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ÖZET 

Günümüz küresel ve enformasyon toplumundaki sürekli ve köklü değişimlere 

bireylerin ayak uydurması yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu 

doğrultuda bütün eğitim kurumları personellerinin gelişimini ve uyumunu 

sağlamak için hizmet-içi eğitim programları düzenlemektedirler. Bu makalede 

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanlarının profesyonel gelişimleri için 

tasarlanacak eğitim programına temel teşkil edecek ihtiyaç analizi proje önerisi 

sunulmaktadır. Projenin gerekçeleri ve kavramsal boyutu ilgili literatür ışığında 

tartışılmış ve projede kullanılacak araştırma yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. 

Makalenin kongrede sunulmasıyla konuyla ilgili diğer akademisyenlerle bilgi 

alışverişinin sağlanması ve katılımcılardan gelebilecek yapıcı eleştiri ve öneriler 

ışığında projenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Enformasyon toplumu, Yaşam-boyu öğrenme, 

Yükseköğretim, Profesyonel gelişim, İhtiyaç analizi 

 

 



A NEEDS ANALYSIS PROPOSAL FOR PROFESSIONAL 

TRAINING OF EDUCATORS: SULEYMAN DEMIREL 

UNIVERSITY EXAMPLE 
 

ABSTRACT 

Individuals’ adaptations to continuous and radical transformations in the 

contemporary global and informational society entail life-long learning. 

Therefore, educational institutions have been developing and practicing in-service 

educational programs to train and adapt their staff for such changes. This paper 

proposes a needs assessment project which will be the basis of a professional 

development program designed for the academic personnel working at the 

Süleyman Demirel University. The rationale, theoretical framework, and research 

methodology of the project are discussed under the lights of related literature. It is 

intended that presenting this project at the congress will facilitate information 

transfer with other academicians interested in such issues and the improvement of 

the project based on the constructive critiques and suggestions made by 

participants. 
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Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu araştırma projesinin temel amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) 

görev yapan öğretim elemanlarının mesleki alanlardaki yeterlilik düzeylerini 

tespit ederek ihtiyaç profilini belirlemek ve ilgili akademik personelin 

geliştirilmesi amacıyla gelecekte öngörülen hizmet içi eğitim programlarının alt 

yapısının hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Proje sonucunda öğretim 

elemanlarının hangi alanlarda geliştirme eğitimine gereksinim duydukları ve 

kendilerine yönelik düzenlenebilecek hizmet içi eğitim programları hakkındaki 



(yer, zaman, eğitim sekli, süreç, vb.) beklenti ve tercihlerinin tespit edilmesi 

hedeflenmektedir. Diğer bir ifadeyle, günümüz toplumunda öğretim elemanlarının 

mesleklerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için istenilen standartlar (bilgi, beceri, 

tutum, vb.) ile şuanda var olan durumu karsılaştırarak olası performans açıklarının 

belirlenmesi ve bunların giderilmesi için gerekli olan insan gücü geliştirme 

stratejilerini ve eğitim programlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

 

Bilginin ve teknolojinin hızlı bir değişim içinde olduğu günümüz enformasyon 

(bilgi-bilişim) toplumunda ihtiyaç duyulan insan tipi bilgiyi taşıyan değil, onu 

üretebilen, arayabilen, isleyebilen, pratik alanlara ve sorunlara uygulayabilen 

kişilerdir. Şüphesiz, istenen bu niteliklere sahip bireyler yetiştirmek bütün eğitim 

kurumlarının özellikle de üniversitelerin temel görevleridir. Üniversiteler 

öğrenme-öğretme öğelerinin tümüyle toplumdaki değişimlere uyum sağlamak 

durumundadırlar. Bu öğelerin en önemlilerinden birisi olan öğretim elemanlarının 

rollerinde de enformasyon toplumu surecinde koklu değişiklikler olmuştur. Onlar 

artik geleneksel eğitimde olduğu gibi uzman, her şeyi bilen ve bildiklerini aktaran 

değil; sürekli (yasam boyu) öğrenen ve üretebilen, kendini geliştiren ve 

öğrencilerine ihtiyaç duydukları yeni bilgilere nasıl ulaşabilecekleri noktasında 

rehberlik edebilen yol göstericilerdir. Dolayısıyla, öğretim elemanlarının bu yeni 

rollerini sadece hizmet öncesinde aldıkları eğitimle yerine getirmeleri 

olanaksızlaşmış ve belli periyotlarla sürekli eğitilmeleri ihtiyacını doğurmuştur. 

