörleri ile 
fakülte yöneticileri, fakülte ve bölüm uygulama koordinatörlerinin oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada örneklem alma yoluna gidilmiĢ ve örnekleme yöntemi olarak “basit rastlanstısal 

(tesadüfi) örnekleme yöntemi” seçilmiĢtir. Bu yöntemin seçilme gerekçelerini evrendeki her 
birimin örnekleme seçilmede eĢit ve bağımsız olma olasılığının olması (Balcı, 2001, 95), 

örnekleme giren bireylerin yerine baĢka bireyleri koymadan örneklemin seçilmesi (Aziz, 2008, 

51) ve evrendeki tüm bireylerin eĢit seçilme Ģansına sahip olması (Karasar, 1999, 113) 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırma evreni içerisinde 134 uygulama okulu yer almaktadır. Bu bağlamda 
evren içerisinde 134 uygulama okul yöneticisi ve 134 uygulama okulu uygulama koordinatörü 

bulunmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi içerisinde 115 uygulama okul yöneticisi ve 111 

uygulama okulu uygulama koordinatörü yer almıĢtır. AraĢtırma evreni içerisinde Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Ağrı il milli eğitim müdürlükleri yer almaktadır. 

Öğretmenlik uygulaması öğretim programına iliĢkin her müdürlükten birer yönetici ve birer 

uygulama koordinatörü görevli bulunmaktadır. Bu nedenle toplamda altı milli eğitim 
müdürlüğü yöneticisi ve altı milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörlerin tamamı 

örneklem içerisinde yer almıĢtır. Benzer bir durum eğitim fakülteleri için de geçerli 

olduğundan Fırat, Erzincan, Atatürk, Dicle, Ġnönü ve Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin yöneticileri ve uygulama koordinatörlerin tamamına ulaĢılmıĢtır (altı yönetici, 
altı koordinatör). Ancak bölüm uygulama koordinatörü açısından eğitim fakültelerinde farklı 

uygulamalar mevcuttur. Örneklem içerisinde yer alan, Fırat Ünv. Eğitim Fakültesi’nde bir; 

Ağrı Ġ.Ç.Ünv. Eğitim Fakültesi’nde iki; Erzincan Ünv., Atatürk Ünv. Kazım Karabekir, Dicle 
Ünv. Ziya Gökalp ve Ġnönü Ünv. Eğitim Fakültesi’nde dörder kiĢi olmak üzere 19 kiĢi bölüm 

uygulama koordinatörü görevini yürütmekte olup, 14 bölüm uygulama koordinatöründen 

dönüt alınmıĢtır.  

2.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda fakülte, milli eğitim müdürlüğü ve uygulama okul 

yöneticileri ile fakülte, bölüm, milli eğitim müdürlüğü ve uygulama okulu uygulama 

koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarına iliĢkin katılımcı grupların tamamına yönelik ayrı 
ayrı ve toplamda yedi farklı anket hazırlanmıĢtır. Bu anketlerin hazırlanmasında “Fakülte-Okul 

ĠĢbirliği (YÖK/Dünya Bankası, 1998)” ve “Aday Öğretmen Kılavuzu (YÖK,1999)” kaynakları 

temel alınmıĢtır. Bu iki kaynakta paydaĢların öğretmenlik uygulaması öğretim programına 
yönelik görev ve sorumlukları yer alması ve araĢtırmacılar tarafından bu görev ve 

sorumlukların tamamının ankete alınması nedeniyle anketlerin ön (pilot) uygulaması 

yapılmamıĢtır. Ancak ilgili anketlerin görünüĢ, açıklık ve anlaĢılırlık açılarından eğitim 

fakültesinden üç alan bilgisi ve beĢ dil bilgisi uzmanın görüĢlerine sunulmuĢtur. Uzman 
görüĢleri doğrultusunda gerekli düzenleme yapılmıĢ, özellikle açıklık ve anlaĢılırlık yönünden 

anketler yeniden düzenlenerek uygulama Ģeklini almıĢtır. 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlemesine geçmeden önce her gruptan elde edilen anketlere 1’den N’e 

kadar sayı verilmiĢ ve bu sayılara göre veri toplama aracındaki veriler bilgisayara 

kaydedilmiĢtir. Ankette katılımcıların kiĢisel özelliklerinin (üniversite, bölüm, ABD, görev 
türü, il vb.) yer aldığı birinci bölüm, sınıflama özelliği taĢıdığından dolayı katılımcıların bu 
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özelliklerini istatistiksel olarak ifade edebilmek için frekans ve yüzde teknikleri kullanılmıĢtır. 

