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ÖZET 
 

Bu araştırmada, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde yapılandırılmasının eğitimin 
niteliğini artırması ve öğretmenlerin statüsünü iyileştirmesi açısından; müfettiş, öğretmen ve okul 
yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
Araştırma, karma modelde yürütülmüştür. Araştırmanın evreni 17.278 kişiden oluşmaktadır. Nicel 
örneklem 915 ve nitel örneklem 30 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen nicel veriler, 
SPSS programında çözümlenmiştir. Katılımcıların görüşleri arasında fark olup olmadığı; tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA), t testi, Dunnet C ve LSD testi ile kontrol edilmiştir. Görüşmeden elde 
edilen nitel veriler betimsel analizle çözümlenmiştir.  
Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcılar, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları 
biçiminde yapılandırılmasının eğitimin niteliğine olumlu etkileri olacağına az düzeyde 
katılmaktadırlar. Yapılanma, öğretmenlerin statüsünü az ama olumlu etkileyecektir. Kariyer 
basamaklarında yükselme ölçütlerinden “Eğitim” ve “Etkinlikler” başlığı altında yer alan ölçütler 
daha çok kabul görürken  “KBYS” ve “Sicil Notu” kabul görmemiştir. Öğretmenlik kariyer 
basamakları yapılanmasında çok sayıda eksiklik ve aksaklık görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Kariyer Basamakları, Öğretmenlik Mesleği, Eğitimin Niteliği, 
Öğretmenlerin Niteliği, Öğretmenlerin Statüsü. 
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ABSTRACT 
 

In this study, it is aimed to evaluate the structuring of Teaching Profession In the Shape of Career 
Stages in terms of enhancing the quality of education and improving the status of the teachers in the 
direction of the view of inspectors, teacher and school managers.  
The Study, was carried out in mixed model. The population of the study consists of 17.278 people. 
Quantitative sample, 915 and qualitative sample consists of 30 participators. The quantitative data 
obtained from the study were solved through SPSS program. Whether or not there is any difference 
among the views of the participators was checked via one way variance analysis (ANOVA), t-test, 
Dunnet C, and LSD test.  The qualitative data obtained from the interviews were solved by means of 
descriptive analysis. 
In study were reached those conclusions: The positive effects of structuring The Teaching Profession 
in Career Stages on the quality of education in lower level. Structuring will affect the status of the 
teachers positively. The criteria based on going up The Career Stages were accepted in medium 
levels. The suggestions towards The Teaching Career Stages were accepted in medium level. From 
the criteria about going up The Career Stages, while the criteria taking place under the heading 
“Education” and “Activities” were largely accepted, “KBYS” and “The Mark of Employment 
Record” were not adopted. In The Teaching Profession in Career Stages, it has been seen that there 
were a lot of imperfectness and incompleteness.  
 
Key Words: The teaching career stages, teaching profession, quality of education, quality of 
teachers, status of teachers. 
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GİRİŞ 
 

Ülkeler arasında büyük bir rekabetin yaşandığı 21. yüzyılda, bilgiye 
ulaşmak ve ona hâkim olmak, en önemli amaç haline gelmiştir. Bu amaca 
ulaşmak isteyen toplumların, kendisini oluşturan bireylerin eğitimine büyük 
önem verdiği görülmektedir.  

 
Eğitim, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihten itibaren Türkiye’nin 

de en önemli meselelerinden biri olmuştur. Eğitimde yenileşme adı altında 
değişik şekillerde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların tek amacının ülkenin 
eğitim kalitesini yükseltmek olduğu söylenebilir. Fakat Türkiye’de eğitimin 
niteliğini olumsuz etkileyen hâlâ pek çok sorun vardır. Bu sorunlar, ülkenin 
eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu özetler niteliktedir. Kuşkusuz, bu 
sorunların çözümü eğitimin niteliğini artıracaktır.  

 
Eğitim sisteminin en stratejik öğesi olan öğretmendir. Öğretmenin 

öğrenme-öğretme sürecinde verimli olabilmesi için eğitim hizmetini sunmaya 
her yönden hazır olması gerekmektedir. Öğretmenin moralli ve istekli olması, 
eğitimde verimliliğin ve kalitenin sağlanmasına katkıda bulunacaktır (Karaköse, 
2005). 

 
Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin çok sayıda sorunu vardır. Bu 

sorunlar kısaca; ekonomik sıkıntı, statü düşüklüğü, hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimin yetersizliği, çalışma şartlarının zorluğu ve mesleğin terfi imkânlarının 
az olması olarak sayılabilir. Bu sorunlar çok uzun zamandır devam etmektedir. 
“Eğitim tarihimize baktığımızda en çarpıcı bir özellik olarak öğretmen 
sorunlarının çözülmeden sürüp gittiğini görüyoruz” (Akyüz, 1999, s.257). 
Cumhuriyetin başlangıcından beri öğretmenlerin sorunları, ülke gündemini her 
dönemde meşgul etmiştir. Hacıoğlu ve Alkan’a (1997, s.35) göre öğretmenlerle 
ilgili sorunlar şunlardır: 

 

 “ 1. Mesleki örgütlenme yetersizliği, 
2. Yasal olanakların yetersizliği, 
3. Toplumun mesleğe verdiği değerin düşüklüğü, 
4. Toplumda gençler arasında mesleğe olan ilginin azalması, 
5. Mesleki seçim, yetiştirme, istihdam ve terfi olanakların yetersizliği, 
6. Çalışma koşullarının ağırlığı ve geçim güçlüğü, 
7. Rol ve yeterliklerin belirsizliği,  
8. Formasyon standartlarının belirlenmemiş olması.”  
 
Başaran’a (2000) göre bu sorunların çok büyük bir kısmının çözümü 

bakanlıktadır. Sorunların bir kısmı ise öğretmenlerin kendileri tarafından 
çözülebilecek türdendir.  