Üniversiteler akademik personellerinin gelişim ve güncellemelerini sağlamak için 

profesyonel hizmet içi eğitim programları düzenlemeye başlamışlardır.  

 

İlgili literatürde, etkili, yeterli, gerçekçi ve başarılabilir bir hizmet içi eğitim 

programının geliştirilmesinde planlama aşamasının önemi vurgulanmaktadır. 

Eğitilecek personelin ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu sonuçlar 

doğrultusunda öğretim hedeflerinin, içeriğinin, etkinliklerinin, yöntemlerinin ve 

araç-gereçlerinin tasarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, önerilen bu ihtiyaç 

analizinden elde edilecek bulgular ileriki yıllarda öğretim elemanlarının kişisel ve 

mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenebilecek hizmet içi eğitim 



programlarının geliştirilmesine kaynak oluşturması ve yön vermesi açısından 

büyük öneme sahiptir.  

 

Diğer taraftan, projeden elde edilen bilgiler ve deneyimler üniversitelerde daha 

kaliteli bir eğitim-öğretim sunulmasında, öğrenci başarılarının artırılmasında, 

akademik personelin profesyonel niteliklerinin zenginleştirilmesinde ve 

üniversitelerimizi eğitimdeki küresel rekabet ortamında üst seviyelere çıkarmada 

dolaylı olarak katkıda bulunacaktır. 

 

İlgili Literatürün Işığında Araştırmanın Yeri 

 

Globalleşen dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişim her geçen gün 

artarak sürerken, hızlı değişimin doğurduğu üretilen bilgide hızlı artış ve bazı 

alanlardaki var olan bilgilerin üç - beş yıl gibi kısa bir sürede güncelliğini 

yitirmesi, üniversitelerde görev alan akademik personele kendini geliştirme ve 

yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olmaları gerektiği konusunda bir 

farkındalık ve duyarlılık meydana getirmekte ve bu tur bilgi ve becerilere sahip 

öğretim elemanı bulunduran üniversitelerin daha güçlü oldukları ve daha kaliteli 

eğitim verdikleri kabul edilmektedir (Dolance ve Norris, 1995; Smith ve Baxter, 

1992). 

 

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ortaya konan Bologna (1999) deklarasyonu, 

Prag (2001), Berlin (2003) ve Bergen (2005) bildirgelerinde yüksek öğretimin 

kurumlarının toplumda yaşam boyu öğrenmeyi hayata geçirmede katkı sağlaması 

gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu deklarasyon ve bildirgeler incelendiğinde 

görülebileceği gibi öğrenci merkezli yaşam boyu öğretim ortamlarının 

hazırlanmasında ve desteklenmesinde üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğü 

vurgulanmaktadır. Bu durumda üniversitelerin öğretim programlarını yeniden 

gözden geçirmesi ve yaşam boyu öğrenme imkânlarının desteklenmesinde 

öncelikle kendi akademik personeli ve öğrencilerine bu becerileri kazandırılması 

ve bunun için uygun ortamların hazırlanması gerekmektedir. Böylece, 



üniversiteler kendi öğrencilerine ve topluma bu becerilerin kazandırma yeteneği 

de elde etmiş olacaklardır. 

 

Üniversitelerin en temel iki işlevi araştırma ve yayın ile öğretimdir. Bu iki işlevi 

en etkin ve verimli bir şekilde çalıştırmak için üniversitede görev alan akademik 

personelin araştırma ve yayın ile öğretim konularında kendilerinin belirleyeceği 

ilgi ve ihtiyaçlara göre eğitilmesi üniversitelerin yukarıda bahsedilen en temel 

işlevlerini dünya üniversiteleri ile rekabet edecek şekilde yerine getirmesine 

yardımcı olacaktır. 

 

Yapılan araştırmalar öğretim üyelerinin çoğunluğu hızlı gelişen teknolojiyi takip 

etmede ve bu teknolojileri öğretim programlarına adapte etmede zorlandıklarını 

göstermektedir (Cuban, 2001; Geoghegan, 1994; Spotts ve Bowman, 1993, 1995). 

Nitekim, öğrenme-öğretme sürecinde yeni yöntem ve teknolojilerden etkili bir 

şekilde faydalanmak sadece büyük miktarda paralar harcayarak onu sınıfa dahil 

etmekle değil, ilaveten, öğretim elemanlarına sunulacak uygun eğitim ve destekle 

hünerli ve motiveli olmalarını sağlamakla olacaktır (Laurillard, 1995; McKenzie, 

1987). 

