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Öz 
Bu araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
Türkiye’de ilk kez başlanan ara tatil uygulamasını öğretmen görüşlerine göre incele-
meyi amaçlamaktadır. Araştırmanın etik onayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversi-
tesi etik kurulunun 2020.08.55 sayılı kararı ile alınmıştır. Araştırma nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması modeli ile yapılmıştır ve bu amaçla veriler yarı ya-
pılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma ilkokul, ortaokul ve lise dü-
zeyinde çalışmakta olan 22 öğretmen katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
katılımcılardan ara tatil uygulamasının öğrencinin akademik başarısına ve motivasyo-
nuna katkısı ile öğretmenin mesleki gelişimine ve motivasyonu katkısına yönelik gö-
rüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgular dört temada toplanmıştır. Araştırma bulgula-
rına göre ara tatil sürecinde öğrencilerin akademik açıdan derslerini tekrar yapma fır-
satı bulduğu, hazırlıklarını tamamladığı ve eksiklerini giderdiği, dinlendikleri, okula 
istek duydukları, sosyal etkinliklere katıldıkları ve zamanı değerlendirme fırsatı elde 
ettikleri ortaya çıkmıştır. Aynı süreçte öğretmenlerin mesleki etkinlik, sosyal etkinlik, 
dinlenme, değerlendirme ve planların gözden geçirilmesi fırsatları buldukları, seminer 
ve eğitimlere katıldıkları, fikir alışverişinde bulundukları, değerlendirme, eksikleri gi-
derme fırsatı buldukları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları ara tatil uygulamasının 
öğrenciler ve öğretmenler açısından gelişimlerine destek olduğu, akademik ve mes-
leki başarıya katkı sağladığı, dinlendirdiği, sosyalleştiği sonucunu ortaya çıkarmakta-
dır.  
Anahtar Kelimeler: Ara tatil; Öğrenci; Öğretmen; Akademik başarı; Mesleki gelişim. 
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Teachers’ Opinions on In-term Holiday 

 

Abstract  
This study aims to examine teachers’ opinion on in term holiday appli-
cation started in 2019-2020 education year in Türkiye by the ministry 
of national education. This is a qualitative research and the case study 
method was followed. In this context research data was collected by 
semi-structured interview form. This study was conducted by partici-
pants working at primary school, secondary school and high school. 
With this study participants’ opinions on in term holiday application are 
collected on students’ academic achievement, motivation, teachers’ 
motivation and teachers’ professional development. Research findings 
were collected in four themes. According to the findings for the aca-
demic success theme it was revealed that students had the opportunity 
to study previous lessons, completed their preparations and deficien-
cies, have time to rest, have rest, miss school, participate to social ac-
tivities and have opportunity for recreation. At the same period teachers 
have opportunity for social activities, professional activities, having 
rest, share opinions, revision of plans, elimination of deficiencies, at-
tend to in service training education and make assessments. As a result 
of the study, it is revealed that in term holiday contribute to students 
and teachers’ development and acedemic success, have opportunity to 
rest, elimination of deficiencies, revision of plans and socialize.  
Keywords: In term holiday; Student; Teacher; Academic success; Pro-
fessional development.      

Extended Summary 
Purpose  

This study aims to examine teachers’ opinion on in term holiday appli-
cation started in 2019-2020 education year in Türkiye by the ministry of na-
tional education. 

Method  
This is a qualitative research and the case study method was followed. 

The study group was formed with the maximum diversity method, which is 
one of the purposeful sampling methods and the aim was to collect detailed 
information. In this context, the teachers working in primary, secondary and 
high schools were selected as participants for the opinions of the teachers re-
garding the in-term holiday period and the highest level of diversity was tried 
to be obtained. The research was conducted with 22 teachers. The research 
data were collected 3 weeks after the date of 18-22 November, which was 
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determined as the first in-term holiday in the 2019-20 academic year. by in-
terview method. The interview method widely used in qualitative research 
(Patton, 2014) is the data collection tool in this research. In the study, a semi-
structured interview form was used. The form consists of two parts. The first 
part includes gender, professional experience and school type of the partici-
pants variables and the second part includes four semi-structured interview 
questions. The draft form was applied to 3 applicants as pilot application. As 
a result of the pilot application, the draft form was presented to the opinion of 
2 experts in order to evaluate it in terms of meaning, language, suitability, 
purpose and clarity. Accordingly, the research form was finalized. For the re-
search, one school from each grade was selected, a suitable time was deter-
mined and interviews were conducted. In the research process, face-to-face 
interviews with participants were taken between 30-45 minutes, the aim of the 
research was explained to participants at the beginning of the interview, and 
it was stated that the identity and opinions would not be used for any purpose 
and place. During the interview process, the participants were asked questions 
on the form and their opinions were written during the interview. In cases 
where the responses given by the participants were insufficient and superfi-
cial, additional questions were raised to reveal the details. In this study, con-
tent analysis method was used to analyze the data. Data analysis in the study 
was carried out in 6 stages: preparing and organizing the data specified by 
Creswell (2014) for analysis, reading the data in detail, coding the data, de-
scribing human and environment, presentation of the themes and interpreta-
tion of the findings and results. 

Results  
This study has 4 dimensions. Students’ academic success is the first di-

mension of the research and 5 sub-dimensions revealed as having a rest (47%), 
recreation (20%), completed their preparations and deficiencies (13%), re-
search (13%) and preparation (7%). Students’ motivation is the second dimen-
sion of the research and 4 sub-dimensions revealed as having a rest (43%), 
missing school (29%), social activities (21%) and recreation (7%). Teachers’ 
motivation is the third dimension of the research and 5 sub-dimesions revealed 
as professional activities (35%), socail activities (24%), having a rest (18%), 
evaluation (18%) and elimination of deficiencies (5%). Teachers’ professional 
development is the fourth dimension of the research and 5 sub-dimensions 
revealed as in-service training (47%), sharing opinions (23%), make assess-
ments (13%), having a rest (9%) and elimination of deficiencies (8%).     
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Discussion  
The first question of the research aims to investigate the effect of in-

term holiday application on the academic success of the student. When the 
findings obtained from the participants’ opinions are examined, it is concluded 
that the in-term holiday application contributes to the academic success of the 
student. The second question of the research aims to investigate the effects of 
in-term holidays on students’ motivation. When the findings obtained from 
the participants’ opinions are examined, the result of the in-term holiday ap-
plication contributes to the motivation of the student towards the school. The 
third question of the research aims to investigate the effects of in-term holi-
days on teachers’ motivation. When the findings obtained from the partici-
pants’ opinions are examined, the result of the in-term holiday application 
contributes to the motivation of the teachers towards school. The fourth ques-
tion of the research aims to investigate the contribution of in-term holiday 
practice to the professional development of teachers. When the findings ob-
tained from the participants’ are examined, it is concluded that the in-term 
holiday application contributes to the professional development of teachers. 