 
Öğretmenlerin sorunlarının çeşitlilik göstermesi ve kaynağının tek 

olmaması, çözümü güçleştirmektedir. Bundan dolayı sorunların tek tek ele alınıp 
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aynı zamanda bütün göz önünde tutularak bir an önce çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir.  

 
Türk eğitim sisteminde görülen sorunların giderilmesi için MEB’in 

yaptığı çalışmalardan biri de özelde öğretmenlerin niteliğinin, statüsünün ve 
ekonomik durumunun iyileştirilmesini, genelde ise eğitimin niteliğinin 
artırılmasını amaçlayan, öğretmenlik kariyer basamakları yapılanmasıdır.  

 
Bu düzenlemede amaç; eğitim sisteminin çağdaş bir yapıya 

kavuşturulması çabalarının yanında, öğretmenlerin nitelik ve statülerinin 
iyileştirilmesine özel önem verilmesi kaçınılmaz hale geldiği için öğretmenlerin 
kıdem, eğitim ve iş başarımları esas alınarak, mesleki ve kişisel gelişimlerinin 
sağlanması, niteliklerinin iyileştirilmesi, statülerinin yaptıkları görevin önem, 
güçlük ve sorumluluk derecesi çerçevesinde olması gereken seviyeye 
yükseltilmesidir (TBMM, 2004). Bu yapılanma ile öğretmenlikte “aday 
öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” olmak üzere dört kariyer 
basamağı oluşturulmuştur. 

 
Kariyer basamakları ile öğretmenlik mesleğine dinamizm 

kazandırılması amaçlanmış ve öğretmenler için bilgide ve iş başarımında 
yarışmayı ön plana çıkaracak bir teşvik sistemi kurulması gereği duyulmuştur. 
Böylece öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine imkân ve fırsat sağlanmış 
olacaktır (TBMM, 2004). 

  
Ayrıca bu yapılanma ile kariyer basamaklarında yükselen öğretmenlere 

aldıkları unvana göre ücret verilmektedir (2007 yılında uzman öğretmenlere 
yaklaşık 80 YTL, başöğretmenlere 180 YTL). Böylece öğretmenlerin ekonomik 
durumunun kısmen de olsa, iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

 
Kariyer basamaklarında yükselme başvurusunda uzman öğretmenlik 

için aday öğretmenlikten sonra 7 yıl öğretmen olarak, başöğretmenlikte ise 6 yıl 
uzman öğretmen olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Alanında veya eğitim 
bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan 7 yıl öğretmen olarak 
çalışanlar ise doğrudan başöğretmenliğe başvurabilmektedirler.  

 
Öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarının gündeme gelmesinden 

sonra, değişik kesimlerden farklı tepki ve görüşler ortaya çıkmıştır. “Kariyer 
basamakları biçiminde bir yapılanmaya gerek yoktu, öğretmenler zaten 
alanlarında uzmandırlar, bu yapılanma öğretmenlerin arasını açacaktır, sınav 
maratonuna öğretmenler de katılacaktır, unvan almada esas alınan ölçütler uygun 
değildir, bu uygulama kimseye sorulmadan yapılmıştır, adam kayırmaya yol 
açabilir” bu eleştirilerden bazılarıdır (CHP, 2006; DYP, 2006; Eğitim-Sen, 2004; 
Gümüşeli, 2006; Kocakaya, 2006; Türk Eğitim-Sen, 2005). 

 
Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde 

yapılandırılmasına ilişkin eleştirilerin pek çoğu, yapılanmanın eğitimin niteliğini 
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olumsuz etkileyeceği yönünde olmuştur. Fakat MEB, bu yapılanma ile 
öğretmenlik mesleğinin niteliğini ve statüsünü artırmayı ve dolayısıyla eğitimin 
niteliğini yükseltmeyi amaçlanmıştır. Bu nedenle, yeni yapılanmanın, bütün 
yönleriyle değerlendirilmesi ve uygulamada görülen eksik ve aksaklıklarla ilgili 
önerilerin, bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya konulması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Araştırmada bu uygulamadan doğrudan etkilenen gruplar olan 
öğretmen ve okul yöneticilerinin ve bu grupları en yakından gözlemleyebilecek 
müfettişlerin gerçek bakış açılarının ne olduğunun ortaya koyulması da 
amaçlanmıştır. Bu tür çalışmaların, MEB’e bu yapılanmadaki sonraki 
düzenlemelerde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

 
Problem  

 
Eğitimde niteliğin artırılması ve öğretmen statülerinin iyileştirilmesi 

açısından, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde 
yapılandırılmasını müfettiş, öğretmen ve okul yöneticileri nasıl 
değerlendirmektedirler? 

 
Amaç  

 
Bu araştırmada öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde 

yapılandırılmasının müfettiş, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri 
doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde 
aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 

 
1. Kariyer basamakları yapılanmasının eğitimin niteliğine etkilerine 

ilişkin müfettiş, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri nelerdir?  
2. Kariyer basamakları yapılanmasının öğretmenlerin statüsüne 

etkilerine ilişkin müfettiş, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri nelerdir?  
3. Kariyer basamakları biçiminde yapılanmasında esas alınan ölçütlere 

ilişkin müfettiş, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri nelerdir?  
4. Kariyer basamaklarına yönelik önerilere ilişkin müfettiş, öğretmen ve 

okul yöneticilerinin görüşleri nelerdir?  
5. Kariyer basamakları yapılanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklara 

ilişkin müfettiş, öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri nelerdir? 
 

YÖNTEM 
 

Araştırmanın Modeli  
 
Nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu 

araştırma, karma modelde desenlenmiştir. Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte 
kullanılması, uzun süredir tartışılan bir konudur. Çünkü iki yöntemin temelleri 
birbirinden farklılık göstermektedir. Fakat araştırmanın amacına uygun ise 
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nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılabilir (Creswell, 2003; Ekiz, 
2003; Wiersma ve Jurs, 2005).  

