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 GEREKÇE: 

 Her yıl rutin olarak eğitim öğretim yılı başında yerel düzeyde hizmet içi eğitim konularının 

belirlenmesi ve öğretmen taleplerinin alınması amacı ile resmi yazışmalar gerçekleştirilmesine 

rağmen özellikle meslektaşlarımızın hizmet içi eğitim talebi olmamaktadır. Bununla ilgili olarak birçok 

sebep ileri sürülebilir. Uzun yıllar sahada çalışmış bir meslek elemanı olarak yapılacak eğitim 

çalışmalarına inançsızlık sebebini ifade edebilirim. Ama bu inançsızlığı tetikleyen birçok arka plan 

nedenlerden bahsedilebilir. Söz konusu nedenlerin her biri ayrı ayrı değerlendirilebilir olsa da bu 

karmaşadan uzaklaşmak ve belirli bir metot ile saha çalışanı arkadaşların gerçekçi ihtiyaçlarını tespit 

etmemiz, hizmet içi eğitim konularını ve eğitim kapsamını buna göre düzenlememiz gerektiği 

düşüncesindeyim. Bu noktada eğitimlerin kimler tarafından verileceği ve eğitimler tamamlandıktan 

sonra meslektaşlarımızın katılım belgesinin dışında belgeler almalarının sağlanması gerekmektedir. 

 Yine yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak personelin ücret ve diğer özlük haklarının 

sağlanması yapılacak eğitim çalışmalarının inandırıcılığını artıracağını düşünmekteyim. 

 Yukarıda kısaca belirttiğim gerekçe kısmından yola çıkarak kurumsal olarak meslektaşlarımıza 

yönelik ciddi bir saha araştırması yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Sahada çalışan arkadaşlarımızın 

yaşadıkları mesleki sorunları ve buna bağlı mesleki ihtiyaçlarını tespit etmek amacı ile bir anket 

çalışmasına girmemiz gerektiği kanaatindeyim. Elde edeceğimiz verilerden yola çıkarak amaca hizmet 

eden hizmet içi eğitim konuları belirlememiz mümkün olacaktır. Ankette belirttikleri ihtiyaçlarının 

çözülmesi adına açılacak kurslara meslektaşlarımız gönüllü olarak katılacaklardır. 

 Temel amacımız arkadaşlarımızın bir taleple bizlere gelmesini beklemek değil(zaten yıllardır 

bekleniyorlar ama gelen yok)kurum olarak onlara gitmek ve alanlarında yaşadıkları sorunları yerinde 

tespit etmektir. Ayrıca onlara ulaştığımızda hastalığa çare bulma konusundaki samimiyetimize ifade 

etme fırsatı bulacağız. Yine eğitim çalışmalarını organize ederken sahada çalışan arkadaşlarımızın 

birikimlerinden faydalanacağız. Onlarında kurumumuzun bir parçası oldukları ifade edilerek birlikte 

çalışma isteğimiz dile getirilecektir. Bu sayede daha güçlü olacağız. Aynı zamanda bu organizasyonun 

gerçekleştirilebilmesi kurumsal imajımıza çok güçlü bir katkı sağlayacaktır. 

 Yukarıda belirttiğimiz amacımızdan yola çıkılarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Bölümü ile ilişkiye geçilmiştir. Prof. Dr. Mehmet Güven’in başkanlığında dört 

kişilik akademisyenden oluşan ekip 2016 yılında ANKARA Bölgesinde bir saha çalışması 

gerçekleştirmiştir. Bu çalışma sonunda elde ettikleri bulguları bilimsel bir makale şeklinde 

yayımlamışlardır. Yazımız ekinde bu makale bulunmaktadır. Hocamız ile yaptığımız görüşmede bu 

çalışmanın Ordu ayağını gerçekleştirmek istediğimizi bu sayede hem araştırmaya katkı 

sağlayacağımızı hem de kurum olarak ilimize vereceğimiz hizmetin kalitesini artırabileceğimizi 

belirttim. 

Hocamız bu işbirliğinden memnun olacağını belirterek ekibi ile görüştükten sonra bize sahada 

kullandıkları anketi saha çalışmasının her aşamasında ve yayım aşamasında bu akademik ekibi 

paylaşma koşulu ile göndereceğini söyledi. Kendisinden ve ekibinden anketin değerlendirilmesi ve 



belirlenecek hizmet içi eğitim konularının hayata geçirilmesi aşamalarında da destek isteyeceğimizi 

belirttim. Böyle bir iş birliğinden zevk duyacaklarını vurguladılar. 

Bu noktada çok kısa süre içerisinde anketimizin sahaya ulaştırılması ve meslektaşlarımız 

tarafından cevaplanması gerekmektedir. Bu uygulama süreci işin kolay kısmı olup değerlendirme, 

yorumlama, hizmet içi eğitim içeriklerinin oluşturulması, iş birliği yapılacak kişi ve kurumların 

belirlenmesi aşamaları oldukça yorucu ve zaman alıcı olacaktır. Bu noktada anketin uygulanması için 

en hızlı ve ekonomik yöntemi geliştirmemiz gerekmektedir. 

Makamınızca değerlendirildikten hemen sonra anket üzerinde ufak düzenlemeler yapılarak 

kurulacak saha ekibi aracılığı ile anket uygulama süreci başlatılacaktır. 

Bir bütün olarak gerçek bir akademik ve bilimsel çalışma anlayışı ile söz konusu saha 

çalışmasını gerçekleştirebilmek kurumumuz açısından bir vizyon belgesi olacaktır.02.10.2017 
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