Conclusion  
When similar studies to this research are examined, it is viewed that the 

study has reached valid results in terms of scientific research. The findings of 
the research meet with the findings of the similar research. Other studies to be 
carried out in this field are capable of creating an infrastructure. According to 
the research results, it is thought that it will contribute to the students and 
teachers with the planned and scheduled implementation of the in term holiday 
application. In this context, preparation of a general plan and sending it to 
schools, drawing up a reading list, improving distance access opportunities 
and increasing the number of documents, preparing comprehensive and con-
tent-oriented in-service trainings for teachers ensure both the students and the 
teachers spend their in-term holiday efficiently and increase their motivation 
towards school. In addition, within the scope of this research, repetition of the 
courses and their preparatory effects for the next term can be planned to in-
crease the academic success of students. In addition, an activity program can 
be provided for the student to use time efficiently. In order to increase the 
motivation of the student, activities and social activities can be organized to 
make the student desire school. In-service trainings and seminars can be orga-
nized for the professional development of the teacher. In addition, teachers 
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can be given time to correct their deficiencies during the in term holiday pe-
riod. 

Giriş 
Ülkelerin genel olarak varlıklarını sürdürme ve dünya üzerinde kendine 

yer bulma amaçları vardır. Bu amaçla gelişime ihtiyaç duyan ülkelerin gelişim 
göstergelerinden biri de kurumların çalışma sistemleri olduğu kabul edilebilir. 
Ayrıca kurumları dünya ile rekabet edecek sisteme sahip olan devletlerin ge-
lişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer aldığı söylenebilir. Genel 
olarak bakıldığında ise bir devletin başlıca kurumları arasında aile, ekonomi, 
siyaset ve eğitim yer alır. Bu açıdan eğitim bir ülkenin kalkınmasında yapı taşı 
niteliğinde olduğu söylenebilir. Eğitim sistemi başarılı olan ülkelerin gelişmiş 
ya da gelişimini tamamlamaya oldukça yakın olduğu söylenebilir.  

Eğitim sistemi dünya üzerindeki ülkelerin kendisi tarafından tasarlanır 
ve dünya düzenine göre güncellenerek rekabete ortak olunur. Genel olarak 
bakıldığında gelişmiş ülkelerin sistemlerinde en az 9 yıl zorunlu eğitimin ol-
duğu, okul öncesi eğitimin önemli olduğu, ilk, orta ve lise olmak üzere 3 ka-
demede eğitim verildiği, başarılı öğrencilerin sınavla seçilerek üniversite eği-
timine alındığı her eğitim yılının iki ya da daha fazla dönemden oluştuğu gö-
rülmektedir (Balcı, 2011). Burada amaç ülkenin gelişimine giden akademik, 
bilimsel, ekonomik, sosyal, kültürel başarıyı yakalamak, her açıdan güçlen-
mek vatandaşlarının refah düzeyi yüksek bir hayat sürmesini sağlamak, sağ-
lıklı toplumlar oluşturmak ve dünya ile rekabet etmek olarak ifade edilebilir. 
Eğitim sistemlerinin başarı düzeyi ise ulusal ve uluslararası sınavlarla görüle-
bilir.  

Uluslararası sınavlar arasında yer alan ve OECD tarafından gerçekleş-
tirilen PISA (Programme for International Student Assessment) 2000 yılından 
günümüze kadar her üç yılda bir OECD (Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development) üyesi ülkeler ile diğer ülkelerin katılımıyla yapıl-
maktadır. PISA sınavı 15 yaş öğrencilerinin fen bilimleri okuryazarlığı, mate-
matik okuryazarlığı ve okuma anlama becerilerini ölçmektedir (Özdemir, 
2016). PISA sınavı sonuçları incelendiğinde ise en başarılı ülkelerin Çin, Sin-
gapur, Hong Kong, Estonya, Kanada, Finlandiya, İrlanda, Güney Kore, İsveç 
ve Yeni Zelanda olduğu görülmektedir (OECD, 2018).  

