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ÖÖzzeett

Bir ö¤retmenin yetifltirilmesinde en önemli aflamalardan birisi de alan
deneyimidir. Ö¤retmen aday› bu deneyimi en verimli flekilde, ö¤rendi¤i bilgile-
ri uygulama okullar›nda ö¤rencilere aktararak kazanacakt›r. Ticaret ve turizm
meslek dersi ö¤retmen adaylar›na, henüz ö¤rencilik y›llar›nda “Okul Deneyimi
I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersleri ile alan deneyimi
kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bunlardan “Okul Deneyimi I” dersi, birinci s›-
n›f›n ikinci yar›y›l›nda yer alan, yaln›zca gözleme dayal› yürütülen derstir.
“Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersleri ise yaln›zca gözleme
dayal› olmay›p, ticaret ve turizm meslek dersi ö¤retmen adaylar›n›n aktif olarak
ö¤retimin içerisinde yer ald›klar› derslerdir. Bu çal›flmada Gazi Üniversitesi Ti-
caret ve Turizm E¤itim Fakültesi’nde yürütülmekte olan “Okul Deneyimi I”,
“Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersleri ile ilgili olarak,  fa-
kültede bu dersleri yürüten ö¤retim elemanlar› ve uygulama okullar›nda bu
dersleri yürüten ö¤retmenlerin görüflleri araflt›r›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  e¤itim, ö¤retmen adaylar›, okul deneyimi, ö¤ret-
menlik uygulamas›

GGiirriiflfl

Bir bütün olarak e¤itim, bireylerde istenilen yönde tutum ve davran›fl kal›pla-
r› oluflturma anlam›na gelmektedir. Bu yönüyle e¤itim; iflgücüne nitelik kazand›r-
makta ve üretimde emek faktörünün verimlili¤ini art›rmaktad›r.

E¤itimin bir türü olarak mesleki e¤itim; çal›flanlar›n ihtiyaç duydu¤u  genel ve
mesleki bilgileri kapsayan, bilgi, beceri, yeterlik, anlay›fl, tav›r ve ifl al›flkanl›¤› gelifl-
tirmek için düzenlenmifl e¤itimdir (Ercan, 1988, 1 ve Çelikdo¤an, 1988, 1).

Toplumun ihtiyaçlar›na uygun ifl gücünün yetifltirilebilmesi; ö¤renci, ö¤ret-
men ve e¤itim programlar›na gereken önemin verilmesine ba¤l›d›r. E¤itim sistemini
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etkileyen unsurlar›n bafl›nda gelen ö¤retmen, ö¤renci ve e¤itim program› unsurlar›na
anlam kazand›rmaktad›r (Alkan ve Hac›o¤lu, 1997, 21). Bu yönüyle ö¤retmen, e¤itim
sisteminin vazgeçilmez ö¤esidir.

‹yi bir ö¤retmenin nitelikleri; olumlu bir kiflili¤e sahip olma, ö¤retim yöntem-
leri kullan›m›nda etkin olma, iyi bir s›n›f ortam› oluflturabilme, alan›nda yeterli olma,
yerinde ve do¤ru kararlar verme olarak s›ralanmaktad›r (Aky›ld›z, 1996, 39-41). Ö¤-
retmenlerin bu niteliklere sahip olabilmeleri ise; iyi bir e¤itim sürecinden geçmeleri
ve hizmet içi e¤itimle sa¤lanabilir.

11..  AArraaflfltt››rrmmaa  PPrroobblleemmii

E¤itimden toplumsal hayat›n süreklilik arz eden yönlerini “anlaml›”, de¤ifli-
me aç›k yönlerini de “tutarl›” bir biçimde sergileyebilecek bir nitelik arz etmesi bek-
lenmelidir. Oldukça genifl s›n›rlar› olan bu tür bir beklenti, hiç de kolay gerçeklefltiri-
lebilecek bir hedef de¤ildir ve e¤itimin “ihtisas alanlar›n›n” d›fl›na da taflt›¤›, genelle-
flerek bütün bir toplum için ortak davran›fllar belirledi¤i bu yüzy›lda geçerlilik kazan-
maya bafllam›flt›r (Safran, 1998, Web).

Bir ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden kalk›nm›fll›¤›, e¤itim siste-
mini de¤iflen ça¤›n koflullar›na entegre edebilme derecesine ba¤l›d›r. Bu sistem için-
de dinamik rol alacak kifliler ise ö¤retmenlerdir. Ö¤retmenler, gelecek kuflaklar›n
yetifltirilmesinde; sistem içinde köfle tafl› olarak yer alan kiflilerdir. Bu ba¤lamda, ge-
lecek kuflaklar› yetifltirecek olan ö¤retmenlerin hizmet öncesi e¤itimleri s›ras›nda
etkin olarak yetifltirilmeleri, sistemin en önemli sorunlar›ndan birisidir (Azar, 2003,
181).

Ö¤retmen e¤itiminde genel bilgi, alan bilgisi ve ö¤retmenlik meslek bilgisi ol-
mak üzere üç boyut söz konusudur. Genel bilgi, genel kültüre yönelik bilgi ve yete-
nekleri gelifltirmeyi amaçlamaktad›r. Ö¤retmen sahip oldu¤u genel kültür ile toplu-
ma uyum sa¤layabilece¤i gibi, toplum sorunlar›n› görme ve çözümüne katk›da bulu-
nacak düzeye de gelmifl olacakt›r. Alan bilgisi, ö¤retimin yap›laca¤› alan›n gerektirdi-
¤i bilgi, beceri, tutum ve de¤erleri kazand›rmay› amaçlamaktad›r. Ö¤retmen aday›n›n
alan bilgisi, ö¤retim yapaca¤› kademe ve tipteki okula ve ö¤retim alan›na hizmet ede-
cek bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmas› demektir. Ö¤retmenlik meslek bilgisi ise,
ö¤retmene ö¤retmenlik mesle¤ine özel davran›fllar› kazand›rmay› amaçlamaktad›r.
Ö¤retmen aday›, ö¤retmenlik mesle¤inin gerektirdi¤i davran›fllar› kazanarak, ö¤reti-
minde görevli oldu¤u alan›n e¤itsel sürecine katk›da bulunabilecektir (Küçükahmet,
1992, 32-38).

Türkiye’de 1982 tarihinde yay›mlanan 41 Say›l› Kararname ile; ö¤retmen ye-
tifltirme görevi Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan (MEB) al›narak, kuruluflu ayn› y›la teka-
bül eden Yüksek Ö¤retim Kurulu’na (YÖK) devredilmifltir. Siyasi iradenin böyle de-
¤iflikli¤e gitmesinin alt›nda yatan temel nedenin, ö¤retmen yetifltirme kaynaklar›nda-
ki iç tutars›zl›klar›n ve çeflitliliklerin ortadan kald›r›lmas› oldu¤u düflünülebilir.
YÖK’ün ö¤retmen yetifltirmedeki en önemli at›l›m› ise YÖK-Millî E¤itimi Gelifltirme
Projesi’dir. Bu projenin en önemli dayana¤› da Fakülte-Okul iflbirli¤idir.

Fakülte-Okul iflbirli¤inin amac›; okul ö¤retmenlerinin, ö¤retmen adaylar›n›n
“Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” etkinliklerine daha fazla kat›l›mla-
r›n› sa¤lamakt›r (YÖK, Web1). Fakülte-Okul iflbirli¤i ile Fakülte ve okul aras›nda ku-
rulmufl olan sa¤lam ve dinamik bir iflbirli¤i sayesinde ö¤retim elemanlar›n›n ve okul-
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daki ö¤retmenlerin ihtiyaç duyduklar› konularda birbirlerinden yararlanmalar› he-
deflenmektedir. Özellikle ö¤retmen yetifltirme programlar›nda yer alan Okul Deneyi-
mi dersleri ile Ö¤retmenlik Uygulamas› dersi bu kapsamda gelifltirilmifl en önemli et-
kinliklerdir. Aday ö¤retmenlerin ö¤rencilik döneminin ilk y›llar›ndan bafllayarak ile-
ride görev yapacaklar› okul ortam› ile tan›flmalar›n› ve yo¤un bir flekilde o havay› te-
neffüs etmelerini sa¤layaca¤› düflünülen bu derslerin özenle ifllenmesinde yarar gö-
rülmektedir (YÖK, Web2).

YÖK’ün üzerinde hassasiyetle durdu¤u fakülte-okul iflbirli¤i çerçevesinde ge-
lifltirilen yeni programlarda, di¤er e¤itim fakültelerinde oldu¤u gibi Ticaret ve Turizm
E¤itim Fakültesi’nde de uygulama çal›flmalar›; Okul Deneyimi I (1+4), Okul Deneyi-
mi II (1+4) ve Ö¤retmenlik Uygulamas› (2+6) fleklinde yürütülmektedir.

Okul Deneyimi I; ö¤retmen aday›n›n uygulama yapaca¤› okulu, ö¤rencileri,
program› ve ö¤retmenleri genel olarak tan›mas›n› sa¤lamak için sunulan gözlem ve
görüflmelere dayal› bir derstir. Okul Deneyimi II; ö¤retmen aday›n›n ö¤renme-ö¤ret-
me süreci içinde uygulama okulunda gözlem ve ö¤retmenlik uygulamas› yapmas›
için planlanm›fl bir derstir. Ö¤retmenlik Uygulamas› ise; ö¤retmen aday›n›n daha ön-
ce edinmifl oldu¤u bilgi ve becerileri okul ortam›nda uygulamaya koyup gelifltirmesi
ve mesle¤inin gerektirdi¤i yeterlik ve yeterlilikleri kazanmas› için planlanm›fl bir
derstir. Bu dersleri tamamlayan ö¤retmen adaylar›n›n kazanmalar›n›n beklendi¤i
özellikler ise flunlard›r (YÖK, Web3):

- Okulun ö¤retimini ve örgütlenmesini sistemli bir yaklafl›mla tan›m›fl olma,

- Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak yap›lan ifller ve okulun olanaklar›-
na iliflkin bilgi sahibi olma,

- Dersliklerdeki etkinlikleri gözlem yoluyla tan›yabilme yetene¤i kazanm›fl
olma,

- S›n›fta yap›labilecek k›sa süreli etkinlikleri planlay›p uygulayabilme,

- Ö¤renme ve geliflme aç›s›ndan ö¤renciler aras›ndaki bireysel farkl›l›klar› ta-
n›yabilme,

- Okullarda etkin ve di¤er ö¤retmenlerle uyumlu bir flekilde çal›flabilmek için
gerekli becerileri kazanma,

- Ö¤retmenlik deneyimi kazanmalar› için gönderildikleri uygulama okulu-
nun de¤iflik s›n›flar›nda ö¤retmenlik uygulamas› yaparak ö¤retmenlik mes-
le¤inin gerektirdi¤i yeterlikleri gelifltirebilme,

- Kendi alanlar›n›n okul e¤itim program›n› tam anlam›yla ö¤renebilme, kul-
lan›lan ders kitaplar›n› ve ö¤renci de¤erlendirme teknikleri hakk›nda yo-
rum yapabilme,

- Uygulama okullar›ndaki ö¤retmenlik uygulamalar› s›ras›nda edindikleri
deneyimleri arkadafllar› ve uygulama ö¤retim eleman› ile paylafl›p gelifltir-
me.

