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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKt
HtZMET ıç. EGtTtM ETKİNLtKLERI

Esed YAÖCI(*)

Giriş

Bir ulusun varlıklı,yannıiıdan emin ve her bakımdan müreffeh olması o ulusu
meydana getireninsanlarabaglıdır.Ulusalka1kınma,ulıısçagüçlü o]manıngerektirdiAi
görevleri yerine getirmek üzere egi!ilmiş~ilerin çabası ile başanhi. Uluşal
kalkınmaya açıI.ankapınınanahtarı egitimdir. Dünyamızda gelişmiş ve kalkmmış
ülkelerin tümü bu anahtarda~ 'sihrio ÖDemini aıııamış ve egitimi gerek kamu
sektöründegerekse özel sektördeverimlibiretkenlik halinegetimıişbulunmaktadır. '

neri bir ekonomik gelişim aşaması. işgücünde ileri, bir egitim düzeyi gerektirir.
öte yandanyüksekniteliklibir iŞgücüde toplumsalgelişmeyi,JıızIandırtr.Bu baAlamda
egitim, ekonominin gerekticdiginiteliklere'sahip insangücününüreticisi gibi
alınmaktave ekonominin,önkoşulubir yatınm olarakkabul,edilmektedir(Peker
1989:3). HemenherkurumdakiortakproblemaJanlarındanbiriperSonelniteliAininiş
gerekleririeuygunluAnmın~.1şin g~gi ilepersonelinsahipol-
dukları YeterJikLerarasındaki uyumsuıIuklar, insangücünü geliştimıe faaliyetlerinin ge-,

rekliliAini ortayaçıkartmakt$br. ' Yeterlik y~nündenişin ge~klerini karşılayamayan

personel k1}rumun amaçlan ve etkinligi y'öoühden biI:engeldir (Taymaz 1992:?). Hiz-

met içielitim bU engeldurumu aşmak için eniyi ve etkili süreçl€;1'denbiridir (Açıkaİın
1992:2). ~ " '
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,Hızla deAi§eiı'bir' t6plUıriunve, mes1eAinkoşullannı e~elceg~üş olduklah
öArenimile karşdamakta zOrlukçeken,personelinhiımetıçindeyetiştirilmesinin 'zo-

" runbılugu gün,geÇtikçeartmaktadir.,Yurdumuzdada bu ~la kamu kurumve kuru-
luşlarında hizröet,iÇiegitime t?üyükbir.ihpyaç d1,ıyuImaktave bu ihtiyacıkarşılamak
,içinfaaliyetier sf1rdürÜ1mektedif. ' "

"

~" ".,':.'

'

Bu.~ 8macı kamukurunı vekuruluŞıarmdaki,hizmet içi egitim etkin-,

' 'likleri ile bu kurumların,e!itim birimlerindeçalışan personelin özelliklerini tespit et-
mektir.

'
' '

Bu konudapersonelin g(ki1Şlerinebaşv.uruIarakmevcut durum,ortayakonmaya
çalışılmış ve böylelikle sorunlaraçözüm getirici bilgileı' elde edilıneyeçaIışı1mıştır.

~) Hacettepe Üniversitesi Folitim Fak\ilıesi Araıtırma G&~vüsi
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Problem cümles~ "

Bakanlıklar ve bankalardaki,hizmet içi eAitim etkinlikleri ve bu alanda görev
yapan elemanlarınözellikleri ileonlardan beklenenözellikler neleretir?

Alt Problemler

ı -Bakaıdıklar ve baDkalardakihizmet içi elitim etkinliklerinelerdir?

2 -Bakanlıklar ve bankaJ8rdakihizmet içi elitim etkiıiliklerinde ~örev yapan
eleManlarınözellikleri neleretir?

3 -Bakanlıklar ve bankalardaki hizmet içi elitim etkinliklerinde görev yapan
elemanlardanbeklenenözelliklernelerdir?

YÖNTEM

Bu araştırma.ülkemizdekikamu kurumve kuruluşlanndasürdürülenhizmet içi
eAitim programlarının yönetici ve uzinan görüşleri doArultusunda etkjnliAinin
deAerlendirilmesive buradaçalışan kişilermözelliklerinin saptaıunası üzerine, yapılan
bir durumsaptamaçalışmasıdır. '

.
;

Bu araştırma~çin,"Betimleme Survey" yöntemi kullaiı~.