Başarılı ülkelerin eğitim sistemlerine yönelik birçok araştırma alanya-
zında detaylı olarak görülmektedir (Balcı, 2011; Demirkan, 2018; Erginer, 
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2006; Kabaran ve Görgen, 2016; Karaer, 2016; Özan ve Yaraş, 2017; Tür-
koğlu, 2020). Bu araştırmalara göre Çin eğitim sisteminde zorunlu eğitim 9 
yıldır. Öğrencilerin okula başlama yaşı 6’dır ve ilkokul eğitimi 6 yıl zorunlu-
dur. İlkokulu bitiren öğrenciler 3 yıllık zorunlu ortaokul eğitim alırlar. Aka-
demik takvim iki dönemden oluşur ve eğitim-öğretim dönemi eylül-haziran 
dönemini kapsamaktadır. Çin’de ara dönem ocak-şubat ayları arasında ve 4 
haftadır. Singapur’da akademik takvim 4 dönemden oluşur. Zorunlu eğitim 6 
yıl (7-12 yaş) birinci kademe ve 4 yıl (13-16 yaş) ikinci kademe olmak üzere 
toplam 10 yıldır. Hong Kong’da akademik takvim 2 dönemden oluşur, okula 
başlama yaşı 6 ve zorunlu eğitim 9 yıldır. Tatiller 60 gün yaz ve 60 gün kış 
dönemlerinden oluşur Estonya eğitim sistemi 4 akademik dönemden oluşur. 
Eylülün ilk haftası başlar, ekim ve nisan aylarında 1 hafta dönem içi tatil ve 
ocakta 15 gün tatil vardır. Yaz tatilleri ise 12 haftadır. Zorunlu eğitim 7-16 yaş 
grubunu kapsar, 9 yıldır. Kanada’da zorunlu eğitim 6-16 yaş aralığını kapsar 
ve 10 yıldır. Akademik yıl eylül-haziran arasını kapsar. Aralık-ocak arasında 
15 gün dönem arası tatili vardır. Finlandiya’da zorunlu eğitim 7-16 yaş aralı-
ğını kapsar ve 9 yıldır. Finlandiya eğitim sisteminde Ekim ve Şubat aylarında 
1, Ocak ayında 2 hafta ara tatil, Haziran-Ağustos aylarında ise 11 hafta yaz 
tatili uygulaması vardır. İrlanda eğitim sistemi 6-16 yaş grubu için zorunludur. 
İrlanda eğitim sisteminde ekim ve nisanda 1 hafta yeni yıla girerken ve şubatta 
2 hafta tatil vardır. Güney Kore’de zorunlu eğitim 6-15 yaş grubunu kapsar ve 
9 yıldır. Lise eğitimi zorunlu değildir. Akademik yıl 2 dönemden oluşur. Eği-
tim-öğretim ağustosta başlar ve haziranda biter. Şubatta 2 hafta ara tatil vardır. 
İsveç’te zorunlu eğitim 9 yıldır ve 7-16 yaş aralığını kapsar. Eğitim 2 dönem-
dir ve ağustosta başlar haziranda biter. Dönem arası ocak-şubat ayları arasında 
ve 1 haftadır. Yeni Zelanda’da zorunlu eğitim 9 yıldır ve 6-16 yaş grubunu 
kapsar. Eğitim-öğretim 4 dönemden oluşur. Her dönem arası 2, yaz dönemi 
arası ise 6 haftadır.  

Ülkelerin eğitim sistemlerine bakıldığında iki ile dört dönemden oluş-
tuğu, yaz aylarında 8-12 hafta aralığında öğrencilerin tatil yaptığı, dönemler 
arasında iki haftalık tatil olduğu ve birçok ülkede ekim ve nisan dönemlerinde 
1 hafta ara tatil yapıldığı görülmektedir (Eurydice, 2021). Türkiye’de eğitim-
öğretim sistemi 2018 yılına kadar 2 dönemden oluşmaktayken 2019 yılı eği-
tim-öğretim dönemi ile ekim ve nisan aylarında 1 hafta ara tatil yapılması ka-
rarı alınmış ve uygulamaya koyulmuştur (MEB, 2019a; MEB, 2019b). Bu 
kapsamda ara tatilde öğrencilerin dinlenmesi, eksiklerini gidermesi, sosyal et-
kinliklere katılması, öğretmenlerin derslerine hazırlıklarını gözden geçirmesi 
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ve güncellemesi, planlarını tamamlaması, dinlenmesi, eğitimlere katılması 
amaçlanmaktadır.  

Okulda geçirilen zaman ile okul başarısı arasındaki ilişkiye yönelik 
farklı görüşler vardır. Genel görüş eğitime ayrılan zamanın başarıyı artıracağı 
(Berliner, 1990) yönünde olmasına rağmen Worthen ve Zstray (1994) okulda 
geçirilen zamanın okul başarısı için önemli bir etken olmadığı görüşünü or-
taya atmıştır. Adelman, Haslam ve Pringl (1996) okul başarısı için okulda ge-
çirilen zamanı artırmanın ötesinde daha farklı yöntemlerin uygulanabileceğini 
ifade etmiştir. Karweit (1987) öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman ile öğ-
renme düzeyleri arasında bir ilişkinin olmadığını belirtmiştir. Yapılan çalış-
malar incelendiğinde okulda geçirilen zamanla okul başarısı arasında güçlü 
bir ilişki görülmemiştir.  

Okul zamanının akademik başarıya katkısının yanında okul dışı etkin-
liklerin öğrencinin akademik başarısına yönelik etkisi olduğu söylenebilir. Er-
doğan’a (2013) göre spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri, bilim kültür gezileri, 
araştırma ödevleri, projeler, beceri kursları, okul gezileri, çevre gezileri, tek-
nolojiye dayalı etkinlikler, akademik destek eğitimleri olarak sıralanabilir. 
Türkiye’de ve dünyada birçok ülke eğitim-öğretim döneminde tatil uygulama-
ları öğrencinin gelişiminin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ders dışı etkinlik-
lerin verimli olabilmesi için öğrencinin sınıf, öğrenme ve sosyoekonomik gibi 
düzeyleri de dikkate alınabilir. Bu amaçla öğrencilerin tatil etkinlikleri tatil 
uygulamaları plan çerçevesinde ve bilimsel bir program kapsamında yapılabi-
lir. Okul dışı etkinlik programları okulun fiziksel donanımı, okul yönetiminin 
çalışmaları, çevresel yeterlik, aile tutumu gibi birçok değişkene bağlı olarak 
hazırlanabilir. Bilgi ve görgüsünü arttıracak öğrenim faaliyetleri, dinlenme ve 
eğlenme, bireyi hayata hazırlayıcı, ekonomik özelliği olan iş niteliğindeki uğ-
raşlar, çevredeki kültürel ve toplumsal faaliyetlere katılma ve çeşitli beceriler 
kazanma (Tezcan, 1977) tatil uygulamalarında yapılacak etkinlikler olarak 
ifade edilebilir.  

Ara tatil uygulaması 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe gir-
miş ve uygulamaya konulmuştur. Bu sürecin verimli geçirilmesi ve öğrenme 
kayıplarının yaşanmaması için önleyici etkinlikler planlanabilir. Bu etkinlik-
ler öğrenciler açısından ödev ve eksikliklerini tamamlama, kitap okuma, öğ-
retici oyun ve etkinlikler yapma olarak sıralanırken öğretmen açısındansa ders 
planlarını güncelleme ve ders hazırlılarını tamamlama olarak sıralanabilir.   