 
Evren ve Örneklem 

 
Araştırmanın evreni, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, Konya ilinde, 

özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri ile 
ilköğretim müfettişlerinin toplamı olan 17.278 kişiden oluşmaktadır. Bu 
araştırma, iki ayrı boyutta (nitel ve nicel) yapıldığından, her boyut için ayrı 
örneklem grubu oluşturulmuştur. Nitel örneklem 30 kişiden, nicel örneklem ise 
915 kişiden oluşmuştur. 

 
Veri Toplama Araçları  

 
Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve 

görüşme formlarından yararlanılarak toplanmıştır.  
 

Veri Toplama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği 
 
Nitel veri toplama aracının ön uygulamasından elde edilen veriler, 

“SPSS 15.0” paket programı yardımıyla, faktör analizi ve güvenirlik testleri 
yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik kat sayısı ön uygulamada “.95” ve iki yarı 
güvenirlik testi “.95” ve “.87” olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçme aracının 
geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. 

 
Verilerin toplanması 

 
Anket formu okullara araştırmacı tarafından dağıtılmıştır. Ses kayıt 

cihazında yer alan görüşmeler bütün görüşmeler bittikten sonra yazıya 
geçirilmiştir. Ses kaydı yaptırmak istemeyen iki katılımcının görüşleri ise 
doğrudan yazılı olarak alınmıştır. 

 
Verilerin Analizi 

 
Nicel veriler, SPSS 15.0 istatistik paket programı yardımıyla 

çözümlenmiştir. SPSS istatistik programı yardımıyla verilerin çözümlenmesinde 
frekans (N), aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (s) gibi istatistikî ölçüm 
araçları kullanılmıştır.  

 
Nitel verilerin analizinde, araştırmanın kavramsal yapısı önceden açık 

bir şekilde belirlenebildiği için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 
 

Kariyer basamakları yapılanmasının eğitimin niteliğine etkileri  
 

Tablo-1. Kariyer Basamaklarının Eğitimin Niteliğine Etkilerine İlişkin Bulgular 
No  MADDELER N X  s 

M7 Öğretmenleri meslekleriyle ilgili yayınları takip etmeye teşvik eder. 915 2.47 1.23 
M8 Öğretmenleri bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik eder. 915 2.34 1.22 
M9 Öğretmenleri ders dışı faaliyetler düzenlemeye teşvik eder. 915 2.58 1.27 
M10 Öğretmenleri ders dışı faaliyetlere katılmaya teşvik eder. 915 2.70 1.29 
M11 Öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyetlerine daha çok katılmaya 

teşvik eder. 915 3.26 1.35 

M12 Öğretmenleri lisansüstü eğitim almaya teşvik eder. 915 2.69 1.29 
M13 Öğretmenler arasında kendini geliştirme açısından, rekabete yol 

açar. 915 2.72 1.37 

M14 Öğretmenler arasındaki mesleki yardımlaşmayı artırır. 915 2.16 1.21 
M15 Öğretmenlerin öğrencilerle iletişimlerini geliştirir. 915 2.32 1.28 
M16 Öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki mesleki iletişimi geliştirir. 915 2.35 1.27 
M17 Öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını artırır. 915 2.63 1.34 
M18 Öğretmenlerin iş doyum düzeylerini olumlu yönde etkiler. 915 2.55 1.29 
M19 Öğretmenlerin mesleklerine bağlılıklarını artırır. 915 2.41 1.30 
M20 Öğretmenleri kendi yeterliklerini artırmaya teşvik eder. 915 2.78 1.33 
M21 Üniversiteye girişte, öğretmenliğin daha donanımlı adaylarca tercih 

edilmesine sebep olur. 915 2.40 1.30 

M22 Ülkenin eğitim kalitesinde artışa sebep olacaktır. 915 2.45 1.34 
M23 Kariyer basamakları biçiminde yapılanmanın, öğrencilerin 

akademik başarıları üzerinde olumlu etkisi olacaktır. 915 2.30 1.25 

M24 Kariyer basamakları biçiminde yapılanmanın, öğrencilerin sosyal 
ve kültürel gelişimleri üzerinde olumlu etkisi olacaktır. 915 2.32 1.23 

M25 Okul yöneticilerinin, öğretmenlere sicil notu verirken, daha bilimsel 
ölçütler kullanmalarını sağlar. 915 2.35 1.28 

M54 Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde 
yapılandırılmasına, 915 2.46 1.47 

TOPLAM  915 2.51 1.00 

 
Nicel verilerin yer aldığı Tablo-1’de en yüksek ortalamanın “ X =3.26” 

ile (M11) “Öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyetlerine daha çok katılmaya 
teşvik eder.” maddesinde olduğu görülmektedir. Bu maddeye katılma derecesi 
ise “Orta” düzeyde olmuştur. Aytaç (2000) hizmet içi eğitime katılan personele 
mesleğinde basamak ilerlemesi ödülü getirilmesinin, öğretmenleri bu faaliyetlere 
katılmaya teşvik edebileceğine dikkat çekilmiştir. MEB EARGED (1995) 
tarafından yapılan araştırmada ise katılımcıların % 82’si hizmet içi eğitime 
katılanlara “uzman öğretmen unvanlı terfi” ödülünün verilmesinden yana görüş 
belirtmişlerdir. Kocakaya (2006) tarafından yapılan araştırmada yer alan 
“Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi, okullarda hizmet içi 
eğitime katılımı artırır” önermesine “ X =2.67” ortalama ile katıldıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tüm grupların ortalaması ise “ X =2,51” ile “Az” düzeyde çıkmıştır. 
Burada tüm grupların öğretmenliğin kariyer basamakları biçiminde 
yapılandırılmasının, eğitimin niteliğini artıracağına yönelik kanılarının çok 
düşük düzeyde olduğu görülmektedir.  