Ö¤retmen aday›, e¤itim süreci içerisinde bir çok aflamadan geçse de “Aday
Ö¤retmenlik” aflamas›, bu aflamalardan en önemlisini oluflturmaktad›r. Aday ö¤ret-
menlik sürecinin bafllamas›yla, ö¤retmenlik yaflam›na ilk ad›mlar at›lm›fl olmaktad›r.
Sonuçta aday ö¤retmene, ticaret ve turizm e¤itimi alan›nda hem gözlemleyip ö¤rene-
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rek, hem de ö¤reterek bizzat çal›flma f›rsat› verilebilmekte ve bu sayede henüz mezun
olmadan alanda deneyim kazanmas›na olanak sa¤lanabilmektedir.

Gerek “Okul Deneyimi” gerekse “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin ö¤-
retmen adaylar›n›n mesleki geliflimlerine oldu¤u kadar kiflisel geliflimlerine de etki
etti¤i söylenebilir. Bu derslerin yürütülmesi s›ras›nda ö¤renme, daha farkl› ve karma-
fl›k bir düzeyde gerçekleflmektedir (Reiman, 1998, 4-5). Bu nedenle, söz konusu ders-
ler yürütülürken alt yap› iyi haz›rlanmal› ve  uygulamada da azami dikkat gösteril-
melidir.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesinde, ticaret ve turizm e¤i-
timi veren orta ö¤retim kurumlar›n›n ö¤retmen ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik olarak,
turizm iflletmecili¤i, büro yönetimi, muhasebe ve finansman alanlar›nda ö¤retmenlik
programlar› yürütülmektedir. Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesi, alan›nda Türki-
ye’de ilk ve tek fakülte durumundad›r.

Bu çal›flman›n hareket noktas›n›; G.Ü. Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesi’nde
uygulanmakta olan “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygu-
lamas›” dersleri ile ilgili olarak,  fakültede bu dersleri yürüten ö¤retim elemanlar› ve
uygulama okullar›nda bu dersleri yürüten ö¤retmenlerin görüfl ve de¤erlendirmele-
rinin tespit edilmesi oluflturmaktad›r. Ayr›ca araflt›rmaya kat›lanlar›n ö¤retim elema-
n› ya da ö¤retmen olmalar›n›n söz konusu de¤erlendirmeler üzerinde etkisinin olup
olmad›¤› konular›ndaki bilgi eksikli¤i de araflt›rma aç›s›ndan önemlidir.

22..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››  vvee  ÖÖnneemmii

Temel faydas›, bu alandaki yetersizli¤i giderebilmeye bir katk› sa¤lamak olan
araflt›rmada; ö¤retim eleman› ve ö¤retmenlerin “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi
II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerini çeflitli yönlerden de¤erlendirmeleri ile
yap›lan de¤erlendirmeler aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤› konusunda bilimsel veriler
elde etmek amaçlanm›flt›r.

Ö¤retmenlik meslek bilgisi dersleri ve ö¤retim teknikleri, ö¤retmen yetifltirme
uygulamalar›n›n temellerini oluflturmaktad›r. Fakat ticaret ve turizm ö¤retmen aday-
lar›n›n meslek bilgisiyle yeterince donat›lmas› kadar, bu bilgilerin gerçek alanlarda
(uygulama okullar›nda) uygulama yoluyla aktar›m›n›n pekifltirilmesi de önem tafl›-
maktad›r.

“Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas› dersle-
rine yönelik olarak; ö¤retim eleman› ve ö¤retmenlerin yapt›klar› de¤erlendirmelerin,
uygulama okullar› ve fakülte itibariyle ne yönde de¤iflim gösterdi¤inin tespiti yoluy-
la mevcut programlar›n beklentileri karfl›lamas› konusunda geri bildirim elde edile-
bilecektir.

Geri bildirim sa¤layabilecek bu tür bir tan›mlay›c› araflt›rma ile, ayn› zaman-
da uygulama sonuçlar› izlenecek ve birbirinin devam› niteli¤indeki “Okul Deneyimi
I”, “Okul Deneyimi II”, ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerine yönelik al›nan ka-
rarlar›n isabet oran› art›r›labilecek ve buna ba¤l› olarak verilen e¤itimin kalitesi yük-
seltilebilecektir. Sonuçta iyi e¤itilmifl ö¤retmen adaylar›n›n mesle¤e at›ld›klar›nda ve-
rece¤i hizmetin kalitesi de yükseltilmifl olacakt›r.
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33..  KKoonnuuyyllaa  ‹‹llggiillii  BBaazz››  AArraaflfltt››rrmmaallaarr

Literatür taramas› s›ras›nda konuyla ilgili bir çok çal›flmaya rastlanm›flt›r. An-
cak bu çal›flmalarda dikkat çeken husus; “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II”, ve
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin bütün olarak incelenmesinden ziyade, her bir
dersin kendi içerisinde ve ayr› bir çal›flma konusu olarak incelenmifl olmas›d›r. Ayr›-
ca söz konusu derslere yönelik olarak; e¤itim, mesleki e¤itim ve teknik e¤itim fakül-
tesi bünyesinde yap›lan çal›flmalara rastlanm›fl olmas›na karfl›n, Ticaret ve Turizm
E¤itim Fakültesi’nde yap›lan bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r.

1998 tarihli bir araflt›rmada, ö¤retmen adaylar›n›n okul uygulamalar›nda kar-
fl›laflt›klar› sorunlar irdelenmifl ve genel olarak ö¤retmen adaylar›n›n uygulama okul-
lar›nda yap›lan faaliyetlerden yeterli kazan›m› elde etmediklerinin alt› çizilmifltir (Tü-
fekçi, 1998, 25-26).

Toprakç› (2003); etkili ve yeterli bir deneyim kazand›r›lmad›¤›nda ö¤retmen
adaylar›n›n derse yönelik olumsuz tutum içerisine girdiklerini, ayr›ca ö¤retmen
adaylar›n›n, uygulama okullar›ndaki ö¤retmen ve yöneticilerin Okul Deneyimi ders-
lerine yönelik ilgisizliklerinden flikayetçi olduklar›n› ortaya koymufltur (Toprakç›,
2003, 146-151).

Ayd›n (2005) ise; ö¤retmenlik uygulamas› derslerinin nas›l daha verimli hale
getirilebilece¤i ile ilgili olarak, ö¤retmen aday›n›n sonraki meslek hayat›nda bilimsel
nitelikli e¤itim araflt›rmalar›na olan mesafeli duruflunun engellenebilece¤ini, Marma-
ra Üniversitesi’nde yapt›klar› bir çal›flmaya dayanarak belirtmektedir (Ayd›n, 2005,
Web).

Topkaya ve Yal›n (2005), Ayd›n ve Ankara il merkezlerindeki 18 ilkö¤retim
okulunda görev yapan ö¤retmenler üzerinde bir araflt›rma gerçeklefltirmifller ve uy-
gulama ö¤retmenli¤ine yönelik tutum ölçe¤i gelifltirilmesi aflamalar›n› sunmufllard›r
(Topkaya ve Yal›n, 2005, 14-24).

Ö¤retmen adaylar›n›n Okul Deneyimi I dersine yönelik görüfllerinin belirlen-
mesi amac›yla, Uflak E¤itim Fakültesi birinci s›n›f ö¤rencileri üzerinde gerçeklefltiri-
len bir çal›flmada ise; söz konusu dersin yararl› bir ders oldu¤u ancak, etkinliklerin
s›kl›kla gözden geçirilmesi gerekti¤i ve ayr›ca bu dersi yürüten ö¤retim elemanlar› ile
uygulama ö¤retmenlerinin titizlikle seçilmesi gerekti¤i sonucu ortaya konulmufltur
(Yap›c› ve Yap›c›, 2004, 54-59).

G.Ü. Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesi’nde, ö¤renci beklenti ve alg›lamalar›-
na yönelik yap›lan bir araflt›rmada ise, fakültenin ö¤retmenlik staj› uygulamas› ö¤-
renciler taraf›ndan genel olarak olumlu de¤erlendirilmifltir (Ünlüönen, 2004, 113).

44..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  HHiippootteezzlleerrii

Araflt›rman›n hipotezi kurulurken, “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II”,
ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerini yürüten fakülte ö¤retim elemanlar› ve uy-
gulama okullar›nda söz konusu derslere katk› sa¤layan ö¤retmenler ba¤›ms›z de¤ifl-
ken olarak al›nm›fl ve hipotezler buna göre kurulmufltur.

HH11 :: Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyi-
mi I” dersini de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki vard›r.
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HH22 :: Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Dene-
yimi II” dersini de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki var-
d›r.

HH33 :: Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik
Uygulamas›” dersini de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki
vard›r.

HH44 :: Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyi-
mi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerini ortak olarak çeflitli yönlerden de¤erlen-
dirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki vard›r.

Hipotez testleri gerçeklefltirilmeden önce kullan›lan anketteki sorularla ilgili
güvenilirlik analizi yap›lm›flt›r. Güvenilirlik analizinde en yayg›n kullan›lan Coron-
bach Alpha içsel tutarl›l›k korelasyon analizi yöntemi uygulanm›flt›r.

Bir ölçe¤in Coronbach Alpha içsel tutarl›l›k korelasyon katsay›s› 0.00 ile 1.00
aras›nda de¤iflir ve genelde 0.60 ve üzeri düzeyde olmas› beklenir (Anon, 2006:
Web).