Araştırmada veri. ~lama aracı olarak anket uygulanmış. elde edilen verilerin

frekans daAılımlan ve yüzdeleri bulunarak. araştırma kapsamına aLınıUı bireylerin
kişisel görüş ve' eAilimIeri saptanmaya çalışılmıştır.

BULGULAa VE YORUM.
'

BtRİNCİ ALT PROBLEME ıLtŞKİN BULGU VE YORUMLAR

, BakanlıklarNebankalardakihizmetiçi elitim etkinliklerinelerdir'1
,

BakanWdarve baPh1ınx'~1rihizmetiçi elitim etkinliklerindegörev yapanele-
manların % 97.63'ükurumlannda hizmetiçieAitim yapıldıAmı. % 38.7S'i hizmet
içi eAitimw işe alınan yeni elemanlar için yapıldıAmı. %' 22.4S'i işte bir üst kade~
meyeyükseltilecekler için. % 33.01'i yeni ~knolojilerin kullanımım ötretmek için
yapıldıımı belirtmişlerdir. '

.

Bu sonuçlarşôyle yorumlanabilir;

.İ~abnhklar ve kamu bankalarınınherşeydenönce hizmet içi elitimin önemine
inandıklarını ve' kendi personelinieAitmek için tümünün bu faaliyetleri
düzenledikleri söylenebilir. Ayrıca bu kurumlardahizmet"içi.elitimin kurumda işe
yeni başlayan 'personele. -İşin gerektitdiAi temel bilgi. beceri ve tutumları ka-
zandırmak amacıyla yapıldıAı. bunun yanında gelecekteki personel ihtiyacım
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kar§ılamak ve.personelin kendialanı ile 'ilgili gelişmeler ve y~ililder hakkında bilgi
edinmesini saAlamak, aylıca yeteneklerini geliştirmeleri için yapıldıAı görüşü ileri
sürülebilir. '

Bakanlıklar ve baqkalardaki hizmet içi eAitimetkinliklerinde görev yapan ele-
manların % 82.67'si kurumlarında hizmet içi eAitim ihtiyacının saptandı~ı, %
17.32'si saptanmadıAıgörüşündedir.Bu duruinşöyle yorumlanabilir: "

Hizmet içi eAitim ihtiyacı, bireyin kar§ılaştıAı sorunları çözümleyerek amacına
ulaşmasını. saAlamada eks~ligini, yokluAunu duyduAu davranışlardır. Bir kururnda
çalışan personelin hizmet içi egitim yolu ile yetiştirilmesinden sorumlu olım kişilerin

kurumun amaçlarına ulaşmasına engelolan sorunlardan hangilerinin personelin e~tim
eksikliAinden kaynaklandıAını belirlemesi ve buna göre program hazırlama zorunlu~
lugu vardır. Bu neoonle ~1ıklar ve bankaların büyük bir çogunıugunun kendi per-
sonelinin hizmet içi egitim ihtiyacıl11 saptadıgım, bir kısmının ise hizmet içi egitim
etkinliklerini ihtiyaç saptamadan yüıiittüAü söylenebilir.

Bakanlıklardakihizmet içi eAitim etkinWerinde göre'\' yapanelemanların %

81.33'ü hizmet içi egitim programlarımn hazırlanmasında hedeflerin saptandıgı, %
18.66'sısaptanmadıgı, % 41.33'ü hedef davramşların ifadç,edildigi, % 58.66'sı ~edef
davranışların ifadeedilmedigi, % 94.66'si konu başlıklarının belirlendigi, % 61.11
egitim durumlarının yazıldıgı, % 33.88'i yazılmadıgı, % 76'sı, ölçme ve
degerlendirme durumlarının hazırlandıgı, % 24'ü hazır1anmadıgı, bankalarda görev
yapan elemanların ise % 85.10'u hedeflerin saptandııını~ % 14.89'u saptanmadıgı, %
57.44'ü hedef davramşların ifade edildigi, % 42.55'i ifade edilmedigi, % 97.87'si
konu başWParinın belirlendigi, % 61.70'i egitim durumların~ yazıldıgı, % 38.29'u

yazılmadıgı, % 95.74'ü ölçme ve degerlendirme dU11JlQI~ hazırlandıgı görüşünü
paylaşmaktadır. Bu durum şöyle yorumlanabilir.