 

Örneğin Bim ve Eunsong (2002) tarafından yapılan bir araştırmada eğitimciler 

hızla gelişen teknolojiyi takip etmenin onları giderek artan bir strese soktuğunu 

belirtmektedirler Amerika da yapılan başka bir araştırmada üniversite öğretim 

üyeleri stres kaynağı olarak teknolojik gelişmeleri takibi diğer stres kaynakları 

olan araştırma, yayın, iş yükü, ders verme isteği ve terfi etmenin önüne geçtiğini 

ortaya koymuştur (Cooperman, 1999). Hanger (2001) yüksek öğretim kurumları 

yöneticileri öğrenme ve öğretme alanlarındaki devrim niteliğindeki teknolojik 

değişimlerin akademisyenlerin karşılarına çıkardığı zorlukları ve akademik 

ortama yeni girmiş tekno-merkezli öğrenciler tarafından ortaya konan istekler ve 

zorlukların farkında olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Yine Amerika’da 

yapılan bir araştırmaya göre teknolojiyi kullanma konusunda eğitilen 

üniversitelerdeki öğretim üyeleri teknolojiye karşı daha olumlu baktıkları ortaya 



koymuştur. Aynı araştırma sonucuna göre öğretim üyelerinin eğitiminin sürekli 

aralı olması gerektiği vurgulanmış ayrıca öğretim görevlilerinin diğer öğretim 

görevlilerinin bilgi teknolojilerinin öğretimde nasıl kullandıklarını gözlemlemek 

istedikleri ve ders verirken sağlanan teknik destekle teknoloji kullanımına daha 

ılımlı baktıkları ortaya konmuştur (Gilmore, 1998). 

 

Eğiticilerin eğitimi yeni bir eğitim modeli olmayıp dünyada pek çok üniversite 

tarafından düzenli olarak değişik format ve adlarda (hizmetiçi eğitim, personel 

eğitimi, profesyonel gelişim eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kariyer 

geliştirme vb.)  uygulanmaktadır. Genel olarak, personelin bilgi ve becerilerini 

artırmak amacıyla düzenlenen kasıtlı ve sistematik öğretim etkinlikleri seklinde 

tanımlanabilir (Dalton, 1988). Eğiticilerin profesyonel eğitiminde islenecek 

konular onların belirleyecekleri ilgi ve ihtiyaçlara göre şekillenmelidir. Aksi halde 

verilecek eğitim zaman, kaynak ve iş gücü kaybına sebep olacaktır. Diğer taraftan, 

literatürde insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eğitimin planlanması 

surecinde mevcut durum ile ulaşılmak istenen durum arsanda farkların 

belirlenmesini ilk adim olarak görülmektedir (Demirel, 1997). Öğretim 

elemanları, kendi alanlarıyla ilgili güncel gelişmeler, etkili öğretme yöntemleri, 

sınıf yönetimi teknikleri, proje hazırlama yöntemleri, teknoloji entegrasyonu gibi 

birçok alanlarda eğitime ihtiyaç duyabilirler. Hizmet içi eğitimin planlanmasından 

önce bu alanların belirlenmesi için bilgi toplanması gerekmektedir (Sencan ve 

Erdogmus, 2001; Young, 1994). Sosyal bilimlerde bu süreç “ihtiyaç analizi” veya 

“ihtiyaç değerlendirmesi” olarak adlandırılmaktadır (Witkin ve Altschuld, 1995). 

İhtiyaç analizi sadece gelişime gereksinim duyulan alanların belirlenmesinde 

değil, öğrenicilerin bilişsel ve duyuşsal hazır bulunuşluk düzeylerinin tespitinde, 

önceliklerin belirlenmesinde, bütçenin tasarruflu kullanılmasında, araç ve 

gereçlerin etkili kullanılmasında, kurumun geleceğe yönelik stratejik planında 

akılcı bir yaklaşım sağlamaktadır (Barutcugil, 2002; Demirel, 1997; Goldstein, 

1993; Young, 1994). 