Bu araflt›rmada Coronbach Alpha: 0.9338 oldu¤u için sorular aras›ndaki içsel
tutarl›l›¤›n yüksek oldu¤u söylenebilir.

55..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  YYöönntteemmii

Bu araflt›rma, “iliflkisel tarama” türünde bir çal›flmad›r.

55..11..  EEvvrreenn

Araflt›rmada; G.Ü. Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesi Muhasebe ve Finans-
man E¤itimi, Turizm ‹flletmecili¤i E¤itimi ve Büro Yönetimi E¤itimi Bölümlerinde uy-
gulanmakta olan “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygula-
mas›” derslerini yürüten 33 ö¤retim eleman› ve söz konusu derslere uygulama ö¤ret-
meni olarak katk› sa¤layan 121 ö¤retmenin tamam› evreni oluflturmaktad›r.

Evreni oluflturan 33 ö¤retim eleman› ve 121 uygulama ö¤retmeninin tamam›-
n›n araflt›rmaya kat›lmas› hedeflenmiflse de; baz› ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤ret-
menlerinin anket formunu doldurmamalar›, eksik ve hatal› doldurulan baz› anket
formlar›n›n ay›klanmas› vb. nedenlerle, analize tabi tutulan anket say›s› 116 olarak
gerçekleflmifltir. Bu say›n›n 31’ini ö¤retim elemanlar›, 85’ini de uygulama ö¤retmen-
leri oluflturmaktad›r. Analize tabi tutulan anket oran› ö¤retim elemanlar›nda % 93.9
ve uygulama ö¤retmenlerinde ise % 70.2’dir. Araflt›rmada tam say›m yap›lmas› plan-
land›¤› için, ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retmeni olarak evreni oluflturan 154
kifliden 116’s›n›n  araflt›rmaya kat›lm›fl olmas›, % 75.3’lük bir orana ulafl›ld›¤›n› gös-
termektedir. Bu oran›n ise evreni temsil edebilece¤i düflünülmektedir.

55..22..  VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››

Araflt›rmada birisi aç›k uçlu olmak üzere toplam 41 sorudan oluflan bir anket
formu kullan›lm›fl ve toplanan verilerin kayna¤›n› bu anket formu oluflturmufltur.
Ö¤retim eleman› ve ö¤retmenler taraf›ndan de¤erlendirmesi yap›lan 37 ifadede beflli
L‹KERT ölçe¤i kullan›lm›flt›r.

TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessiinnddee  UUyygguullaannaann OOkkuull DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  ...... u
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2005 y›l› Ekim ay›nda, haz›rlanan anket formunun teknik olarak araflt›rma
amac›na uygunlu¤unu test etmek için “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerini yürüten 8 ö¤retim eleman› ve 19 uygulama ö¤-
retmenini kapsayan bir pilot uygulama yap›lm›flt›r. Bu uygulamadaki gözlemler so-
nucunda baz› düzeltme ve de¤ifliklikler yap›larak anket formuna son flekli verilmifl-
tir. Anket formunun oluflturulmas› aflamas›nda 2 alan uzman›n›n da görüflleri al›n-
m›flt›r.

Araflt›rman›n verileri iki aflamal› olarak toplanm›flt›r. 2005 y›l› Kas›m ay›nda,
Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesinde “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerini yürüten ö¤retim elemanlar›n›n görüfl ve de¤er-
lendirmelerinin belirlenebilmesi amac›yla yüz yüze görüflmeler gerçeklefltirilmifl ve
ilgili ö¤retim elemanlar›n›n anket formunu doldurmas› sa¤lanm›flt›r. Ö¤retim ele-
manlar›ndan toplanan veriler, uygulaman›n birinci aflamas›n› oluflturmufltur. ‹kinci
aflamada ise, uygulama okullar›na bizzat gidilmifl ve okul idareleri ile anket formla-
r›n›n doldurulmas› hakk›nda koordinasyon sa¤lanm›flt›r. Uygulama okullar›nda söz
konusu derslere katk› veren ö¤retmenlerin anket formlar›n› doldurmalar› okul idare-
lerinin bilgisi dahilinde 2005 y›l›n›n Aral›k ay›nda gerçekleflmifltir. 

55..33..  VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii

Verilerin analizi aflamas›nda, anket yoluyla elde edilen veriler bilgisayara
yüklenerek veri taban› oluflturulmufl, bu veriler üzerinde SPSS 11.0 (The Statistical
Program for Social Science) paket program› arac›l›¤›yla istatistiksel ifllemler gerçek-
lefltirilmifltir. Analiz sonucunda elde edilen rakamsal bulgular yoruma tabi tutul-
mufltur.

55..44..  KKuullllaann››llaann  ‹‹ssttaattiissttiikksseell  YYöönntteemmlleerr

Araflt›rma Bulgular›n›, kullan›lan istatistiksel yöntemler aç›s›ndan bafll›ca iki
gruba ay›rmak mümkündür. Birinci grupta; elde edilen rakamsal bulgular, frekans ve
aritmetik ortalamalar fleklinde  tablo haline dönüfltürülerek yorumlanm›flt›r. ‹kinci
grupta ise; “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
derslerini yürüten fakülte ö¤retim elemanlar› ile söz konusu derslere uygulama okul-
lar›nda katk› sa¤layan ö¤retmenlerin bu derslerle ilgili de¤erlendirmeleri aras›nda
iliflki olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla, ki-kare test tekni¤i kullan›larak, hipotez
testi gerçeklefltirilmifltir.

66..  AArraaflfltt››rrmmaa  BBuullgguullaarr››  vvee  YYoorruummllaarr››

Araflt›rman›n bulgu ve yorumlar› iki bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölüm-
de, araflt›rmaya kat›lanlarla ilgili tan›t›c› bilgiler, ikinci bölümde ise hipotez testleri
yer almaktad›r.
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TTaabblloo  11::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  GGöörreevv
YYaapptt››kkllaarr››  BBiirriimmlleerree  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm››

66..11..  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrllee  ‹‹llggiillii  TTaann››tt››cc››
BBiillggiilleerr

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin görev yap-
t›klar› birimlere iliflkin genel bilgiler Tablo 1’de verilmifltir. Tablo 1’e göre, araflt›rma-
ya kat›lanlar›n % 26.7’si Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Ö¤retmenlik Uygula-
mas› derslerini yürüten fakülte ö¤retim elemanlar›ndan; % 73.3’ü de söz konusu ders-
lere uygulama okullar›nda katk› sa¤layan ö¤retmenlerden oluflmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n % 77.4’ü erkek, % 22.6’s› ise bayan-
d›r. Buna karfl›n, araflt›rmaya kat›lan uygulama ö¤retmenlerinin % 56.5’i erkek, %
43.5’i ise bayand›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda; araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve
uygulama ö¤retmenlerinin % 62.1’inin erkek, % 37.9’unun da bayan oldu¤u görül-
mektedir (Tablo 2).

TTaabblloo  22::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn  CCiinnssiiyyeettlleerriinnee  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm››

TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessiinnddee  UUyygguullaannaann OOkkuull DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  ...... u
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FFaakküüllttee  vvee  UUyygguullaammaa  OOkkuullllaarr››

FFaakküüllttee  ((ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaannllaarr››))

Turizm ‹flletmecili¤i E¤itimi Bölümü

Muhasebe-Finansman E¤itimi Bölümü

Büro Yönetimi E¤itimi Bölümü

UUyygguullaammaa  OOkkuulluu  ((UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii))

Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Ankara Ticaret Meslek Lisesi

Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi

Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi

Mamak Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi

Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Meslek Lisesi

Ayranc› Ticaret Meslek Lisesi

Bat›kent fievket Evliyagil Ticaret Meslek Lisesi

Ayd›nl›kevler Ticaret Meslek Lisesi
TTooppllaamm

Frekans

3311

13

12

6

8855

9

6

15

3

5

10

14

16

7

111166

%

2266..77

11.2

10.3

5.2

7733..33

7.8

5.5

12.9

2.6

4.3

8.6

12.1

13.8

6.0

110000..00

CCiinnssiiyyeett

Bay Bayan Toplam

Fakülte Ö¤retim Eleman› 24 7 31

77,4% 22,6% 100,0%

Uygulama Ö¤retmeni 48 37 85

56,5% 43,5% 100,0%

Toplam 72 44 116

62,1% 37,9% 100,0%



66..22..  HHiippootteezz  TTeessttlleerrii

Hipotez testleri “Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersleri için ayr› ayr› ve her bir ders için önceden belirlenen alt hipotezle-
rin test edilmesiyle gerçeklefltirilmifltir. Hipotez testlerinin sonunda ise, “Okul Dene-
yimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerine yönelik genel de¤erlendirmelere yö-
nelik hipotezler test edilmifltir.

66..22..11..  OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerr  vvee  HHiippootteezz  TTeesstt--
lleerrii

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul De-
neyimi I” dersine yönelik de¤erlendirmeleri Ek 1’de verilmifltir. Tablo 3’de ise, arafl-
t›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersi ile ilgili de¤erlendirmelerine yönelik hesaplanan pearson X2 serbestlik derecesi,
alpha ve aritmetik ortalama de¤erleri görülmektedir.

Ek 1 ve Tablo 3’te yer alan veriler do¤rultusunda; araflt›rmaya kat›lan ö¤retim
eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I” dersi ile ilgili yapt›klar› de-
¤erlendirmeler flu flekilde aç›klanabilir:

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinin ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada yararl› bir ders olup olmad›¤›n› de¤erlen-
dirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak ama-
c›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düze-
yinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 3). Fakülte ö¤retim elemanlar›, “Okul Dene-
yimi I” dersinin ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada yararl› bir ders olmad›¤›n› düflün-
mekteyken; uygulama ö¤retmenleri söz konusu dersin  ö¤retmenlik mesle¤ini tan›-
mada yararl› bir ders oldu¤u kanaatindedirler (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinde ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusundaki de¤erlendirmele-
ri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uy-
gulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00

hipotezi reddedilememifltir (Tablo 3). Genel olarak “Okul Deneyimi I” dersinde ö¤re-
tim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusunda fakülte ö¤retim elemanlar› ve uy-
gulama ö¤retmenleri olumsuz kanaattedirler ve ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤ren-
ci say›s›n›n çok oldu¤unu belirtmektedirler (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinde uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusundaki de¤erlendir-
meleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›y-
la uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyin-
de HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 3). “Okul Deneyimi I” dersinde uygulama ö¤ret-
meni bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusunda ö¤retim elemanlar› olumsuz, uygulama
ö¤retmenleri ise olumlu kanaattedirler (Ek 1).

u KKuurrbbaann ÜÜnnllüüöönneenn  //  YYaassiinn BBooyylluu
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TTaabblloo  33::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  DDeerrssii  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinnee  YYöönneelliikk  HHeessaappllaannaann
PPeeaarrssoonn  XX22,,  SSeerrbbeessttlliikk  DDeerreecceessii,,  AAllpphhaa  vvee  AArriittmmeettiikk  OOrrttaallaammaa  DDee¤¤eerrlleerrii

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinin “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerine haz›rlay›c› ni-
telikte yürütülüp yürütülmedi¤i konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistik-
sel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2testi sonu-
cunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilmifl-
tir (Tablo 3). Bu konuda fakülte ö¤retim elemanlar› olumsuz de¤erlendirme yapar-
ken, uygulama ö¤retmenleri olumlu de¤erlendirme yapm›fllard›r (Ek 1).

TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessiinnddee  UUyygguullaannaann OOkkuull DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  ...... u
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Pearson Serbestlik aa XX

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerrii XX22 Derecesi

1. “Okul Deneyimi I”  dersi, ö¤retmenlik mesle¤ini 
tan›mada yararl› bir derstir. 22,310 4 0,000 3,01

2. “Ökul Deneyimi I”  dersinde, ö¤retim eleman› 
bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun buluyorum. 1,466 4 0,833 2,94

3. “Okul Deneyimi I”  dersinde, uygulama ö¤retmeni 
bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun buluyorum. 9,715 4 0,046 2,92

4. “Okul Deneyimi I” dersi, “Okul Deneyimi II” ve 
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerine haz›rlay›c› 
nitelikte yürütülmektedir. 16,194 4 0,003 2,97

5. “Okul Deneyimi I” dersi aç›s›ndan, fakülte ve 
uygulama okulu koordinasyonu yeterlidir. 3,335 4 0,503 2,74

6. “Okul Deneyimi I” dersinde, ö¤retmen adaylar›n›n 
fakültede ö¤rendikleri ile uygulama okulunda 
karfl›laflt›klar› birbiriyle örtüflmektedir. 8,839 4 0,065 2,65

7. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul Deneyimi I” dersini 
almalar›, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik 
Uygulamas›” dersleri için kendilerine kolayl›k 
sa¤lamaktad›r. 21,795 4 0,000 3,04

8. “Okul Deneyimi I” dersinin fakülte aç›s›ndan 
amaca uygun yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 11,058 4 0,026 2,89

9. “Okul Deneyimi I” dersinin uygulama okulu 
aç›s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü 
kanaatindeyim. 14,145 4 0,007 3,08

10. “Okul Deneyimi I” dersini alan ö¤retmen 
adaylar›n›n mesleki deneyim kazand›klar› 
kanaatindeyim. 23,353 4 0,000 3,03

11. “Okul Deneyimi I” dersini isteyerek yürütüyorum. 26,777 4 0,000 3,29

12. “Okul deneyimi I” dersinin saatlerinin 
art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na alan 
e¤itimine yönelik daha fazla katk› sa¤layaca¤› 
kanaatindeyim. 19,922 4 0,001 2,32



Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi
I” aç›s›ndan fakülte ve uygulama okulu koordinasyonunu de¤erlendirmeleri ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygu-
lanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00

hipotezi reddedilememifltir (Tablo 3). “Okul Deneyimi I” dersi aç›s›ndan fakülte ve
uygulama okulu koordinasyonunun genel olarak yetersiz de¤erlendirildi¤i söyle-
nebilir (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinde, ö¤retmen adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama okulunda karfl›-
laflt›klar› birbiriyle örtüflüp örtüflmedi¤i yönündeki  de¤erlendirmeleri aras›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2 tes-
ti sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi red-
dedilememifltir (Tablo 3). Bu konuda genel de¤erlendirme; “Okul Deneyimi I” dersin-
de, ö¤retmen adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama okulunda karfl›laflt›k-
lar›n›n birbiriyle örtüflmedi¤i yönündedir (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin; ö¤retmen adaylar›-
n›n “Okul Deneyimi I” dersini almalar›n›n, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersleri için kendilerine kolayl›k sa¤lay›p sa¤lamad›¤› konusundaki de-
¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k
düzeyinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 3). Bu konuda fakülte ö¤retim eleman-
lar› olumsuz de¤erlendirme yaparken, uygulama ö¤retmenleri olumlu de¤erlendir-
me yapm›fllard›r (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinin fakülte aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi¤i konusundaki de-
¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k
düzeyinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 3). Genel olarak fakülte ö¤retim eleman-
lar›, “Okul Deneyimi I” dersinin fakülte aç›s›ndan amaca uygun yürütülmedi¤i kana-
atindeyken, uygulama ö¤retmenleri söz konusu dersin fakülte aç›s›ndan amaca uy-
gun yürütüldü¤ünü düflünmektedir (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinin uygulama okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi¤i konu-
sundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›-
¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5
anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 3). Fakülte ö¤retim elemanla-
r›, “Okul Deneyimi I” dersinin uygulama okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütülme-
di¤i kanaatindeyken, uygulama ö¤retmenleri söz konusu dersin uygulama okulu aç›-
s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü kanaatindedir (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinin ö¤retmen adaylar›na mesleki deneyim kazand›rmas› konusundaki de¤erlen-
dirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak ama-
c›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düze-
yinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 3). Fakülte ö¤retim elemanlar›, “Okul Dene-
yimi I” dersinin ö¤retmen adaylar›na mesleki deneyim kazand›rmad›¤› kanaatindey-
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ken, uygulama ö¤retmenleri söz konusu dersin ö¤retmen adaylar›na mesleki dene-
yim kazand›rd›¤› kanaatindedir (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersini istekle yürütüp yürütmedikleri konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2 tes-
ti sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi red-
dedilmifltir (Tablo 3). Fakülte ö¤retim elemanlar› “Okul Deneyimi I” dersini isteyerek
yürütmediklerini, uygulama ö¤retmenleri ise isteyerek yürüttüklerini ifade etmifller-
dir (Ek 1).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi I”
dersinin saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na alan e¤itimine yönelik daha
fazla katk› sa¤lay›p sa¤lamayaca¤› konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatis-
tiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2 testi
sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi redde-
dilmifltir (Tablo 3). Fakülte ö¤retim elemanlar›n›n % 83,9’u, uygulama ö¤retmenleri-
nin ise % 60,0’› “Okul Deneyimi I” ders saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›-
na alan e¤itimine yönelik daha fazla katk› sa¤lamayaca¤›n› belirtmifllerdir. Fakülte
ö¤retim elemanlar›n›n bu konuda daha olumsuz tutum içinde oldu¤u dikkat çekmek-
tedir (Ek 1). 

66..22..22..  OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  IIII  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerr  vvee  HHiippootteezz  TTeesstt--
lleerrii

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve  uygulama ö¤retmenlerinin “Okul
Deneyimi II” dersine yönelik de¤erlendirmeleri Ek 2’de verilmifltir. Tablo 4’de ise,
araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi
II” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerine yönelik hesaplanan pearson X2 serbestlik dere-
cesi, alpha ve aritmetik ortalama de¤erleri görülmektedir.

Ek 2 ve Tablo 4’te yer alan veriler do¤rultusunda; araflt›rmaya kat›lan ö¤retim
eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II” dersi ile ilgili yapt›klar›
de¤erlendirmeler flu flekilde aç›klanabilir:

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinin ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada yararl› bir ders olup olmad›¤›n› de¤erlen-
dirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak ama-
c›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düze-
yinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 4). Uygulama ö¤retmenleri, “Okul Deneyimi
II” dersinin ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada yararl› bir ders olup olmad›¤› konusun-
da fakülte ö¤retim elemanlar›na göre  daha olumlu kanaattedir (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinde ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusundaki de¤erlendirmele-
ri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uy-
gulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00

hipotezi reddedilememifltir (Tablo 4). Fakülte ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤ret-
menlerinin “Okul Deneyimi II” dersinde ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›-
s› konusunda karars›z bir tutum içerisinde olduklar› görülmektedir (Ek 2).
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Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi
II” dersinde uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusundaki de¤er-
lendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k
düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 4). Fakülte ö¤retim elemanlar› ve
uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II” dersinde uygulama ö¤retmeni bafl›-
na düflen ö¤renci say›s› konusunda karars›z bir tutum içerisinde olduklar› görül-
mektedir (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinin “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersine haz›rlay›c› nitelikte yürütülüp yürütül-
medi¤i konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki
olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgula-
ra göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 4). Uygula-
ma ö¤retmenlerinin bu konudaki de¤erlendirmeleri fakülte ö¤retim elemanlar›na
oranla daha olumlu görünse de, genel olarak “Okul Deneyimi II” dersinin “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” dersine haz›rlay›c› nitelikte yürütülüp yürütülmedi¤i konusun-
daki de¤erlendirmelerde karars›zl›k görülmektedir (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
aç›s›ndan fakülte ve uygulama okulu koordinasyonunu de¤erlendirmeleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2

testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi red-
dedilmifltir (Tablo 4). Uygulama ö¤retmenleri, “Okul Deneyimi II” dersinde fakülte
ve uygulama okulu koordinasyonunu ö¤retim elemanlar›na göre daha yeterli bul-
maktad›rlar (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi
II” dersinde, ö¤retmen adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama okulunda
karfl›laflt›klar› birbiriyle örtüflüp örtüflmedi¤i yönündeki  de¤erlendirmeleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2

testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi
reddedilememifltir (Tablo 4). Bu konuda gerek fakülte ö¤retim elemanlar›n›n gerek-
se uygulama ö¤retmenlerinin de¤erlendirmeleri genel olarak “karars›z›m” fleklinde-
dir (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin; ö¤retmen adaylar›-
n›n “Okul Deneyimi II” dersini almalar›n›n, “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi için
kendilerine kolayl›k sa¤lay›p sa¤lamad›¤› konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan X2

testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi red-
dedilmifltir (Tablo 4). Uygulama ö¤retmenlerinin bu konudaki de¤erlendirmeleri, fa-
külte ö¤retim elemanlar›na göre daha olumludur (Ek 2).
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TTaabblloo  44::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  IIII””  DDeerrssii  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinnee  YYöönneelliikk  HHeessaappllaannaann
PPeeaarrssoonn  XX22,,  SSeerrbbeessttlliikk  DDeerreecceessii,,  AAllpphhaa  vvee  AArriittmmeettiikk  OOrrttaallaammaa  DDee¤¤eerrlleerrii

