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ÖNSÖZ 

Toplumları barıĢ, mutluluk ve huzur içinde yaĢatan, ülkeleri kalkınmıĢ ve geliĢmiĢ 

yapan öğelerin en baĢında hiç kuĢkusuz eğitim öğesi yer alır. Dünya ölçeğinde 

yapılabilecek objektif bir gözlemle, çok net olarak Ģunu görmek mümkündür: Eğitim 

sistemini önemseyen, gerekli desteği veren, yapılanmayı gerçekleĢtiren ülkelerin 

diğerlerine oranla çok ileri evreleri temsil etmektedirler. 

Dünya geçmiĢinde de bugünde de toplumlara ivme kazandıran, aĢama kaydettiren 

baĢlıca faktör; o toplumun sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan 

kaynağına sahip bir ülke olabilme yolunun, çağdaĢ gereklilikleri bünyesinde toplayan 

sağlam bir planlama ile birlikte, süreçleriyle değerlendirmesi ile donanımlı bir eğitim 

sisteminin kurulabilmesine ve iĢletilmesine bağlı olmaktan geçtiğini söylemek, kuĢku 

götürmez bir gerçekliktir. 

Öğretmen; dün olduğu gibi bugün de, etkili bir eğitim sisteminin önemli bir iĢ görüye 

sahip temel öğelerinin hemen baĢında yer alır. Diğer bir deyiĢle, öğretmensiz bir 

eğitim sisteminin kurulabilmesinin ve iĢletilmesinin savunulabilirliği, günümüz 

geliĢmelerinin ıĢığında dahi henüz olanaklı görülmemektedir. Bilimsel araĢtırma 

sonuçları kapsamında denilebilir ki; eğitim siteminin etkililiği öğretmenin 

niteliğinden etkilenmektedir. Toplumların çağdaĢ düzeye ulaĢabilmeler, kaliteli 

öğretmen yetiĢtirmeye gösterdikleri özen ve katkı ölçüsünde olabilecektir. 

Ülkemizde öğretmen yetiĢtirme görevi üniversitelerin eğitim fakültelerince 

yapılmaktadır. Eğitim fakültelerine teorik olarak bakıldığında çok çeĢitli liselerin 

öğrenci yönünden kaynaklık ettikleri görülmektedir. Pratikte ise eğitim fakültelerine 

büyük oranda öğrenci kaynağı sağlayan okullar olarak, Anadolu Liseleri ile Anadolu 

Öğretmen Liseleri ön plana çıkmaktadır. Anadolu Liseleri, her türlü yüksek öğretim 

programına öğrenci hazırlayan genel akademik liselerdir. Anadolu Öğretmen Liseleri 

akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra öğretmenliğe olumlu tutum, temel bilgi ve 

beceriler kazandırıcı derslerle takviye edilmiĢ okullardır. 

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği mesleki nitelikler genel itibarı ile üç 



v 

 

baĢlık altında toplanmaktadır. Bunlar; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve 

genel kültürdür. Öğretmenlik meslek bilgisi kapsamındaki kazanımlar; öğretmenliğe 

iliĢkin bilgi ve becerinin yanı sıra olumlu tutum geliĢtirmeye yönelik kazanımlardır. 

Bireylerin tutum kazanmalarında, baĢka bir deyiĢle duyuĢsal öğrenmelerinde, 

üniversiteli olunan yaĢ dönemine kıyasla liseli yaĢ dönemi daha etkilidir. 

Bu araĢtırmada Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri ile Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin ―Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları‖ tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. UlaĢılan bulgulara dayalı olarak, Anadolu Öğretmen Liselerinin 

fonksiyonları ve kuruluĢ amaçlarına ulaĢma düzelerine yönelik öneriler 

geliĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasında birçok değerli öğretim elemanı, 

öğretmen ve öğrencinin katkısı olmuĢtur. BaĢta S.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Musa GÜRSEL olmak üzere Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ ile Ġstatistiksel 

iĢlemlerde katkısı olan dostum Yrd. Doç. Dr. Hasan ġEKER ve yazım kuralları 

açısından inceleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Rıdvan GÖK‘e araĢtırma 

süresince desteğini esirgemeyen eĢim AyĢe GÜR‘e teĢekkür ederim. 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmanın problemini ―Anadolu Öğretmen Liseleri öğrencileri ile 

Anadolu Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının  

ölçülmesi ve analizi‖ oluĢturmuĢtur. 

Yapılan çalıĢma  Konya ilindeki Anadolu Öğretmen Liseleri ile Anadolu 

Liselerinden seçilen öğrenciler üzerinde uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma örneklem grubuna giren öğrencilerin  ―öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutum ölçeği‖ ndeki sorulara verilen cevaplarla sınırlıdır. 

AraĢtırmada dört maddelik kiĢisel bilgilerle ilgili soruların bulunduğu 

―KiĢisel Bilgiler Formu‖ ile AĢkar ve Erden tarafından geliĢtirilen likert tipi on 

maddelik  ― öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Öğrencilerin 

ölçekteki sorularla ilgili olan ―tamamen katılıyorum‖, ―katılıyorum‖, ―kararsızım‖, 

―katılmıyorum‖, ―tamamen katılmıyorum‖ seçeneklerinden kendilerine uygun olanı 

iĢaretlemeleri istenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Anadolu 

Lisesi öğrencilerine kıyasla öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıĢtır. 
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Anadolu Öğretmen Lisesinin sınıflarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları arasında fark olmadığını göstermektedir. Bu bulguya göre sınıflar arasında 

tutum puanlarının benzerliği görülmektedir. Bu durum Anadolu Liseleri içinde 

geçerlidir. 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular ile ortalamalar arasında kızlar lehine anlamlı 

farklılığın olduğu saptanmıĢtır. 

Anne veya babası öğretmen olanların ana veya babası öğretmen olmayanlara göre 

tutumlarında bir fark bulunup bulunmadığı konusunda ise; UlaĢılan bulgulara göre 

öğrencilerin ana veya babasının öğretmen olması ile tutumları arasında anlamlı fark 

oluĢturmamaktadır. 
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SUMMARY 

 

This research‘s subject composed of comparative observation of  Anatolian 

Teacher Training High School and Anatolian High School students‘ attitudes for 

profession of teaching . 

 

This project is carried out on selected Anatolian Teacher Training High 

School and Anatolian High School students in Konya 

 

Research is limited to students determined as samples answering the 

questions oriented to profession of teaching attitude observation. 

 

Questions related with 4 items of personal knowledge found in Personal 

Knowledge Form and 10 items of likert type ‗‘profession of teaching attitude 

observation‘‘ developed by AĢkar&Erden are used at research.Students are requested 

to point out the best options from ‗‘I completely agree‘‘, ‗‘I agree‘‘, ‗‘I  am 

uncertain‘‘, ‗‘I disagree‘‘, ‗‘ I completely disagree‘‘ for the questions at the scale. 

 

The research results of Anatolian Teacher Training High School students‘ 

attitudes for  profession of teaching is more significant than Anatolian High School 

students‘ attitudes for  profession of teaching. 
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This research shows there is no difference of attitudes for profession of 

teaching  among Anatolian Teacher Training High School classes . According to this 

finding, attitude points‘ similarity are shown between classes.This situation is also 

valid for Anatolian High Schools. 

 

Significant difference in favour of girls is determined  from average findings 

of research. 

 

Other sub-problem of this research is difference between attitudes of  

student‘s having teacher parents and students‘ having no teacher parents. Findings 

reached have not consist of significant differnece between students‘  having teacher 

parents and their attitude. 
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BÖLÜM I 

1.GĠRĠġ 

1.1. Problem 

Toplumların kalkınmaları ve geliĢmeleri görmüĢ oldukları eğitimin kalitesiyle 

yüksek bir paralellik gösterir. Bir ülkenin zenginliği o ülke halkının doğuĢtan gelen 

yeteneklerinin etkili bir biçimde kullanılması ve geliĢtirilmesine bağlıdır. Bu yüzden 

bir ulusun kalkınması her Ģeyden önce insan çabasının bir sonucudur. Doğal 

kaynakları bulmak ve kullanmak, sermayeyi yatırıma dönüĢtürmek, teknolojiyi 

geliĢtirmek, tüketim malları üretmek ve ticari iliĢkileri sürdürmek becerikli insan 

unsurunu gerektirmektedir. Gerçekte, eğer bir ülke, insanlarını geliĢtiremiyorsa hiç 

bir Ģey kuramaz ve yaĢatamaz. Ne çağdaĢ bir siyasal sistem ne milli birlik duygusu 

ne de zengin bir ekonomi. Günümüz toplumlarında kalkınmıĢ ve geliĢmiĢ ülkelere 

baktığımızda gerek eğitilen insan sayısının topluma oranının, gerekse eğitim süresi 

ve verilen eğitimin niteliğinin çok ileri düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun 

karĢılığında ise geri kalmıĢ ülkelerde hem eğitilen insanın topluma oranının, hem 

eğitim süresinin, hem de eğitim kalitesinin düĢük olduğu görülür. Kalkınma için 

gerekli bilinci kazanmak, teknoloji ve bilim üretebilmek, yarının dünyasına hızla 

uyum sağlayabilmek ancak belli düzeyde eğitilmekle mümkündür. Ġnsan gücü 

kaynaklarını yetiĢtirme ve kanalize etmede en etkili araç eğitimdir. Öğretmenler bu 

etkili aracın önemli bir ögesini oluĢturur. Bir eğitim sisteminde yapılan yenilikler 

ancak öğretmenle yaĢama geçirilebilir. Programlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, 

öğrenme ortamları ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin, nitelikli öğretmenler 

yetiĢtirilmediği müddetçe yapılan bütün yatırımlar ve çabalar boĢunadır. Hiçbir 

eğitim modeli, o modeli iĢletecek personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez. 

Bundan dolayı ― Bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir (Kavcar, 1999).‖ 

KuĢkusuz öğretmen bir toplumun gereksinim duyduğu her meslekten bireyler 

yetiĢtiren ve ulusun geleceğini Ģekillendirme gibi kutsal bir görevi üstlenmiĢ bir 

meslek adamıdır (Kuran, 2002). Ayrıca ülkeler eğitim sistemlerinden inanılmaz 

beklentiler içindedirler. Gençlerini yarınki rollerine hazırlamak, iyi insan, iyi 

vatandaĢ olarak yetiĢmelerini, her türlü kötü ve zararlı alıĢkanlıklardan 
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korunmalarını, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamak bunlardan 

bazılarıdır (Balcı ve Pehlivan, 2001). Eğitim sistemi böylesi niteliklere sahip 

insanları okullarda sınıf ortamlarında üretebilirler. Bu üretim sisteminin en yaĢamsal 

öğelerinin önceliklerinden biri hiç kuĢkusuz öğretmendir. 

Ġnsanı eğitmek çağlar boyunca en önemli sorun olmuĢtur. Günümüzde bu sorun 

gittikçe karmaĢık duruma gelmekte ve etkisini daha yoğun bir biçimde duyurmaktır. 

Ġnsanın davranıĢlarını tutarlı  yani geçerli ve güvenilir bir biçimde değiĢtirmedikçe 

özlenen bir yaĢam biçimine insanlığın ulaĢması söz konusu olmayabilir. Böyle 

olunca, insanı tutarlı davranıĢlarla yani problem çözücü bilgi ve becerilerle donatmak 

zorundayız. Bu da eğitimle olabilir. Bilimsel ve teknolojik alandaki son geliĢmeler 

eğitim ile toplum arasındaki karĢılıklı iliĢkilerde büyük ölçüde etkilenmektedir 

(ÖzerbaĢ, 1995). Dolayısı ile günümüzde yetiĢtirilecek insan tipinin çağdaĢ 

gereksinimleri karĢılayacak biçimde olması zorunluluktan da öte bir durumdur. 

Sosyal bir sistem olarak okul, bireylere bir yandan yeni bilgi ve beceriler 

kazandırarak onları toplumdaki genel ve özel rolleri için hazırlamak, diğer yandan da 

bireyin, toplumun değiĢen Ģartlarına uymasını kolaylaĢtırmak amacını taĢır. Bu genel 

amaç doğrultusunda yetiĢen bireyin, öğrenimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve 

tutumlarla toplumda üstleneceği rolleri yerine getirebileceği varsayılır (Gürsel, 

2003). 

Sağlıklı bir ekonomik büyümenin, toplumsal ve siyasal geliĢmenin, eğitim sisteminin 

çıktılarının, iyi yetiĢmiĢ olma derecesiyle yakın bir iliĢkisi olduğu bilinmektedir 

(Gürsel, 2003). 

Büyük ve gösteriĢli bir okula ―Mükemmel bir okulumuz var‖ demek taĢ ve tuğla 

yığınından gurur duymaktır. Yalnız ve ancak iyi yetiĢmiĢ öğretmenlerin çalıĢtığı 

okula mükemmel bir okul denilebilir. Yani bir okulun kalite ve niteliği hakkında fikir 

edinebilmek için orada çalıĢan öğretmenlerin niteliğine bakmak gerekir. Bu 

bakımdan ―bir okul orada çalıĢan öğretmenler kadar iyidir.‖sözü dünyaca kabul 

edilen bir gerçeği ifade etmektedir (Büyükkaragöz ve Çivi, 1996). 
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Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, 

ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve 

becerisini temel alan akademik çalıĢma ve mesleki formasyonu gerektiren, 

profesyonel statüde uğraĢ alanıdır (Hacıoğlu ve Alkan, 1997). 

Öğretmen çevrede önemli rolü olan kiĢidir. Okuldaki eğitim ve öğretim görevini en 

iyi Ģekilde devam ettirir. Bütün geliĢmiĢ ülkelerde kalkınma ve eğitim öğretmenler 

sayesinde mümkün olmuĢtur. Öğretmen kutsal bir mesleğe sahip olmanın 

Ģuurundadır. Kültürlü bir kiĢiliğe sahip oluĢu, zarif, ince, kibar ve zevk sahibi bir 

kimse olarak görülmesini sağlayacaktır. Öğretmen hem bir eğitim uzmanıdır. Hem 

de idealist bir insandır. Bu sebeple sadece yeterli sayıda öğretmenlere değil; 

yetenekli, kültürlü mesleğine kendini adamıĢ, öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğretmen; 

görgüsü, bilgisi, hayat tecrübesi ile toplumda sosyal bütünleĢmenin sağlanmasında 

önemli rolü olan; milli birlik ve beraberliğin yaĢanması ve yaĢatılmasını, ülkesi ve 

milleti ile bölünmez bütünlüğünü sağlayan milletler camiasının seçkin bir ortağı 

olmanın Ģuurunda olan, bunu gerçekleĢtiren bir niteliğe sahiptir (Livatyalı, 2001). 

Öğretmen, öğrencilerini yetiĢtirirken yönünü eğitim teorisinden, yöntemini sürekli 

araĢtırmalardan almak zorundadır. Çünkü öğretmen araĢtırma sonuçlarına 

dayanılarak geliĢtirilen eğitim, politika ve teorisini uygulamaya, uygulama sonuçları 

ile bir teoriyi etkileyen; eğitimde uzmanlık çalıĢmalarından yararlanan, fakat aynı 

zamanda bu çalıĢmalara sorun sağlayan en önemli kiĢidir (Küçükahmet, 1992). 