 
Nitel verilerde,  katılımcılardan kariyer basamakları yapılanmasına 

yönelik hem olumlu ve hem olumsuz görüşleri olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcılar genel olarak yapılanmanın eğitimin ve öğretmenlerin niteliğini 
artırıcı etkilerinin olduğunu, yapılanmanın büyük bir boşluğu doldurduğunu 
belirtmişlerdir. Bu yapılanmanın etkileri için ise en çok öğretmenlerin hizmet içi 
eğitim faaliyetlerine ilgisinin arttığı yönünde görüşler öne çıkmıştır. Olumsuz 
etkilerin ise öğretmenler arasında huzursuzluk şeklinde görüleceği belirtilmiştir. 

 
Örneklem içinde yer alan bir müdür yardımcısı kariyer basamakları 

yapılanmasının eğitime nasıl yansıdığını şöyle ifade etmiştir:  
 
— İnsan bildiği kadar öğretir. Bu basamaklarda bir yere ulaşmak için de 
mutlaka öğretmenin hazırlık yapması gerekir. Bunun için bilgiye 
ulaşması gerekir. Ve bu öğretmenin kapasitesini artırır ve artan bu 
kapasite eğitim ve öğretime yansır.  
 
Bu yapılanmanın eğitimin ve öğretmenlerin niteliğine herhangi bir 

etkisinin olmayacağı görüşünde olan katılımcılar da vardır. Böyle düşünen bir 
uzman öğretmenin görüşü ise şöyledir: 

 
— Öğretmenlik kariyer basamakları bence uygulandığı şekilde eğitimin 
niteliğini hiç etkilemez. Yani olumlu yönde etkileyeceğini 
düşünmüyorum. Çünkü öğretmenler branşında yeterlikleri ölçüleceği 
yerde diğer hususlarda seviyeleri ölçülmektedir.  
 
Bazı katılımcılar ise bu yapılanmanın amacının tersine eğitimin 

niteliğini olumsuz etkileyeceği görüşünde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu 
görüşte olan bir müfettiş düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 

 
— Düşünülen olumlu etkiler. Fakat şu haliyle olumlu etkilediğini 
söyleyemeyiz. Çünkü öğretmenler arasında bir hizipleşme, bir 
kıskançlık, bu belki başarıyı olumsuz da etkileyebilir veya etkilediği 
kurumlar var.  
 
Nicel ve nitel veriler birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların genel 

olarak kariyer basamakları yapılanmasının eğitimin niteliğini artırırcı etkilerinin 
olduğu, ancak bu etkinin az düzeyde gerçekleşeceği kanısında oldukları 
söylenebilir.  Katılımcıların yapılanmanın olumsuz etkilerinin de az olacağı 
kanısında oldukları söylenebilir. 
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Kariyer basamakları yapılanmasının öğretmenlerin statüsüne etkileri 
 

Tablo- 6. Kariyer Basamakları Yapılanmasının Öğretmenlerin Statüsüne Etkilerine İlişkin Bulgular 
No MADDELER N X   s 

M29 Müfettişlerin yanında, statüsü artar. 915 2.36 1.29 
M30 MEB taşra teşkilatları görevlilerinin yanında, statüsü 

artar. 915 2.33 1.25 

M31 Okul yöneticilerinin bakış açısından, statüsü artar. 915 2.31 1.25 
M32 Toplum içinde statüsü artar. 915 2.45 1.33 
M33 Velilerin bakış açısından, statüsü artar. 915 2.80 1.33 
M34 Diğer meslekler arasındaki statüsü artar. 915 2.20 1.24 
M35 Meslektaşları arasındaki, statüsü artar. 915 2.18 1.26 
M36 Öğrencilerin yanında statüsü artar. 915 2.33 1.29 

TOPLAM 915 2.37 1.06  
 
Nicel verilerin yer aldığı Tablo-6’da en yüksek ortalamanın “ X =2,80” 

ile (M33) “Velilerin bakış açısından, statüsü artar.” maddesinde olduğu 
görülmektedir. Bu maddeye katılma derecesi ise “Orta” düzeyde olmuştur. 
Katılımcılar, öğretmenlerin kariyer basamaklarındaki unvanlarına veliler 
tarafından dikkat edileceğini düşündükleri için bu görüşe en çok katılım 
göstermiş olabilirler. Literatürde de velilerin kariyer basmaklarında yükselecek 
öğretmenlere çocuklarını okutmak isteyecekleri görüşünün sık sık dile getirildiği 
görülmüştür (DYP, 2006; Işık 2006; İnce, 2006; Türk Eğitim-Sen, 2005).  

 
Tüm grupların ortalamasının ise “ X =2,37” ile katılımın “Az” 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Buradan da öğretmen, müfettiş ve okul 
yöneticilerinin, öğretmenliğin kariyer basamakları biçiminde 
yapılandırılmasının, kariyer basamaklarında yükselmiş öğretmenlerin statüsünün 
iyileştirilmesine etkisine katılma düzeylerinin düşük olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, öğretmenlik mesleğinin statüsünün zaten düşük olarak 
algılanmasından kaynaklanabilir. Önceki yıllarda yapılan araştırmalarda da 
öğretmelik mesleğinin statüsünün öğretmenler tarafından düşük olarak 
algılandığı görülmektedir (Özpolat, 2002; Tezcan, 1997). 