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinin fakülte aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi¤i konusundaki de-
¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan X2 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k
düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 4). “Okul Deneyimi II” dersinin fa-
külte aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi¤i konusundaki de¤erlendirme-
ler genel olarak vasat fleklindedir (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinin uygulama okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi¤i konu-
sundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›-
¤›n› aramak amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5
anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 4). Fakülte ö¤retim elemanla-
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Pearson Serbestlik aa XX

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerrii XX22 Derecesi

1. “Okul Deneyimi II”  dersi, ö¤retmenlik mesle¤ini 
tan›mada yararl› bir derstir. 9,771 4 0,044 3,48

2. “Ökul Deneyimi II”  dersinde, ö¤retim eleman› 
bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun buluyorum. 2,265 4 0,687 3,01

3. “Okul Deneyimi II”  dersinde, uygulama ö¤retmeni 
bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun buluyorum. 3,323 4 0,505 2,96

4. “Okul Deneyimi II” dersi, “Ö¤retmenlik 
Uygulamas›” dersine haz›rlay›c› nitelikte 
yürütülmektedir. 9,047 4 0,060 3,22

5. “Okul Deneyimi II” dersi aç›s›ndan, fakülte ve 
uygulama okulu koordinasyonu yeterlidir. 12,637 4 0,013 3,01

6. “Okul Deneyimi II” dersinde, ö¤retmen 
adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama 
okulunda karfl›laflt›klar› birbiriyle örtüflmektedir. 5,375 4 0,251 2,91

7. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul Deneyimi II” dersini 
almalar›, “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi için 
kendilerine kolayl›k sa¤lamaktad›r. 11,324 4 0,023 3,39

8. “Okul Deneyimi II” dersinin fakülte aç›s›ndan 
amaca uygun yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 6,423 4 0,170 3,09

9. “Okul Deneyimi II” dersinin uygulama okulu aç›-
s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 16,138 4 0,003 3,16

10. “Okul Deneyimi II” dersini alan ö¤retmen 
adaylar›n›n mesleki deneyim kazand›klar› 
kanaatindeyim. 22,638 4 0,000 3,25

11. “Okul Deneyimi II” dersini isteyerek yürütüyorum. 21,392 4 0,000 3,50

12. “Okul deneyimi II” dersinin saatlerinin 
art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na alan e¤itimine 
yönelik daha fazla katk› sa¤layaca¤› kanaatindeyim. 26,398 4 0,000 2,78



r›, “Okul Deneyimi II” dersinin uygulama okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütülme-
di¤i kanaatindeyken, uygulama ö¤retmenleri, “Okul Deneyimi II” dersinin uygula-
ma okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü kanaatindedirler (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinin ö¤retmen adaylar›na mesleki deneyim kazand›rmas› konusundaki de¤erlen-
dirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak ama-
c›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düze-
yinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 4). Fakülte ö¤retim elemanlar›, “Okul Dene-
yimi II” dersinin ö¤retmen adaylar›na mesleki deneyim kazand›rmad›¤› kanaatin-
deyken, uygulama ö¤retmenleri söz konusu dersin ö¤retmen adaylar›na mesleki de-
neyim kazand›rd›¤› kanaati tafl›maktad›r (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersini istekle yürütüp yürütmedikleri konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan XX22 tes-
ti sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi red-
dedilmifltir (Tablo 4). Fakülte ö¤retim elemanlar›, “Okul Deneyimi II” dersini isteye-
rek yürütmediklerini ifade etmifllerdir. Uygulama ö¤retmenlerinin ise “Okul Deneyi-
mi II” dersini isteyerek yürüttüklerini ifade etmifllerdir. “Okul Deneyimi II” dersini
yürütme konusunda fakülte ö¤retim elemanlar› daha isteksizdir (Ek 2).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi II”
dersinin saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na alan e¤itimine yönelik daha
fazla katk› sa¤lay›p sa¤lamayaca¤› konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistik-
sel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan XX22 testi sonu-
cunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilmifl-
tir (Tablo 4). “Okul Deneyimi II” ders saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na
alan e¤itimine yönelik daha fazla katk› sa¤layabilece¤i konusunda en olumsuz de¤er-
lendirmeler fakülte ö¤retim elemanlar›ndan gelmifltir. Fakülte ö¤retim elemanlar› bu
konuda uygulama ö¤retmenlerine göre daha olumsuz tutum içindedirler (Ek 2).

66..22..33..  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerr  vvee  HHiippoo--
tteezz  TTeessttlleerrii

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman ve uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” dersine yönelik de¤erlendirmeleri Ek 3’de verilmifltir. Tablo 5’de
ise, araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik
Uygulamas›” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerine yönelik hesaplanan pearson XX22, ser-
bestlik derecesi, alpha ve aritmetik ortalama de¤erleri görülmektedir.

Ek 3 ve Tablo 5’de yer alan veriler do¤rultusunda; araflt›rmaya kat›lan ö¤retim
eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi ile ilgili yap-
t›klar› de¤erlendirmeler flu flekilde aç›klanabilir:

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uygu-
lamas›” dersinin ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada yararl› bir ders olup olmad›¤›n› de-
¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k dü-
zeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Fakülte ö¤retim elemanlar›n›n ve uy-
gulama ö¤retmenlerinin çok büyük bir bölümü “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinin
ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada yararl› bir ders oldu¤u kanaati tafl›maktad›r (Ek 3).
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Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersinde ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusundaki de¤er-
lendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k
düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Fakülte ö¤retim elemanlar›n›n %
48,4’ü ve uygulama ö¤retmenlerinin % 50,6’s› “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinde
ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› olumlu de¤erlendirmifllerdir (Ek 3).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uygu-
lamas›” dersinde uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen ö¤renci say›s› konusundaki de¤er-
lendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k dü-
zeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Fakülte ö¤retim elemanlar›n›n %
45,2’si ve uygulama ö¤retmenlerinin % 55,3’ü “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinde uy-
gulama ö¤retmeni bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› olumlu de¤erlendirmifllerdir (Ek 3). 

TTaabblloo  55::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””  DDeerrssii  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinnee  YYöönneelliikk  HHee--
ssaappllaannaann    PPeeaarrssoonn  X2,,  SSeerrbbeessttlliikk  DDeerreecceessii,,  AAllpphhaa  vvee  AArriittmmeettiikk  OOrrttaallaammaa  DDee¤¤eerrlleerrii

TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessiinnddee  UUyygguullaannaann OOkkuull DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  ...... u
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Pearson Serbestlik aa XX

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerrii XX22 Derecesi

1. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”  dersi, ö¤retmenlik 
mesle¤ini tan›mada yararl› bir derstir. 1,916 4 0,751 4,37

2. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”  dersinde, ö¤retim 
eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun 
buluyorum. 4,042 4 0,400 3,27

3.  “Ö¤retmenlik Uygulamas›”  dersinde, uygulama 
ö¤retmeni bafl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun 
buluyorum 7,758 4 0,101 3,22

4. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi aç›s›ndan, fakülte 
ve uygulama okulu koordinasyonu yeterlidir. 5,432 4 0,246 3,44

5. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinde, ö¤retmen 
adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama 
okulunda karfl›laflt›klar› birbiriyle örtüflmektedir. 7,611 4 0,107 3,39

6. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinin fakülte aç›-
s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 2,145 4 0,709 3,44

7. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinin uygulama 
okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü 
kanaatindeyim. 5,602 4 0,231 3,59

8. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerini alan 
ö¤retmen adaylar›n›n mesleki deneyim 
kazand›klar› kanaatindeyim. 3,258 4 0,516 4,02

9. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersini isteyerek 
yürütüyorum. 3,014 4 0,555 4,10

10. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” ders saatlerinin 
art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na alan e¤itimine 
yönelik daha fazla katk› sa¤layaca¤› kanaatindeyim. 14,168 4 0,007 3,40



Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” aç›s›ndan fakülte ve uygulama okulu koordinasyonunu de¤erlendirmele-
ri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uy-
gulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00

hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Genel olarak “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi
aç›s›ndan fakülte ve uygulama okulu koordinasyonu yeterli bulunmaktad›r (Ek 3).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersinde, ö¤retmen adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama oku-
lunda karfl›laflt›klar› birbiriyle örtüflüp örtüflmedi¤i yönündeki  de¤erlendirmeleri
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygu-
lanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hi-
potezi reddedilememifltir (Tablo 5). Fakülte ö¤retim elemanlar›n›n % 54,8’i,  uygula-
ma ö¤retmenlerinin ise % 50,6’s› “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersinde ö¤retmen
adaylar›n›n fakültede ö¤rendikleri ile uygulama okulunda karfl›laflt›klar›n›n birbiriy-
le örtüfltü¤ünü düflünmektedirler (Ek 3).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersinin fakülte aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi¤i konu-
sundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›-
¤›n› aramak amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5
anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Genel olarak fakülte
ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤retmenlerinde “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi-
nin fakülte aç›s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü kanaati bulunmaktad›r (Ek 3).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersinin uygulama okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütülüp yürütülmedi-
¤i konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup
olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara gö-
re, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Genel olarak
ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤retmenlerine göre “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersinin uygulama okulu aç›s›ndan amaca uygun yürütüldü¤ü kanaati bulunmakta-
d›r (Ek 3).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersinin ö¤retmen adaylar›na mesleki deneyim kazand›rmas› konusunda-
ki de¤erlendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n›
aramak amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 an-
laml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 5). Fakülte ö¤retim eleman-
lar› ve uygulama ö¤retmenlerinin büyük ço¤unlu¤u “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sinin ö¤retmen adaylar›na mesleki deneyim kazand›rd›¤› kanaatindedir (Ek 3).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersini istekle yürütüp yürütmedikleri konusundaki de¤erlendirmeleri
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygu-
lanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hi-
potezi reddedilememifltir (Tablo 5). Gerek fakülte ö¤retim elemanlar› ve gerekse uy-
gulama ö¤retmenleri, “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersini isteyerek yürüttüklerini ifa-
de etmektedirler (Ek 3).
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Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersinin saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen adaylar›na alan e¤itimine yö-
nelik daha fazla katk› sa¤lay›p sa¤lamayaca¤› konusundaki de¤erlendirmeleri aras›n-
da istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan
XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi
reddedilmifltir (Tablo 5). “Ö¤retmenlik Uygulamas›” ders saatlerinin art›r›lmas›n›n
ö¤retmen adaylar›na alan e¤itimine yönelik daha fazla katk› sa¤lay›p sa¤lamayaca¤›
konusunda fakülte ö¤retim elemanlar›, uygulama ö¤retmenlerine göre daha olumsuz
de¤erlendirme yapm›fllard›r (Ek 3).