Ülkemizde öğretmen yetiĢtirme iĢi birçok denemelere ve uygulamalara rağmen bir 

türlü belli standartlara oturtulamamıĢtır. Bu konuda karar mekanizması ve 

uygulayıcıların iyi niyetli yapılmıĢ olduğuna inanılan birçok giriĢimlerine süreklilik 

kazandırılamamıĢtır. Her yeni deneme ve oluĢum sistemin doğası gereği sorunlar 

üretmiĢtir. YaĢanılan sorunların düzeltilmesi veya onarılması yerine kurulan sistem 

bütünüyle tasfiye edilmiĢ, yerine yenileri kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Böylece birbirinin 

tekrarı niteliği taĢıyan uygulamalar; bir türlü sağlıklı bir zemine oturmamıĢtır. Köklü 

bir tarihi geçmiĢi, zengin bir birikimi olan itibarlı bir öğretmen yetiĢtirme kurumları 

ve geleneği oluĢturulamamıĢtır. 
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Denilebilir ki; öğretmen yetiĢtirme iĢi ve yetiĢen öğretmenlerin kalitesi toplumların 

kader çizgilerinin oluĢmasında belirleyici etkenlerin en baĢında gelenlerindendir. 

Ġhmal edilmeye tahammülü olmayan bir iĢtir. Toplumların geliĢmiĢliğinin 

ölçülerinden biri de hiç Ģüphesiz ki her alanda yapacakları bütün iĢleri en ayrıntılı 

biçimde hem de alternatifli olarak planlamaktır. Uygulanabilir nitelikteki sağlam 

planlar, benimsenen toplumsal felsefe ve politikalarla yakından iliĢkilidir. GeliĢmiĢ 

toplumlara baktığımızda, onların; çağı okuyan, kendi koĢullarına uygun, özgün 

politikalar, doğru planlar, tavizsiz ve süreklilik kazanmıĢ uygulamalar ile sonuca 

ulaĢtıkları görülebilmektedir. 

Ülkemizde öğretmen yetiĢtirmede yaĢanan sorunların ortadan kaldırılması, toplumsal 

ihtiyaç ve beklentilerimize yanıt verebilecek, kendi koĢullarımıza uygun, özgün 

politika ve planlarla evrensel standartlar taĢıyan öğretmen yetiĢtirme uygulamasının, 

bir sistem dâhilinde gerçekleĢtirilmesi ivedilikle gereklidir. 

Yukarda özetle anlatıldığı Ģekliyle önemi ve mevcut durumu anlatılmaya çalıĢılan 

öğretmen yetiĢtirme süreci, günümüzde eğitim fakültelerince gerçekleĢtirilmektedir. 

Eğitim fakültelerine, kaynak sağlayan orta öğretim kurumları ise Anadolu Öğretmen 

Liseleri ve genel akademik eğitime kaynak sağlama amacıyla kurulu bulunan 

Anadolu Liseleridir. Genel liseler de akademik üst öğrenime kaynak sağlayan 

öğretim kurumları olarak, öğretim faaliyetlerini düzenleyen yasal metinler de yer 

almasına ve kısmen de üst öğretim kurumlarına öğrenci göndermelerine karĢın, gerek 

üniversite giriĢ sınavlarını aĢmada, gerekse öğretim niteliği yönünden diğerleriyle 

rekabet edemez hale gelmiĢtir. 

Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğretmenliğe Yönelik Amaçları (MEB Teme 

Kanunu). 

a) Öğretmen yetiĢtiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, 

b) Öğrencilerine; 

1-Öğretmenlik ruhunu aĢılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek, 
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2-Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve          davranıĢları 

kazandırmak, Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

Amaçlardan anlaĢılacağı gibi, baĢarılı ve ilgi duyan öğrencileri, orta öğretim 

düzeyinde öğretmenliğe yönlendirmek suretiyle; Eğitim Fakültelerinin öncelikli ve 

temel öğrenci kaynağı olarak, mesleğe yatkın, nitelikli öğretmenler yetiĢtirme 

düĢüncesinden hareketle kurulmuĢ okullardır. 

Anadolu Öğretmen Liselerinin varlık nedeni, öğrencilerinin eğitim 

fakültelerine kaynak olan diğer okulların öğrencilerine kıyasla mesleğe yatkınlıkları 

olmaktadır. Bu araĢtırmanın bulguları, Anadolu Öğretmen Liselerinin eğitim 

fakültelerine büyük oranda veya tamamıyla kaynak olabilmesine yarayacak Ģekilde 

çoğaltılmasına; bununla birlikte, bugün ki haliyle varlığının anlamlı olmadığına dair 

kısmi de olsa bilgiler verecektir. Elde edilen bilgilerin Anadolu Öğretmen Liselerinin 

değerlendirilmesinde ve konu ile ilgili akademik çalıĢmalara katkı sağlayacağı 

beklenmektedir.  

1.2. Problem Cümlesi 

Eğitim Fakültelerine öğrenci kaynağı olan Anadolu Öğretmen Liseleri 

öğrencileri Ġle Anadolu Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları arasında bir fark var mıdır? 

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmada, Eğitim fakültelerine öğrenci kaynağı sağlayan Anadolu Öğretmen  

Liseleri öğrencileriyle Anadolu Liseleri öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

tutumlarının ne düzeyde olduğu belirlenerek analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece Anadolu öğretmen Liselerinin öğretmenlik boyutlu amaçlarına ne derece 

ulaĢabildiği yönünde, bilimsel yönteme dayalı veri elde etmek; öğretmenlik 

mesleğine yönlendirmeye dönük okulların açılmasında ve geliĢtirilmesinde karar 

vermeye yetkili ve ilgililere bilgi kaynağı sağlamaya ve yorum fırsatı oluĢturmaya 

yönelik bir çalıĢmadır. 
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Bu amaç çerçevesinde alt problemlerde belirtilen sorulara yanıt aranmıĢtır. 

1.4. Alt Problemler 

1. Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin, devam ettikleri 

okullara göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

a. Anadolu Öğretmen Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum    

puanları ne düzeydedir? 

b. Anadolu Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları    

ne düzeydedir? 

2. Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin  öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları devam ettikleri sınıfa (1. 2. 3.) göre farklılaĢmakta 

mıdır? 

3. Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta  mıdır? 

4. Öğrencilerin, anne veya babalarının öğretmen olup olmama durumlarına göre 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

1.5. AraĢtırmanın Önemi 

Problem durumunda  anlatıldığı gibi öğretmenlik toplumun hayati 

damarlarından belki de en önemlisidir. Öğretmenlik özveri ve adanmıĢlık duygularını 

özünde barındırır. Sevmeyi, istekli olmayı ve öğretmenlik idealini kolaylıkla 

bırakmamacasına benimsemeyi gerektirir. Öğretmenliğin temel kriterlerini ve onunla 

ilgili gerekli nitelikleri kazandırabilme amaçlı açılan Anadolu Öğretmen Liselerinin,  

bu görevlerini yapabiliyor olması önemlidir. Aynı zamanda en önemli varlık 

gerekçesidir. 

Öğretmenlik mesleği toplumlar için yaĢamsal öneme sahiptir. GeçmiĢi hemen hemen 

insanlığın var olmasıyla baĢlayan; geleceğinin de insanlığın gideceği son noktaya 



7 

 

değin sürmesinin beklendiği ve anlaĢıldığı bir meslektir. Bütün mesleklerde, 

mensuplarının; yetiĢtirilmesi, istenilen niteliklere kavuĢturulması ve çok yönlü  

donatılması önemlidir. Bu durum öğretmenlik mesleği açısından ele alındığında  

daha fazla önem taĢımaktadır. 

Ülkemizde, öğretmen yetiĢtirmede; bir çok denemeler yapılmasına ve batılı tarzda 

birçok okul ve sistem modelleri örnek alınmasına rağmen, kalıcı ve süreklilik arz 

eden bir yapı oluĢturulamamıĢtır. Bu alanda dönem dönem baĢarılı çalıĢmalar 

yapılmıĢ, nitelikli öğretmenler  yetiĢtirilmiĢ olsa da maalesef  bu çalıĢmalar ve 

çabalar sonuca ulaĢmamıĢtır. Ġhtiyaçların zorlamasıyla, siyasi yaklaĢımlarla ve bazen 

de öngörüsüzlükten kaynaklanan düĢüncelerle yapılan öğretmen yetiĢtirme ve atama 

uygulamaları, böylesine hayati öneme sahip bir konuda, pek çok sorunu beraberinde 

getirmiĢtir. Önceden de  sorunlar barındıran bu alanda, eklenen yeni sorunlar 

problemin çözümünü, daha da güçleĢtirecek biçimde artırmıĢtır. 

Eğitim sisteminin en önemli problemi, sistemin ayrıĢtırılamaz ögesi olan öğretmenin 

yetiĢtirilmesi problemidir. Bu nedenle, tanılanan bu sorunun çözümü noktasında 

düĢünülen ve uygulamaya konulan eylemlerden biri de öğretmen yetiĢtirme iĢinin, 

orta öğretim düzeyinde ele alınması ve baĢlatılması uygulamasıdır. Bunun için 

geçmiĢte öğretmen yetiĢtirme uygulamalarının devamı niteliğinde olan az sayıda 

Öğretmen Lisesine yenileri eklenmek suretiyle, statüleri ―Anadolu Öğretmen Lisesi‖ 

olarak adlandırılan okullar oluĢturulmuĢtur. Buradaki amaç; Öğretmenlik mesleğine 

eleman yetiĢtirilirken, adayın orta öğretim düzeyinde ele alınması; mesleğe yönelik 

temel bilgi, beceri ve tutumların erken çağlarda kazandırılmasıyla birlikte, kaliteye 

dönük bir alt yapı oluĢturmaktır. 

Anadolu Öğretmen Liselerindeki öğrencilere; öğretmenlik mesleğinin temel bilgi ve 

becerilerini kazandırmaya, bu mesleğe karĢı olumlu tutum oluĢturmaya yönelik 

içerikler taĢıyan dersler okutulmaktadır. Bu dersler her bir sınıf düzeyinde 4 saattir. 

Bu derslerin dıĢında da Eğitim Bilimlerine yönelik seçmeli bazı dersler programda 

olup öğrencilerin seçmesi halinde okutulabilmektedir. 
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Böylesi amaçlar için açılan Anadolu Öğretmen Liselerinin, amaçları doğrultusunda 

faaliyet üretip üretemediğinin bilinmesi açısından, bu araĢtırma önemli bir görev 

üstlenecektir. 

 

1.6. Varsayımlar 

Bu araĢtırmanın temel varsayımları Ģunlardır : 

1. Veri toplama aracı olarak kullanılan tutum ölçeğinin; araĢtırma örnekleminde    

yer alacak öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemede 

yeterli olacağı, 

2. AraĢtırmada görüĢlerine baĢvurulan öğrencilerin tutum ölçeğine verecekleri 

cevapların gerçeği yansıttığı, 

3. AraĢtırmanın her aĢamasında kendilerine baĢvurulan uzman görüĢlerinin yeterli 

olacağı; varsayılmıĢtır. 

1.7. Sınırlılıklar 

AraĢtırmanın sınırlılıkları Ģu Ģekildedir. 

1. AraĢtırma, 2005-2006 öğretim yılında Konya ili Selçuklu, Ereğli, AkĢehir, 

BeyĢehir ilçelerinde bulunan Anadolu Öğretmen Liseleri ile Konya ilinde 

bulunan Anadolu Liselerinde öğrenim gören 355  öğrenci ile sınırlıdır. 

2. AraĢtırma örneklemini oluĢturan öğrenciler, random olarak seçilen Anadolu 

Öğretmen Liselerinin 1. 2. 3. sınıf öğrencileri ile Anadolu Liselerinden dört 

tanesinin 1. 2. 3. sınıf öğrencileridir. 
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1.8 Tanımlar 

Anadolu Öğretmen Lisesi: Öğretmen yetiĢtiren yüksek öğretim kurumlarına 

öğrenci hazırlamak amacıyla genel orta öğretim programına ek olarak öğretmenlik 

mesleğinin temel bilgi, beceri ve tutumlarını kazandırabilecek derslere de yer veren 

orta öğretim okullarıdır. 

Anadolu Lisesi: Genel orta öğretim programının yatay ve dikey zenginleĢtirmeyle 

desteklenerek uygulandığı orta öğretim okullarıdır. 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum: Bireyin öğretmenlik mesleğine karĢı 

olumlu ya da olumsuz olan sürekli inanç ve duygularını kapsayan, önyargılar içeren 

öğrenme sonucu oluĢmuĢ davranıĢ eğilimine denir. 
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BÖLÜM II 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Eğitim Olgusunun DoğuĢu 

Ġnsanlık tarihi ilk insanın doğuĢundan bu güne kadar sürekli olarak farklı zeminlerde, 

farklı geliĢme seyri izlemiĢtir. Bu süreç içerisinde meydana gelen geliĢme ve 

değiĢme, farklı düĢünce ve fikirlerin ortaya atılmasıyla mümkün olmuĢtur. 

Fikir ve düĢüncelerdeki çeĢitlilik,  bunların doğruluklarının ya da geçerliliklerinin 

kanıtlanmaya çalıĢılması, yeni arayıĢların ve çabaların ortaya çıkmasına kaynaklık 

etmiĢtir. Yeniliklerin üretilebilmesi, bilim ve teknolojide ilerlemeler 

kaydedilebilmesi, farklı düĢüncelere müsaade edilmesi, saygı duyulması ve hatta 

desteklenmesi oranında olanaklıdır. DüĢüncenin sınırlandırıldığı bir toplumda ya da 

dünyada, ilerleme ve geliĢmeden bahsetmek mümkün değildir. DüĢünce zenginliği 

her türlü zenginliğin önkoĢuludur. 

Bütün alanlarda eğitim ve eğiticilik (öğretmenlik) alanında da farklı geliĢmelerin 

olduğu muhakkaktır. Bu durumu ortaya koymak ancak toplumların tarihi geliĢim 

süreci içerisinde eğitim ve bir eğitimci olarak öğretmene yükledikleri görevlere 

bakmakla mümkün olmaktadır. Bireylerde öğrenme isteği genelde ihtiyaçlardan 

ortaya çıkmaktadır. Ġhtiyaçların niteliği ve niceliği de öğrenme Ģeklini ve öğretenin 

özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Toplumların hayat çizgilerinde, ihtiyaçlarını ve bu 

ihtiyaçlarını karĢılama yollarına baktığımızda ihtiyaçların karĢılanmasında bilinmesi 

gereken bilgilerin öğrenilmesi ve öğretilmesinde de farklı geliĢmeler göze 

çarpmaktadır (Tutkun, Özkan, Deniz, 1999). 