 
Nitel veriler incelendiğinde, katılımcıların kariyer yapılanmanın 

öğretmenlerin statüsüne genelde olumlu az da olsa olumsuz bazı etkileri olacağı 
kanısında oldukları söylenebilir. Görüşmelerde, öğretmenlik kariyer basamakları 
yapılanmasının öğretmenlerin statülerini artıracağı görüşünün daha çok dile 
getirildiği görülmektedir. Bazı katılımcılar ise bu yapılanmanın öğretmenlerin 
statüsünü hiçbir şekilde etkilemeyeceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Ancak 
katılımcıların sadece birkaçı bu yapılanmanın öğretmenlerin statüsünü olumsuz 
etkileyeceği yönünde görüş bildirmiştir. Bu durum bu yapılanmadan beklediği 
hedeflerden birine az da olsa yaklaşıldığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

 
Kariyer basamakları yapılanmasının öğretmenlerin statüsünü 

artıracağını düşünen bir müdürün görüşü ise aşağıdaki gibidir: 
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— Öğretmenin değeri artar. Bu yapılanmayla yani en azından 
öğretmenler kendilerine biraz daha çeki düzen verir... Unvan alan 
öğretmenin statüsü biraz daha artar. Başöğretmenlik kolay bir şey değil, 
dolayısıyla okul içinde öğretmen ve öğrenciler arasında göreceği saygı 
ve hürmet değişir tabi.  

 
Kariyer basamakları yapılanmasının öğretmen statüsüne etkisinin 

olumsuz olacağı yönünde düşünen bir öğretmenin görüşü aşağıdaki gibidir: 
 
— Öğretmenlik mesleğinin statüsüne etkisi olumsuzdur bence. 
Arkadaşlar arasında idarecilerin öğretmenlere bakışı açısından pek hoş 
olmayabilir... Ayrımcılığı getirir.  
 
Nicel ve nitel veriler birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların genel 

olarak bu yapılanmanın öğretmenlerin statüsünü az da olsa olumlu etkileyeceğini 
düşündükleri söylenebilir. 

 
Kariyer basamakları biçiminde yapılanmasında esas alınan ölçütler 

 
Tablo-11. Kariyer Basamaklarında Yükselmede Esas Alınan Ölçütler Boyutuna İlişkin Bulgular 

No MADDELER N X  s 
M37 “Sicil Notu”nun, ölçütlerden biri olmasına, 915 2.65 1.36 
M38  “Etkinlikler”in, ölçütlerden biri olmasına, 915 2.86 1.32 
M39 “KBYS”nin, ölçütlerden biri olmasına,  915 2.65 1.32 
M40 “Eğitim”in ölçütlerden biri olmasına, 915 3.02 1.34 
M41 “Kıdem”in, ölçütlerden biri olmasına, 915 2.95 1.37 
M42  “KBYS”nin ağırlığının % 50 olmasına,  915 2.57 1.27 
M43  “Eğitim”in ağırlığının % 20 olmasına,  915 2.59 1.23 
M44  “Kıdem”in ağırlığının % 10 olmasına,  915 2.48 1.28 
M45  “Etkinlikler”in ağırlığının % 10 olmasına,  915 2.49 1.24 
M46  “Sicil Notu”nun ağırlığının % 10 olmasına,  915 2.55 1.26 
M48 Başöğretmenlik için en az “6 yıl” uzman öğretmen 

olarak çalışmış olma şartının aranmasına,  915 2.77  1.45 

M49 Uzman öğretmenlik, için en az “7 yıl”  öğretmen 
olarak çalışmış olma şartının aranmasına, 915 2.80  1.45 

TOPLAM 915 2.69 .88  
 
Nicel verilerin yer aldığı Tablo-11’de en yüksek ortalamanın “ X =3,02” 

ile (M40) “Eğitim”in ölçütlerden biri olması” maddesinde olduğu 
görülmektedir. Bu maddeye katılma derecesi ise “Orta” düzeyde olmuştur. Bu 
sonuç, katılımcıların kariyer basamaklarında yükselmede esas alınan ölçütler 
içinde en çok “Eğitim”in ölçüt olmasını benimsediklerini göstermektedir. 
Katılımcıların eğitimci oldukları göz önüne alındığında, “Eğitim”in ölçüt olarak 
alınmasının niçin diğerlerinden daha yüksek katılım ortalamasına sahip olduğu 
daha da kolay anlaşılabilir. 

 
Tüm grupların ortalamasının ise “ X =2,69” ile “Orta” düzeyde olduğu 

görülmektedir. Buradan da öğretmen, müfettiş ve okul yöneticilerinin, kariyer 
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basamaklarında yükselmede esas alınan ölçütlere katılmada kararsızlık 
yaşadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 
Nitel veriler incelendiğinde, kariyer basamaklarında esas alınan ölçütler 

hakkında katılımcılar genel olarak etkinlikler ve eğitim hakkında olumlu, KBYS 
ve sicil notu hakkında ise olumsuz görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar kıdemin 
hem ölçüt olarak alınması hem de alınmaması hakkındaki görüş bildirmişlerdir. 
Kariyer basamaklarında yükselme başvurusunda aranan kıdem şartı konusunda 
ise kaldırılması gerektiğini savunan katılımcıların yanı sıra kıdem şartının 
olması gerektiği görüşünü de dile getirenler de olmuştur.  

 
Eğitim ölçütünün kariyer basamaklarında yükselmede göz önüne 

alınmasını doğru bulduğunu belirten bir uzman öğretmen görüşünü şöyle ifade 
etmiştir:  

 
— Eğitim ölçütünün gerçekten olması gerekli. Yüksek lisans da doktora 
da öğretmenini kendi başarısı ile ilgili ve bunun mutlaka bir karşılığı 
olmalı ki insanları teşvik etsin... Hizmet içine giden kendine mutlaka bir 
şeyler katacaktır ve amaç öğretmeni geliştirmekse bu en güzel 
geliştirmedir. 
 