Nitekim TavĢancıl (2006, 12), eğer bir veri toplama aracı sınıflama özelliği taĢıyorsa verilerin 

frekans ve yüzde teknikleri kullanılarak çözümlenebileceğini belirtmektedir. PaydaĢların görev 

ve sorumluklarına iliĢkin anketlerden elde edilen veriler frekans yüzde, aritmetik ortalama ve 
standart sapma teknikleriyle çözümlenmiĢtir. PaydaĢların görev ve sorumluklarını yerine 

getirme derecelerine iliĢkin olan maddelerin yer aldığı anketin ikinci bölümü eĢit aralıklı veri 

toplama aracı özelliği taĢımaktadır. Bu nedenle TavĢancıl’ında (2006, 12) belirttiği gibi, eĢit 
aralıklı veri toplama araçlarından elde edilen veriler aritmetik ortalama ve standart sapma 

teknikleriyle analiz edilebilir. PaydaĢların veri toplama aracında yer alan görev ve 

sorumluklarına iliĢkin maddelere verilecekleri puanlar beĢli likert türünde derecelendirilmiĢ ve 

bu derecelendirme; 5: Her Zaman, 4: Genellikle, 3: Ara Sıra, 2: Nadiren ve 1: Hiçbir Zaman 
Ģeklinde puanlandırılmıĢtır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

AraĢtırmanın bu bölümünde öğretmenlik uygulaması öğretim programına iliĢkin 
paydaĢların görev ve sorumluklarını yerine getirme derecelerinden elde edilen bulgular ayrı 

baĢlıklar halinde ele alınmıĢtır. 

3.1. Uygulama Okul Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Bulgular 

Uygulama okul yöneticilerinin öğretmenlik uygulaması öğretim programı kapsamındaki 

görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyine yönelik görüĢlerini belirlemek amacıyla 

uygulanan ve dokuz maddelik anketten elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 1’de yer almaktadır.  
Tablo 1: Uygulama Okul Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Uygulama öğretmenlerini belirlemek. 4.69 .58 

2 Uygulama okulu koordinatörünü belirlemek.   4.65 .76 

3 Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalıĢmalarını denetlemek. 4.34 .82 

4 Bu dersin amaçlarına ulaĢılması için adaylara uygun ortam sağlamak. 4.73 .50 

5 Bu derslerin amaçlarına ulaĢılması için eğitim fakültesiyle iĢbirliği yapmak. 4.02 .99 

6 
Fakülte-okul iĢbirliğinin etkililiği için belirli zamanlarda toplantı, seminer vb. 

düzenlemek. 
2.86 1.25 

7 
Uygulama öğretmenlerini belirlerken, uygulama öğretim elemanlarının da 

görüĢlerini almak. 
2.78 1.49 

8 
Öğretmen adaylarıyla toplantı yaparak, onlara görev ve sorumluluklarını 

bildirmek veya hatırlatmak. 
4.70 .54 

9 
Dönem baĢında uygulama öğretmenleriyle toplantı yaparak, onlara görev ve 

sorumluluklarını bildirmek. 
4.63 .65 

 

Uygulama okulu yöneticilerinin öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik 

dokuz görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Yöneticilerin görev ve sorumluklarından altısını 
“Her Zaman”, ikisini “Ara Sıra” ve birini “Genellikle” düzeyinde yerine getirdikleri tespit 

edilmiĢtir. 
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3.2. Uygulama Okul Koordinatörlerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin 

Bulgular 

Uygulama okul koordinatörlerinin öğretmenlik uygulaması öğretim programı 

hakkındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyine iliĢkin görüĢlerini belirlemek 
amacıyla on beĢ maddeden oluĢan anketten elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 2’de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Uygulama Okul Koordinatörlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Uygulama sürecini gözlemlemek. 4.53 .61 