YaĢam biçimi ve ekonomisi avcılık ve toplamacılığa dayalı olan ilkel toplumlarda 

yaĢamı kolaylamak için gerekli olan temel faktör, bedeni kullanmayı bilmek ve 

beden gücünü geliĢtirmektir. Bu toplumların yaĢamlarına sürdürmek için çok fazla 

bilgi bilmeleri ve zihinlerini çok fazla geliĢtirmeleri gerekli değildir. Sınırlı bir bilgi 

birikimiyle, zihinlerini çok yormadan yaĢamlarını sürdürebilmeleri pek ala mümkün 

görülmektedir. Ġhtiyaca dönük birikimin sağlanması yolu ise kendisinden öncekilerin 
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izlenmesi ve taklit edilmesidir. YaĢamın güçlüklerinin üstesinden gelmek bireysel 

çaba ve karĢı duruĢtan çok, grupla mümkün olabilmektedir. 

Ekonomisi tarıma dayalı toplumlarda beden gücünün ve kullanılmasının yerini 

hayvan gücü almıĢtır. Ġnsanların doğadan daha iyi yararlanmaları özelliklede 

toprağın iĢlenebilmesi için teknolojinin geliĢtirilmesi gerekli olmuĢtur. Tarım 

aletlerinin üretimi, tamiri, kullanılması, toprağın ekimi, ürünün toplanması ve 

iĢlenmesi çokça bilgi birikiminin gerekliliğini becerilerin geliĢmesini beraberinde 

getirmiĢ zanaatkârlık mesleğini ortaya çıkarmıĢtır. ĠĢlerin görülebilmesi, ihtiyaçların 

karĢılanabilmesi için gerekli olan zanaat erbabının yetiĢtirilmesi usta- çırak iliĢkisi 

olarak adlandırılan insan eğitme formatını getirmiĢtir. Bu dönem, önceki yaĢam 

evresine kıyasla daha fazla birikimi ve daha formal bir eğitim yolunu gerektirmiĢtir. 

Teknolojinin desteklemesiyle üretim artmıĢ, ihtiyaç fazlaları ürünler birikmiĢtir. 

BirikmiĢ ürünlerin çevreye dağıtılması, daha fazla bilgi ve görgüyü gerektiren 

tüccarlık mesleğini ortaya çıkarmıĢtır. Bu durum ise eğitimin gerekliliğini, 

aktarılacak birikimin artmasını, uygulamanın daha da formalleĢmesini sağlamıĢtır 

(Erden, 1998). 

Günümüz toplumlarının yapısına ve ihtiyaçlarına bakıldığında ise endüstrinin ileri 

düzeyde geliĢtiğine ve ihtiyaçların da öncekilere kıyasla çok çok arttığına Ģahit 

olunmaktadır. SanayileĢme ve teknoloji ile birlikte toplumsal yaĢamda, baĢlangıçta 

tarımda çalıĢanın yerini fabrika çalıĢanı almıĢtır. Bu durum formal bir temel eğitimi 

toplumun büyük bölümü için zorunlu hale getirmiĢtir. Sonuçta eğitim kurumsallaĢma 

göstermiĢ, eğitim kurumları geliĢmiĢ ve önemi artmıĢtır. Sonrasında ise endüstri 

alanında kullanılan insan gücünün yerini makineler almıĢ, çok daha donanımlı, beyni 

geliĢmiĢ insanları gerekli kılmıĢtır. Bu geliĢmeler ise eğitim kurumlarının 

çeĢitliliğini, farklı düzeylerde eğitim kademelerini,  branĢlaĢmayı, uzmanlaĢmayı ve 

özelliklede yüksek öğretimin geliĢmesini getirmiĢtir. Sonucunda ise ailenin 

küçülmesi, bireyselleĢme, yaĢamın ve gereksinimlerin üstesinden gelebilmek için 

daha çok bilme ve daha çok çalıĢma söz konusu olmuĢtur. 

Sonuç olarak toplumların yaĢam biçimleri ve ekonomik uğraĢlarına bağlı olarak 

gerekli çalıĢmaları üretecek insan gücünün niteliğinin değiĢmesi, eğitimin, 
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planlamasının, içeriğinin uygulanmasının, değerlendirilmesinin, kurumlarının 

geliĢmesine ve değiĢmesine neden olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlarla 

birlikte, öğretilen-öğrenilenin bilimsel yol ve araçlarla olması gereği doğmuĢtur. 

Teknolojik geliĢimin her on sekiz ayda bir kat daha hızlı geliĢtiği iddia edilmektedir. 

Böylesi hızlı ve baĢ döndürücü geliĢmenin söz konusu olduğu dünyamızda, yeni 

nesilleri eğitmek; bilimsel yollarla çok özel merkezlerde ve çok hızlı 

gerçekleĢtirilmesi gereken bir zorunluluk halini almıĢtır. Günümüzde;  bitkilerin, 

hayvanların üretimi, ıslahı iĢi dahi profesyonellerce yapılmakta iken insanların 

eğitilmesi iĢlerinin yetersiz kiĢilerce alelade ve geliĢi güzel yapılması pek de akıllıca 

görülmemektedir. 

2.2. Toplum, Eğitim ve Öğretmen 

Ġnsanları bir araya getiren; onların birlikte yaĢama iradesi göstermelerini sağlayan, 

ortak birtakım değerler vardır. Bu değerlerin baĢında da kültür gelir. Kültür, 

toplumları kendine özgü yapan, onu diğerlerinden ayıran, toplumsal devamlılığı 

sağlayan özelliklerdir. Bu özelliklerin yeni kuĢaklara aktarılması, toplumsal 

devamlılık açısından ihmal edilemez bir zorunluluktur. Bugün, tarihsel bilgi olarak, 

birçok medeniyetin dünya sahnesine gelip gittiğinden haberdarız. Ancak bu 

medeniyetlerin, Ģimdilerde isimleri bile bilinmemektedir. Sebebi ise büyük olasılıkla; 

kültür aktarımında yaĢanan sorunlar ya da ihmaller sonucu, kuĢaklar arası kültür 

akıĢının sürdürülememesidir. 

Toplumlar, varlıklarını sürdürebilmek için kültürlerini gelecek nesillere aktarmak 

zorundadırlar. Burada kültürün gelecek nesillere aktarılması, yani ―kasıtlı kültürleme 

süreci‖  eğitimi söz konusu olmaktadır. O halde toplumlar varlıklarının devamı için 

üyelerine iyi bir eğitim vermelidirler. Kültürün aktarılması ailede baĢlamaktadır.  

Ancak değiĢen toplumsal yapı, roller ve hızlı değiĢmeler çocuğun eğitiminde ailenin 

yarı formal eğitimi yanında, formal eğitim veren örgün eğitim kurumlarını ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu gün insan eğitiminin  büyük bir bölümü örgün eğitim kurumları 

tarafından sağlanmaktadır (Sürücü,1997). 
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Ayrıca toplumlar, çağın ihtiyaçlarına cevap verebildikleri sürece yaĢarlar. Toplumu 

oluĢturan bireyler çağa uygun yetiĢtirilmelidirler. Çağımızda bilim ve teknolojideki 

hızlı geliĢmeler, dünya ülkelerinde de hızlı bir değiĢmeye sebep olmaktadır. Ülkeler 

çağı yakalayabilmek için geliĢen teknoloji ve bilimi yakalama çabasındadırlar. 

Bilimi, teknolojiyi dolayısıyla çağı yakalayabilmek için, iyi yetiĢmiĢ insan gücüne 

ihtiyaç vardır. 

Bir ülkenin günümüz hızlı yaĢamında tıp, sanayi, ekonomi gibi çeĢitli alanlarda 

yetiĢmiĢ insan gücü sağlaması, o ülkenin eğitim sisteminin verimli çalıĢmasıyla 

yakından ilgilidir. Gürkan (1993)‘ da, her alanda yeterli nitelik ve nicelikteki 

elemanın yetiĢmesini bir eğitim iĢi olarak görmüĢ, Temel eğitiminden lisansüstü 

eğitime kadar eğitim kurumlarındaki yenileĢmenin eğitim kurumlarının ve eğitim 

süreçlerinin çağ Ģartlarına göre düzenlenmesi ve oluĢturulmasıyla sağlayabileceğini 

vurgulamıĢtır. 

Bireylerin yaĢamlarında da iĢ ve meslekler gibi bütün alanlarda hızlı değiĢmeler 

olmakta, bireyler yaĢamlarını sürdürebilmek için sürekli öğrenmek ve yeniliklere 

uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. ĠĢte bireylerin yaĢamlarında meydana gelen 

değiĢikliklere uyum sağlayabilmelerinde eğitim büyük bir öneme sahiptir. Eğitim 

sistemleri değiĢen ve geliĢen Ģartlar dikkate alınarak düzenlenmelidir. Dilaver (1996) 

eğitimin amacını ―kiĢilerin yaĢadığı toplumun ve toplumun bağlı bulunduğu çağdaĢ 

dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve 

becerilerle donatmaktır‖ Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Arslan (1996), eğitimin 3 temel ögesinin öğrenci,  öğretmen ve eğitim programları 

olduğunu, bunların her birinin çok önemli olduğunu vurgulamıĢtır. Birbirleriyle 

iliĢkileri bulunan bu ögeler içinde diğer ögeleri, dolayısıyla sistemi etkileme gücü en 

yüksek ögenin ise ‗ öğretmen‘ ögesi olduğunu belirtmektedir. Ona göre öğrenci, 

öğretim sırasında öğretmenle ve onun düzenlediği çevre ile etkileĢimde bulunur. 

Öğretmen, çocukların ve gençlerin akademik ve mesleki bakımdan geleceklerine yön 

verir, onların kiĢilik kazanmalarında ve hayat görüĢü edinmelerinde yardımcı olur. 

Bu yüzden hemen her ülkede eğitim sistemini yenileme çalıĢmalarının 

odağı.‖öğretmen yetiĢtirme‖ teĢkil etmektedir. 
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Turgut (1996) ‗ta bir ülkenin geliĢmiĢliğini, ya da geliĢmemiĢliğini eğitim sistemini 

ve onları ellerinde tutan öğretmenlere bağlamaktadır. 

1982 yılında yapılan XI. Milli eğitim Ģura raporunda da ―bir eğitim sisteminin en 

önemli unsurlarını öğretmen ve eğitim uzmanları teĢkil eder. Eğitim sisteminin 

baĢarısı, temelde sistemi iĢletecek öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Hiç bir eğitim 

modeli, modeli iĢletecek personelin niteliğin üzerinde hizmet üretemez. Bu nedenle 

herhangi bir eğitim sisteminde yeniden düzenleme yapılırken, söz konusu personelin 

geçiĢtirilmesi üzerinde önemle ve dikkatle durulması gerekir ‖ denilmektedir 

(Arslan, 1996). 

Görüldüğü gibi, 21. Yüzyılda çağı yakalamayı sağlayacak reform çalıĢmalarında 

eğitime, eğitim içerisinde de öğretmen yetiĢtirmeye büyük bir önem verilmelidir. 

Ülkemizde sayısal olarak öğretmen ihtiyacı olduğu halde ―Öğretmen YetiĢtiren 

Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği sempozyumunda sonuç 

olarak; öğretmen yetiĢtirmenin sayısal sorun olmaktan çıktığı artık nitelikli öğretmen 

yetiĢtirmenin gündeme geldiği‖ belirtilmiĢtir (Temel, 1991). Buradan hareketle 

öğretmen yetiĢtirmede, öğretmen adayının seçimi, hizmet öncesinde ve hizmet içinde 

yetiĢtirilmesi önemli görülmektedir. 

Sözer (1992), nitelikli bir hizmet öncesi eğitim için öncelikle, öğretmenlik mesleğine 

yönelik olumlu tutum geliĢtirmiĢ, yetenekli belirli kiĢilik özelliklerine sahip adaylara 

ihtiyaç olduğunu, böyle niteliklere sahip adaylar arasından öğrenci alımına gidilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

Ersever (1996)‘ de, Türkiye‘ de klasik öğretim anlayıĢı doğrultusunda öğretmen 

adaylarının seçiminde daha çok zihinsel nitelikler üzerinde durulduğunu, psiko-

sosyal niteliklerin yani öğretmenin öğrencisi ile iyi iliĢkiler kurabilmesi, sıcak ve 

samimi bir dostluk yaratabilmesinin ihmal edildiğini belirtmiĢtir. Öğretmen adayının 

bazı niteliklere sahip olarak seçilmesi onun hizmet öncesindeki eğitiminin de bu 

niteliklere uygun olarak geliĢtirilmesi gerekir. 
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Büyükkaragöz ve Çivi (1996), öğretmeni, okul ve sınıf ortamını öğrenciler için 

uygun, ilginç ve zevkli bir duruma getiren, çeĢitli öğretim yöntem ve tekniklerinden 

yararlanarak öğrenme yaĢantıları düzenleyen, öğrencilerin bu yaĢantıların içine 

atılmalarına rehberlik eden ve istenilen davranıĢların ne ölçüde kazanıldığını 

değerlendiren bir öğretim ögesi olarak görmüĢtür. Öğretmenin, öğrencinin bilme, 

öğrenme istek ve merakının uyarılmasında, yönlendirilmesinde ve doyurulmasında 

önemli rolü olduğunu bu rolün öğretmenin kiĢiliği ve meslek bilgisi ile yakından 

ilgili olduğunu vurgulamıĢtır. 

Küçükahmet‘ (1994)‘ te, öğretmen kiĢiliği konusunun araĢtırmaya değer olduğunu 

çeĢitli araĢtırmalarla ortaya koymuĢtur. Öğretmenin kiĢiliğini, tutumları, davranıĢları, 

ilgileri, ihtiyaçları, değerleri ve benzer kiĢilik özelliklerinin oluĢturduğunu 

öğretmenlerin kiĢiliğini oluĢturan özelliklerin her birinin öğrenciler üzerinde etkili 

olduğunu belirtmiĢtir, Ayrıca Küçükahmet (1994)‘e göre, öğretmenlerin öğrencilerini 

etkileyen en önemli kiĢilik özelliklerinden biri ―tutumlar‖ıdır. Öğretmenin bir 

duruma, bir eĢyaya yada insana karĢı tepki göstermeye hazır olması öğrencilerini 

etkilemektedir. Özellikle öğretmenlerin, öğrencilere ve okul çalıĢmalarına karĢı 

tutumları öğrencilerin öğrenmesine ve kiĢiliğine geniĢ ölçüde etki etmektedir. 

2.3. Toplumsal BütünleĢmede Öğretmenin Rolü 

Toplumbilim; toplumun yapısını, yapıyı oluĢturan kurumları, kurumların birbirleriyle 

etkileĢimlerini ve iĢleyiĢini inceleyen bir bilim dalıdır. Toplumsal yapı kuruluĢu ve 

iĢleyiĢiyle uyumlu bir bütünlük sağlamalıdır. Bütünlüğün kurulması kadar 

sürdürülmesi de önemlidir. Toplumsal yapının iĢleyiĢinde görülen herhangi bir 

aksaklık ya da pürüz, yapının bütünlüğüne yönelik tehdit anlamına gelir ki; çözüm 

noktasında  tedbirlerin alınmaması halinde, toplumun parçalanmasına, dağılmasına 

yönelik sonuçlar üretebilir. 

Topluma bir bütün gözü ile bakılması, herhangi bir müessesenin bütün içindeki 

fonksiyonel yerinin, daha iyi tespitini kolaylaĢtırır. 
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Toplumun temel yapı unsurlarının, birer birer ve aralarındaki tesire ve münasebete 

göre incelenebilmesi, bütün içindeki yerlerinin de daha iyi kavranmasını sağlar. 