Bu araştırma ile ara tatil döneminin öğrencilerin akademik başarısına 
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ve motivasyonuna öğretmenin mesleki gelişimine ve motivasyonuna yönelik 
etkisi öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Bu amaçla öğretmenlere aşa-
ğıdaki sorular yöneltilmiştir. 

- Ara tatilin öğrencinin akademik başarısına etkileri nelerdir? 
- Ara tatilin öğrencilerin motivasyonuna yönelik etkileri nelerdir? 
- Ara tatilin öğretmenin mesleki gelişimine yönelik etkileri nelerdir? 
- Ara tatilin öğretmenin motivasyonuna yönelik etkileri nelerdir? 

Yöntem 
Ara tatil uygulamasına yönelik öğretmen görüşlerinin incelendiği bu 

araştırmanın yöntemi araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve 
verilerin toplanması, verilerin analizi ve geçerlik güvenirlik alt başlıklarında 
yer almaktadır.  

Araştırma Modeli 
Bu araştırmada ilkokul, ortaokul ve lisede görevli öğretmenlerin ara ta-

til uygulamasına yönelik görüşlerini nitel yöntemlerle belirlemek amacıyla 
durum çalışması kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme, doküman 
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik ni-
tel bir sürecin izlendiği araştırma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Durum 
çalışması; bir ya da daha fazla olay, program, topluluk ya da grubun derinle-
mesine incelenmesidir (McMillan, 2012). Durum çalışması, bir durum ya da 
olgunun ya da sosyal bir grup, topluluk ya da kuruluşun derinlemesine betim-
lemesidir (Merriam, 2002). Bu araştırmada durum, MEB tarafından 2019 yı-
lında ilk kez uygulamaya başlanan ekim ve nisan dönemi ara tatil uygulama-
sının incelenmesidir (MEB, 2019). Bu amaçla devlete bağlı ilkokul, ortaokul 
ve lisede görev yapan öğretmen görüşlerinin derinlemesine incelenmesi he-
deflenmiştir.   

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksi-

mum çeşitlilik yöntemi ile oluşturulmuştur. Amaçlı örnekleme, bilgi açısından 
zengin ve araştırma sorularına cevap verecek nitelikteki durumlara yöneliktir 
(Patton, 2014). Maksimum çeşitlilik yöntemi ile amaç farklı katılımcı sayısına 
ulaşarak, çok yönlü ve zengin bilgi alabilmektir (Creswell, 2014; Merriam, 
2009). Bu çalışmada katılımcılar maksimum örnekleme yöntemi seçilerek ça-
lışma grubu çeşitlendirilmiş ve detaylı bilgi toplanması amaçlanmıştır. Bu 



Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2022, 12(2), 741-762  749 

kapsamda ara tatil dönemine yönelik öğretmen görüşleri için ilkokul, ortaokul 
ve lisede görev yapan öğretmenler çalışma grubunu oluşturmaktadır. Maksi-
mum çeşitliliğin sağlanması için farklı kademelerden katılımcılar araştırma 
kapsamında yer almıştır. Ayrıca katılımcıların birbirinden farklı devlet ku-
rumlarında çalışıyor olmasına özen gösterilmiştir. Araştırmada 22 katılımcı 
yer almaktadır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Ayrıca 
isimlerinin ve araştırmaya yönelik görüşlerinin bu araştırma dışında hiçbir 
yerde kullanılmayacağı belirtilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 
Katılımcılar Cinsiyet Mesleki Kıdem (Yıl) Okul Kademesi 
Ö1 K 21 ve üzeri İlkokul 
Ö2 E 21 ve üzeri İlkokul 
Ö3 K 11-15 İlkokul 
Ö4 K 16-20 İlkokul 
Ö5 K 11-15 İlkokul 
Ö6 K 1-5 İlkokul 
Ö7 K 11-15 İlkokul 
Ö8 E 11-15 İlkokul 
Ö9 K 11-15 İlkokul 
Ö10 K 11-15 Ortaokul 
Ö11 E 16-20 Ortaokul 
Ö12 K 11-15 Ortaokul 
Ö13 K 11-15 Ortaokul 
Ö14 K 16-20 Ortaokul 
Ö15 K 11-15 Ortaokul 
Ö16 K 16-20 Lise 
Ö17 E 21 ve Üzeri Lise 
Ö18 K 16-20 Lise 
Ö19 E 16-20 Lise 
Ö20 K 21 ve Üzeri Lise 
Ö21 E 21 ve Üzeri Lise 
Ö22 K 11-15 Lise 

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 
Araştırma verileri 2019-20 eğitim-öğretim yılı içinde ilk ara tatil olarak 

belirlenen 18-22 Kasım tarihinden 3 hafta sonra toplanmıştır. Araştırmanın 
etik onayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi etik kurulunun 2020.08.55 
sayılı kararı ile alınmıştır. Araştırmada nitel araştırmalarda yaygın olarak kul-
lanılan görüşme yöntemi (Patton, 2014) bu araştırma kapsamında kullanılan 
veri toplama yöntemidir. Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan yarı ya-
pılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde katılımcıların cinsiyeti, mesleki kıdemi ve okul türü, ikinci 
bölümde ise yarı yapılandırılmış görüşme soruları yer almaktadır. Hazırlanan 



Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN  750 

taslak form pilot uygulama kapsamında 3 katılımcıya uygulanmıştır. Pilot uy-
gulama sonucunda taslak form anlam, dil, konuya uygunluk, amaca uygunluk, 
açıklık bakımından değerlendirilmesi amacıyla 2 uzman görüşüne sunulmuş-
tur. Uzman görüşlerine göre araştırma formuna son hâli verilmiştir. Araştırma 
için MEB’e bağlı 3 farklı kademeden birer okul seçilmiş, katılımcılarla görü-
şülerek araştırma için uygun bir zaman belirlenmiş ve görüşmeler gerçekleş-
tirilmiştir. Araştırma sürecinde katılımcılarla 30-45 dakika aralığında süren 
yüz yüze görüşmeler yapılmış, görüşmenin başlangıcında katılımcılarla soh-
bet edilerek araştırmanın amacı açıklanmış, güven kurulmuş, kimlik ve görüş-
lerinin hiçbir amaçla kullanılmayacağı belirtilmiştir. Görüşme sürecinde katı-
lımcılara formda yer alan sorular yöneltilmiş ve katılımcı görüşleri görüşme 
sırasında yazıya geçirilmiştir. Katılımcıların verdiği cevapların yetersiz ve yü-
zeysel olduğu durumlarda ise detayları ortaya çıkaracak nitelikte ek sorular 
yönlendirilmiştir. Zira yarı yapılandırılmış görüşmeler ile araştırmacılar ek so-
rularla araştırmayı detaylandırabilir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2012).  