Bakanlıklar ve bankalarda. program hazJrlamada hedef sap~a, konu başlıkları
belirleme ve ölçme degerlendirme unsurlarına önem verildigi söylenebilir. Ancak
hedef davramşların saptanması ile egitim durumlarının yazılması konusunda kurum-
lar da yapılan çalışmaların yetersiz oldugu görüşü ileri sürülebilli. Bu durumu egitim
merkezlerinde program geliştirme uzmanının çalışıyor olmaması, egitim programı
hazırlayıcılarının hedef davramş ve egitim durumlarının nasıl hazırlanacagını bil-

miyor olmaları ile açıklamak mümkün olabilir.

Bakanlıklar ve bankaların hizmet içi egitim etkinliklerinde görev yapan eleman-
ların % 63.66'sı başarı düzeyinin program açısından, ögrenel açısından. egitici
açısından belirlendigi,% 36.33 belirleİımedigi ayrıca bu elemanların, % 66.62'si

ögretim ıekniklerinden yararlanıldıgı, % 33.37'si ise yararlamlmadıgı görüşündedir.

Egitim etkinliklerinin başarıdüzeyiDin % 66.62'si düzeyinde belirlendigi ayrıca
. kurumların bjiyük bir kısmının, kullandıgı ögretini tekniklerinden birinin takrir,

di~eri som-cevap tekniRi oldu~u söylenebilir.
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B~ ve bankaJannhizmetiçi e)titimetkiıililderindegörev yapan eleman-
lann % 77.5'i hizmet içi eAitim faaliyetlerinin bugünkü durumu ile hizmet öDeesi
eAitimekSikliAiningiderilmesinebir ölçüde katkıdabulunduAu% 15.83'ü bu ~onuda
bir deAerlenditme yapmadıAı, % 5.83'ü ise hiç bir katkısı/olmadıAı, % 15.63'ü hiz-
met içi eAitim programlarının kişileri bir üst göreve hazırlama amacını
gerçekleştinnede başarılı' ol~uAu, % 30.45'i görevlerini daha iyi yerin~ getinnelerini
saAlaD)ak, % 21.39'u bireylerin öArenme ve kendilerini geliştirme isteklerini
karşılama amacını gerçekleştinnede başarılı olduAu görÜşünü paylaşmaktadır. Bu
sonuçlar şöyle yorumlanabilir. Kurumların bütçeden yeterli pay ayınnanıaJarı, yeterli
öArenme ve öAretme ortamınınsaAlanmaması, ~yeterli eAitici personel
saAlanam~ası, eAitim birimlerinde yeterince uzman bulunmaması sebebiyle, hiz-
met içi eAitiıJıinhizmet önceSi eAitimeksikliAiningiderilmesine 'bir ölçüde katkıda
bulundugu söylenebilir. Hizmet içi eAitimprogramlarıbugünkü durumuile kurum-
larda kişileri bir üst göreve hazırlama.bireylerlıl görevlerini daha iyi yerine getinne-
lerini saglamak; bireylerin öArenme :vekendilerini geliştinne isteklerini karşılarna
amaçlarını gerçekleştirnledebaşarılıoldugu görüşü'ileri sürülebilir. .

Bakanlıklar ve bankalarınhizmetiçi eAitinıetkinliklerindegötev yapan eleman-
lann % 83.87'si egitimprogramlarının deledendirilmesinin yapıldıgı, %16.12'si ise
yapılmadıAlgörüşündedir. ,

. .

Egitim programlarımn hedeflere ulaşmayı ~Alayıp sag,Iamadıgını tespit etmek
amacıyla, programlara ilişkin haksız eleştiri. ve olumsuz önyargıların oluşmasının
önlenmesi ve katıIanLaı1n prognundanhoşlanmaderecesi ile öArenmeninaz ya da çok
gerçekleşmesi arasında kolayca ilgili kurulmasınaimpn vermesi nedeniyle
katılanlann görüşlerinin alındıAl ve bu görüşler ışıAmda programın tüm yönleriyle
de~erlendirildiginisöylemekm~ olabilir.

tKtNCt ALT PROBLEME tLışKİN BULGU VE YORUMLAR
. .'

..
'Bakanlık1ar ve bankalardakihizmet içi egitim etkinliklerinde görev yapan ele-

\ .

manlarınözelliklerinelerdir? '

Bakanlıklar ve bankalarda götev yapan elemanların %.26. 77'si yönetici, %.
25:19'u uzman,%45.66'sımemurdur.Buşöyleyorumlanabi1lr: .