               Bir toplumda, küçük gruplar, menfaat birlikleri, müesseseler gibi sosyal 

yapının çeĢitli unsurları arasındaki tamamlanma ve kaynaĢma halini sosyal 

bütünleĢme olarak açıklayabiliriz (Erkal, 1993). Bireylerin çeĢitli sosyal grupların 

aile, eğitim ve iĢ yerlerinin farklı olmasına rağmen, sosyal davranıĢ normları aynı 

veya benzer ise sosyal anlamda bütünleĢmiĢ bir toplum görüyoruz demektir. Sosyal 

normlar toplumda fikir ve değerler üzerinde anlaĢmayı sağlar. Birlikte hareket etme 

kabiliyetini geliĢtirir. Sağlam bir makinenin bütün parçalarının birbirleriyle uyumlu 

çalıĢması misali toplumun da hedefleri doğrultusunda çalıĢmalar üretebilmesine 

imkân hazırlar. Aktaran (Livatyalı,2004). 

              Dünyada ekonomik geliĢme, kalkınma ve sanayileĢme gayretleri içinde olan 

ülkelerin, karĢı karĢıya bulundukları bir konudur. Bu sebepledir ki, toplumun ahenkli 

iĢleyen bir bütün olarak kalabilmesi, ekonomi politikasının, sosyal ve kültürel 

politikalarla takviyesini gerektirmiĢtir. Bu kısımların bir arada birbirine bağlı olarak 

kalmalarına yani grubun istikrarına bağlıdır. Ġstikrar ise grubun bütünleĢmesi             

ile gerçekleĢebilir (Livatyalı,  2004 ). 

Sosyal ve kültürel kaynaklı meselelerin hafifletilebilmesi sosyal bilimcileri ve bu 

arada iktisatçıları da sosyal ve kültürel konulara  eğilmeye zorlamıĢtır. SanayileĢme 

sosyologların dikkatini bütünleĢme konusu üzerine çekmiĢ ve  sosyal bütünleĢme 

konusunun öncüsü E. Durkheim olmuĢtur (Erkal, 1993). 

2.3.1. Toplumsal BütünleĢme 

              Toplum hayatı, toplumun sürekliliği, sosyal münasebetlerin varlığı için iĢ 

bölümü ve genel olarak fikri beraberliğin ( concencus ) teĢkili gerekmektedir. Sosyal 

bütünleĢmenin derecesi ne olursa olsun, toplum tarzındaki bir teĢkilatlanmanın tabii 

bir sonucudur. Toplumdaki hareketlilik, sürekli değiĢmeyi de beraberinde 

getirmektedir. Bu değiĢme fikri beraberliğin bulunmasına sebep olmaktadır. 

Toplumdaki fikri beraberlik, müĢterek değerler ve davranıĢların da olmasını 
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gerektirmektedir. Th. Thorton‘un da belirttiği gibi toplumda görülmesi istenen 

davranıĢlar mertlik, dürüstlük, doğruluk, Ģefkat, merhamet, tevazu, saygı, kanaat, 

sabır, vakar, haya, nezaket ve edep gibi cemiyetin beka ve devam teminatı olan 

yüksek voltajlı vasıflardır (Aren 1997). Aktaran (Livatyalı, 2001). Bu davranıĢlar, 

toplum anlamını taĢıyan sosyal normları belirler. Milli mücadele döneminde Türk 

Milletinin gösterdiği cesaret sebat ve birlik Ģuuru kayda değer bir  davranıĢtır. 

Türklerin imhasına yönelik olarak Kıbrıs, Kerkük, Kerkük, Kırım, Saraybosna ve 

Bulgaristan‘daki olaylara Türk Milletinin tepkisini buna bir örnek olarak 

gösterebiliriz. Mesela, Türk Bayrağına karĢı ve Ġstiklal MarĢı söylenirken, ezan 

okunurken, milli ve dini ay ve günlerde her Türk vatandaĢından aynı benzer 

davranıĢlar beklenir (Erkal, 1993). Büyüğe saygı, küçüğe Ģefkat gösterme, 

muhtaçlara yardım, milli menfaatler karĢısında müĢterek bir hareket tarzı aynı 

Ģekilde beklenen davranıĢlardır. Bu davranıĢ benzerliği, sosyal normların varlığının 

delilidir (Livatyalı, 2004). 

Bireylerin toplumsal davranıĢ kalıplarını tanımaları, toplumun bir parçası haline 

gelmeleri; içinde yaĢadıkları topluma ait ortak birikim olan kültürü bilmeleri, 

benimsemeleri ve bu çerçevede uygun davranıĢlar sergilemeleriyle mümkündür. 

Böylece toplumu kendine özgü yapan, diğer toplumlardan farkını ortaya koyan 

anlayıĢlar geliĢir, yani milli kimlik dediğimiz öz kimlik oluĢur. 

Bireyler, kültürü toplumda hazır olarak bulmaktadırlar. Kültür kısa sürede oluĢan bir 

nesne değil, asırların süzgecinden geçerek gelen ve değiĢmez değer hükmü taĢıyan 

normlardır (Tural 1992). YetiĢmiĢ nesiller bu kültürü yaĢarken, aynı zamanda 

yetiĢmekte olan nesillere de aktarmakla yükümlüdürler. Milli, kültür, topluma eğitim 

yoluyla aktarılır, eğitim yoluyla sürdürülür, aynı zamanda ayıklanır ve geliĢtirilir. 

Eğitim, ferdin kavrayıĢında, zihniyetinde, tutum ve değerlerinde, kabiliyet ve 

maharetlerinde bir geliĢme ve değiĢme meydana getirme faaliyetidir. Eğitimin amacı 

insan yetiĢtirmektir. Ġnsan yetiĢtirmede toplumun inançlarından, örflerinden, tutum 

ve değerler, beceriler ve birikmiĢ bilgilerden oluĢan kültürü yeni nesillere aktarmak 

esastır. Bir diğer husus ise yetiĢmekte olan bireylerin zeka duygu ve iradelerini 

dengeli bir Ģekilde geliĢtirerek onları kiĢilikli bir birey haline getirmektir. Ġnsan 
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yetiĢtirmenin bu iki yönünden birincisi toplumun devamlılığını, ikincisi ise toplumun 

yaratıcılık göstererek değiĢen Ģartlara uyumunu sağlar (Özakpınar 1987). 

Fert, toplumun kültürünü yaĢamakla kalmamakta, toplumun milli kültürünü 

taĢıyıcılığı vasfıyla da sosyal mirası taĢıyan bir eleman olmaktadır. Kültür, eğitim 

yoluyla ve belli bir politika ile genç nesillere nakledilmekte ve toplumun sürekliliği 

sağlanmaktadır. Ayrıca, kültür, sosyal bütünleĢmeyi sağlayan, pekiĢtiren ve koruyan 

bir faktör de olmaktadır. Kültür, sosyal bütünleĢmenin çimentosudur. Değer 

hükümleri, örf ve adetlerle de beslenmektedir. BütünleĢme, yani menfaat elde etme, 

kanunlardan ve toplum gerçeğinden habersiz sürdürülemez. Toplum birçok sosyal 

grubun bütünüdür. Sorokin ‘in de belirttiği gibi en geliĢmiĢ olarak, ―mantıki-manalı‖ 

bir  bütünleĢmedir (Erkal, 1993). 

Sosyal bütünleĢmede ilk temelin atıldığı yer ailedir. Aile bireyin sosyal hayata ve 

topluma uyum sağlamasında önemli bir öğretim fonksiyonuna sahiptir. Toplumun 

kıymet hükümleri, hayat görüĢleri, örf ve adetler ancak ailenin aracılığı ile bireylere 

geçer. Toplumda hakim bulunan doğru ve yanlıĢ, iyi ve kötü anlayıĢı da aile 

süzgecinden geçerek ferdin anlayıĢına yerleĢir. Böylece aile, çocuğun sosyalleĢme 

sürecinde ilk ve en önemli fonksiyonları yerine getirir (Bilgiseven, 1987). 

ġu halde,  bütünleĢme  için duyulan  Ģahsiyet tipi, faydacı olduğu kadar dayanıĢmacı 

ve toplumcu olmalıdır. Fert ve toplum menfaatlerinin zıt olamayacağını benimseyen 

bir Ģahsiyete sahip olmalı ve toplumdaki manevi tatminden de haz duymalıdır. 

Toplumun  moral değerleri etrafında manalı ve mantıklı bir bütünleĢme sağlandığı 

takdirde fonksiyonel bütünleĢme bir anlam taĢır (Livatyalı, 2001). 

Her toplumda bütünleĢme, devamlılığı sağlayıcı, istikrarlı ve dengeli yapı 

unsurlarından meydana gelmiĢtir. Sosyal yapıdaki her unsurun varlığı bir görev 

içinde ve sistemi çalıĢtırmaktadır. Dolayısıyla da bütünleĢmeyi gerçekleĢtirmektedir. 

Ayrıca her fonksiyonel sosyal yapı, üyeleri arasındaki fikir birliğine uzlaĢmaya 

dayanır. Özetle bütünleĢmeden anlaĢılması gereken husus homojenlik ve durgunluk 

değil, fakat dinamik bir yapı içinde farklılaĢma ile birlikte bütünleĢebilmektir. 

BütünleĢmenin zıddı ise çözülmedir. Millet olma ve bir arada beraber yaĢama 
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bilincini ortadan kaldırır. Bu durumda toplumda sosyo-patolojik haller görülmeye 

baĢlar. Bu husus toplumun devamlılığı için tehlikelidir. Toplum bu duruma 

düĢmemelidir (Livatyalı, 2004). 

2.3.2. Toplumsal BütünleĢme ve Eğitim 

Sosyal bütünleĢme; en yalın haliyle toplumu oluĢturan bireylerin dıĢarıdan 

gelebilecek uyarıcılara ortak biçimde tepki ve refleksler üretebilme durumuna 

eriĢmesidir. Bunun sağlanabilmesi kültürel değerlere önem veren ve onu merkeze 

alan bir eğitim politikasının benimsenmesi ve uygulanması ile mümkündür. Bu 

eğitim politikasının özü ulusal birlik bilincinin oluĢturulmasına dönük olmalıdır. Bu 

ise pergel misali bir ayağı hiç kalkmamacasına ulusal değerlere dayanmıĢ, diğer 

ayağı  evrensel değerleri tarayan bir eğitim-öğretim uygulaması ile sağlanabilir. 

Eğitim-öğretim uygulamasının amacı; toplumun devamını sağlayacak olan çocuklar 

ve gençleri etkili bir biçimde ve kapsamlıca bilgiye ulaĢtırma, daha önemlisi de 

ulusal benlik bilincidir. 

Bilgi nakli dar manada eğitim sayılabilir. Fakat milli birlik Ģuurunun nakli ve kültür 

değerlerinin öğretilmesi geniĢ manada eğitimdir (Özakpınar, 1987). Bu eğitim 

anaokulundan üniversiteye her derecede örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ailede 

ve medyada ve çevrede verilebilir. 

Milli birlik Ģuuruna sahip olmayan fertlerin bilgilerinden, ne kendilerine, ne de 

mensup oldukları topluma gerektiği gibi fayda sağlamaları imkansızdır. ― 

Ġnsanımızın, nefsine ve milletine güven duyma, ferdi iradeye saygılı olma, kendisi ve 

toplumu hakkında tarafsız ve adil kalabilme, mesuliyetten korkmama, mensubiyet 

Ģuuru sahipliği gibi özellikleri ortaya çıkarıcı yönlendirmelere ihtiyacı vardır. Maddi 

ve manevi bakımdan, refah seviyesi yüksek bir hayatın her Türkün hakkı olduğu 

düĢüncesi insanımızda heyecan haline getirilmelidir‖ (Tural, 1992). Bu hal 

insanımızı çalıĢma heyecanına götürecektir. Eğitimin sosyal bütünleĢmeyi 

sağlayıcılığı böylece ortaya çıkacaktır. Ġktisadi hayatın bütün sektörlerinde milli 

ihtiyaçları karĢılamak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunan fertlerin, milli 
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menfaatlerle, kendi menfaatlerinin paralel olduğunu idrak edebilmesi, iktisadi 

bünyenin temel Ģartlarından biridir. Aksine bir görüĢ ise çok zararlı olacaktır. 

Fertlerin kendilerini toplumun bütününe ait menfaatlerden ayrı kabul etmeleri, suya 

atılan taĢın meydana getirdiği dalgaların, merkezden etrafa yayılmaları gibi, bütün 

topluma yayılacağı açıkça söylenebilir (Livatyalı, 2004). 

Böyle bir toplumda, toplumun dayandığı temel değerler ciddi sarsıntıya uğrayacaktır. 

Bu durumda  eğitim sektörünün kendinden beklenen iktisadi ve sosyal mahiyetteki 

geliĢtirmeleri sağlayamayacağı ortadadır. Halbuki eğitimin bilgi ve milli birlik Ģuuru 

aĢılaması nispetinde, iktisadi ve sosyal geliĢme baĢarılabilecektir. Bir esnaf teĢkilatı 

olan ahilik Osmanlı Devleti döneminde sosyal bütünleĢmede etkin rol oynamıĢtır. 

Gerek Osmanlı Devleti zamanında, gerekse Cumhuriyet döneminde bilgi ve milli 

birlik Ģuurunun sistemli olarak sağlandığı yıllar geliĢme seyrinin daha yüksek olduğu 

yıllardır (Livatyalı, 2004). 

Fatma VarıĢ‘ ın da belirttiği gibi toplum düzeni, tarihin ve insanın değiĢen durumlara 

uyumunun ve çeĢitli uygarlık ve kültürlerin etkileĢiminin ürünüdür. Veliler 

öğretmenler ve çocuklar ise kendi çağlarının ürünüdür. Bir eğitim kurumu olarak 

okul, ulusal tarihin çizgisi ile iç içedir. Bunun kaynağı milli eğitimdir. Türk toplumu 

tarihin karanlıkları içinde doğduğu günlerden bugüne kadar aralıksız olarak milli 

varlığına bağlı eğitim değerlerine sahip olmuĢ ve değiĢik yollarla da olsa amaçlarını 

gerçekleĢtirmekte baĢarı göstermiĢ ve bu sayede varlığının devamını sağlamıĢtır. 

Burada eğitimin bilhassa ―millilik‖ noktası üzerinde durmak yerinde olur. Milli 

eğitim insan kiĢiliğine sürükleyicilik dinamizm ve yaratıcılık getiren bir süreçtir. 

Milli eğitim modern demokrasi kavramı içinde yer alabilecek sosyo-kültürel bir 

oluĢun ifadesidir. Atatürk‘ün kültür çevresinin birleĢtiriciliği içinde oluĢan bir 

milliyetçilik üzerinde durmak, toplumun güç kazanmasını ve toplulukla yaĢama 

isteğini güçlü kılar (VarıĢ, 1988). 