Verilerin Analizi  
Bu çalışmada toplanan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kul-

lanılmıştır. İçerik analizi, gözlem ya da ölçme imkânı olmayan davranışları 
iletişim yoluyla elde etme tekniğidir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2005). İçerik 
analizi, elde edilen verileri açıklayacak kavram ve ilişkileri ortaya çıkarmaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada veri analizi Creswell (2014) tarafın-
dan belirtilen verilerin analize hazır hâle getirilmesi ve düzenlenmesi, verile-
rin detaylı bir şekilde okunması, verilerin kodlanması, insan ve ortam betim-
lenmesi, temaların sunumu, bulguların ve sonuçların yorumlanması olmak 
üzere 6 merhalede yapılmıştır. Birinci merhalede görüşme sırasında elde edi-
len veriler yazılı hâle getirilmiştir. İkinci merhalede toplanan verilerin tamamı 
detaylı bir şekilde okunarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Aktarılan veriler 
görüşmecilerle paylaşılarak doğruluğu teyit edilmiştir. Üçüncü merhalede gö-
rüşmeciler tarafından elde edilen veriler deşifre edilerek benzer ifadeler alt 
alta getirilerek kodlanmıştır. Dördüncü merhalede veriler, Nvivo 10 analiz 
programına aktarılır gruplandırılmıştır. Beşinci merhalede araştırmanın ama-
cına uygun olarak bir araya getirilen kodlar, temalar altında birleştirilmiştir. 
Altıncı merhalede ise araştırma bulguları sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araş-
tırmanın raporlaştırılması sürecinde okuyucuya kolaylık olması amacıyla 
araştırmanın bütün merhalelerine dair detaylı bilgiler verilmiş, tablo ve gra-
fiklerden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde aşağıdaki sıralama izlenmiştir. 
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Araştırmanın kodlama merhalesinde araştırma verilerinden elde edilen kodlar 
iki bağımsız uzmana gönderilmiş ve kodlamaların tutarlığı gözden geçirilmiş-
tir. Bu merhalede Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen [Görüş 
birliği/(Görüş ayrılığı+Görüş birliği)x100] formülü uygulanmıştır. Uygulanan 
formüle göre uzmanlar arasındaki uyum %92 olarak bulunmuştur. Bu sonuç 
araştırmanın amacına uygun olarak tasarlandığını göstermektedir. 

Geçerlik Güvenirlik 
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için Lincoln ve Guba (1985) tara-

fından belirtilen inandırıcılık (iç geçerlik), aktarılabilirlik (dış geçerlik), tutar-
lılık (iç güvenirlik) ve teyit edilebilirlik (dış güvenirlik) ölçütleri kullanılmış-
tır. Buna göre araştırmanın inandırıcılığını sağlamak amacıyla görüşmeler 
uzun tutulmuş, elde edilen verilerden sağlanan kodlar iki uzman tarafından 
yeniden değerlendirilmiş ayrıca kodlamalar katılımcılara onaylatılmıştır. 
Araştırmanın aktarılabilirliğinin sağlanması için görüşmecilerin ifadeleri ol-
duğu gibi aktarılmış ve araştırmacı yorumu eklenmemiş, okuyucu için anlaşı-
labilir bir dil kullanılmıştır. Araştırmanın tutarlılığının sağlanması amacıyla 
Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen [Görüş birliği/(Görüş ayrı-
lığı+Görüş birliği)x100] formülü uygulanmıştır. İki uzman tarafından incele-
nen veriler arasında %92 düzeyinde uyum sağlanmıştır. Araştırmanın teyit 
edilebilirliğinin sağlanması amacıyla ise araştırma basamakları araştırma sü-
resince gözden geçirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler araştırma-
cılar tarafından muhafaza edilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Araştırma Basamakları (Creswell, 2014) 

Bulgular 
Bu araştırmada ilkokul, ortaokul ve lisede görevli öğretmenlerin 2019-

2020 eğitim-öğretim yılında başlayan ara tatil uygulamasına yönelik görüşleri 

6. Bulguların ve sonuçların yorumlanması 

5. Temaların sunumu

4. Katılımcı ve analiz perogramının betimlenmesi

3. Verilerin kodlanması

2. Verilerin detaylı bir şekilde okunması

1. Verilerin analize hazır hâle getirilmesi ve düzenlenmesi
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incelenmiştir. Bu amaçla öğretmenlere ara tatilin öğrencinin akademik başa-
rısına etkisi, öğrencilerin motivasyonuna yönelik etkileri, öğretmenin moti-
vasyonuna yönelik etkileri ve öğretmenin mesleki gelişimine yönelik etkileri 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada 4 tema ve alt temalar bulunmak-
tadır. Temalar ve alt temalar tablo ve şekillerle aşağıda yer almaktadır. 