 



Eğitimcilerin eğitiminde kullanılan pek çok eğitim modeli olup bunlardan en 

başarılı eğitim modellerinin çalıştanlar, bire bir eğitim ve rehber kursiyerler 

olduğu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda vurgulanmaktadır. Çalıştaylar, kısa 

odak çalıştayları, çalıştay serileri, haftalık ya da yazlık yoğunlaştırılmış çalıştaylar 

olmak üzere kendi aralarında da sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan, uzaktan 

eğitim ve elektronik öğrenme (e-öğrenme) ortamlarındaki gelişmeler online (web-

tabanlı) hizmet içi eğitim programlarının tasarlanmasını sağlamıştır. Son yıllarda 

eğitim kurumları öğrenci-merkezli ve bireyselleştirilmiş eğitim, zaman ve 

mekândan bağımsızlık, çoklu ortamların sağlanması ve kaynak tasarrufu gibi 

konularda sağladığı imkânlardan dolayı personel eğitimlerini uzaktan eğitim 

yoluyla gidermektedirler. Uygun eğitim modelinin seçilmesi öğretim 

elemanlarının özelliklerine, gereksinimlerine ve öğrenme tercihlerine bağlıdır.  

Literatürde, bu tur değişkenler hakkında bilgi toplamak için ihtiyaç analizlerinden 

yararlanılabileceği vurgulanmaktadır (Kemp, Morrison ve Ross, 1998).  

 

Üniversitelerin kendi akademik personeline yapacağı eğitim yatırımının uzun 

vadede kuruma sağlayacağı katma değer beklenin daha üzerinde olacağı göz ardı 

edilmemelidir. Sonuç olarak önceki araştırmalar öğretim üyelerinin hizmet içi 

eğitimle kazanacakları heyecan ve gayret ile üniversitedeki öğretim ortamlarının 

kalitesi artarak daha çok teknoloji ve öğrenci merkezli olacağını göstermektedir. 

Literatürde belirtildiği gibi, önerilen bu ihtiyaç analizi projesi üniversitemizdeki 

profesyonel eğitim programlarının geliştirilmesine önayak olacak, izlenecek 

stratejilerin belirlenmesinde ve planlamacıların isabetli kararlar almasında 

yardımcı olacaktır. 

 

Araştırma Materyali ve Metodu 

 

Bu projede, var olan bir fenomenin veya durumun tasvir edilmesi (öğretim 

elemanlarının ihtiyaçları) amaçlandığından dolayı, nicel araştırma paradigmasına 

dayalı survey (tarama) yöntemi ve temel veri toplama aracı olarak da 

yapılandırılmış anket metodunun kullanılacağı betimsel bir çalışmanın uygun 



olacağı düşünülmüştür. Metodolojinin belirlenmesi surecinde enerji, zaman ve 

finansal maliyetinin düşük olması, kısa sure içerisinde oldukça fazla katılımcıya 

ulaşma olanağı ve toplanan verilerin analizlerinin kolay olması gibi kriterler etkili 

olmuştur.  

 

Anketteki sorular üç ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde araştırmaya 

katılan öğretim elemanlarının demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, unvan, 

bölüm, tecrübe, vb.) belirlemeye yönelik genellikle kapalı uçlu ve çoktan seçmeli 

sorular bulunacaktır. İkinci bölümde ise öğretim elemanlarının meslek 

hayatlarıyla doğrudan ilgili olan güncel bilgi ve becerilerdeki (pedagojik 

formasyon, teknoloji kullanımı ve entegrasyonu, akademik yeterlilikler, hukuksal 

hak ve sorumluluklar, vb.)  hazır bulunuşluk ve ihtiyaç düzeylerini tespit etmeyi 

amaçlayan kapalı uçlu soru maddelerinden oluşacaktır. Bu maddelerin 

ölçülmesinde 5’li Likert tipi eşit aralıklı derecelendirme ölçeği kullanılacaktır. 

Tablo 1 bu bölümde ölçülecek ihtiyaç boyutlarını ve bu boyutların göstergesi 

olacak anket maddelerini özetlemektedir. Örneğin, katılımcılar pedagojik 

formasyonla ilgili olarak “öğrenci-merkezli yeni öğretim yöntem ve tekniklerini 

kullanma” veya teknoloji kullanımıyla ilgili olarak “internet ve veri tabanlarında 

etkili arama yapma” maddelerindeki bulundukları düzeylerini 1’den 5’e kadar 

derecelendirilmiş (1=çok zayıf, 5=çok iyi) seçenekler yardımıyla 

cevaplayacaklardır.  