Etkinlikler ölçütünün kariyer basamaklarında yükselmede göz önüne 

alınmasına katıldığını belirten bir başöğretmen görüşünü şöyle ifade etmiştir:  
 
— Bu tür etkinliklerin ölçüt alınması gerektiğini düşünüyorum... 
Uzmanlık, başöğretmenlik çıkalı arkadaşların öğrencilere karşı bu tür 
etkinlikleri arttı. Meselâ, sosyal kulüplerde öğrencileri çalıştırıyorlar, 
okul müdürü onlara belge veriyor bu da kullanılıyor. Böyle bir 
ödüllendirme olmadan önce öğretmen yapmıyordu. Mesela okul 
gazeteleri çıkarılıyor. Önce ise öğretmenlere yazı yazdıramıyorduk. 
Ama şimdi yazmış olduğu makalenin etkisi var.  
 
Sicil notu ölçütünün kariyer basamaklarında yükselmede göz önüne 

alınmasına karşı olduğunu belirten bir müfettiş ise görüşünü şöyle ifade etmiştir:  
 
— Sicil notu objektif kriterlere göre verilmiyor. Öğretmene müdür 
tarafından verilen sicil notu öğretmenin mesleki yeterliklerinden ziyade 
öğretmenin kişiliği ile ilgili. Bu yüzden ölçüt alınmamalı.  
 
KBYS ölçütünün kariyer basamaklarında yükselmede göz önüne 

alınmasını karşı olduğunu belirten bir başöğretmen ise görüşünü şöyle ifade 
etmiştir:  

 
— Sınavda alan bilgisi yok. Alan bilgisi olsa biz bu arkadaşlar uzman, 
alanında uzman diyebiliriz. Ama olmayan arkadaşlar diyor ki bunlar 
uzman ama neyin uzmanı. Bu alan bilgisi ile değil ki, senin çocuğuna 
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yönetmelikleri öğretmeyecek bu öğretmen diyor… Bu öğretmen senin 
çocuğuna Türkçe öğretmeyecek ki, bu öğretmen matematik öğretecek.  
 
Kıdem ölçütünün kariyer basamaklarında yükselmede göz önüne 

alınmasına karşı olduğunu belirten bir müfettiş ise görüşünü şöyle ifade etmiştir:  
 
— Liyakat önemli. Bakıyorsunuz yeni mezun öğretmen, 30 yıllık 
öğretmenden daha başarılı. Burada başarı durumu, sınıftaki, 
öğrencideki, bunlar etkilemesi gerekir bir yönden... Kıdemlidir 
öğretmen, ama herhangi bir şeyi yoktur. 
 
Kıdem ölçütünün kariyer basamaklarında yükselmede göz önüne 

alınmasına katılan öğretmen görüşünü şöyle ifade etmiştir:  
 
— Kıdemde ölçüt olabilir. Bir yıllık bir öğretmenle beş yıllık bir 
öğretmenin tecrübesi bir olmuyor. Öğretmen en azından kendi 
bilgilerini öğrenciye veremese de öğrencileri tanıma konusunda epey 
yol kat etmiştir. 
 
Nicel ve nitel veriler birlikte değerlendirildiğinde, ölçütlerden “Eğitim” 

ve “Etkinlikler” başlığı altında yer alan ölçütlerin katılımcılarca daha çok kabul 
gördüğü, “KBYS” ve “Sicil Notu” ölçütlerinin ise yeterince kabul görmediği 
söylenebilir. “Kıdem” ölçütü hakkında ise katılımcıların bir kısmı olumlu, bir 
kısmı ise olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bu ölçüt hakkında genel olarak 
kararsızlık yaşandığı söylenebilir. 

 
Kariyer basamaklarına yönelik öneriler 

 
Tablo-16. Kariyer Basamaklarına Yönelik Önerilere İlişkin Bulgular 

No MADDELER N X  S 

M55 Başöğretmen ve uzman öğretmen sayısının kontenjan 
ile sınırlandırılması, kaldırılmalıdır. 915 3.63 1.53 

M56 Kariyer basamaklarında yükselen öğretmenlerin yetki 
ve sorumlulukları da, artırılmalıdır. 915 3.07 1.47 

M57 Tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler de 
“KBYS”den muaf tutulmalıdır. 915 2.21 1.41 

M58 “Kıdem”in ağırlığı, artırılmalıdır. 915 2.99 1.49 
M59  “Etkinlikler”in ağırlığı, artırılmalıdır. 915 2.93 1.35 
M60  “Sicil Notu”nun ağırlığı, artırılmalıdır. 915 2.84 1.39 
M62 Ölçütlerinden “Eğitim”in ağırlığı, artırılmalıdır. 915 3.29 1.32 
M65 Kariyer basamaklarında yükselmede öğretmen 

performansı da dikkate alınmalıdır. 915 3.93 1.25 

M66 “KBYS”de her branşa kendi alanından da sorular 
sorulmalıdır. 915 4.27 1.18 

TOPLAM 915 3.24 .80  
 
Nicel verilerin yer aldığı Tablo-16’da en yüksek ortalamanın “ X =4,27” 

ile (M66) “KBYS”de her branşa kendi alanından da sorular sorulmalıdır.” 
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maddesinde olduğu görülmektedir. Bu maddeye katılma derecesi ise “Tamamen” 
düzeyde olmuştur. Ayrıca bu madde, bütün ölçek içinde en yüksek katılım 
düzeyi gösterilen madde olması bakımından da dikkat çekicidir. “KBYS”de alan 
sorularının olmaması çeşitli kesimlerce büyük eleştiri konusu olmuştur. Hatta 
sınavın yapılması kadar branşlara göre soruların olmaması da eleştirilmiştir. 
Bunun sonucunda da sınav yapılacak ise mutlaka her branşın kendi alanından 
sorulardan sınava girmesi gerektiği öne sürülmüştür.  