66..22..44..  OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››  DDeerrsslleerriinnee  YYöönneelliikk    OOrr--
ttaakk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerr  vvee  HHiippootteezz  TTeessttlleerrii

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul De-
neyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerine yönelik de¤erlendirmeleri Ek 4’de
verilmifltir. Tablo 6’da ise, araflt›rmaya kat›lan ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤ret-
menlerinin “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerine yönelik he-
saplanan pearson XX22, serbestlik derecesi, alpha ve aritmetik ortalama de¤erleri görül-
mektedir.

Ek 4 ve Tablo 6’da yer alan veriler do¤rultusunda; araflt›rmaya kat›lan ö¤retim
eleman› ve uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygula-
mas›” dersleri ile ilgili yapt›klar› de¤erlendirmeler flu flekilde aç›klanabilir:

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi”
ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin ayn› okulda yürütülmesinin, okul ortam›-
na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›na faydal› olup olmayaca¤› ile ilgili de¤erlen-
dirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak ama-
c›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düze-
yinde HH00 hipotezi reddedilememifltir (Tablo 6). Fakülte ö¤retim elemanlar› ve uygu-
lama ö¤retmenleri a¤›rl›kl› olarak, “Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
derslerinin ayn› okulda yürütülmesinin, okul ortam›na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen
adaylar›na faydal› olaca¤› yönünde de¤erlendirme yapmaktad›rlar (Ek 4).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi”
ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin farkl› okullarda yürütülmesinin, okul orta-
m›na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›na faydal› olup olmayaca¤› ile ilgili de¤er-
lendirmeleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak
amac›yla uygulanan XX22 testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k dü-
zeyinde HH00 hipotezi reddedilmifltir (Tablo 6). Bu konuda uygulama ö¤retmenleri, fa-
külte ö¤retim elemanlar›na oranla daha olumlu de¤erlendirme yapmaktad›rlar (Ek
4).

Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin, ö¤retmen adaylar›-
n›n “Okul Deneyimi” dersini almalar›n›n “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi için ken-
dilerine kolayl›k sa¤lay›p sa¤lamayaca¤› konusundaki de¤erlendirmeleri aras›nda is-
tatistiksel olarak anlaml› bir iliflki olup olmad›¤›n› aramak amac›yla uygulanan XX22

testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, % 5 anlaml›l›k düzeyinde HH00 hipotezi red-
dedilmifltir (Tablo 6). Bu konuda da uygulama ö¤retmenleri, fakülte ö¤retim eleman-
lar›na oranla daha olumlu de¤erlendirme yapmaktad›rlar (Ek 4).

TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessiinnddee  UUyygguullaannaann OOkkuull DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  ...... u
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TTaabblloo  66::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn  OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››  DDeerrsslleerrii  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee--
lleerriinnee  YYöönneelliikk  HHeessaappllaannaann    PPeeaarrssoonn  X2,,  SSeerrbbeessttlliikk  DDeerreecceessii,,  AAllpphhaa  vvee  AArriittmmeettiikk
OOrrttaallaammaa  DDee¤¤eerrlleerrii

SSoonnuuççllaarr  vvee  ÖÖnneerriilleerr

SSoonnuuççllaarr

Bu araflt›rmada yeni düzenlemelere yön verebilecek verilerin elde edilebilme-
si amac›yla; Türkiye’de ticaret ve turizm ö¤retmenlik programlar› uygulayan ilk ve
tek fakülte olan Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E¤itim Fakültesi’nin “Okul Dene-
yimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerine yönelik olarak,
bu dersleri yürüten fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama okullar›nda bu derslere
katk› sa¤layan ö¤retmenlerin görüflleri tespit edilmifltir. Bu amaç do¤rultusunda, ö¤-
retim eleman› ve uygulama ö¤retmenlerine söz konusu dersler hakk›nda baz› sorular
sorulmufltur. Buna göre elde edilen bulgular ve yap›lan test sonuçlar› afla¤›da veril-
mifltir:

1. Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi
I” dersi ile ilgili de¤erlendirmeleri aras›nda iliflki (HH11) olup olmad›¤›n› araflt›rmak için
oniki alt hipotez kurulmufl ve bunlar test edilmifltir. Bu testler sonucunda dokuz ba-
¤›ml› de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retmeni
olma ba¤›ms›z de¤iflkeninin önemli bir faktör oldu¤u görülürken, di¤er üç ba¤›ml›
de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retmeni olma-
n›n önemli bir faktör olmad›¤› anlafl›lm›fl, dolay›s›yla da (HH00) hipotezi reddedilmifltir. 

“Okul Deneyimi I” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerde, söz konusu dersi uygu-
lama ö¤retmeni ya da ö¤retim eleman› olarak yürütme faktörünün önemli bir de¤ifl-
ken oldu¤u söylenebilir. Genel olarak ö¤retim elemanlar› “Okul Deneyimi I” dersini,
uygulama ö¤retmenlerine oranla daha olumsuz de¤erlendirmektedir.

“Okul Deneyimi I” dersi ile ilgili genel aritmetik ortalamalara bak›ld›¤›nda,
ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmeni de¤erlendirmelerinin (2.32) ile (3.29) aras›n-
da de¤iflti¤i görülmektedir (Tablo 3). Buradan hareketle, “Okul Deneyimi I” dersi ile
ilgili de¤erlendirmelerin genel olarak olumlu olmad›¤› söylenebilir.
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Pearson Serbestlik aa XX

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  GGöörrüüflfllleerrii XX22 Derecesi

1. “Okul Deneyimi”  ve  “Ö¤retmenlik Uygulamas›” 
derslerinin ayn› okulda yürütülmesi, okul ortam›na 
al›flma aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›na faydal› 
olmaktad›r. 5,386 4 0,250 3,60

2. “Okul Deneyimi”  ve  “Ö¤retmenlik Uygulamas›” 
derslerinin farkl› okullarda yürütülmesi, okul 
ortam›na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›na 
faydal› olmaktad›r. 12,514 4 0,014 3,05

3. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul Deneyimi” derslerini 
almalar›, “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi için 
kendilerine kolayl›k sa¤lamaktad›r. 17,898 4 0,001 3,66



2. Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi
II” dersi ile ilgili de¤erlendirmeleri aras›nda iliflki (HH22) olup olmad›¤›n› araflt›rmak
için oniki alt hipotez kurulmufl ve bunlar test edilmifltir. Bu testler sonucunda yedi ba-
¤›ml› de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retmeni
olma ba¤›ms›z de¤iflkeninin önemli bir faktör oldu¤u görülürken, di¤er befl ba¤›ml›
de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retmeni olma-
n›n önemli bir faktör olmad›¤› anlafl›lm›fl, dolay›s›yla da (HH00) hipotezi reddedilmifltir. 

“Okul Deneyimi II” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerde, söz konusu dersi uygu-
lama ö¤retmeni ya da ö¤retim eleman› olarak yürütme faktörünün önemli bir de¤ifl-
ken oldu¤u söylenebilir. Genel olarak ö¤retim elemanlar› “Okul Deneyimi II” dersi-
ni, uygulama ö¤retmenlerine oranla daha olumsuz de¤erlendirmektedir.

“Okul Deneyimi II” dersi ile ilgili genel aritmetik ortalamalara bak›ld›¤›nda,
ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmeni de¤erlendirmelerinin (2.78) ile (3.50) aras›n-
da de¤iflti¤i görülmektedir (Tablo 4). Buradan hareketle, “Okul Deneyimi I” dersine
oranla “Okul Deneyimi II” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerin daha olumlu oldu¤u
söylenebilir.

3. Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Ö¤retmenlik Uy-
gulamas›” dersi ile ilgili de¤erlendirmeleri aras›nda iliflki (HH33) olup olmad›¤›n› arafl-
t›rmak için on alt hipotez kurulmufl ve bunlar test edilmifltir. Bu testler sonucunda bir
ba¤›ml› de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retme-
ni olma ba¤›ms›z de¤iflkeninin önemli bir faktör oldu¤u görülürken, di¤er dokuz ba-
¤›ml› de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama ö¤retmeni
olman›n önemli bir faktör olmad›¤› anlafl›lm›fl, dolay›s›yla da (HH00) hipotezi reddedi-
lememifltir. 

“Okul Deneyimi II” dersi ile ilgili de¤erlendirmelerde, söz konusu dersi uygu-
lama ö¤retmeni ya da ö¤retim eleman› olarak yürütme faktörünün önemli bir de¤ifl-
ken olmad›¤› söylenebilir. Genel olarak ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤retmenle-
ri “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersini olumlu de¤erlendirmektedirler.

“Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi ile ilgili genel aritmetik ortalamalara bak›l-
d›¤›nda, ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmeni de¤erlendirmelerinin (3.22) ile
(4.37) aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir (Tablo 5). Buradan hareketle, “Okul Deneyimi
I” ve “Okul Deneyimi II” derslerine oranla “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi ile ilgili
de¤erlendirmelerin daha olumlu oldu¤u söylenebilir.

4. Fakülte ö¤retim elemanlar› ile uygulama ö¤retmenlerinin “Okul Deneyimi”
ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersleriyle ilgili de¤erlendirmeleri aras›nda iliflki (HH44)
olup olmad›¤›n› araflt›rmak için üç alt hipotez kurulmufl ve bunlar test edilmifltir. Bu
testler sonucunda iki ba¤›ml› de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da
uygulama ö¤retmeni olma ba¤›ms›z de¤iflkeninin önemli bir faktör oldu¤u görülür-
ken, bir  ba¤›ml› de¤iflkenin de¤erlendirilmesinde ö¤retim eleman› ya da uygulama
ö¤retmeni olman›n önemli bir faktör olmad›¤› anlafl›lm›fl, dolay›s›yla da (HH00) hipote-
zi reddedilmifltir.