Öğrencilerin Akademik Başarısı 
Araştırmanın birinci sorusu ara tatilin öğrencilerin akademik başarısına 

etkisini ortaya çıkarmaya yöneliktir ve bu kapsamda öğretmenlerle görüşül-
müştür. Yapılan görüşmelerden elde edilen alt temalar Şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Öğrencilerin Akademik Başarısı Alt Temaları 

 

Şekil 2, ara tatil uygulamasının dinlenme (%47), zamanı değerlendirme 
(%20), ders tekrarı (%13), araştırma (%13) ve hazırlık (%7) alt temalarında 
öğrencilerin akademik başarısını etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Akademik Başarısı 
Tema Kodlar f 
Akademik 
başarı 

Dinlenme 7 
Zamanı değerlendirme 3 
Ders tekrarı 2 
Araştırma  2 
Hazırlık 1 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencinin akademik başarısına katkısına yöne-
lik 15 katılımcı görüş belirtmiştir. Katılımcılardan bazılarının görüşleri aşa-
ğıda verilmiştir: 

“Bu hafta, çocukların ders yükünün hafifletildiği bir nefes aldığı, eğlen-
celi bir mola verdiği, bir hafta oldu. Okula daha dinamik ve dinlenmiş 
geldiler. Bu da akademik başarıyı olumlu etkiledi bence.” (Ö.1) 

47

20

1313

7

Dinlenme

Zamanı
değerlendirme

Ders tekrarıAraştırma

Hazırlık

%
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“Öğrencilerin zihin olarak dinlenme sürecinin olması, akademik başa-
rılarını olumlu yönde etkileyebilir. Öğrenciler ara tatil dönemine kadar 
işledikleri ders ve konuları tekrar ederek, eksiklerini tamamlama fırsatı 
bulabilirler.” (Ö.6) 

“Öğrenciler için bir dinlenme, çeşitli araştırmalar yapma bakımından 
faydalı bir etkinlik olmuştur.” (Ö.7) 

Araştırma sorusundan elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin 
ara tatilde dinlenme, eksiklerini tamamlama, dersleri tekrar etme ve etkinlik-
lere katılma fırsatı bulduğu ve bu durumun öğrencinin akademik başarısını 
olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Öğrencilerin Motivasyonu 
Araştırmanın ikinci sorusu ara tatilin öğrencilerin motivasyonuna etki-

sini ortaya çıkarmaya yöneliktir ve bu kapsamda öğretmenlerle görüşülmüş-
tür. Yapılan görüşmelerden elde edilen alt temalar Şekil 3’te verilmiştir.  

 
Şekil 3. Öğrenci Motivasyonu Alt Temaları 

 

Şekil 3, ara tatil uygulamasının dinlenme (%43), okula istek (%29), sos-
yal etkinlik (%21) ve zamanı değerlendirme (%7) alt temalarında öğrencilerin 
motivasyonunu etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Motivasyonu 
Tema Kodlar f 

Öğrencilerin 
motivasyonu 

Dinlenme 6 
Okula istek 4 
Sosyal etkinlik 3 
Zamanı değerlendirme 1 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin motivasyonuna yönelik 14 katı-
lımcı görüş belirtmiştir. Katılımcılardan bazılarının görüşleri aşağıdadır: 
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“Okula uyum sürecinin yeni yeni sağlanması sonrası öğrenciler için ara 
tatilin gelmesi, öncelikle bir haftalık süre de olsa bu sürecin yeniden 
yaşanacak olabileceği düşüncesi oluştursa da böyle bir ara tatilin ya-
pılması, öğrencilerin dinlenmelerini sağlayarak motivasyonlarını art-
tırmıştır.” (Ö.6) 

“Öğrenciler rahatladı. Onlar için farklı bir deneyim oldu. Bu duruma 
sevindiler. Ara vermek, dinlenmek bazı etkinliklere fazlaca zamanları 
olması motivasyonlarını artırmaktadır.” (Ö.11) 

“Bakanlık ara tatil için çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Aileler bu et-
kinliklere (müze, gezme, kitap okuma, tiyatro-sinema, … gibi) çocukla-
rını katabilirse çocuk motivasyonu yüksek olarak döner.” (Ö.12) 

“Derse yönelik motivasyonları artırmıştır. Çünkü yoğun ders progra-
mından sonra dinlenmek motivasyona olumlu katkıda bulunmuştur.” 
(Ö.6) 

Araştırma sorusundan elde edilen bulgular incelendiğinde ara tatilde 
öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma, dinlenme ve rahatlama fırsatı bul-
duğu, bu durum öğrencilerin motivasyonlarını artırdığı ve daha istekle geldik-
leri sonucunu ortaya çıkarmıştır.   

Öğretmenin Mesleki Gelişimi 
Araştırmanın dördüncü sorusu ara tatilin öğretmenlerin mesleki geli-

şimlerine etkisini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Yapılan görüşmelerden elde 
edilen alt temalar Şekil 4’te verilmiştir.  

 
Şekil 4. Öğretmen Mesleki Gelişimi Alt Temaları 

Şekil 4, ara tatil uygulamasının seminer ve eğitimler (%47), fikir alış-
verişi (%23), değerlendirme (%13), dinlenme (%9), eksiklerin giderilmesi 
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(%8) alt temalarında öğretmenlerin mesleki gelişimlerini etkilediğini göster-
mektedir.  

Tablo 4. Öğretmenin Mesleki Gelişimi 
Tema Kodlar f 
Öğretmen mesleki 
gelişimi 

Seminer ve eğitimler 10 
Fikir alışverişi 5 
Değerlendirme 3 
Dinlenme 2 
Eksiklerin giderilmesi 1 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik 21 
katılımcı görüş belirtmiştir. Katılımcılardan bazılarının görüşleri aşağıda ve-
rilmiştir: 

“Önceki yıllara oranla seminer çalışmalarımız çok verimli ve eğlenceli 
geçmektedir. Ancak bu ara tatildeki etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle 
biraz yorulduk diyebilirim. Biraz daha az etkinlik ve seminer tertip edi-
lebilir. Ya da öğretmenlere de tatil verilebilir. Çünkü eğitim-öğretim 
sürecinde öğretmenler de öğrenciler gibi dinlenme ihtiyacı hissediyo-
ruz. Zihin yorgunluğumuz çok fazla oluyor.” (Ö.1) 

“Dönem içinde oluşan konular hakkında karşılıklı konuşmalar yapıl-
mış, çözüm bulunmaya çalışılmış.” (Ö.3) 

“Öğretmenlerin daha çok birbirleriyle iletişime geçebildiği, fikir alış-
verişinde bulunabildiği, beyin fırtınası gerçekleştirebildiği, fiziksel ola-
rak dinlenebildiği için mesleki gelişime olumlu katkıları olabilir.” (Ö.6) 

“Ara tatil için öğretmenlere seminerler verilmiştir. İstenilerek gidilen 
seminerler öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı sağlayacaktır.” 
(Ö.12) 

Araştırma sorusundan elde edilen bulgular incelendiğinde ara tatilde 
öğretmenlerin seminer ve eğitimlere katıldıkları, ortak sorunlara yönelik fikir 
alışverişi ve değerlendirmede bulundukları ve eksikleri giderdikleri bu duru-
mun ise öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı sonucunu ortaya 
çıkmaktadır.  