 
Tüm grupların ortalamasının ise “ X =3,24” ile “Orta” düzeyde olduğu 

görülmektedir. Buradan da öğretmen, müfettiş ve okul yöneticilerinin, kariyer 
basamaklarına yönelik önerilerle ilişkin maddelere katılma düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 
Nitel veriler incelendiğinde,  bu yapılanmada olması gerektiği 

düşünülen pek çok değişik öneri dile getirilmiştir. En çok dile getirilen öneriler 
şunlardır: Her branşa kendi alanlarından sorular sorulmalıdır, Performans 
değerlendirme getirilmelidir, Uzman ve başöğretmenlerin sorumlulukları da 
olmalıdır, Müfettişlerin verdiği sicil notu da ölçüt olarak alınmalıdır, Kariyer 
basamaklarında unvan alanlara verilen maaş fark artırılmalıdır, Başöğretmen 
unvanı yerine başka bir isim bulunmalıdır. 

 
Görüşmeye katılanlardan pek çoğu performans değerlendirmenin 

kariyer basmaklarında yükselmede ölçüt olarak alınmasından yana görüş 
belirtmiştir. Bu konuda bir müfettişin görüşü şöyledir: 

 
— Performans değerlendirme getirilmeli. Mevcut denetim sistemi ile 
başarının objektif ölçülmesinde sınırlılıklar var. Siz o zaman kesinlikle 
performans değerlendirmeyi getireceksiniz.  
 
Unvan alan öğretmenlere verilen maaş farkının yetersiz olduğu ve 

artırılması gerektiği görüşü de görüşmelerde dile getirilen önerilerden biridir. Bu 
konuda bir müfettişin görüşü şöyledir: 

 
— Verilen ücret biraz daha arttırılırsa, öğretmen toplumun gözünde 
yücelecek ve öğretmenliğin içindeki bir üst basamağa çıkacaktır... 
Verilen unvana göre gelir seviyesi arttırılınca daha seçkin olacaktır. 
Yani öğrencisinin önünde pazarda pazarcılık yapmayacaktır. 
 
Bazı katılımcılar ise unvanların değiştirilmesi istemektedirler. Özellikle 

başöğretmen unvanının Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiş bir unvan olması 
dolayısıyla değiştirilmesi istenmektedir. Bu konuda bir öğretmenin görüşü 
şöyledir: 

 
— Uzman ve başöğretmenlik gibi unvanların eşitlik ilkesine aykırı 
olduğunu düşünüyorum. Başöğretmenlik, sadece Mustafa Kemal 
Atatürk’e verilen bir payedir.  
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Müfettişlerin verdiği sicil notunun da ölçüt olarak değerlendirilmeye 

alınması gerektiği, görüşmeye katılan bütün müfettişler tarafından önerilmiştir.  
 
— Bizim verdiğimiz müfettiş notunun kariyer basamaklarında hiçbir 
etkisi yok. Hâlbuki ben sınıfa girdiğimde öğretmenin çalışmalarını 
gözlemliyorum. Yaptığı çalışmaları değerlendiriyorum ve ona yüz 
üzerinden bir değerlendirme notu veriyorum. Gerekirse yetersizliği ile 
ilgili hizmet içi eğitim veriyorum.  
 
Nicel ve nitel veriler birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların 

KBYS’de alandan sorular sorulması önerisine ve öğretmenlerin sınıf içi 
performanslarının da ölçüt olarak değerlendirmeye alınması önerilerinin bütün 
katılımcılarca kabul gördüğü söylenebilir.  

 
Kariyer basamakları yapılanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar 

 
Katılımcılarca kariyer basamakları yapılanmasında görülen çok sayıda 

eksiklik ve aksaklık olduğu ifade edilmiştir.  
 

Yapılan iki KBYS’nin sonucunun uzun süre açıklanmaması ve iki 
sınavın sonucunun birlikte açıklanması da çok fazla eleştirilen konulardan biri 
olmuştur. Bu konuda bir öğretmenin görüşü şöyledir: 

 
— İlk defa yapılan KBYS sınavı sonucunun açıklanma süresi çok uzadı. 
O insanlarda bir şaibe yarattı. Giren arkadaşlarımın aklına öyle şeyler 
geldi…  Sınav sonucunun açıklanması geciktirildi. 
 
Sınavların üzerinden 1 yıldan fazla sürenin geçmesine rağmen hâlâ bir 

sınav yapılmaması da katılımılar tarafından kariyer basamakları uygulamasının 
aksayan yönlerinden biri olarak görülmektedir. Bu konuda bir başöğretmenin 
görüşü şöyledir: 

 
— Bu sınavın ardından tekrar başöğretmenlik sınavı açılacaktı. Aradan 
iki sene geçmesine rağmen yönetmelik adeta ortadan kayboldu. 
Dolayısıyla bakanlık tarafından sınav süresi ile ilgili sıkıntılar çok.  
 
Özellikle etkinliklerin puanlanması ve bazı etkinliklerin alınmaması 

konusu da katılımcıların tepkisini çekmiştir. Bu konuda bir müdürün görüşü 
şöyledir: 

 
— Başvuru sırasında çok aksaklıklar oldu… (İller arasında etkinliklerin 
kabulünden kaynaklanan) Bu da bazı haksızlıklara neden oldu. Onun 
için uygulamalar kesin ve net olmalı... Kaymakamlıktan aşağı 
görevlendirme olursa olmaz denildi bazı yerlerde. Sonra olur dendi, ben 



Öğretmenlik Kariyer Basamakları 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23, Sayfa 255-273, 2007 

269 

de işaretleyemedim. Ama diğer puanlarım yüksek olduğu için beni 
etkilemedi, ama bazı arkadaşlar etkilendi.  