Bu bilgilerin ıĢığında eğitimin fonksiyonu; gençliği hayata hazırlayan, tarihi 

değerlendiren, kendini saygı değer bir kiĢi olarak gören ve toplumda iĢe yarayan 

gençler yetiĢtirmek tarzında ifade edilebilir. Milli bir eğitim böylece gerçekleĢir ve 

bütünleĢmeyi sağlayıcı temel unsur olur. Burada esas olan kiĢinin kendini 
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gerçekleĢtirebilmesi, kendi ayağı üzerinde durabilmesidir. Bu ortak bir amaç 

doğrultusunda, gençlerin yetiĢtirilmesi demektir. Ülkemizde var olan genç nüfus, bu 

konuda en büyük potansiyelimizdir. 

2.4. Türk Milli Eğitiminin Amaçları 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ikinci maddesinin birinci fıkrasında, 

Türk Milli Eğitiminin amaçları: 

―Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk Ġnkılap ve ilkeleri doğrultusunda ve 

anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, 

insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliĢtiren, ailesini, 

vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıĢan; insan haklarına ve Anayasanın 

baĢlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 

olan Türkiye Cumhuriyetine karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranıĢ haline getirmiĢ yurttaĢlar olarak yetiĢtirmek‖ olarak belirtilmiĢtir. Aynı 

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise: 

―Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ 

bir kiĢiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düĢünme gücüne, geniĢ bir dünya görüĢüne 

sahip, insan haklarına saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse değer veren, topluma karĢı 

sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiĢiler yetiĢtirmek, ilgi, istidat ve 

kabiliyetlerini geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıĢ ve birlikte iĢ görme 

alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 

kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir Ģahsiyete sahip insanlar 

olarak yetiĢtirmek; 

―Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıĢlar ve birlikte 

iĢ görme alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini 

mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi 

olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaĢlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu 

artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel 
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kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaĢ uygarlığın 

yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (Gürsel, 1997)‖ Ģeklinde tespit edilmiĢtir. 

Anaysa ve Milli Eğitim Temel Kanunundaki bu maddeler sosyal bütünleĢmenin 

yasal dayanaklarını belirlemiĢ ve bütün vatandaĢlarımıza temel sorumluluklar 

yüklemiĢtir. Anayasamızın 41, maddesindeki ailenin korunması ve 42, maddesindeki 

eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi sosyal bütünleĢmeyi sağlayıcı ve yol gösterici 

temel unsurlardır. 

Anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanundaki bu hükümler, basılı ve görsel bütün 

yayın organları ve özel ve resmi bütün eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerini 

bu temel felsefeye göre düzenlemelerini gerektirmektedir. 

Türk milli eğitiminde alınacak bütün tedbirler, yapılacak faaliyetler bu amaçlar 

doğrultusunda olmalıdır. 

Her derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; eğitim ve öğretim faaliyetleri 

buna göre organize edilmelidir. Müfredat programları milli birlik ve beraberliği 

benimseten bir görüĢle ele alınmalı, ders kitapları buna göre yazılmalı çok bilgi 

yerine öz ve temel bilgiler öğretilmelidir. Vatanseverlik sözde değil özde olmalıdır. 

YetiĢmekte olan neslin, bu görüĢler doğrultusunda çalıĢmayı, okumayı, öğrenmeyi 

bir zevk haline getirecek bilgi ve alıĢkanlıklara sahip olarak yetiĢtirilmeleri gerekir. 

YetiĢmekte olan gençler kendi uzmanlık alanlarında fikir üretebilmeli geliĢme ve 

ilerleme sağlayabilmelidir. Bizim milli kimliğimiz olan değerlere sahip, törelerine, 

gelenek ve göreneklerine, milli kültür değerlerine bağlı olarak yetiĢen nesil, köklü bir 

milli kütür aldığı için, her türlü dıĢ tesirlere karĢı koyacak güçte olacaktır. 

Milli Eğitim Temel Kanunu her derecedeki bütün öğretmenleri; sosyal bütünleĢmeyi 

sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygusu içinde sosyal, kültürel ve ekonomik 

geliĢmeyi sağlayacak nesiller yetiĢtirmek üzere görevlendirilmiĢtir. 
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2.5. Öğretmenlerin Rolü 

Öğretmenler anne-babalardan sonra gelen en önemli rol modelleridir. Öğretmenler 

çalıĢtıkları eğitim kurumunda öğrenciler ile yakından ilgilenen, onları bilgi, görgü, 

hayat anlayıĢı…  Konularında yetiĢtirmekle görevli kiĢilerdir. Ġster özel ister resmi 

hangi resmi eğitim kurumunda olursa olsun bu görevleri değiĢmeyecektir. 

Öğretmenin, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili görevleri geliĢen fakat değiĢmeyen 

görevlerdir. Öğretmen, okul aile iĢ birliğini sağlamalı çocukların sosyal, kültürel ve 

psikolojik yönden geliĢmelerinde yol gösterici olmalıdır. Öğretme, eğitimcilik 

fonksiyonu yanında çevrede de örnek kiĢiliği ile önemli rolü olan bir görevlidir  

(Livatyalı, 2004). 

Öğretmenlerin öğrenciler karĢısında üstlendikleri ve oynadıkları roller, öğrenim 

düzeylerine göre çeĢitlilik göstermekle birlikte, birkaçını aynı anda sergilediklerini 

görmek mümkündür. Bu roller, baĢta bilgi yayıcılığı, bilgiye kaynaklığı ve aracılığı, 

anne-babalık, arkadaĢlık, sırdaĢlık Ģeklinde sıralanabilir. Ġlköğretim ilk kademede 

anne-babalık rolü baskınken ikinci kademede bu rolle birlikte bilgi kaynaklığı da 

devreye girer orta öğretimde bilgi kaynaklığı ile bilgi yayıcılığı rolü ile birlikte 

arkadaĢlık ve sırdaĢlık rolleri de öğrencilerce beklenen rollerdir. Öğretmenin bu 

rollerini gerektiği Ģekilde oynayabilmesi öğretmen yeterlikleri açısından donanımlı 

yetiĢmiĢ olmasına bağlıdır. 

Öğretmen örnek hayatı, güler yüzü ve Ģefkatli davranıĢı ile öğrencileri için iyi bir 

model oluĢturur. Öğretmen birlik duygusu içinde aynı zamanda bir ahlakçıdır. En 

güzel duyguları, bir eğitimci sıfatıyla yerine getirir. Öğrencilerin hayatta baĢarı 

sağlamalarını ilgi ve istidatları doğrultusunda sevecekleri, baĢarılı olacakları 

meslekleri seçmelerine yardımcı olur. Okulun örnek bir elemanı olarak her zaman 

öğrencinin yanında yer alır (Livatyalı, 2004). 

Dengeli ve sağlıklı bir ekonomik büyümenin, toplumsal ve siyasal geliĢmenin 

olabilmesi ile eğitim sisteminin iĢleyiĢi ve çıktılarının üst düzey niteliklere kavuĢmuĢ 

olmasıyla yakından iliĢkili olduğu bilinmektedir. Eğitim sisteminin görevini gereği 

gibi yerine getirebilmesi için, sistemin girdileri en iyi Ģekilde kullanması ve iĢlemesi 
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gerekmektedir. Sistemin merkezinde yer alan ve sistemin temel girdisi olan 

öğrenciyi, ülkenin eğitim politikaları, amaçları, ilkeleri ve planları doğrultusunda 

donanımlı bir biçimde yetiĢtirmekten sorumlu olan öğretmenlerdir. Hızla artan 

ihtiyaçlar, bilim ve teknolojideki geliĢmeler ve değiĢmeler öğretmenin değiĢmesini 

beraberinde getirmiĢtir. Buna paralel olarak öğretmenin sahip olması gereken 

nitelikler ile görevlerinde de farklılaĢmalar olmuĢtur. Günümüz koĢullarına ve 

beklentilerine uygun öğretmen yetiĢtirme, geçmiĢe kıyasla çok daha önemli hale 

gelmiĢtir. 

2.6. Öğretmenin KiĢiliği ve Öğretmenlik Tutumu 

Gürkan (1993) da, kiĢiliği oluĢturan çeĢitli özellikler içinde ―tutumlar‖ın 

öğretmenlerin öğrencilerini en çok etkileyen özellikleri olduğunu belirtmektedir. 

VarıĢ (1988) da, öğretmenin tutum ve davranıĢlarından öğrencinin etkilendiğini 

vurgulamaktadır 

O halde burada ―tutum‖ kavramını inceleyecek olursak tutumla ilgili olarak 

zaman   zaman birçok tanımın yapıldığını görüyoruz. KağıtçıbaĢı  (1988), tutumu, 

―bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düĢünce ve duygularını 

düzenli  bir biçimde oluĢturulan bir eğitim‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Gürkan (1993) da, ġerif‘e (1985) dayanarak tutum,―psikolojik bir sürecin, 

herhangi bir değer yargısı ile damgalanmıĢ bir nesne ya da duruma iliĢkin olarak 

bireyin olumlu mu, yoksa olumsuz mu duygusal tepki göstereceğini tayin eden,az 

çok sürekliliği olan bir hazır olma durumudur ―demektir. 

Eserpek‘e göre, ―birey, bir insan ya da sosyal duruma aksiyonunu yöneltmeden 

önce, toplumda daha önceki denemelerin kristalleĢmesi ile oluĢan değerler 

çerçevesinde bir tutum geliĢtirmektedir‖ (Gürkan, 1993). 

Ülgen (1985)   de tutumu, ―öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranıĢlarına yön 

veren karar verme sürecinde yanlılığa neden olan bir olgu‖ olarak görmüĢtür. Ona 

göre genel anlamda tutum, bireyin belli bir objeye karĢı gösterdiği  ön yargılı bir 
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tepkidir. Ralflinton‘a göre tutum doğrudan gözlenemez.Bireyin belirli bir objeye ya 

da olaya karĢı gösterdiği tepkinin değiĢik ortamlarda gözlenmesi gerekir (Ülgen, 

1985). Ülgen‘e göre, tutumun üç bileĢeni vardır. Bunlar; biliĢsel, duygusal ve 

davranıĢsal (gözlenebilen hareketler) süreçlerdir. 

Hesapçıoğlu (Gürkan, 1993) ‗na  göre de, öğretmenin tutumu, öğretmenin bir 

duruma eĢyaya ya da insana tepki göstermeye hazır olmasıdır. 

Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki, öğretmenin tutumu, sınıf atmosferini, 

eğitim ve öğretimi etkilemektedir. KağıtçıbaĢı‘nın da tutumlarla ilgili olarak belirttiği 

gibi öğretmen tutumları ölçülebilir. Küçükahmet, ―ülkemizde öğretmenliğin herkesin 

yapabileceği bir meslek olarak düĢünülmemesi gerektiği‖ görüĢünü savunmakta ve 

―bu mesleğe yatkın olanların programlara kaydedilmesi için, öğretmen olacaklara 

merkezi seçme ve yerleĢtirme sınavı (her iki aĢaması yanında, öğretmenlik 

tutumlarını ölçen ölçeklerinde)uygulanmasının‖ doğru olacağını belirtmektedir 

(Sözer, 1992). 

Öğretmenin görevlerini yerine getirebilmesinde olumlu öğretmenlik tutumu 

gösteren bireylerin seçilmesi yeterli değildir. Öğretmenin hizmet öncesinde de iyi bir 

eğitim alması, öğretmenlik tutumunu geliĢtirmesi gerekir. 

2.7. Öğretmenlik Mesleği 

Öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu‘nda; ―Devletin eğitim-

öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleğidir.‖ 

Ģeklinde tanımlanmaktadır. Öğretmenlik mesleğine iliĢkin yasal tanımın dıĢında 

birçok eğitimci ve bilim adamı tarafından farklı yönleri ele alınarak çok çeĢitli 

tanımlamalar getirilmiĢtir. Örneğin kimine göre öğretmen ―Öğrenmeyi öğrenci için 

uygun öğrenme yaĢantılarını seçerek kolaylaĢtıran, öğrencinin çevresini amaçlara 

ulaĢmasını sağlayacak biçimde ayarlayan kiĢidir.‖ Bir baĢka eğitimciye göre 

öğretmen, meslek becerileriyle donanmıĢ, öğrenmeyi kolaylaĢtırmayı bilen, çağdaĢ, 

entelektüel, iyi  alıĢkanlıkları olan, bilimle, sanatla, edebiyatla ilgilenen, okuyan 

araĢtıran, toplumsal sorunlara karĢı duyarlı bir kiĢidir (Açıkgöz, 1996). Öğretmen 
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öğrenimini kolaylaĢtıran bir bireydir. Öğretmen eğitimin kilit adamı, yaratıcısı, 

yaĢatıcısı, hayata geçiricisi ve uygulayıcı gücüdür (Çağlar, 1991). Öğretmen çok 

bilen bir kiĢi olmaktan ziyade, bildiğini çok iyi öğretebilen kimsedir (Çelikkaya, 

1997). 

Öğretmenlik mesleği hakkında yazılıp, çizilenler ve yapılan tanımlar hayli 

fazladır. Bu  yazılanlardan yola çıktığımızda toplumun bireylerince öğretmenlikten 

beklenende açıklık kazanmaktadır. Öğretmenliğe iliĢkin iki grup tanım ve 

beklentinin var olduğu söylenebilir. Birincisi, çok Ģeyi bilen meslek temsilcisinin bu 

bildiklerini; karĢısına, bilmeyen ve  ihtiyaçlı olarak gelen kiĢiye genellikle çocuklara 

aktarma kazandırma iĢidir. Ġkincisi ise; bilgiye ve beceriye ihtiyaç duyan kiĢiye 

olabildiğince geniĢ kaynaklardan ve yine olabildiğince çeĢitli yollardan yararlanma 

becerisini kazanmasına yardımcı olmak Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi geleneksel ve çok tasvip görmeyen bir yaklaĢımı, ikincisi  ise  güncel, 

çağdaĢ ve oldukça da taraftar bulan bir yaklaĢımı ifade etmektedir. 

ÇağdaĢ olarak nitelenen öğretmenlik yaklaĢımının ortaya çıkardığı ayrıntılar ve 

gerekçesi Ģu Ģekilde ifade edilebilir: Günümüzde bilginin ve bilmenin çerçevesi 

çizilemez. Bilgi çağında tüm bilinenleri aktarmak olanaksızdır. Üstelik tüm bilginin 

aktarılması da gerekli değildir. Bilginin kazanılması ve kullanılmasının yolları 

öğretilmelidir. Ne öğrettiğini bilen, nasıl öğreteceğini araĢtıran, çevrenin 

gereksinimlerini dikkate alan; çevreyle iĢbirliği içerisinde olan öğretmen, 

öğrencilerine öğrenmenin yollarını öğretebilecektir. Bir öğretmen, etkinlikleri 

düzenlerken çocuğun bilgileri olduğu gibi uygulamasını değil, yaratabilmesini, 

düĢünebilmesini ve hayal kurabilmesini amaçlamalıdır. 

Eğitimde hedeflere ulaĢmak, hizmet kalitesini artırmak üretilecek hizmetin 

temel ögesi olan öğretmenin donanımlı biçimde yetiĢtirilmesi ile mümkündür. 