2 Uygulama öğretmenlerini ve sınıfları belirlemek. 4.71 .65 

3 Uygulama çalıĢmalarından elde edilen sonuçları değerlendirmek. 4.25 .76 

4 Adayların, farklı uygulama öğretmenlerini gözlemelerini sağlamak. 4.46 .72 

5 Uygulama sürecinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri alırım.  4.81 .45 

6 Okul yönetimi ile fakülte arasındaki iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 4.23 .92 

7 Uygulama öğretmenine verilen öğrencinin altıyı geçmemesine dikkat etmek. 4.45 .98 

8 
Uygulama öğretmenleri ve adayların ders dıĢı etkinliklere birlikte katılmalarını 

sağlamak. 
4.19 .94 

9 
Uygulama öğretmenlerinin ve adayların ders dıĢı etkinlikleri birlikte 

düzenlemelerini sağlamak. 
3.95 1.08 

10 
Millî eğitim müdürlüğü ile okul yönetimi arasındaki koordinasyon ve iĢbirliğini 

sağlamak. 
4.14 1.10 

11 
Öğretmenlik uygulaması program takvimini, uygulama öğretmeni ve öğretim 

elemanıyla belirlemek. 
3.68 1.54 

12 
Uygulama öğretmeni ve sınıfını belirlerken uygulama öğretim elemanının 

görüĢlerini dikkate almak. 
3.77 1.33 

13 
Uygulama sürecinde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları uygulama öğretim 

elemanına bildirmek. 
4.39 .86 

14 
Adayların yapacağı etkinlikleri, uygulama öğretmeniyle ve öğretim elemanıyla 

iĢbirliği yaparak planlamak. 
3.93 1.26 

15 
Adaylara okulu tanıtarak, onlara okulun fiziksel ve sosyal imkânları ile çevresi 

hakkında bilgi vermek. 
4.71 .60 

 

Uygulama okulu koordinatörlerinin öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik on 
beĢ görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda okul koordinatörlerinin görev ve 

sorumluklarından dokuzunu “Her Zaman”, altısını “Genellikle” düzeyinde yerine getirdikleri 

sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

3.3. Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin 

Bulgular  

Milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin öğretmenlik uygulaması öğretim programına 

iliĢkin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyine yönelik görüĢlerini belirlemek 
amacıyla on bir maddeden oluĢan veri toplama aracından elde edilen verilerin analiz sonuçları 

Tablo 3’te gösterilmiĢtir. Bu bağlamda milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin, görev ve 

sorumluluklarından ikisini “Her Zaman”, yedisini “Genellikle”, ikisini “Ara Sıra” düzeyinde 
yerine getirdikleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. 
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Tablo 3: Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Uygulama okullarındaki etkinlikleri denetlemek. 3.16 1.32 

2 Fakülte uygulama koordinatörü ile uygulama okullarını belirlemek. 3.83 1.47 

3 
Eğitim fakülteleri ve uygulama okulları arasında koordinasyon ve iĢbirliğini 
kolaylaĢtırıcı veya artırıcı önlemler almak. 

4.00 1.54 

4 
Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalıĢmalarıyla ilgili toplantılara, seminerlere 

ve kurslara uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlamak. 
3.66 1.75 

5 
Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalıĢmalarıyla ilgili toplantılara, seminerlere 

ve kurslara uygulama okulu koordinatörünün katılımını sağlamak. 
3.50 1.64 

6 
Uygulama okullarında uygulama yapacak öğretmen adayı kontenjanlarını fakülte 

uygulama koordinatörüyle birlikte belirlemek. 
3.50 1.22 

7 
Millî eğitim müdür yardımcılarından veya Ģube müdürlerinden birini "Millî 

Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü" olarak görevlendirmek. 
4.66 .51 

8 
Uygulama okullarını belirlerken; fiziksel ve teknolojik imkân, öğretmen sayısı, 

okul baĢarısı, ulaĢım vb. konularda iyi düzeyde olan okullara öncelik tanımak. 
4.00 .89 

9 
Uygulama okullarını belirlerken; fiziksel ve teknolojik imkân, öğretmen sayısı, 
okul baĢarısı, ulaĢım vb. konuları dikkate almadan tüm okullara eĢit yaklaĢmak. 

3.33 1.86 

10 

Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalıĢmalarıyla ilgili toplantılara, seminerlere 

ve kurslara mili eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün katılımını 

sağlamak. 

3.66 1.75 

11 

Uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları öğretmen adaylarının 

alanlarına ve uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi valilik ya da 

kaymakamlık onayını aldıktan sonra, okul müdürlüklerine ve ilgili fakülte 

dekanlıklarına göndermek. 

4.83 .40 

 
3.4.  Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörlerinin Görev ve 

Sorumluluklarına İlişkin Bulgular 

Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörlerinin öğretmenlik uygulaması öğretim 

programına yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeylerine iliĢkin görüĢlerini 
belirlemek amacıyla ankette yer alan yedi maddeden elde edilen veriler üzerinde yapılan 

aritmetik ortalama ve standart sapma analiz sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. Milli eğitim 

müdürlüğü uygulama koordinatörlerinin öğretmenlik uygulaması öğretim programına iliĢkin 
görev ve sorumlukların beĢini “Her Zaman”, ikisini “Genellikle” derecesinde yerine 

getirdikleri ortaya çıkmıĢtır. 