Bakanlık ve bankalarınhizmet içi egitiJ;nbirimlerineyeterli uzrrnırikadrosu ve-
rilmemesi ve bu birimlere.yeterligi elverişli olmayan personel atanmasınedenlerin-
den dolayı burda'çalışanların büyük kısmını idari işlerle görevli memurların
oluşturduAunu, memurlardan sonra en fazla oranı yönetici ve uzmankadrosunu
oluşturankişilerin meydana getirdiAisöylenebilir.

Bakanlıklar ve bankalardaki hizmetiçiegitim etkinliklerinde görev yapan ele-
manların%' 1.57'si H.O. Egitim,FakültesiEAitimBilimleri Bölümü, %14.96'81
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A.Ü~ E~itim Bilimleri Fakülteşi, % 3.93'ü Siyasal Bilgiler, % 3.14'ü Hukuk
Fakültesi, % 13.96'sı1ktisat-lşletme Fakültesi, % 23'ü Genel-MeSıeki-Telqıik lise,
tüm elemanların % 39.37'sini. oluşturan 50- kişinin ,her biri de farklı
yüksekokullardan mezun otmuştur. Ayrıca bu elemanların 9'u eAitim alanında
yüksek lisans, 3'ü eAitim alanındadoktora, 3'ü elitimdişı bir alanda yüksek lisans
yapmış, '%6.08'i kendini bilgisayar kullanım bilgisi alanında, % 21.44'ü kurumlar-
da, düzenlenen eAitim faaliyetleri ile ilgili konualanında. % 13.33'ü program
geliştirme bilgisi alanında, % 17. W,.eAitimfaaliyetlerinin nasıl deAerlendirileceAi
bilgisi alanında, % 21.15'i hazırlanan programları uygulayabilecek yeterliAe sahip
olabilme alıınında, % 13.04'ü öRtetmenlik formasyoDualanında, % 7.82'si yabancı
dil bilgisi alanında yeterli görmektedir.Bu sonuçlarşöyle yorumlanabilir:

Bakanlıklar. ve bankaların hizmet içi ,eAitimeetkinliklerinde görev yapan ele-
manların tamamınayakınının eAitim bilimleri dışında eAitim veren
yüksekokullardanmezun olduklımnısöyleyeb.iliriz: Kurunı1ai'dahizmet içi eAitime
gereken, öneminverilmemesi;hizmetiçie~tim birimlerininyardımcıbirimnite-
liAinde,Qlması,bizmet içieAitim birimleriiide~, personelin,fatklı statülerde
çalıştırılması,. hizmet içie~timde çıWşacaklarıniş tanımınınyapılmaması gibi ne-
denlerden dolayı hizme~ içieAitim birimlerineeAitim bilimleri dışında bir
yüksekokuldan mezun olptuş ve yeterliAielverişli olmayan personel'in atandı~-
söyleye~. HİzI!tet içi eRitimdegöreyyapan elemanlarınyalnızca ll'inin,eAitim
alanında. lisans .üstü dereceye ,sahipolniası ~aynca, bu elemanların bÜyük
çoAunluAunım kendinihazırlanan IJOgramtarı uygulayabilecek yeterli Re sahip olabil- ,

me al~ında eAiUmfaaliy~ nasıl<JeAerlendiri1e<:e"Airiinbilgisialan~dave ku~
-

rumIarda düzenlenen ,etitim faaliyetleri a1aİnnda yeterli görmesi yukardaki
gÖJÜŞ1erimizidestelderriiteiiktedir/'

'

ÜÇÜNCÜ ALT PRpBLEME 'tLtŞKİN BULGU VE ,YORUMLAR
. \'

'. .

Bakanlıklar ve bankalardaki hizmet içi elitim etkinliklerinde görev. yapan ele-
maniardan'beklenen.özellikler nelerdİr?