5. Hipotezler d›fl›nda kalan di¤er sonuçlar ise afla¤›daki gibidir:
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DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  kkoonnuullaarr››nn››nn  ggeenneell  oollaarraakk  iinncceelleennmmeessii  vvee  aaçç››kk  uuççlluu  ssoorruunnuunn
ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii  ssoonnuuccuunnddaa;;

Ö¤retmenlik mesle¤ini tan›ma aç›s›ndan “Okul Deneyimi I” ve “Okul Deneyi-
mi II” derslerinin özellikle ö¤retim elemanlar› taraf›ndan elefltirildi¤i ve olumsuz de-
¤erlendirildi¤i görülmüfltür. Ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmenleri taraf›ndan
özellikle “Okul Deneyimi I” dersinin fakülte ve uygulama okulu aç›s›ndan amaca uy-
gun yürütülmedi¤inin alt› çizilmektedir. 

Ö¤retmen adaylar›n›n henüz fakülte birinci s›n›fta alm›fl olduklar› “Okul De-
neyimi I” dersinin, erken bir zamanlama ile kendilerine verilmesinden kaynaklanan
sorunlar dile getirilmektedir. Bu dersin üçüncü s›n›f›n ikinci yar›y›l›na al›nmas›n›n
daha faydal› oldu¤u hem ö¤retim elemanlar› hem de uygulama ö¤retmenleri taraf›n-
dan belirtilmektedir. Özellikle ö¤retim elemanlar›n›n önemli bir bölümü, “Okul De-
neyimi I” dersinin müfredattan ç›kart›lmas› gerekti¤ini düflünmektedirler.

Fakülte ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤retmenleri; “Okul Deneyimi I”,
“Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinde, gerek ö¤retim elema-
n› bafl›na gerekse uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen ö¤retmen aday› say›s›n›n azalt›l-
mas› gereklili¤ini belirtmektedirler.

Fakülte ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤retmenleri; “Okul Deneyimi I” ve
“Okul Deneyimi II” derslerinin “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersine haz›rlay›c› nite-
likte yürütülmesi gereklili¤inin alt›n› çizmektedirler. Ayr›ca her üç ders aç›s›ndan ol-
dukça önemli olan, fakülte-uygulama okulu koordinasyonunda yaflanan sorunlar›n
ortadan kald›r›lmas› gerekti¤i de vurgulanan konular›n bafl›nda gelmektedir.

Genel olarak fakülte ö¤retim elemanlar›, “Okul Deneyimi I” ve “Okul Deneyi-
mi II” derslerini isteyerek yürütmediklerini ifade etmektedirler.

“Okul Deneyimi I”, “Okul Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” ders
saatleri hem ö¤retim elemanlar› hem de uygulama ö¤retmenleri taraf›ndan yeterli bu-
lunmakta ve söz konusu ders saatlerinin art›r›lmas› gerekli görülmemektedir.

“Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin mümkün oldu-
¤unca ayn› okullarda icra edilmesinin, okul ortam›na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen
adaylar›na daha fazla katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

Uygulama ö¤retmenleri, “Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
derslerini yürüten fakültedeki kimi ö¤retim elemanlar›n›n uygulama okullar›na hiç
gelmedi¤ini ya da çok az geldi¤ini belirtmektedirler. Ö¤retim elemanlar› ise, söz ko-
nusu dersler için uygulama okullar›na giden ö¤retmen adaylar›n›n uygulama okulla-
r›nda yeterli ilgiyi görmediklerini ifade etmektedirler.

Fakülte ö¤retim elemanlar› ve uygulama ö¤retmenleri; gerek “Okul Deneyi-
mi” ve gerekse “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersleri için gidilen uygulama okullar›n›n
yeniden belirlenmesi gerekti¤ini ifade etmektedirler. Fakülteye oldukça uzak bulu-
nan kimi uygulama okullar›n›n yerine, fakülteye daha yak›n okullara ö¤retmen aday-
lar›n›n yönlendirilmesi gereklili¤inin alt› çizilmektedir. Di¤er yandan uygulama
okullar›na gönderilen ö¤retmen aday› say›lar›n›n dengesiz oldu¤u da dile getirilmek-
tedir.
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Fakültenin “turizm” programlar›nda ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›n›n
mümkün oldu¤unca Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine, “muhasebe” ve
“büro” programlar›nda ö¤renim görenlerin ise ticaret meslek liselerine uygulama için
gönderilmesi gerekti¤i ifade edilmektedir.

Fakülte ö¤retim elemanlar›, “Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
derslerinin ücretlendirilme sistemini elefltirmekteyken, uygulama okulu ö¤retmenle-
ri söz konusu bu ders saatlerinin zorunlu ders yüklerine dahil edilmesini elefltirmek-
tedirler.

ÖÖnneerriilleerr

“Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin hedeflerine ula-
fl›p ulaflmad›¤›n›n tespit edilebilmesi için, ö¤retim eleman› ve uygulama ö¤retmeni
de¤erlendirmelerinin belirlenip ortaya konulabilmesi önemli bir kaynakt›r. Ancak sa-
dece bu kaynaktan elde edilen bilgiler sonuca ulaflmak için yeterli olmayabilir. Bu ne-
denle bu araflt›rman›n ö¤retmen adaylar› da dahil edilerek geniflletilmesi gerekmek-
tedir.

“Okul Deneyimi I” dersinin müfredattan kald›r›lmas› gereklili¤inin tart›fl›l›p
sonuçland›r›lmas› gerekmektedir. 

Fakülte ö¤retim elemanlar›n›n büyük bir bölümü “e¤itim bilimleri” alan›ndan
ziyade “iflletme”, “iktisat”, “bilgisayar” vb. alanlarda uzmanlaflm›fl durumdad›rlar.
Bu durum, ö¤retim elemanlar›n›n “Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
derslerinin yürütülmesinde isteksiz davranmalar›n›n da bir nedeni olabilir. Söz konu-
su dersleri özellikle “e¤itim bilimleri” alan›nda uzman ö¤retim elemanlar›n›n verme-
si, bunun mümkün olmamas› halinde ise, halihaz›rda bu dersleri yürüten ö¤retim ele-
manlar›n›n hizmet içi e¤itimden geçirilmesi flartt›r.

“Okul Deneyimi” ve “Ö¤retmenlik Uygulamas›” derslerinin yürütülmesinde
fakülte ve uygulama okuluna ilaveten Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n da taraf olarak kat›-
l›m› sa¤lanmal›d›r.
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EEkk  11::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn
““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinniinn  DDaa¤¤››ll››mm››

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Okul Deneyimi I”  dersi, ö¤ret-
menlik mesle¤ini tan›mada yararl›
bir derstir.
2. “Ökul Deneyimi I”  dersinde,
ö¤retim eleman› bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
3. “Okul Deneyimi I”  dersinde,
uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
4. “Okul Deneyimi I” dersi, “Okul
Deneyimi II” ve “Ö¤retmenlik
Uygulamas›” derslerine haz›rlay›c›
nitelikte yürütülmektedir.
5. “Okul Deneyimi I” dersi
aç›s›ndan, fakülte ve uygulama
okulu koordinasyonu yeterlidir.
6. “Okul Deneyimi I” dersinde,
ö¤retmen adaylar›n›n fakültede
ö¤rendikleri ile uygulama okulun-
da karfl›laflt›klar› birbiriyle
örtüflmektedir.
7. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul
Deneyimi I” dersini almalar›,
“Okul Deneyimi II” ve “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” dersleri için
kendilerine kolayl›k
sa¤lamaktad›r.
8. “Okul Deneyimi I” dersinin
fakülte aç›s›ndan amaca uygun
yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 
9. “Okul Deneyimi I” dersinin
uygulama okulu aç›s›ndan amaca
uygun yürütüldü¤ü kanaatindey-
im. 
10. “Okul Deneyimi I” dersini alan
ö¤retmen adaylar›n›n mesleki
deneyim kazand›klar›
kanaatindeyim.
11. “Okul Deneyimi I” dersini
isteyerek yürütüyorum.
12. “Okul deneyimi I” dersinin
saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen
adaylar›na alan e¤itimine yönelik
daha fazla katk› sa¤layaca¤›
kanaatindeyim.
UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Okul Deneyimi I”  dersi, ö¤ret-
menlik mesle¤ini tan›mada yararl›
bir derstir.
2. “Okul Deneyimi I”  dersinde,
ö¤retim eleman› bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
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33..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””    ddeerrssiinnddee,,
uuyygguullaammaa  öö¤¤rreettmmeennii  bbaaflfl››nnaa
ddüüflfleenn  öö¤¤rreennccii  ssaayy››ss››nn››  uuyygguunn
bbuulluuyyoorruumm..
44..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssii,,
““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  IIII””  vvee  ““ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””  ddeerrsslleerriinnee
hhaazz››rrllaayy››cc››  nniitteelliikkttee  yyüürrüüttüüllmmeekk--
tteeddiirr..
55..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssii
aaçç››ss››nnddaann,,  ffaakküüllttee  vvee  uuyygguullaammaa
ookkuulluu  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  yyeetteerrlliiddiirr..
66..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinnddee,,
öö¤¤rreettmmeenn  aaddaayyllaarr››nn››nn  ffaakküülltteeddee
öö¤¤rreennddiikklleerrii  iillee  uuyygguullaammaa  ookkuu--
lluunnddaa  kkaarrflfl››llaaflfltt››kkllaarr››  bbiirrbbiirriiyyllee
öörrttüüflflmmeekktteeddiirr..
77..  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  aaddaayyllaarr››nn››nn  ““OOkkuull
DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinnii  aallmmaallaarr››,,
““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  IIII””  vvee  ““ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””  ddeerrsslleerrii  iiççiinn
kkeennddiilleerriinnee  kkoollaayyll››kk  ssaa¤¤llaammaakk--
ttaadd››rr..
88..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinniinn
ffaakküüllttee  aaçç››ss››nnddaann  aammaaccaa  uuyygguunn
yyüürrüüttüüllddüü¤¤üü  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..  
99..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinniinn
uuyygguullaammaa  ookkuulluu  aaçç››ss››nnddaann  aammaaccaa
uuyygguunn  yyüürrüüttüüllddüü¤¤üü  kkaannaaaattiinnddeeyy--
iimm..  
1100..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinnii
aallaann  öö¤¤rreettmmeenn  aaddaayyllaarr››nn››nn  mmeessllee--
kkii  ddeenneeyyiimm  kkaazzaanndd››kkllaarr››
kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..
1111..  ““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinnii
iisstteeyyeerreekk  yyüürrüüttüüyyoorruumm..
1122..  ““OOkkuull  ddeenneeyyiimmii  II””  ddeerrssiinniinn
ssaaaattlleerriinniinn  aarrtt››rr››llmmaass››nn››nn  öö¤¤rreett--
mmeenn  aaddaayyllaarr››nnaa  aallaann  ee¤¤iittiimmiinnee
yyöönneelliikk  ddaahhaa  ffaazzllaa  kkaattkk››  ssaa¤¤llaayyaa--
ccaa¤¤››  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..
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EEkk  22::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn
““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii  IIII””  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinniinn  DDaa¤¤››ll››mm››

ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Okul Deneyimi II”  dersi,
ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada
yararl› bir derstir.
2. “Ökul Deneyimi II”  dersinde,
ö¤retim eleman› bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
3. “Okul Deneyimi II”  dersinde,
uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
4. “Okul Deneyimi II” dersi,
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sine haz›rlay›c› nitelikte
yürütülmektedir.
5. “Okul Deneyimi II” dersi
aç›s›ndan, fakülte ve uygulama
okulu koordinasyonu yeterlidir.
6. “Okul Deneyimi II” dersinde,
ö¤retmen adaylar›n›n fakültede
ö¤rendikleri ile uygulama okulun-
da karfl›laflt›klar› birbiriyle
örtüflmektedir.
7. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul
Deneyimi II” dersini almalar›,
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi
için kendilerine kolayl›k
sa¤lamaktad›r.
8. “Okul Deneyimi II” dersinin
fakülte aç›s›ndan amaca uygun
yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 
9. “Okul Deneyimi II” dersinin
uygulama okulu aç›s›ndan amaca
uygun yürütüldü¤ü kanaatindey-
im. 
10. “Okul Deneyimi II” dersini
alan ö¤retmen adaylar›n›n mesleki
deneyim kazand›klar›
kanaatindeyim.
11. “Okul Deneyimi II” dersini
isteyerek yürütüyorum.
12. “Okul deneyimi II” dersinin
saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen
adaylar›na alan e¤itimine yönelik
daha fazla katk› sa¤layaca¤›
kanaatindeyim.
Uygulama Ö¤retmeni Görüflleri
1. “Okul Deneyimi II”  dersi,
ö¤retmenlik mesle¤ini tan›mada
yararl› bir derstir.
2. “Okul Deneyimi II”  dersinde,
ö¤retim eleman› bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
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3. “Okul Deneyimi II”  dersinde,
uygulama ö¤retmeni bafl›na düflen
ö¤renci say›s›n› uygun buluyo-
rum.
4. “Okul Deneyimi II” dersi,
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sine haz›rlay›c› nitelikte
yürütülmektedir.
5. “Okul Deneyimi II” dersi
aç›s›ndan, fakülte ve uygulama
okulu koordinasyonu yeterlidir.
6. “Okul Deneyimi II” dersinde,
ö¤retmen adaylar›n›n fakültede
ö¤rendikleri ile uygulama okulun-
da karfl›laflt›klar› birbiriyle
örtüflmektedir.
7. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul
Deneyimi II” dersini almalar›,
“Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi
için kendilerine kolayl›k
sa¤lamaktad›r.
8. “Okul Deneyimi II” dersinin
fakülte aç›s›ndan amaca uygun
yürütüldü¤ü kanaatindeyim. 
9. “Okul Deneyimi II” dersinin
uygulama okulu aç›s›ndan amaca
uygun yürütüldü¤ü kanaatindey-
im. 
10. “Okul Deneyimi II” dersini
alan ö¤retmen adaylar›n›n mesleki
deneyim kazand›klar›
kanaatindeyim.
11. “Okul Deneyimi II” dersini
isteyerek yürütüyorum.
12. “Okul deneyimi II” dersinin
saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤retmen
adaylar›na alan e¤itimine yönelik
daha fazla katk› sa¤layaca¤›
kanaatindeyim.
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EEkk  33::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn
““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””  DDeerrssiinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerriinniinn  DDaa¤¤››ll››mm››

TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessiinnddee  UUyygguullaannaann OOkkuull DDeenneeyyiimmii  vvee  ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  ...... u
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ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersi, ö¤retmenlik mesle¤ini tan›-
mada yararl› bir derstir.
2. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersinde, ö¤retim eleman› bafl›na
düflen ö¤renci say›s›n› uygun bu-
luyorum.
3.  “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersinde, uygulama ö¤retmeni ba-
fl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun
buluyorum
4. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
si aç›s›ndan, fakülte ve uygulama
okulu koordinasyonu yeterlidir.
5. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sinde, ö¤retmen adaylar›n›n fakül-
tede ö¤rendikleri ile uygulama
okulunda karfl›laflt›klar› birbiriyle
örtüflmektedir.
6. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sinin fakülte aç›s›ndan amaca uy-
gun yürütüldü¤ü kanaatindeyim.
7. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sinin uygulama okulu aç›s›ndan
amaca uygun yürütüldü¤ü kana-
atindeyim.
8. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
derslerini alan ö¤retmen adaylar›-
n›n mesleki deneyim kazand›klar›
kanaatindeyim.
9. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
sini isteyerek yürütüyorum.
10. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
ders saatlerinin art›r›lmas›n›n ö¤-
retmen adaylar›na alan e¤itimine
yönelik daha fazla katk› sa¤laya-
ca¤› kanaatindeyim.
UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersi, ö¤retmenlik mesle¤ini tan›-
mada yararl› bir derstir.
2. “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersinde, ö¤retim eleman› bafl›na
düflen ö¤renci say›s›n› uygun bu-
luyorum.
3.  “Ö¤retmenlik Uygulamas›”
dersinde, uygulama ö¤retmeni ba-
fl›na düflen ö¤renci say›s›n› uygun
buluyorum
4. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” der-
si aç›s›ndan, fakülte ve uygulama
okulu koordinasyonu yeterlidir.
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EEkk  44::  AArraaflfltt››rrmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  vvee  UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn
““OOkkuull  DDeenneeyyiimmii””  vvee  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””  DDeerrsslleerriinnee  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirr--
mmeelleerriinniinn  DDaa¤¤››ll››mm››

u KKuurrbbaann ÜÜnnllüüöönneenn  //  YYaassiinn BBooyylluu

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 335599

55..  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””
ddeerrssiinnddee,,  öö¤¤rreettmmeenn  aaddaayyllaarr››nn››nn
ffaakküülltteeddee  öö¤¤rreennddiikklleerrii  iillee  uuyygguu--
llaammaa  ookkuulluunnddaa  kkaarrflfl››llaaflfltt››kkllaarr››
bbiirrbbiirriiyyllee  öörrttüüflflmmeekktteeddiirr..
66..  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””  ddeerr--
ssiinniinn  ffaakküüllttee  aaçç››ss››nnddaann  aammaaccaa  uuyy--
gguunn  yyüürrüüttüüllddüü¤¤üü  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..
77..  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””
ddeerrssiinniinn  uuyygguullaammaa  ookkuulluu
aaçç››ss››nnddaann  aammaaccaa  uuyygguunn
yyüürrüüttüüllddüü¤¤üü  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..
88..  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””
ddeerrsslleerriinnii  aallaann  öö¤¤rreettmmeenn  aaddaayy--
llaarr››nn››nn  mmeesslleekkii  ddeenneeyyiimm
kkaazzaanndd››kkllaarr››  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..
99..  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””
ddeerrssiinnii  iisstteeyyeerreekk  yyüürrüüttüüyyoorruumm..
1100..  ““ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk  UUyygguullaammaass››””
ddeerrss  ssaaaattlleerriinniinn  aarrtt››rr››llmmaass››nn››nn
öö¤¤rreettmmeenn  aaddaayyllaarr››nnaa  aallaann
ee¤¤iittiimmiinnee  yyöönneelliikk  ddaahhaa  ffaazzllaa
kkaattkk››  ssaa¤¤llaayyaaccaa¤¤››  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..
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ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Okul Deneyimi”  ve  “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” derslerinin ay-
n› okulda yürütülmesi, okul ortam›-
na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen aday-
lar›na faydal› olmaktad›r.
2. “Okul Deneyimi”  ve  “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” derslerinin
farkl› okullarda yürütülmesi, okul
ortam›na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen
adaylar›na faydal› olmaktad›r.
3. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul De-
neyimi” derslerini almalar›, “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” dersi için ken-
dilerine kolayl›k sa¤lamaktad›r.
UUyygguullaammaa  ÖÖ¤¤rreettmmeennii  GGöörrüüflfllleerrii
1. “Okul Deneyimi”  ve  “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” derslerinin ay-
n› okulda yürütülmesi, okul ortam›-
na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen aday-
lar›na faydal› olmaktad›r.
2. “Okul Deneyimi”  ve  “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” derslerinin
farkl› okullarda yürütülmesi, okul
ortam›na al›flma aç›s›ndan ö¤retmen
adaylar›na faydal› olmaktad›r.
3. Ö¤retmen adaylar›n›n “Okul De-
neyimi” derslerini almalar›, “Ö¤ret-
menlik Uygulamas›” dersi için ken-
dilerine kolayl›k sa¤lamaktad›r.
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AAbbssttrraacctt

One of the most important phases of teacher training is the field expe-
rience. The candidate teacher will acquire this experience most productively
through sharing what he / she learnt with students at application schools. The
candidates of vocational commerce and tourism course teachers are prepared to
gain the field experience through the courses of “school experience I”, “school
experience II” and “teaching experience”. Among these courses, “school expe-
rience I” is a course based solely upon  observation. “School experience II”, “
teaching experience” are not only based on observation but also in this courses
candidate teachers are actively involved in the teaching process together with
the class teacher. This study reveals the opinions of lecturers at Faculty of
Tourism and Commerce and class teachers at High Schools conducting the cour-
ses “school experience I”, “school experience II” and “teaching experience”. 

KKeeyy  WWoorrddss::  education, candidate teachers, school experience, teaching
experience
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