Tablo 4: Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörlerin Görev ve Sorumluluklarını Yerine 

Getirme Düzeyleri  

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Uygulama okullarını ziyaret ederek öğretmenlik uygulamalarını denetlemek. 4.00 .63 

2 
Öğretmenlik uygulamalarının etkili biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri 

almak. 
4.66 .51 

3 
Fakülte-uygulama okulu iĢbirliği sürecinde yönetim iĢlerini yürütmek ve 

eĢgüdüm sağlamak. 
4.50 .54 

4 
Fakülte uygulama koordinatörünün düzenlediği toplantılara, seminerlere vb. 

etkinliklere katılmak. 
4.33 .51 

5 

Uygulama okulu seçilebilecek okulların müdürleri ile iĢbirliği yaparak, uygulama 

okullarını ve her okulun öğretmen adayı kontenjanını, öğretmenlik alanları 

itibariyle belirlemek. 

4.66 .51 
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6 

Fakülte-uygulama okulu iĢbirliği çerçevesinde fakültece yapılan kurs, seminer, 

toplantı vb. etkinliklere uygulama öğretmenlerinin ve okul uygulama 

koordinatörlerinin katılımını sağlamak. 

4.16 .75 

7 

Fakülte ve okul uygulama koordinatörleriyle birlikte uygulama okullarını ve bu 

okullarda uygulama yapacak öğretmen adayı kontenjanları bir liste halinde 

belirlemek ve belirlenen bu listeyi fakülteye ulaĢtırmak. 

4.33 1.03 

 
3.5. Fakülte Yöneticilerin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Bulgular  

Fakülte yöneticilerin görev ve sorumluluklarına iliĢkin anketteki dokuz maddeden elde 
edilen veriler üzerinde yapılan analizlerin sonuçları Tablo 5’te verilmiĢtir. Tablodan da 

anlaĢılacağı üzere fakülte yöneticilerinin görev ve sorumlukların beĢini “Her Zaman”, dördünü 

“Genellikle” derecesinde yerine getirdikleri ortaya çıkmıĢtır. 

Tablo 5: Fakülte Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Fakülte uygulama koordinatörünü belirlemek.   5.00 .00 

2 Uygulama okullarındaki etkinlikleri denetlemek. 4.16 .40 

3 Fakülte uygulama öğretim elemanlarını belirlemek.   5.00 .00 

4 Milli eğitim müdürlüğüyle gerekli resmi yazıĢmaları yapmak. 5.00 .00 

5 Uygulama okullarındaki etkinliklerin, etkili Ģekilde yürütülmesini sağlamak. 4.16 .40 

6 Bu derslerin amaçlarına ulaĢması için uygulama okullarıyla iĢbirliği yapmak. 4.33 .51 

7 Uygulama öğretim elemanını belirlerken bölümlerin önerilerini dikkate almak. 4.83 .40 

8 Fakülte-okul iĢbirliğinin etkililiği için toplantı, seminer vb. düzenlemek. 4.16 .98 

9 
Uygulama okullarını belirlerken millî eğitim müdürlüğü uygulama 
koordinatörüyle iĢbirliği yapmak. 

4.16 .98 
 

3.6. Fakülte Uygulama Koordinatörlerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin 

Bulgular 

Fakülte uygulama koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme 
düzeylerine iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla on dört maddeden oluĢan anketin 

uygulanması sonucunda elde edilen verilerin analiz sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Bu 

bağlamda fakülte uygulama koordinatörlerinin, görev ve sorumluklarının on birini “Her 

Zaman”, üçünü “Genellikle” derecesinde yerine getirdikleri tespit edilmiĢtir. 

Tablo 6: Fakülte Uygulama Koordinatörlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri  

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Uygulama sürecinin aksamaması için önlemler almak. 4.83 .40 

2 Uygulama çalıĢmalarını fakülte adına izlemek ve denetlemek. 4.50 .54 

3 Bölüm uygulama koordinatörleri arasında eĢgüdüm sağlamak. 4.50 .54 

4 Öğretmenlik uygulaması çalıĢmalarının yürütülme sürecini değerlendirmek. 3.83 .75 

5 
Uygulama öncesinde ilgili kurumlarla gerekli yazıĢmaları yapmak, kurumlardan 

izin almak 
4.83 .40 

6 Uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için giriĢimlerde bulunmak. 4.83 .40 

7 
Uygulama etkinliklerini yasa, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre planlayıp 

düzenlemek. 
4.83 .40 

8 Uygulama okullarını belirlerken bölüm uygulama koordinatörlerinden yardım, fikir 4.33 .51 
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almak. 