Kaliteyi oluĢturacak bireylerin yetiĢtirilmesinde en önemli görev öğretmenlere 

düĢmektedir. Çünkü bir ülkede, yeni nesillerin, yaratıcı, verimli, yapıcı birer meslek 

sahibi, ülkesine karĢı sorumluluklarının bilincine varmıĢ vatandaĢlar olarak 

yetiĢtirilmesinde sorumlu olan kiĢiler öğretmenlerdir (Özyürek, 1981). 
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Okul, eğitim ve öğretimle ilgili iĢlerin mutfağını oluĢturan kurumların ortak 

adıdır. Okulu oluĢturan temel kurumsal ögeler Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

—Öğrenci 

—Öğretmen 

— Yönetici 

—Öğretim programı 

—Bina, araç-gereç ve kaynaklar 

Öğrenci okulun merkezinde yer alan bir ögedir. Bu merkez öğenin değiĢiminde 

ve dönüĢümünde rol oynayan ögelerin baĢında hiç Ģüphesiz öğretmen ögesi yer alır. 

Eğitim hizmetleri içinde öğretmene bel bağlama, onun niteliği arasında doğrusal bir 

iliĢki kurma anlayıĢ ve çabaları her zaman söz konusu olmuĢtur (TaĢdemir, 1995).  

Gerçekte bugün bütün uygar milletlerin eğitimcileri gibi fikir adamları da okulun 

öğretmen demek olduğuna; onun yerini ne müfredat programıyla, ne kitapla, ne 

disiplin veya herhangi bir araçla tutmanın mümkün olmadığına kanaat getirmiĢ  

bulunmaktadırlar. Bu nedenle, öğretmeni hesaba katmayan hiçbir eğitim faaliyetinin 

baĢarılı olması söz konusu olmadığı gibi, hiçbir eğitim yapılanmasının baĢarılı 

olması da olası görülmemektedir. Öğretmenin rolünü bilgiye sahip bir kaynağın, 

dıĢarıdakilere bunu aktarmak Ģeklinde görmek; bu iĢin kitle iletiĢim araçları ile yada 

makineler ile yapılabilirliğini söylemek olur ki, bu mümkün olmamıĢtır. Çünkü 

makineler, ortaya çıkması olanaklı ve olası sonuçlar için programlanabilir. Oysa 

öğrenci, duygusal bir varlık olduğu için tam olarak nelerden etkilendiği ve hangi 

uyarıcılara ne zaman nasıl tepki vereceği hesaplanabilir gözükmemektedir. Bu 

anlamda öğretmen, makinelerden farklı olarak hesaplanamayan durumlara da yanıt 

verebilecek, çözüm üretebilecek bir esnekliği beraberinde taĢımaktadır (Atalay, 

2005). 

Bilmek ve öğretmek bir öğretmende bulunması gereken ana özelliklerdendir. 

Konusunu iyi bilmek, yeniliklere açık olmak; bunu öğrencilerine en uygun 
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yöntemlerle anlatabilmek öğretmenin en önde gelen nitelikleri arasında yer 

almaktadır. Öğrencilerine eĢit ve objektif davranabilme, planlı ve programlı çalıĢma, 

sınıf düzenini sağlayabilme, öğrencilere hoĢgörülü davranabilme, güzel ve zengin bir 

dil özelliğine sahip olabilme, bunların yanı sıra sıcak, sempatik ve dostça 

davranabilme günümüz öğretmeninde bulunması gereken temel özelliklerdir. 

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde ideal yetiĢkin modeli olan öğretmenin sınıfta 

öğrettikleri kadar genel tutum ve davranıĢlarının da öğrenciler üzerinde etkili 

olacağını hiç hatırdan çıkarmamak gerekir (Oktay, 1999). 

Okulun eğitsel amacı önceden hazırlanmıĢ eğitim amaçlarına uygun davranıĢlar 

kazandırmak için öğrencilere yaĢantılar kazandırmaktadır. Eğitsel amaçlar, bir 

davranıĢ modelidir. Bu davranıĢ modeli ülküsel olarak belli bir okul çağındaki bir 

yurttaĢın yapması gereken davranıĢları gösterir. Okulda bulunan eğitmenler bu 

modeli kendilerine örnek alarak modele benzer yurttaĢlar yetiĢtirmeye çalıĢırlar 

(BaĢaran, 1994). Okul, öğrencisi ve öğretmeni ile bir bütündür. Bunlardan birinin 

eksikliği ile öğretim sürecinin sağlıklı olarak gerçekleĢmesi mümkün değildir. 

Okuldaki öğretimin girdisi olan öğrenciyi, öğretimin amaçlarına uygun ve toplumun 

istediği, geliĢen ve değiĢen teknolojik yapıya uyum sağlayacak vatandaĢ olarak 

yetiĢtirmek için önce mükemmel öğretmenler yetiĢtirmek gereklidir. ġayet 

öğretmenler gerekli niteliklere ve yeterli donanıma ulaĢmamıĢlar ise yetiĢmesinde 

çok büyük sorumluluklar üstlenecekleri öğrencilerin de çıktı olarak nitelikli olması 

mümkün olamayacaktır (Atalay, 2005). 

Bir meslek adamını mesleğinde baĢarılı olup doyuma ulaĢabilmesi için 

mesleğinin gereklerine inanması, bunları bilmesi ve uygulaması zorunludur. Ġnanma, 

bilme ve uygulama, öğretmenliğin duyuĢsal, biliĢsel ve devinsel boyutlarını 

oluĢturur. Bir öğretmenin, öğretmenliğin gerekliliğine ve gerektirdiği eylem ve iĢlere 

inanması gerekir. Ġnanma, öğretmenin mesleğine karĢı olumlu bir tutum içinde 

olduğunu gösterir. Öğretmenlik mesleğine karĢı olumlu tutumlar öğretmenlik 

davranıĢının duyuĢsal boyutudur. Bir öğretmenin eylem ve iĢlemlerini baĢarı ile 

yapabilmesi için bunların gerektirdiği bilgileri derinliğine bilmesi gerekir. Öğretmeni 

mesleğinde uzmanlaĢtıran meslek bilgileri de davranıĢlarının ikinci boyutu olan 
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biliĢsel boyutunu oluĢturur. Yine bir öğretmenin bilgilerini uygulamaya koymada 

becerikli olması gerekir. Öğretmenin mesleği için gereken eylem ve iĢlemleri güven 

içinde yapabilmesini sağlayan becerileri de davranıĢlarının devinsel boyutudur 

(BaĢaran, 1994). 

ĠĢini iyi bilen, baĢarılı öğretmen, öğretim programlarının hedeflerinde 

öngörülen nitelikleri öğrencilere kazandırabilecek bir öğretimi gerçekleĢtirebilen 

öğretmendir. Bu tür öğretmenler genellikle; etkili, kaliteli ya da nitelikli gibi sözlerle 

sıfatlandırılırlar. Öğretmen, sorumluluğun ciddiyetinden ve görevini ihmalinin 

doğurabileceği sonuçları açısından dolayı böyle olmaya mecburdur. Öğretmen 

toplumsal geliĢmenin lokomotifi durumundadır. Böylesi bir önem dikkate 

alındığında öğretmenin aĢağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

Öğretmen rahatça okuyup, yazıp, konuĢabilmeli; bu temel becerilerdeki 

hatalardan arınmıĢ olmalıdır. Öğretmen, aynı zamanda öğrencilerinde rastladığı bu 

türden hataları da düzeltmeye çalıĢmalıdır. Sağlıklı ve yapıcı bir disiplin anlayıĢına 

sahip olmalıdır. 

Normal bir disiplin, etkili bir öğretim için öğrencide kiĢisel kontrolü sağlayıcı, 

öğretme ve öğrenme durumunu düzenleyici bir iĢtir. Toplumsal değerleri bilmeli ve 

bu değerler ile çeliĢmeyen, toplumla dengeli ve uyumlu iliĢkiler kurabilen kiĢiler 

yetiĢtirmeye çalıĢmalıdır. Her imkândan yararlanarak öğrencilerini geleceğe 

hazırlamalıdır. Öğretim programını bu amaca ulaĢtırıcı nitelikte yapılandırmalıdır. 

Öğrencileri yarınlara hazırlayabilmek için planlamaya önem vermeli, kendisinin ve 

öğrencilerinin zaman ve enerjilerini yerinde kullanmalıdır. Planlı bir öğretim 

öğretmen ve öğrenci iliĢkisinde iletiĢimi kolaylaĢtırır. Öğrencilerin ilgi ihtiyaç ve 

beklentilerini tanımalı, onların geçmiĢ yaĢantılarından edindikleri ve beraberinde 

eğitim ortamına getirdikleri nitelikleri incelemeli ve elde ettiği bilgilerden 

yararlanarak öğrenme yaĢantılarını düzenlemelidir. Böylece daha iyi iletiĢim 

kurulabilir. Ġyi iletiĢim Mesleki baĢarının hem temeli hem de ürünüdür. 

Öğrencilerinin ve çevresindekilerin kiĢiliğine saygı göstermelidir. KiĢiliğe saygılı 

davranan, baĢkalarıyla özdeĢleĢebilen kiĢiler iletiĢimde baĢarılı olabilirler. 

Öğrenciler, yetiĢkinlerin söylediklerinden çok yaptıklarını değerlendirirler. Bu 
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yüzden öğretmen, öğrencileri için kibar, sevecen, anlayıĢlı, yol gösterici, mesleki ve 

genel kültüre sahip, tutarlı, öğrenci baĢarısı ile ilgilenen bir model olmalıdır. Öğretim 

yöntem ve tekniklerini tanımalı, öğreteceği davranıĢa ve konuya uygun öğretme ve 

öğrenme etkinliklerini yapabilmelidir (Öztürk, 1994). 

Öğrenci, öğretimin ekseni ve öğretimde en önemli öge olarak kabul edilmekle 

birlikte, eğitimin hareket ettirticisi ve düzenleyicisi olan öğretmende öğretimin 

vazgeçilmez ve önemli bir ögesidir. Bu anlamda öğretmen, gerekli öğrenme ortamını 

hazırlamakta, öğrenciyi öğrenme yollarına yöneltmekte, onun aktif olarak 

öğrenmesine rehberlik etmektedir. BaĢka bir deyiĢle öğretmen, okul ve sınıf ortamını 

öğrenciler için uygun, ilginç ve zevkli bir duruma getiren, çeĢitli öğretim yöntemi ve 

tekniklerinden faydalanarak öğrenme yaĢantıları düzenleyen, öğrencilerin bu 

yaĢantıların içine atılmalarına rehberlik eden ve istenilen davranıĢların ne ölçüde 

kazanıldığını değerlendiren bir öğretim ögesidir  (Büyükkaragöz ve Çivi, 1996). 

2.7.1. Öğretmenlik Mesleğinin BaĢlıca Özellikleri 

Meslek, Toplumsal yaĢamın gereksinimlerini karĢılamak üzere iĢbölümü 

sonucu ortaya çıkan çalıĢma alanlarının gerektirdiği hizmeti üretmek için koĢul olan 

bilgi ve becerileri kapsayan faaliyet olgusudur. Öğretmenlik mesleği, toplumsal 

alanda göz ardı edilemeyecek bir öneme ve konuma sahiptir. Mesleğin belirgin 

olarak ortaya çıkan bir takım özellikleri Ģöyle sıralanabilir. 

1. Öğretmenlik mesleği tüm toplumlarda en eski ve en kalabalık mesleklerden 

biridir. Öğrenme ihtiyacı basit düzeyde de olsa insanlığın baĢlangıcı ile birlikte 

vardır. Öğrenenin olduğu yerde, öğretenin olması da bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla çok eski çağlardan bu yana öğretmenlik bir meslek olarak 

var olagelmiĢtir. Günümüz toplumlarında, nüfusun yaklaĢık 4-18 yaĢ grubundaki 

bireylerin eğitiminden sorumlu olan öğretmenlerin, oldukça kalabalık bir meslek 

grubunu oluĢturduğu söylenebilir. Ülkemizde nüfus artıĢ hızı, toplumsal ve 

ekonomik geliĢmelerin getirdiği bir takım avantajlarla birlikte eskiye oranla daha az 

sayıda öğrenciye öğretmen görevlendirilmesiyle meslek elemanı sayısı oransal olarak 
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daha da artmaktadır. 2010‘lu yıllar itibariyle ülkemizde yaklaĢık 650.000 öğretmen 

görev yapmaktadır. 

Öğretmen ihtiyacının, öncelikle kadrolu ve sözleĢmeli öğretmenlerle 

karĢılandığını, bu Ģekilde karĢılanamadığı durumlarda ise vekil ve ücretli öğretmen 

ile usta öğreticilerin görevlendirildiğini ifade eden Çelik, öğretmenlerin özlük 

haklarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların devlet personel rejimi bütünlüğü 

içinde süreklilik arzettiğini bildirdi. Bakan Çelik, 6 kasım 2008 tarihli ĠLSĠS Norm 

Kadro Modülündeki verilere göre, MEB'e bağlı okullarda, 535 bin 872'si kadrolu, 48 

bin 944'ü sözleĢmeli olmak üzere toplam 584 bin 816 öğretmenin görev yaptığını 

kaydetti. 13 bin 528'i müdür, 3 bin 959'u müdür baĢyardımcısı, 33 bin 38'i müdür 

yardımcısı olmak üzere toplam 50 bin 525 yönetici bulunduğunu da belirten Çelik, 

2008-2009 eğitim-öğretim yılında, 581 kadrolu usta öğretici ile 31 bin 177 ücretli 

usta öğreticinin görev yaptığını,  403 ücretli usta öğreticinin de çalıĢtırılmasına izin 

verildiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Çelik, 24 kasım 2006 itibariyle 

öğretmenlerin, 89 bin 944'inin uzman öğretmen, 277'sinin de baĢöğretmen olarak 

görev yaptığını bildirdi (Ġnternet, Stratejik boyut). 

2. Öğretmenlik mesleği daha çok toplumun alt sınıflarından gelen bireylerce 

seçilmektedir. Ülkelerin çoğunda öğretmenlerin orta ve alt gelir gruplarının 

ailelerinden geldiği belirlenmiĢtir (Tezcan, 1996). Ülkemizde de bu durumu 

destekleyen çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır (Çelenk, 1988). 

Ülkemizde özellikle sınıf öğretmenlerinin büyük bir kısmı alt sosyo-ekonomik 

gruptan gelmektedir. Bunun en önemli nedeni cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 

ilk okul öğretmeni yetiĢtiren öğretmen okullarının parasız, yatılı okullar olmasıdır. 

Bu okullar yoluyla özellikle kırsal alanda yaĢayan ailelerin çocukları öğretmenlik 

mesleği yoluyla toplumsal statülerini yükseltebilmekteydi. 1970‘li yıllarında 

sonlarından itibaren ilkokul öğretmenliği için yüksek öğretimin Ģart koĢulmasıyla 

birlikte orta sosyo-ekonomik statüdeki ailelerin çocukları da bu mesleğe yönelmeye 

baĢlamıĢtır (Erden, 1998). 
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3. Öğretmenlik büyük oranda devletin iĢ verdiği bir meslektir. Eğitimin temel 

iĢlevlerinden biride siyasal iĢlevdir. Eğitim yoluyla yetiĢtirilen insanların toplumsal 

sisteme entegre edilmeleri amaçlanır. Bu entegrasyon devletin temel felsefesini 

benimsetici nitelikte olmalıdır. Bu nedenledir ki bütün toplumlarda büyük oranda 

eğitim devlet eliyle ve devlet kontrolü altında yürütülür. Temel eğitim kurumları 

hemen hemen tüm ülkelerde parasız ve zorunludur. Bu durumun doğal sonucu olarak 

öğretmenlik mesleğini icra edenler devlet memuru statüsünde çalıĢan devlet iĢ 

görenleridir. 