 
Nitel verilerden anlaşıldığı üzere, katılımcıların kariyer basamaklarının 

da en sık rastlanan aksaklıklar kariyer basamaklarında yükselme ölçütlerinden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle “KBYS” başvurusunda ve sonuçların 
açıklanmasında pek çok sorun vardır. Ölçütlerden “Etkinlikler” başlığı altında 
yer alan faaliyet türlerinin belirlenmesinde ve kabulünde de bir çok aksaklık 
yaşanmıştır. Ayrıca lisans mezunu olmayanların ilk KBYS’ye alınmaması ve 
askerliğini öğretmen olarak yapanların bazılarının kıdem eksikliğinden KBYS’ye 
başvuramaması da pek çok katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 
 
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Tartışma  

 
Eğitimde niteliğin artırılması ve öğretmenlerin statüsünün ve niteliğinin 

artırılması amacıyla MEB tarafından 2006 yılında uygulamaya koyulan kariyer 
basamakları yapılanması, bu yapılanmanın kanunlaştığı 2004 yılından itibaren 
pek çok kesim tarafından eleştirilmiştir (CHP, 2006 DYP, 2006; Eğitim-Sen, 
2004; Gümüşeli, 2006; Kocakaya, 2006; Türk Eğitim-Sen, 2005). Ancak bu 
eleştirilerin Bakanlığın yaptığı pek çok yenilikte ortaya çıktığını göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. Hâlbuki yapılan bazı araştırmalarda öğretmenlikte 
kariyer basamakları benzeri bir yapılanmanın gerektiği sonucuna ulaşılmıştır 
(Eğitim Bir-Sen, 2004; Karaköse, 2005; Uçan, 2001). Tümkaya’nın (1996) 
yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin yükselme imkânlarının olmamasının 
mesleklerinin olumsuz yanlarından biri olarak nitelendirmişlerdir. Işıkhan (1996) 
da meslekte yükselme fırsatlarının olmamasının, çalışanlarda iş doyumsuzluğuna 
yol açacağını, yükselme imkânlarının sunulmasının ise iş doyumunu 
sağlayacağına dikkat çekmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere öğretmenlikte 
kariyer basamakları benzeri bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu da son zamanlarda 
ortaya koyulmuştur. Ancak bakanlığın yeterince ön hazırlık yapmadan ve 
özellikle öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bu yapılanma hakkındaki 
görüşlerinin alınmaması bu tepkileri büyük olmasına neden olduğu söylenebilir.  

 
Yapılan bu araştırmada kariyer basamakları yapılanmasına 

katılımcıların az düzeyde katıldıkları görülmüştür. Dağlı (2006) tarafından 
yapılan araştırmada ise öğretmenlerin kariyer basamakları yükselme sistemini, 
orta derecede benimsedikleri tespit edilmiştir. 

 
Genel olarak kariyer basamakları hakkında müfettiş, öğretmen ve okul 

yöneticilerinin görüşleri olumsuz yönde olmuştur. Kariyer basamakları 
uygulaması öncesi görüşleri alınmayan eğitim çalışanları (öğretmen ve okul 
yöneticileri) kendi yararları düşünülerek yapılan bu yapılanmaya tepkileri 
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oldukça olumsuz olmuştur. Bu durumun MEB tarafından yapılan uygulamalarda 
dikkate alınması gerekir.  

 
Sonuç  

 
1. Katılımcılar, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde 

yapılandırılmasının eğitimin niteliğini olumlu etkileyeceğine “Az” düzeyde 
katılmaktadırlar.   

 
2. Katılımcılar, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde 

yapılandırılmasının öğretmenlerin statüsünü az ama olumlu etkileyecektir.  
3. Katılımcılar, kariyer basamaklarında yükselmede esas alınan 

ölçütlere “Orta” düzeyde katılmaktadırlar. Kariyer basamaklarında yükselme 
ölçütlerinden “Eğitim” ve “Etkinlikler” başlığı altında yer alan ölçütler daha çok 
kabul görürken  “KBYS” ve “Sicil Notu” kabul görmemiştir.  

 
4. Katılımcılar, öğretmenlik kariyer basamaklarına yönelik önerilere 

“Orta” düzeyde katılmaktadırlar. En çok dile getirilen öneriler KBYS’de alan 
sorularının da yer alması ve sınıf içi öğretmen performansının ölçütlerden biri 
olmasıdır. 

 
5. Kariyer basamakları yapılanmasında çok sayıda eksiklik ve aksaklık 

görülmüştür. En çok eksiklik KBYS’ye başvuruda ve Etkinliklerin kabulünde 
yaşanmıştır. 

 
Öneriler 

 
1- Kariyer basamaklarında yükselerek unvan alanlara verilen ücret 

farkı artırılmalıdır.  
 

2- Kariyer basamaklarında yükselmede aranan kıdem şartı, uzman 
öğretmenlik için 5 yıl öğretmenlik, başöğretmenlik için 5 yıl uzman öğretmenlik 
şeklinde düzenlenmelidir.  
 

3- Kariyer basamaklarında yükselenlere verilen unvanlar süreli 
olmalıdır.  
 

4- Kariyer basamaklarında esas alınan ölçütlerin ağırlık oranı yeniden 
düzenlenmelidir. 
  

5- Kariyer basamaklarında yükselmede öğretmenin sınıf içi 
performansı göz önüne alınmalıdır.  
 

6- KBYS’de her branş için ayrı sorulara da yer verilmelidir. 
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7- Bu uygulama ile eğitim hizmetleri sunanların (eğitim 
fakültelerindeki akademisyenler dahil) görüş ve önerilerini içeren araştırmalar 
yapılmalıdır. 
 

8- Kariyer basamakları ile ilgili öğretmenlerde oluşan olumsuz 
tutumun nedenleri araştırılmalı ve bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.  
 

9- Bakanlık, bu tür uygulamalardan önce konu ile ilgili çalışanların 
görüş ve önerilerini almalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 

YAZAR NOTU 
 
Bu makale Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Yrd. Doç. 

Dr. Kemal Köksal danışmanlığında 2007 yılında tamamlanan “Eğitimde 
Niteliğin Artırılması ve Öğretmenlerin Statüsünün İyileştirilmesinde Kariyer 
Basamaklarının Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği)” isimli doktora tezinden 
yararlanarak hazırlanmıştır. 
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