9 
Milli eğitim müdürlüğüyle görüĢerek bölüm koordinatörlerinin belirlediği okulların 

listesini hazırlamak. 
4.16 .98 

10 
Bölüm ve milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörleriyle birlikte uygulama 

okullarını ve kontenjanlarını belirlemek. 
4.16 .98 

11 
Öğretmenlik alanlarına göre öğretmen adayı sayılarını her öğretim dönemi baĢında 

ilgili bölüm ve ana bilim dalı baĢkanı ile ortaklaĢa belirlemek. 
4.33 .81 

12 
Bölüm uygulama koordinatörleriyle iĢbirliği yaparak bir uygulama öğretim 

elemanına düĢen öğrenci sayısının 15'i geçmemesine dikkat etmek. 
4.83 .40 

13 
Bölüm ve milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörleriyle iĢbirliği yaparak 

öğretmen adaylarının uygulama okullarında uygulamaya baĢlamasını sağlamak. 
4.66 .81 

14 

Uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları öğretmen adaylarının 
alanlarına ve uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayıp 

millî eğitim müdürlüğüne göndermek. 

4.83 .40 

 

3.7. Bölüm Uygulama Koordinatörlerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin 

Bulgular 

Tablo 7’de bölüm uygulama koordinatörlerinin görüĢlerin analizleri sonuçları yer  
almaktadır.   

Tablo 7: Bölüm Uygulama Koordinatörlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

Görev ve Sorumluklar X  SS 

1 Öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanlarına dağılımını yapmak. 5.00 .00 

2 Uygulama sürecinde uygulama öğretim elemanlarına danıĢmanlık yapmak. 3.71 .46 

3 Uygulama okulunun istekleri varsa, bu istekleri ilgili kiĢi veya yerlere bildirmek. 4.50 .51 

4 
Bölüm uygulama öğretim elemanları arasındaki koordinasyon ve iĢbirliğini 

sağlamak. 
4.50 .51 

5 
Uygulama okullarına gözlem ve uygulamalar konusunda danıĢmalık hizmeti 

sağlamak. 
4.07 .73 

6 
Uygulama okul koordinatörü ile iletiĢim kurmak, uygulama program takvimini 

belirlemek. 
4.78 .42 

7 
Uygulama öğretmenlerine öğretmen yetiĢtirme programında yapılan yenilikler 

hakkında bilgi vermek. 
3.85 1.09 

8 
Uygulama okullarını ve bu okullara gidecek öğretmen adaylarını belirlemek, bunu 

ilgili kiĢi ve yerlere bildirmek. 
4.14 1.70 

9 
Uygulama öğretim elemanlarını uygulama süreci, gözlem, değerlendirme ve 

formlar konusunda bilgilendirmek. 
4.28 .82 

10 
Uygulama öğretim elemanlarını plan, öğretim araçları, ders hazırlığı ve özel 

öğretim yöntemleri konularında bilgilendirmek.  
3.42 .93 

11 
Uygulama okulu koordinatörü, öğretmenleri ve öğretim elemanlarıyla görüĢerek 

ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları çözmeye çalıĢmak. 
4.50 .51 

12 
Uygulama öğretim elemanlarının ve bu kiĢilerin sorumluluğuna verilen öğretmen 

adaylarının listesini fakülte uygulama koordinatörüne iletmek. 
4.14 1.23 

 

Bölüm uygulama koordinatörlerinin, öğretmenlik uygulaması öğretim programı 

bağlamında 12 farklı görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Tablo 7’den görüldüğü gibi bölüm 
uygulama koordinatörleri bu görev ve sorumluklarından yarısını “Her Zaman”, yarısını 

“Genellikle” derecesinde yerine getirdikleri belirlenmiĢtir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Uygulama okulu yöneticileri ve uygulama koordinatörlerinin öğretmenlik uygulaması 