Öğretmenin Motivasyonu 
 Araştırmanın üçüncü sorusu ara tatilin öğretmenlerin motivasyonuna 
etkisini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Yapılan görüşmelerden elde edilen alt 
temalar Şekil 5’te verilmiştir.  
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Şekil 5. Öğretmenin motivasyonu alt temaları 

Şekil 5, ara tatil uygulamasının mesleki etkinlik (%35), sosyal etkinlik 
(%24), dinlenme (%18), değerlendirme (%18) ve planların gözden geçirilmesi 
(%5) alt temalarında öğretmenlerin motivasyonunu etkilediğini göstermekte-
dir.  

Tablo 5. Öğretmenin Motivasyonu 
Tema Kodlar f 

Öğretmenin 
motivasyonu 

Mesleki etkinlik 6 
Sosyal etkinlik 4 
Dinlenme 3 
Değerlendirme 3 
Planların gözden geçirilmesi 1 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin motivasyonuna yönelik 17 katı-
lımcı görüş belirtmiştir. Katılımcılardan bazılarının görüşleri aşağıda veril-
miştir: 

“Bu hafta motivasyonumuzda olumsuzluk meydana getirmemiştir. Kısa 
süreli bir ara değerlendirme imkânı ve planları da tekrar gözden ge-
çirme imkânı vermiştir.” (Ö.1) 

“Öğretmen seminer sırasında kendini geliştirebilme fırsatı bulmuş. Eği-
tim-öğretim ile ilgili kurs faaliyetlerine katılma şansı elde etmiştir.” 
(Ö.4) 

“Biz öğretmenler aktif olarak seminerlerde görev aldığımız için gayet 
güzel geçti. Motivasyonumuzun arttığını düşünüyorum.” (Ö.9) 

“Bizler için de hem eğlence hem dinlenme ve farklı etkinlikler yapılması 
motivasyonumuzu olumlu etkiledi.” (Ö.18) 

“Öğretmen olarak; okula gelip sosyalleşmenin ve fırsat buldukça müzik 
resim spor gibi aktivitelerin etkisini ve motivasyonunu yadsıyamam.” 
(Ö.21) 
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Araştırma sorusundan elde edilen bulgular incelendiğinde ara tatilde 
öğretmenlerin mesleki ve sosyal etkinliklere katılma, dinlenme ve planları 
gözden geçirme fırsatı buldukları bu durumun ise motivasyonlarını artırdığı 
sonucunu ortaya çıkarmıştır.    

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
 Okul sisteminin önemli bir dilimi olan tatil uygulamaları birçok ülkenin 
eğitim programlarında yer almaktadır ve önemle üzerinde durulmaktadır. Ül-
keler eğitim programlarının yapılandırılmasında öğretim dönemleri ile tatil 
dönemlerini ve öğretim dönemlerindeki eğitim programları ile tatil dönemle-
rindeki etkinlik programlarını da yapılandırmaktadır. Ülkeler eğitim program-
larını en az iki en fazla dört dönemden oluşturmaktadır. Millî Eğitim Bakan-
lığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren Kasım ve Nisan 
aylarında 1 hafta ara tatil uygulaması başlatıldı. Bu araştırma, ara tatil uygu-
lamasının öğrencilerin akademik başarısına, motivasyonuna, öğretmenin mo-
tivasyonuna ve mesleki gelişimine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda Millî Eğitim Bakanlığının ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 
çalışan 22 öğretmen ile yüzyüze görüşme yapılmıştır.  

 Araştırmanın birinci sorusu ara tatil uygulamasının öğrencinin akade-
mik başarısına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcı görüşlerinden 
elde edilen bulgular incelendiğinde ara tatil uygulamasının öğrencinin akade-
mik başarısına katkısının olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar ara 
tatil döneminde öğrencilerin tekrar yapma fırsatı bulduğunu, hazırlıklarını ta-
mamladığını, eksiklerini giderdiğini ifade etmiştir. Önceki araştırmalar ince-
lendiğinde bu araştırma sonuçlarını destekler nitelikte araştırmaların olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin zamanı başarılı yönetebilme becerileri ile akade-
mik başarı arasında anlamlı düzeyde ve olumlu bir ilişki vardır (Tektaş ve 
Tektaş, 2010). Zamanını iyi kullanan öğrencilerin akademik başarıları da yük-
sektir (Mace ve Tira, 1999). Öğrencilerin okuma alışkanlıkları akademik ba-
şarıyı etkileyen önemli bir faktördür (Şen ve Akpınar, 2016). Öğrencilerin 
sosyal beceri düzeyleri ile akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı ve 
olumlu düzeyde ilişki bulunmuştur (Karayurt ve Akyol, 2008). Akademik ba-
şarı düzeyi iyi ve orta düzeyde olan öğrenciler, sosyal ve entelektüel açıdan 
da aktif düzeydedirler (Kahyaoğlu, Küçükkaya, Cumur ve Özdemir, 2019). 
Öğrencinin ders dışı çalışma yollarını uygulaması ile akademik başarı ara-
sında yüksek düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur (Yanpar, 1994). 



Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN  758 

 Araştırmanın ikinci sorusu, ara tatil uygulamasının öğrencinin motivas-
yonunana etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcı görüşlerinden elde 
edilen bulgular incelendiğinde ara tatil uygulamasının öğrencinin motivasyo-
nuna katkı sağladığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar ara tatil döne-
minde öğrencilerin dinlendikleri, okula istek duydukları, sosyal etkinliklere 
katıldıkları ve zamanı değerlendirme fırsatı elde ettiklerini belirtmişlerdir. Ön-
ceki araştırmalar incelendiğinde bu araştırma sonuçlarını destekler nitelikte 
araştırmaların olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal etkinliklere katıl-
ması motivasyonlarını artırmaktadır (Kulualp, 2018). Öğrencilerin dinlenme 
ve eğlenme gereksinimlerinin karşılanması ile motivasyonları arasında an-
lamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (Aypay ve Eryılmaz, 2011). Sosyal-
leşme, kendini ifade etme, iletişim, kendine güven davranışlarını gösteren öğ-
rencilerin motivasyonlarını artırmaktadır (Döş ve Kır, 2013). Sosyal ve kültü-
rel etkinlikler öğrencilerin okulu benimsemelerinde önemli bir faktördür (Ye-
nihan, 2015). Okulların sahip olduğu sosyal ve sportif etkinlikler öğrencilerin 
okuldan memnuniyet düzeylerinde anlamlı farklılık oluşturmaktadır (Kayıkçı 
ve Sayın, 2010).  

 Araştırmanın üçüncü sorusu ara tatil uygulamasının öğretmenlerin mes-
leki gelişimine katkısını araştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcı görüşlerinden 
elde edilen bulgular incelendiğinde ara tatil uygulamasının öğretmenlerin 
mesleki gelişimlerine katkısının olduğu tespit edilmiştir. Ara tatil döneminde 
öğretmenlerin seminer ve eğitimlere katıldıkları, fikir alışverişinde bulunduk-
ları, değerlendirme, dinlenme, eksikleri giderme fırsatı buldukları sonucu or-
taya çıkmıştır. Önceki araştırmalar incelendiğinde bu araştırma sonuçlarını 
destekler nitelikte araştırmaların olduğu görülmektedir. Eğitimde kalitenin ar-
tırılması hizmet içi eğitimle mümkündür (Budak, 1999). Hizmet içi eğitim 
kursları öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasında önemli bir 
etkendir (Kanlı ve Yağbasan, 2002). Hizmet içi eğitimler öğretmen gelişimle-
rine katkı sağlamaktadır (Gönen ve Kocakaya, 2006). Öğretmenlerin bilimsel, 
teknolojik ve toplumsal gelişmelere uyum sağlayabilmesi ve mesleki gelişim-
lerine uygun bilgi, beceri ve davranış kazanabilmeleri için hizmet içi eğitime 
ihtiyaç vardır (Ergin, Akseki ve Deniz, 2012).  

Araştırmanın dördüncü sorusu ara tatil uygulamasının öğretmenlerin 
motivasyonlarına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcı görüşlerin-
den elde edilen bulgular incelendiğinde ara tatil uygulamasının öğretmenlerin 
motivasyonuna katkıda bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar 
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ara tatil döneminde öğretmenlerin mesleki etkinlik, sosyal etkinlik, dinlenme, 
değerlendirme ve planların gözden geçirilmesi fırsatları bulduklarını ifade et-
miştir. Önceki araştırmalar incelendiğinde bu araştırma sonuçlarını destekler 
nitelikte araştırmaların olduğu görülmektedir. Yurt içi ve yurt dışı tatil imkânı, 
öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını artırmaktadır (Yılmaz ve Aslan, 
2013), tatil ve izin süreleri öğretmenlerin iş motivasyonlarında önemli bir fak-
tördür (Deniz ve Erdener, 2016), tatil, öğretmenlerin iş doyumu kaynakları 
arasında yer almaktadır (Vural, 2004), tatil sürelerinin öğretmenlerin iş doyu-
munu olumlu etkilediği görülmektedir (Yılmaz, 2017), öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerinin desteklenmesi ve tatil imkânının sağlanması iş motivasyonla-
rını olumlu etkilemektedir (Cemaloğlu, 2002), sosyal etkinliklerin yetersizliği 
öğretmenlerin iş motivasyonlarını azaltmaktadır (Köse, 2007), tatil öğretmen-
lerin iş motivasyonlarını önemli düzeyde etkilemektedir (Brookhart ve Free-
man, 1992), sosyal etkinlikler öğretmenlerin işe yönelik motivasyonlarının ar-
tırılmasında önemli bir etkendir (Hasan ve Hynds, 2014) tatil olanakları öğ-
retmenlerin iş motivasyonlarını yükseltir (Bastick, 2000). 

Benzer araştırma sonuçları ile bu araştırma bulgularının örtüştüğü gö-
rülmektedir. Ayrıca bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ise altyapı oluştu-
racak niteliktedir. Araştırma sonucuna göre ara tatil uygulamasının planlı ve 
programlı bir şekilde uygulanması ile öğrenci ve öğretmenlere katkı sağlaya-
cağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığının genel bir plan-
lama yaparak okullara göndermesi, okuma listesi çıkarılması, uzaktan erişim 
olanaklarını geliştirmesi ve dokümanlarının sayısını artırması, öğretmenlere 
yönelik kapsamlı ve içerik açısından katkı sağlayıcı hizmet içi eğitimler ha-
zırlaması hem öğrencinin hem de öğretmenin ara tatili verimli geçirmesini ve 
sonrasında motivasyonunun yükseltilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu araş-
tırma kapsamında öğrencilerin akademik başarısının artırılmasına yönelik 
derslerin tekrar edilmesi ve gelecek döneme yönelik hazırlık etkileri planlana-
bilir. Bunun yanında öğrencinin zamanı verimli kullanması için etkinlik prog-
ramı verilebilir. Motivasyonunun artırılması için öğrencinin okula istek duy-
masına yönelik etkinlikler ile sosyal etkinlikler düzenlenebilir. Öğretmenin 
mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlenebilir. 
Ayrıca ara tatil döneminde öğretmenlere eksiklerini gidermesi için zaman ve-
rilebilir.    
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