.Bakanlıklar ve bankalardaki hizmet içi eAitim etkinliklerinde görev yapan ele-
manların % 11.76'sı bu alanda görev yaPacak eleman1afın bilgisayar kullanım bilgi-

sine sahip olması gerektiAi, % 20.69~u çalıştıAı kurumun e~itim etkinlikleriyleilgi-

,li konu alanı bilgisine sahip olması gerektili, % 20.26'sı program geliştirme
bilgisine sahip olması gerektiAi, % 22'si eAitim etkinliklerinin nasıl
delerlendirileceli bilgisine sahip olması gerektiRi,% 12.63'ü öAretmenlikformasyo-
nuna sahip olması gerektili, %. 12.41 'i en az bir yabancı dil bilmesi gerektiAi
göıiiŞünü,% 35.84'ü hizmet içi elitim birimlerinde çalıŞan e~tiniuzmanlarınm, en
başta gelen görevinin araştırmaoldugu, % 53.45'i program hazıtlaD)a geliştirme, %
10.06'sı psikolojik danışma ve rehberlik olması gerektiAi görüşünüpaylaşmaktadır.
Bu sonuçlar şöyle yorumlanabilir:

'
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Bakanlıklar ve bankalardaki hizmet içi eAitimetkinliklerinde görev yapan ele-
~manlannsahip olması gerektiAinite1İ.Clerleilgili görüşlerin, şu üç nitelik üzerinde
yoAunlaştıAısöylenebilir. Bunlar, çalıştıAı kurumun eAitim etkinlikleriyle ilgili
konu alanı, bilgisi, program geliştirme bilgisi ve eAitim etkinliklerinin nasıl ,

degerlendirileceAi bilgisi nitelikleridir. AyncaöAretmenlik formasyonu, bilgisayar
kullanım' bilgisi ve yabancı dil bilme niteliklerininde eAitim biriminde çalışan ele-
manların sahip olması gerekli nitelikler olduAu söylene»ilir. EAitim biriminde
çalışan eAitim uzmanlarınınen başta gelen görevinin program hazırlama geliştirme
oldugunu söylememiz mümkündür.Bütün bu verilere göre, hizmet içi eAitimbirim-
lerinin en önemli fonksiyonununpro~ hazırlama-geliştirmeolduAusöylenirse bu
birimlerde çalışan kişilerin sahip olmaları gerektigi en önemli niteliAin program
geliştirme bilgisi olduAu,iddiaedilebilir. Bu elemanlarınprogram hazırlarken iş ana-
lizi yapmalarıgerektiAinden ve bu işi yaparken alan bilgisine ihtiyaçduyacaAından
çalıştıAıktn1lmun eAitim etkinlikleriyle ile ilgili konu alanı'bilgisine sahip olması
gerektiAi fikrini ileri sürebiliriz. Hazırlanan programların, sonucunda istenilen
düzeyde başarı saltlanıırSaAlanmadıAınıtespit etmek işi deAerlendirme;egitimin her
safhası ile ilgili, onarıcı ve tamamlayıcı bir pfU'Çaolarak kabul edilirse bu alanda
görev yapacak elemanların eAitim etkinliklerinin İlasıl deAerlendirileceAibilgisine
sahip olması gerektiAirıkrini ileri sürebiliriz. AyrıcaeAitim birimindeçalışacak ele-
manların öAretmenlik formasyonuna !sahipolması ve en az bir yabancı dil bilmesi
gerektiAinide söylenebilir. '

. - \.

Bakanlıklar ve bankalardakihizmet içi,egitini ,etkinliklerindegörev yapan ele-
manların eAitim etkinliklerinin daha iyi yürütebilmesi için ne tipuzman yetiştirme
modeli uygulanması ~erektiAineilişkiİı görüşleri şöyledir; % 52.4 ı ii kurum etkin-

likleriyie ilgiliolarak lisans eAitimigörenlere bir egitim bilimi aIım,ındalisans üstü
eAitim yaptırma modelinin, % 24.82'si lisans ve lisans üstü eAitimin bir eAitim bi-
limindetamamlanıa modelinin, % 10.68'i herhangibir alan,daeAitimgören bir kişiyi
işbaşında eAiterek modelinin uygulanması g~rektiAigörüşündedir. Bu sonuç şöyle
yorumlanabilir.