 

Anketin bu bölümündeki maddelerin oluşturulmasında hem ilgili literatürden hem 

de informal-yapılandırılmamış görüşme ve odak grup tartışmalarından 

yararlanılacaktır. Bu kapsamda, araştırmacılar öğretim elemanlarıyla ve 

yöneticilerle mülakatlar yaparak günümüz toplumunda öğretim elemanlarında 

aranan yeterlilikler hakkında fikir alışverişi yaparak görüşmelerden çıkacak 

yaygın temaları soru formuna dâhil edeceklerdir. Böylelikle ölçme aracının 

kapsam geçerliliği de temin edilmiş olunacaktır. Anketin son bölümünde ise 

katılımcıların tercih edecekleri hizmet içi eğitim şekilleri (online, seminer, 

çalıştay, kurs, vb.) ve bu eğitim için uygun olabilecekleri zaman dilimleri (hafta 



sonları, hafta içi, ara donem tatilleri, yaz tatilleri, vb.) hakkında bilgiler 

toplanacaktır. Ayrıca, anketin sonunda katılımcıların hizmet içi eğitim 

konusundaki ilave fikir, düşünce ve önerilerini yazabilecekleri açık uçlu soru 

eklenecektir.  

Tablo 1: Anketin boyutları ve maddeleri 

Konu Madde 

Pedagojik Formasyon Öğrenci başarısını ölçmede alternatif yöntemler  

 Sınıf ve öğrenci davranışı yönetimi 

 Öğretim teknik ve yöntemleri  

 Öğretim programı planlama/geliştirme 

 Psikolojik danışma ve rehberlik 

 Mezunların takibi ve mezunlarla ilişkisi 

 Bağıl değerlendirme yöntemi  

Teknoloji Kullanımı Sunu hazırlamak 

 Temel Office programları  

 Temel Windows ve dosya işletimi 

 Web-destekli öğretim programı hazırlama  

 Web sayfası hazırlamak  

 Veri analizi programları 

 İnternette etkili arama yapmak 

 Veri tabanlarında etkili arama yapmak 

Akademik Yeterlilikler  Bilimsel Araştırma Teknikleri 

 Proje önerisi hazırlama (DTP, Tübitak, EU, vb.) 

 Akademik yayın (Kitap, Makale, vb.) 

 Etik Kuralları 

 Yabancı dil ihtiyacı 

Hukuksal Haklar ve Sorumluluklar Performansa dayalı değerlendirme yöntemi 

 Akademik yükselme kriterleri 

 2547 personel kanunu 

 2018 sayılı kanun 

 Bonus sistemi 

 Yönetim kurulları ve senato kararları takibi 



Anket formu yazılı formatta hazırlanacak ve 15-20 dakikada doldurulabilecek 

soru içeriğine sahip olacaktır. Araştırmanın örneklemini üniversitemiz 

bünyesinden tesadüfü yolla belirlenecek iki adet fakülte ve iki adet yüksekokulda 

görevli tüm öğretim elemanları oluşturacaktır. Anketler ilgili fakülte ve 

yüksekokul yönetimleriyle işbirliği içerisinde öğretim elemanlarına ulaştırılarak 

doldurmaları istenecektir. Katılımcıların açık kimliklerini ortaya çıkarabilecek 

kişisel bilgiler (ad, soyad, telefon, kimlik no, vb.) toplanmayacaktır. Anket 

formunun görünüş geçerliliğinden (soru maddelerinin ve seçeneklerin anlamlılığı, 

gramer yapısı, imla kurallarına uygunluk, vb.) emin olmak için uzman görüsü 

alınacak ve birkaç kişi üzerinde pilot uygulama yapılacaktır. Alınan geri 

bildirimler çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılarak ankete son sekli 

verilecektir.  

 

Toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programına girilecek ve iki ayrı 

USB flash bellekte yedeklenecektir. Anketteki her bir soru ayrı bir değişken 

olarak muamele edilecek ve tanımlayıcı istatiksel işlemlerle (aritmetik ortalama, 

standart sapma, frekans, yüzdelik, vb.) analiz edilecektir. Gerekli görülen 

durumlarda, değişkenler arası ilişkilerin tespit edilmesi Pearson Moment 

korelasyon katsayıları ve demografik değişkenlere bağlı farklılıkların tespit 

edilmesi de bağımsız t-testleri veya tek yönlü varyans analizlerinin 

hesaplanmasıyla yapılacaktır. Bulgular tablolar ve grafikler gibi görsel araçlarla 

özetlenip yorumlanacaktır. 