Eğitim alanında özelleĢme söz konusudur. Ancak bu oran ülkemizde %2.5 

düzeylerindedir. Öğretmenlerin, özel okullarda görev alabilmeleri mümkün olmakla 

birlikte çok kayda değer bir düzeyde olduğu söylenemez. 

4. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü düĢüktür. Statü, bir role ve 

göreve verilen önemi gösteren göstergelerdir. Mesleğin oransal olarak en kalabalık 

mesleklerden birini oluĢturuyor olması statüyü belirleyen maaĢ, lojman ve diğer 

özlük haklar gibi hususların üst düzeyde karĢılanamıyor olması mesleği çekici 

olmaktan uzaklaĢtırmaktadır. 

Öğretmenlik mesleğini çok saygın ve önemli olduğu toplumdaki tüm bireyler 

tarafından kabul edilmekle birlikte, meslekler arasında statüsü düĢük olanlar arasında 

girmektedir. Öğretmenlerin gelir düzeyinin düĢük olması eğitim verdiği grubun 

yaĢının ve bilgi düzeyinin az olması mesleki statüsünü de düĢürmektedir. 

Öğretmenlik mesleği özellikle eğitim seviyesi düĢük olan az geliĢmiĢ ülkelerde 

göreli olarak daha yüksekken, gelir ve eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde statüsü 

giderek düĢmektedir (Erden, 1998). 

Öğretmenlik mesleğinde çalıĢanların gelirlerinin ve statülerinin düĢük olması 

meslek cazibesinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu durum öğretmenleri 

genellikle baĢka alanlarda çalıĢmaya itmekte veya meslekle bir süre uğraĢtıktan sonra 

bırakmaya sebep olmaktadır. Mesleği bırakan yada mesleği değiĢtirenlerin oranının 

diğer mesleklere kıyasla oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Bu alanda yapılmıĢ bir 

araĢtırma bilinmemekle birlikte örneklendirecek olursak bir doktor yada hakimin 
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mesleğini değiĢtirmesine kıyasla öğretmenlerde mesleğini değiĢtirerek ticaretle 

uğraĢanların yada daha değiĢik iĢ yapanların olduğu sıklıkla söylenen yada duyulan 

bir konudur. 

5. Öğretmenlik mesleği daha çok kadınlarca tercih edilen bir meslektir. Kadın 

cinsiyetinin özellikleriyle öğretmenlik mesleğinin doğasının ne denli örtüĢtüğünü 

ortaya koyan geniĢ bir araĢtırma bilinmemekle birlikte, yapılan araĢtırmaların 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ve okul öncesi eğitim ile ilköğretim kademelerinde 

bayan öğretmenlerin erkeklere oranla çok daha fazla olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde de bu durum aynen geçerlidir 

2.8. Türk Kültüründe Öğretmenliğin Önemi 

Türk kültüründe öğretmenlik mesleği en yüce meslektir. Çünkü bu meslek ister 

ilahi kaynaklı olsun ister insani kaynaklı olsun insanların yaĢamlarına yön veren, 

onlara yol haritası ya da kullanım kılavuzu hükmünde olan mesajların temsilcilerinin 

mesleğidir. 

Kültürümüzde ayrıĢtırılamaz bir ikili olan ―bilgi‖ ve  ―öğretmenin‖ çok önemli 

bir yeri vardır. Büyük Türk hakanlarından Bilge Kağan‘ın kardeĢi Kül Tigin adına 

diktirdiği Orhun anıtlarını incelediğimizde ―bilginin‖ , ―bilge kiĢilerin‖ , ―bilgilice 

yapılan iĢlerin‖ övüldüğü görülür. Hükümdarın adının  ―Bilge‖ (bilgili) olması, 

destanlarımızda ve hikayelerimizde ―Aksakal‖ (tecrübe)  motifinin çokça yer alması 

tesadüf değildir. 

Türk kültür tarihinin temel eserleri olan Orhun Anıtları Yusuf Has Hacip‘ in 

eseri Kutadgu Bilig, KaĢgarlı Mahmud‘un Divan-ı Lügat-it Türk gibi eserlere 

baktığımızda bilgiye ve bilgiliye olan Türk yaklaĢımını bütün yalınlığıyla görmek 

mümkündür. Büyük Türk hakanlarının kendi dönemlerinin en önde gelen 

öğretmenlerinden ders almaları, onları korumaları en yakınlarında bulundurmaları, 

onları önemli makamlara getirmeleri bilgiye ve öğretmene verilen değerin açık ve 

önemli göstergeleridir. Tarihimize Ģöyle bir baktığımızda Anadolu‘nun bilge-manevi 

fatihleriyle hakanlarını hep yan yana görürüz. Alparslan‘ın yanında Ebu Cafer 



34 

 

Muhammed Melik ġah‘ın yanında Nizamülmülk,  Osman Gazi‘nin yanında ġeyh 

Edebali, II. Murat‘ın yanında Hacı Bayram Veli,  Fatih‘in yanında Ak ġemseddin ve 

Molla Gürani, Yavuz‘un yanında Ġbn-i Kemal, Atatürk‘ün yanında ġemsi Efendinin 

bulunması tarihimizde bilgiye ve öğretmene olağanüstü önem verildiğini 

göstermesinin yanı sıra büyüklüğün ve çağa hükmetmenin öğretmenden bağımsız 

olamayacağını da adeta haykırdığını göstermektedir. 

Türk kültürünün zenginliğinde öncelikli ve önemli konuma sahip Ġslam 

düĢüncesinde de bilenlerle bilmeyenlerin bir tutulmaması, bilenlerin her yerde aranıp 

bulunması ve onlardan yararlanılması gibi öğütler, âlimin mürekkebinin Ģehitlerin 

kanıyla eĢ tutulması, ana baba hakkı ile öğretmen hakkının paralel görülmesi 

öğretmenin önemine iliĢkin Türk yaklaĢımının veciz yansımalarıdır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk; Milli Mücadele Döneminde 

savaĢın en yoğun olduğu zamanda Ankara‘da bir eğitim kongresi toplamıĢ (15 

Temmuz 1921) yurdun her tarafından 250‘den çok erkek ve kadın öğretmeni bir 

araya getirmiĢtir. Kongreyi bizzat cepheden gelerek açmıĢ ve çok önemli bir açıĢ 

konuĢması yapmıĢtır. Ayrıca öğretmenlerin teker teker elini sıkarak tebrik etmiĢtir. 

Bu olay zamanın gazetelerinde kurtuluĢ sürecindeki Yunan saldırıları kast edilerek 

―Mustafa Kemal PaĢa üçüncü Yunan saldırısının en ateĢli zamanında öğretmen 

ordusunu; gelecek göreviyle meĢgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek Türk tarihinde 

benzeri ender bulunan değerli anılardan biri olacaktır.‖ ġeklinde yer almıĢtır. Dünya 

tarihinde belkide böylesi bir örnek yoktur. ―Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak 

öğretmenlerdir!‖ Kitaplar dolusu anlatıma konu olabilecek derinlikteki bu veciz 

ifadenin anlamını bulduğu bu eylem alan ayrımı olmaksızın hiçbir savaĢın 

öğretmenler olmadan kazanılamayacağını zihinlere kazıyan Atatürk dehasının 

yansımasıdır. 
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2.9. Etkili Öğretmende Bulunması Gerekli Nitelikler 

Etkili öğretmen kimdir? Ġyi öğretmen nasıl olur? Soruları her zaman sorula 

gelmiĢtir. Bu soruların cevaplanabilmesinde toplumsal ve bireysel felsefeler rol 

oynamakla birlikte evrensel çerçevede bilimsel araĢtırma sonuçlarına dayalı olarak 

ortalama düzeyde cevaplar üretebilmek mümkündür. Öğretmen yeterliklerine iliĢkin 

bilimsel nitelikte ölçütler ortaya konulabilmesine rağmen bazı baĢka kiĢisel 

özellikleri ile ölçütleri karĢılamasa dahi öğrencilerince ve çevrelerince iyi öğretmen 

kabul edilen öğretmenlerin varlığı da bir vakıadır. Denilebilir ki, iyi öğretmenin nasıl 

olabileceğinin yanıtı büyük oranda öznel niteliklerle alakalı gibi gözükmektedir. 

Ġyi öğretmen tanımı, öğrenciye, veliye, okul yöneticilerine, ya da toplumun 

diğer kesimlerine göre değiĢkenlikler gösterir. Ġyi öğretmen tiplemeleri farklı kiĢi ve 

kesimlerce değiĢik açılardan ele alınıp tanımlanabilmektedir. Öğrencilerce, dersin 

hedeflerine ulaĢılmasa bile dersi eğlenceli kılan, bol not veren hatta ders iĢleme iĢini 

geçiĢtiren öğretmenlere de iyi öğretmen etiketi vurulabilir. Veliler, kendilerine iyi 

davranan, öğrenci hakkında verilen geri bildirimlerde öğrencinin olumsuz 

gerçeklerini gizleyen, öğretim süresince yanıltan öğretmenleri iyi öğretmen olarak 

nitelendirebilmektedirler. Okul yöneticilerince çoğu iyi öğretmen; verilen görevleri 

itiraz etmeden yerine getiren, uyumlu, hiçbir sorunu yukarı taĢımayan, sınıfa 

girdiğinde adeta kimse yokmuĢçasına çıt çıkmayan öğretmenlerin iyi öğretmen 

olarak adlandırıldığı görülmektedir. Belki bu sayılan niteliklerin bazıları iyi 

öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler olabilir. Gerçekte ise iyi öğretmen 

öğrenciyi,  girdiği sınıf ya da dersin hedeflerine programlarda planlandığı Ģekliyle ve 

miktarıyla ulaĢtırabilen öğretmendir. Öğretim programlarında belirtilen hedeflere 

öğrencilerini ulaĢtıramayan öğretmenin baĢka hangi özelliklere sahip olursa olsun iyi 

öğretmen olarak nitelendirilmesi bilimsellik taĢımaz. 

Bir öğretmende bulunması gereken yeterlikler farklı araĢtırmacılar tarafından 

değiĢik açılardan ele alınıp tanımlanmıĢtır. Profesyonel bir öğretmen kimliğinin 

nitelikleri Ģöyle sıralanabilir: 

.      Alan bilgisinde yeterli olmak 
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.   ÇeĢitli öğretim yöntemleri konusunda bilgili olmak ve konuya uygun 

yöntem seçmek 

.     Çocuk geliĢimi ve öğrenme teorileri hakkında bilgi ve anlayıĢa sahip olmak 

.     Kendisi ile ilgili zayıf ve kuvvetli noktaların farkında olmak 

.     Okuldaki meslektaĢlarıyla sağlıklı bir iletiĢim ve etkileĢim içinde bulunmak 

Yukarıda değinilen bu yeterliklerden beklide en göze çarpanı, etkili bir 

öğretmenin yetersiz ve yeterli yönlerinin farkında olmasıdır. Bu farkında olma, 

öğretmenin kendini geliĢtirip yetiĢtirmesi açısından çok önemli bir adımdır. Çünkü 

kendi yeterliklerin farkında olan öğretmenler, bu yeterlikleri günün değiĢen ve 

geliĢen koĢullara göre sürekli geliĢtirme Ģansını yakalarlar, geliĢim ve değiĢim 

sürreci içerisinde olan toplumlarda bilgiden teknolojiye, yaĢam biçiminden değerlere 

ve ekonomiye kadar birçok alanda değiĢmeler meydana gelmektedir. Bireylerin 

bilinçli, sorumluluk duygusu olan, yaratıcı ve araĢtırıcı, beden, zihin, ahlak ve duygu 

bakımından dengeli bir Ģekilde yetiĢtirilmesi giderek zorlaĢmaktadır. Bu nedenle 

öğretmenlerin profesyonel bir kimlik kazanmaları ama öğretme iĢini yaparken 

amatör ruhunu kaybetmemeleri gerekmektedir. Amatör ruh, hep yeni arayıĢlar 

içerisindedir. Öğretme, davranıĢ değiĢtirme ve oluĢturma gibi zor görevleri üstlenmiĢ 

öğretmenlerin hep daha iyisini daha doğrusunu araĢtırması gerekir. Bunun içinde 

kendi yeterliklerinin farkında olmaları önem taĢır (Kuran, 2002). 

Öğretmenlik mesleğinin icrası sırasında öğretmenin iki grup temel niteliği 

önem taĢır. Bunlar kiĢisel nitelikler ve mesleki niteliklerdir. 

2.9.1. KiĢisel Nitelikler 

Bir sınıfta ortalama 25 - 50 öğrenci bulunmaktadır. Çocukluk ya da ergenlik 

döneminde olan bu öğrencilerin her birinin kendine özgü kiĢilik özellikleri, sorunları, 

değerleri ve yaĢantıları yoluyla kazandıkları önbilgileri bulunmaktadır. Bu bireysel 

ayrılıkların yanı sıra öğrenciler, içinde bulundukları yaĢ döneminin bazı sorunlarını 

da okula getirmektedirler. Böyle bir grubu yönetmek ve eğitmek kuĢkusuz çok zor 
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bir iĢtir. Öğretmenlerin bu zor görevin üstesinden gelebilmesi için bazı kiĢisel 

niteliklere sahip olması gerekir. Öğretmenlerin kiĢisel nitelikleri çocuğun okula ve 

derse yönelik tutumlarını etkiler. Olumsuz kiĢilik özelliklerine sahip bir öğretmen 

çocuğun bir dersten ya da okuldan tümüyle uzaklaĢmasına ya da akademik yönden 

baĢarısız olmasına neden olabilir (Erden, 1998). 

Öğretmenlerin kiĢisel niteliklerinin çoğu karakteristik özelliklerdir. Bu 

özelliklerin eğitim yoluyla değiĢtirilmesi oldukça güçtür. Bu özellikler öğrencilerin 

öğrenmelerinde ve davranıĢlarının oluĢmasında oldukça etkili olan özelliklerdir. 

Öğretmenlerde bulunması gereken kiĢisel özellikler hakkında araĢtırmalar yapılmıĢ.  

Bu araĢtırmalar sonucu farklı kiĢisel özellikler üzerinde durulmuĢtur. Burada büyük 

oranda eğitimciler tarafından mutabakat sağlanan bu kiĢisel özellikler Ģöyle 

özetlenebilir. 

2.9.1.1. HoĢgörülü ve Sabırlı Olmak 

Öğrenciler sınıfta birçok olumsuz davranıĢta bulunabilirler. Öğretmen kendi 

beklentisine uygun olmayan birçok davranıĢla karĢılaĢabilir. Bu durumda öğretmene 

düĢen bu davranıĢların sebeplerini anlamaya çalıĢmak hoĢgörülü ve sabırlı olmaktır. 

HoĢgörü demokratik ortamın oluĢturulması içinde gereklidir. Öğretmenin farklı 

görüĢler karĢısında hoĢgörülü olması ve öğrencilere bu yönüyle örnek olması gerekir. 