öğretim programına iliĢkin görev ve sorumluklarının önemli bir kısmını istenilen derecede 
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yerine getirdikleri tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar Katrancı (2008) tarafından yapılan araĢtırma 

sonuçlarıyla örtüĢmektedir. Ġlgili araĢtırmada, uygulama öğretmenlerinin, uygulama okulu 

koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarını yeterince yerine getirdikleri görüĢünde oldukları 

tespit edilmiĢtir. Uygulama okul yöneticisi ve koordinatörlerin; fakülte-okul iĢbirliğini sağlama 
ile fakülte-okul iĢbirliğinin etkililiği için belirli zamanlarda toplantı, seminer vb. düzenleme, 

uygulama öğretmenlerini ve sınıfı belirlerken uygulama öğretim elemanlarının görüĢlerini 

alma ve millî eğitim müdürlüğü ile okul yönetimi arasındaki koordinasyon ve iĢbirliğini 
sağlama görev ve sorumluklarını tam olarak yerine getir(e)medikleri belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmadan ortaya çıkan bu sonuçlar, Hacıoğlu (1990), Rıza ve Hamurcu (2000) ve Azar 

(2003) tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarıyla örtüĢmektedir. Ġlgili araĢtırmaların sonucunda, 

fakülte-okul arasında organizasyon ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan sorunların 
olduğu, öğretmen adaylarının okul idaresi hakkında olumsuz görüĢ belirtikleri, uygulama 

öğretmeni seçiminde belli kriterler aranmadığı ve müdüre yakın olanların uygulama öğretmeni 

olduğu sonuçları ortaya çıkmıĢtır. Bunların yanı sıra konuyla ilgili olarak Sılay ve Gök (2004) 
ile Gökçe ve Demirhan (2005) tarafından yapılan araĢtırmalardan uygulama okul yöneticileri 

ve koordinatörlerinin görevini tam olarak gerçekleĢtirmedikleri, bu konudaki görev ve 

sorumluklarını tam olarak bilmedikleri ve öğretmen adaylarına karĢı ilgisiz davrandıkları 
sonuçlarının ortaya çıkması, yapılan araĢtırma sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Öğretmenlik uygulaması öğretim programının paydaĢları içerisinde yer alan milli 

eğitim müdürlüğü yöneticileri ve uygulama koordinatörlerinin görev ve sorumluklarını genel 

olarak istenilen derecede yerine getirdikleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ancak uygulama 
okullarındaki etkinlikleri denetleme, uygulama okullarını belirlerken tüm okullara eĢit 

yaklaĢma, fakültece yapılan kurs, seminer, toplantı vb. etkinliklere uygulama öğretmenleri ve 

okul uygulama koordinatörlerinin katılımını sağlama ile uygulama okullarını ziyaret ederek 
öğretmenlik uygulamalarını denetleme görevlerinin milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve 

koordinatörleri tarafından istenilen derecede yerine getirilmediği tespit edilmiĢtir. 

Eğitim fakültesi yöneticileri ile fakülte ve bölüm uygulama koordinatörlerin 

öğretmenlik uygulaması öğretim programına iliĢkin görev ve sorumlulukların önemli bir 
kısmını istenilen derecede yerine getirdikleri tespit edilmiĢtir. Ancak okullardaki etkinliklerin 

etkili Ģekilde yürütülmesini sağlama, uygulama sürecini denetleme ve değerlendirme, fakülte-

okul iĢbirliğinin etkililiğini sağlayacak veya artıracak toplantı, seminer vb. düzenleme, milli 
eğitim müdürlükleriyle etkili iletiĢim ve koordinasyon sağlama, uygulama öğretim 

elemanlarını ve öğretmenlerini bilgilendirme görev ve sorumlulukların fakülte yöneticileri ve 

koordinatörleri tarafından istenilen derecede yerine getiril(e)mediği sonuçları ortaya çıkmıĢtır. 
Özbek ve Aytekin (2003), Azar (2003), Sağlam ve Sağlam (2004), ġahin ve Özkılıç (2005) ile 

Paker (2008) tarafından konuyla ilgili yapılan araĢtırma sonuçları, bu araĢtırmanın ortaya 

koyduğu sonuçları destekler niteliktedir. Nitekim ilgili araĢtırmalar, öğretmen adaylarının 

okuldaki çalıĢmalarının gözlemlenmesini ve değerlendirilmesini yeterli bulmadıkları, fakülte 
ile uygulama okulları arasında sağlıklı bir iĢbirliğinin olmadığı, öğretmen adaylarının 

uygulama sürecinde en fazla iki veya üç kez izlendiği sonuçlarını ortaya koymuĢtur. 
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