 

Sonuç ve Beklentiler 

 

Bu bildiride önerilen araştırma hâlihazırda veri toplama aracı olarak kullanılacak 

anketin geliştirilmesi aşamasındadır. Araştırmacılar kongredeki uzman 

katılımcıların görüş, öneri ve paylaşımlarından yararlanarak soru formuna son 

haline vermeyi ve akabinde pilot uygulama yapmayı umut etmektedirler. Pilot 

uygulama sonucu revize edilen anket, proje kapsamında Süleyman Demirel 

Üniversitesi akademisyenlerinden seçilen örnekleme uygulanarak ihtiyaç analizi 



tamamlanacaktır. Elde edilen veriler ışığında öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına 

yönelik eğitim programlarının tasarlanacağı ve yürütüleceği yeni bir proje 

hazırlanacaktır. Ayrıca, bu araştırma önerisi Süleyman Demirel Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Proje Ofisi (SDÜ-BAP) tarafından münferit proje kapsamında 

desteklenmek üzere değerlendirilmektedir.   

 

Kaynakça 

Barutçugil, İ. (2002). Eğiticinin eğitimi: Eğitim becerilerinin geliştirilmesi. 

İstanbul: Kariyer Yayınları. 

Beam, R. A., & Eunsong K. (2002). Technology-induced stressors, job  

satisfaction and work place exhaustion among journalism and mass 

communication faculty. Paper presented at the annual convention of the 

Communication Technology and Policy Division of the Association for 

Education in Journalism and Mass Communication, Miami, USA. 

Bologno Process. Retrieved March 28, 2009, from  

 http://www.bologna-bergen2005.no 

Cooperman, K. (1999). Keeping up with technology is a major source of stress for  

the Nation's College Faculty. Retrieved March 28, 2009, from 

http://www.today.ucla.edu/html/990831faculty.html 

Cuban, L. (2001). Oversold and underused: Computers in the classroom.  

Cambridge, MA: Harvard-University Press. 

Dalton, J. (1988). Enhancing staff knowledge and skills. In U. Delworth & G.  

Hanson (Eds.), Student services: A handbook for the profession (pp. 533-

552). San Francisco: Jossey-Bass. 

Demirel, Ö. (1997). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara:  

Usem Yayınları.  

Dolence, M. G., & Norris, D. M. (1995). Transforming higher education: A vision  

for learning in the 21st century. Ann Arbor, MI: Society for College and 

University Planning. 

Gilmore, E. (1998). Impact of training on the information technology attitudes of  



university faculty. Unpublished doctoral dissertation, University of North 

Texas, Denton. 

Geoghegan, W. H. (1994). What ever happened to instructional technology?  

Paper presented at the 22nd Annual Conference of the International 

Business Schools Computing Association, Baltimore, Maryland, USA. 

Goldstein, I. L. (1993). Training in organizations: Needs assessment, development  

and evaluation. California: Brooks/Cole Publishing Company. 

Hagner, P. R. (2001). Interesting practices and best systems in faculty  

 engagement and support. Retrieved March 28, 2009, from 

 http://www.educause.edu/ir/library/pdf/NLI0017.pdf 

Kemp, J. E., Morrison, G. R., & Ross, S. M. (1998). Designing effective  

instruction. New Jersey: Prentice Hall. 

Laurillard, D. (1995). Rethinking university teaching: A framework for the  

effective use of educational technology. London: Routledge.  

McKenzie, J. (1987). Making change in education: Preparing your schools for the  

future. Westbury, NY: J.L. Wilkerson. 

Şencan, H., & Erdoğmuş, N. (2001). İşletmelerde eğitim ihtiyaç analizi. Beta  

Yayım Dağıtım. 

Smith, E. R., & Baxter, B. (1992). Quality education: An inquiry into its  

definition and a framework for its measurement. College and University, 

107-113. 

Spotts, T. H., & Bowman, M. A. (1993). Increasing faculty use of instructional  

technology: Barriers and incentives. Educational Media International, 30, 

199-205.  

Spotts, T. H. & Bowman, M. A. (1995). Faculty use of instructional technologies  

in higher education. Educational Technology, 35(2), 56-64.  

Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995). Planning and conducting needs  

assessments: A practical guide. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Young, G. L. (1994). Needs assessment in program planning. College Quarterly,  



2(2). Retrieved March 28, 2009, from 

http://www.senecac.on.ca/quarterly/1994-vol02-num02-winter/young.html 

 