Görüşlerinbüyük bir çoAunlununöncelikle çalıştıAıkurumun~ bilgisine sahip
olması gerektiAi,programhazırlarlcenbu bilgilere ihtiyaç duyacalı sayıltısındanhare-

i ketle kurum etkinlikleriyle ilgili olarak lisans eAitimi göreQİere bir eAitim bilimi
alanında lisans üstüeAitim yaptırmak modeli üzerinde yoAunlaştıAım söyleyebiliriz.
DiAer görüşlerin % 2O.68'inin şu anda kurumlardaki eAitim birimlerinde uygulanan
"herhangi bir alanda eAitim gören bir kişiyi işb8şında' eAiterek" modeli üzerinde'
yoAunlaştıAım, % 24.82 oranındaki görüşlerinde lisans ve lisans üstü elitimin bir

eAitim biliminde tamanllamak modeli üzerinde yolunlaştılı söylenebilir. Bu sonuçlara
bakarak tek bir model saptayarak olumlu sonuç almanın mümkün olanuıyac~1ı ve'yu-
karda SÖZÜedilen üç modelinu~gUIama sonuçlarına balcı1arakbir karara vaı$ıaSıgerek-
tiAi görüşünün benimsenmesinin en 'isabetli iş olacalı şüphesizdir.
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SONUÇ

Hizm~t içi e~itim bakanlı1darve kamu bankaıannın tümünde yapilmakta, faa-
liyetlerin bir kısmı, hizmet içi egitim ihtiyacı saptanmadanyürütülmekte, kurum-
ların hizmet içi egitim programlarında;hedefler, davranışlar, egitim ve sınama du-

, rumIariprogramgeliştirmeilkelerineuygunolarak'hazırIanmamakta,programlarda
davranışve egitimdurumbmihmal~ektedir. '

KurumOOn egitim birimlerindeçaI.ıı personelintamamınayakın oranı egitim

bilimleri dışındabir yüksek okuldanmezundur.Ayrıca kurumbu:ınegitim birimlerinde
görev yapan elemanların çalışbk1an kurumunetkinlikleriyle ilgili konu alanı bilgisi,
programgeliştirme bilgisi ve egitim etkinliklerininnasıl delerlendirileCegi bilgisi ni-
teliklerine sahip olması gerektigi, Egitim uzmanıyetiştirmemodeli olarak "kurum et-
kinlikleriyle ilgili olarak lisans e~itiriıigörenJerebir egitim bilimi alanındalisans üstü
egitim yapbrma" modelininuygulanmasıgerektigi saptanmıştır.

ÖNERtLER

i _Kurumlarda hizmet içi egitimin önemi ve geregi benimsetilmeli

2 -Hizmet içi egitim birimleri yardımcı birim niteliginden kurtarılıp anabirim
haline dönüştürülmeli,

'

3' -Hazırlanac8k egitim programOOuzmanlartarafındanve gerekli kişi ve kuru-
luşlarla işbirligi içinde, hazırlama, uygulama, degerlendirme ve geliştirme basamak-
oo gözönünde tutularak bir plan içeriSinden sürekli yapılmalı,,

4 _ Kurumlarınegitim birimlerindeprogramgeliştirmeuzmanı,ölçme,ve
degerlendiı:me uzmanı, egitim yönetimi; egitim planlama uzmanı ve konu alanı uz-
manlarıbu1undurulmalı, '

, 5 - Kurumların egitim birimlerine eleman yetiştiren ,egitim .bilimleri
bölümlerinin programoorıda bukurum1arınalan bilgisini içeren derslere yer verme-

, leri yararlı olabilir. Örn: ekonomi, muhasebe, turizm, bilgisayar gibi.

KAYNAKLAR
,

AÇIKALIN, Şule (1991): ''Hizmet içi Egitim Engelleri ve Üst Kademe Yöneticilerinin
Hizmet ıçi Elitimellişkin Tutumlan." (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) An-
kara: Hacettepe Üniversitesi.

BILEN, Mürüvvet '(1989): Plandan Uygulamaya Ölretlm. Ankara: Sistem .Ofset.
. /

- -BURSALIOÖLU, Ziya (1971): "Elitim-Ölretime SistemYaklaşımı" A.ü. Elitim
Fakültesi Dergisi, Cilt 3. Ankara.

. ERTÜRK, Selahattin (1982): Elitimde ProgramGeliştirme Ankara: Yelkentepe,
Yayınlan.

255



KARASAR, Niyazi (1984): Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Hacettepe Ta§
Kitapçılık.

.

PEKER, Ömer (1989): Yönetici EAltimL' Ankara: TODAİE Yayını.

SÖNMEZ, Veysel (1985): Program GeU§tirmedeÖlretmen EI Kitabı Ank.ara:
Özen Matbaası.

.

TAYMAZ, Haydar (1981): Hizmet ıçi EI_tim Ankara: A.ü. E.B.F. Yayınları.

---


	page 1
	Images
	Image 1


	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