HoĢgörünün olmadığı ortamda öğrenciler kendilerini ifade etmekte güçlük çeker, 

olaylara tek boyutuyla bakmaya baĢlarlar. Bazı durumlarda ise sınıfta gereksiz 

gerginlikler ortaya çıkabilir. Sabırsız öğretmen, öğrenciler kendi beklentileri 

doğrultusunda davranıĢta bulunmayınca kolayca sinirlenir. Bu durum sınıfta gergin 

ve olumsuz bir ortama neden olabilir (Erden, 1998). 

2.9.1.2. Açık Fikirli, Esnek ve Uyarlayıcı Olma 

Toplumsal değiĢimin hızlandığı bilim ve teknolojide dev adımların atıldığı 

günümüz toplumlarında, öğretmenin kendisini ve öğrencilerini geliĢtirebilmesi için 

açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı olması gerekir. Bu özelliklere sahip öğretmen kendi 

fikirlerinin, duygularının algılarının baĢkalarından farklı olacağını bilir. Olaylara 
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baĢkası açısından bakabilir. Öğretmen, olayları her yönüyle değerlendirebilir. 

Öğrencilerinin ve meslektaĢlarının fikirlerine saygı duyar, yeniliklere açık olursa 

öğretmenlik mesleğinde daha baĢarılı olur. 

Esnek ve yeni durumlara uyum sağlayabilen öğretmen, öğretim etkinlikleri 

düzenlerken de öğrencilerin ihtiyaçlarının farkına vararak programda onların 

ihtiyacına uygun değiĢiklikler yapabilir. Öğrencilere alternatif öğretim etkinlikleri 

sunabilir (Erden, 1998). 

2.9.1.3. Sevecen, AnlayıĢlı ve Esprili Olma 

Okul çocuğun severek geleceği, hoĢlanacağı bir yer olmalıdır. Öğretmenini 

seven çocuk okula ve derslere karĢı olumlu tutum geliĢtirir ve baĢarılı olur. Bu 

nedenle öğretmenlerin öğrencilerini sevmesi, onlara karĢı anlayıĢlı olması, yeri 

geldiğinde espriler yapması gerekir. Sevecen öğretmen öğrencilerle olumlu ve onları 

destekletici iliĢkiler kurar, öğrencilere adları ile hitap eder. Onların kiĢisel sorunları 

ile ilgilenir, her öğrencinin ayrı bir birey olduğunun farkındadır ve onlara bunu 

hissettirir. Bu yaklaĢımlar sonucu öğrencinin güvenini kazanır. Genellikle sevecen 

öğretmenler öğrencinin olumsuz davranıĢlarından çok olumlu davranıĢları üzerinde 

durarak bol pekiĢtireçler verir. Böylece öğrencilerin dersi istekli ve severek 

dinlemelerini sağlar ve öğrenmelerini kolaylaĢtırırlar. 

2.9.1.4. Cesaretlendirici ve Destekleyici Olma 

Öğretmen öğrencileri öğrenmeye karĢı cesaretlendirmeli ve onlara destek 

olmalıdır. Bu niteliklere sahip öğretmen, öğrencilerin yeteneklerine güvenir ve onlara 

saygı duyar. Öğretmenin öğrencilere destek olması için, öğrencilerin olumsuz 

davranıĢlarından çok olumlu davranıĢlarının ön plana çıkarılması her çocuğun kendi 

içinde sağladığı geliĢime önem verilmesi öğrenci hakkında iyimser ve olumlu 

düĢünülmesi, öğrenci konuĢurken dikkatle dinlenmesi gerekmektedir. Destekleyici 

öğretmen öğrencini kendine güvenmesini, kendi kendine öğrenmesini ve olumlu 

akademik benlik tasarımı geliĢtirmesini sağlar (Erden, 1998). 
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2.9.2. Mesleki Nitelikler 

Günümüzde artık öğretmenlik bir meslek olarak kesin kabul görmektedir. 

Öğretmenin temel görevi öğrenmeyi sağlamaktır. Öğretmenlerin bu görevleri yerine 

getirebilecek bir takım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikler genel 

kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi olarak sıralanabilir. 

Küçükahmet (1994), öğretmenin hizmet öncesinde  yetiĢmesini ele alırken  

öğretmenlik mesleğinden söz etmiĢ ve öğretmenlik mesleğinin bütün mesleklerde 

bulunması gereken alan bilgisi ve genel kültür yanında ―kim, niçin, nerede, nasıl 

öğretilmelidir?‖ sorularını cevaplayacak öğretmenlik bilgisinin eklenmesi gerektiğini 

vurgulamıĢtır. 

Küçükahmet (1994)‘e göre, ―çağımızda bilen öğretir! Sloganı kesinlikle geçerli 

değildir.‖ Bilenin bildiğini organize bir biçimde nasıl öğreteceğini de bilmesi 

gerekmektedir. Bu ise öğretmenlik meslek bilgisinde yetiĢmekle mümkündür. Bir 

fizikçiyi fizik öğretmeninden, bir kimyacıyı kimya öğretmeninden, bir tarihçiyi tarih 

öğretmeninden ayıran özellik öğretmenlik mesleğinde olanların, sağlam bir genel 

kültür ve alan bilgisi yanında sağlıklı bir öğretmenlik bilgisine de sahip olmalıdır 

(Sürücü, 1997). 

2.9.2.1. Genel Kültür 

Temel görevi öğrencinin sosyalleĢmesi ve toplumsal kültürü öğrenciye 

aktarmak olan öğretmenin bu görevini baĢarıyla yerine getirebilmesi için içinde 

yaĢadığı toplumu, kültürel özellikleriyle birlikte tanıması gerekir. Öğretmen görev 

yaptığı yerleĢim biriminin yerel özelliklerini, ailelerin yaĢam tarzını ve normlarını 

bilmelidir. 

Bunları bilmeyen öğretmen, öğrencileri ve aileleriyle birlikte istemeden 

çatıĢmaya girebilir. Kendisinin toplumdan dıĢlanmasına neden olabilir. Öğretmen 

toplumun ortak değerlerini de bilmelidir. Öğrencilere yerel kültürleriyle toplumun 

ortak kültürünü bir arada tanıtmak zorundadır. Öğretmen güncel olayları da 

bilmelidir. Gazete, dergi okuyarak radyo ya da televizyondan haberleri izleyerek 
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ülkesinde ve dünyada neler olup bittiğini takip etmeli, öğrencilerin bu konular 

üzerindeki sorularını yanıtlayabilmelidir (Erden, 1998). 

 

Genel kültür alanı bağımsız bir alan olmayıp öğretmenin eğitim sürecindeki 

genel kazanımlarının bir bileĢkesidir. Genel kültür, öğretmenin mesleğini uygularken 

bir sorunla karĢılaĢtığında alan bilgisine ve pedagojik formasyon (eğitme-öğretme) 

becerisine ek olarak bu sorunun çözümüne katkıda bulunan diğer disiplinler arası 

bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Genel kültür bilgileri alana iliĢkin olay ve olguların 

açıklanmasında, disiplinler arası iliĢkilerin kurulmasında, konunun öğretiminde 

bütünlük somutluk-soyutluk, yakınlık-uzaklık ve güncellik gibi öğretim ilkelerinin 

yaĢama aktarılmasında eğitim-öğretim yeterliliklerinin ayrılmaz bir boyutunu 

oluĢturur (Yetim ve GöktaĢ, 2004). 

2.9.2.2. Özel Alan Bilgisi 

Örgün eğitim kurumları kültürün daha çok bilim ürünü olan bilgi ve 

becerilerini kazandırmaya çalıĢırlar. Ülkemizde eğitim programları Tarih, Coğrafya, 

Matematik, Edebiyat gibi konu alanlarına göre düzenlenmiĢtir. Bu nedenle 

öğretmenler aynı zamanda konu alanı uzmanı olmak zorundadırlar. Öğretmen kendi 

verdiği dersin konularını iyi bilmeli, konu alanındaki geliĢmeleri takip edebilmelidir. 

Ayrıca öğrencilerden gelen soruları yanıtlamak için gerekirse araĢtırma yaparak 

bilgisini geliĢtirmelidir (Erden, 1998). 

Öğretmen, öğreteceği alanın temel kavramlarını, araĢtırma ve inceleme 

araçlarını ve yapılarını anlar ve alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı bir biçimde 

öğrenme deneyimleri yaratır. Öğretmen, alanına ait bilgilerin, gerçeklerin sabit bir 

bütünü değil, karmaĢık, sürekli ve değiĢen bir yapıda olduğunu fark eder. Farklı 

perspektifleri kabul eder ve bilginin nasıl geliĢtiğini öğrenciye aktarır. Öğrettiği alana 

yakın ilgi duyar ve günlük hayatla iliĢkisini kurar. Sürekli öğrenmeyi alıĢkanlık 

hâline getirir ve alanla ilgili faaliyetlerle, alanın öğretimi konumundaki profesyonel 

etkinliklere aktif olarak katılır (Yetim ve GöktaĢ, 2004). 
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2.9.2.3. Pedagojik Formasyon (Eğitme-Öğretme) Yeterlilikleri 

Öğretmen, öğrencilerini çeĢitli özellikleriyle (fiziksel, sosyal, psikolojik, 

zihinsel ve psikomotor) tanır ve bu özelliklere uygun öğrenme deneyimleri yaratır. 

Öğrencilerin öğrenme biçimlerindeki farklılıkları anlar ve buna uygun adil öğrenme 

fırsatları oluĢturur. Öğretmen, öğrenmenin nasıl meydana geldiğini, öğrenmenin 

geliĢim düzeyinin öğrenmeyi nasıl etkilediğini ve öğretim sürecinde çeĢitli geliĢim 

özelliklerinin nasıl dikkate alınması gerektiğini bilir ve öğrencinin öğrenmesini 

kolaylaĢtıracak öğretim stratejilerini kullanır. Öğretmen, bireysel farklılıkların, içsel 

ve dıĢsal motivasyonunun, çalıĢma ve öğrenme alıĢkanlıklarının kalıcı ve anlamlı 

öğrenmede önemli olduğunu bilir ve buna uygun öğrenme deneyimleri oluĢturmak 

için gayret gösterir  (M.E.B. Komisyon ÇalıĢması, 1999). 

Öğretmenin eğitme-öğretme yeterlilikleri; Öğrenciyi tanıma, öğretimi 

planlama, materyal geliĢtirme, öğretim yapma, öğretimi yönetme (sınıf yönetimi), 

ölçme ve değerlendirme, rehberlik yapma, temel becerileri geliĢtirme, özel eğitime 

ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet etme, yetiĢkinleri eğitme, ders dıĢı etkinliklerde 

bulunma, kendini geliĢtirme, okulu geliĢtirme, okul ve çevre iliĢkilerini geliĢtirme 

olarak özetlenebilir (M.E.B. Komisyon ÇalıĢması, 1999). Öğretmenin kendinden 

beklenen görevleri yerine getirebilmesi için öncelikle öğretmenlik yapacağı alanını 

iyi bilmesi gerekir. Bunun yanında alanıyla ilgili bilgi ve becerileri iyi bir Ģekilde 

organize ederek nasıl öğretileceğini, sınıftaki dersleri canlı ve çekici bir hale nasıl 

getireceğini bilmesi gerekir. Öğretmenlik mesleği açısından önemli olan; öğretmenin 

iyi bir Ģekilde yetiĢtiği alan bilgisini ve genel kültürünü öğrencilerine aktarabilecek 

pedagojik formasyon bilgisine sahip olması gerekmektedir. Eğitim açısından da 

önemli olan öğretmenin bu üç özelliği bir arada taĢımasıdır (Büyükkaragöz, 1988). 

Çocuk öğrendiklerinin pek çoğunu öğretmeninin, bilgi, beceri, tutum ve 

alıĢkanlıklarını gözleyerek öğrenir. Öyleyse, öğretmen davranıĢları, milli, insani ve 

mesleki açıdan doğru nitelikleri örneklemelidir. Öğretmen, öğrenciye kendi kiĢisel 

kültürünü değil, eğitim programının amaç ve hedeflerine dönük ve onu 

gerçekleĢtirecek nitelik ve nicelikte kültürü vermek zorundadır. Öğretmen öğrencinin 

beden, ruh ve zihin bakımından büyüyüp geliĢmesine yardımcı olmak durumundadır. 

Öğrenecek olan öğrencinin kendisidir. Öğretmen öğrenciye, öğrenme sürecinde 

rehberlik yapmakla görevlidir (Bilgen, 1988). 
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Öğretmen konu alanını ne kadar iyi bilirse bilsin, sahip olduğu bilgileri 

öğrencilerine aktaramazsa mesleğinde baĢarılı olamaz. Bu nedenle öğretmenin, 

öğretme becerisine sahip olması gerekir. Öğretmenler bu beceriyi, öncelikle 

öğretmen yetiĢtirme programlarında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve 

uygulamalarla kazanırlar. Bu beceri öğretmenin öğretmenlik deneyimi ile birlikte ve 

hizmet içi eğitim yoluyla meslek yaĢamı süresince geliĢir. Ancak öğretmenin bu 

konuda kendini geliĢtirebilmesi için yeniliklere ve değiĢime açık olması, kendi sınıf 

içi etkinliklerini sürekli değerlendirmesi gerekir (Erden,1998). 

Etkili bir öğretmende bulunması gereken mesleki beceri ve yeterlikler 

aĢağıdaki baĢlıklar altında toplanabilir. 

1. Öğretim Sürecini Planlama 

2. ÇeĢitlilik Getirebilme 

3. Öğretim Süresini Etkili Kullanma 

4. Katılımca Öğretim Ortamı Düzenleme 

5. Öğrencilerdeki GeliĢimi Ġnceleme 

 

2.10. Öğretmenin, YetiĢtirilmesi ve Öğretmen YetiĢtiren Kurumların Tarihsel   

GeliĢimi 

             II. Mahmut Devri (1808-1839)‘ne kadar, Osmanlı eğitim sistemini meydana 

getiren baĢlıca eğitim kurumları sübyan mektepleri ve medreselerdir. Mahalle 

mekteplerinin öğretmenleri medreselerde eğitim görmüĢ kimselerden seçiliyordu. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde Eyüp ve Ayasofya medreselerinde sübyan mektebi 

muhallimi olacakları için genel medrese programından faklı bir program 

uygulanması sağlanmıĢtır. Medreselerin müderris kaynağı ise Sahnı Seman ve 

Süleymaniye medreseleriydi (Öztürk, 1996). 

Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda modern eğitim sistemiyle öğretmen yetiĢtirmenin 

temeli II.Mahmut tarafından atılmıĢtır. Medrese ve ulamanın nüfuzundan uzak bir 
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eğitimi gerçekleĢtirmek için ―Selatin-i Ġzam Mektepleri‖ adıyla yani bir öğretim 

kademesini açılması öngörülmüĢtür (Öztürk, 1996). 

Tanzimat‘ın   ilanını izleyen yıllarda Mekatib-i  Umumiye Nezaretinin 

kuruluĢundan sonra Usul-i Cedideye göre eğitim yapan rüĢdiyelerin açılmasıyla 

buralarda ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yetiĢtirilmesi için ilk defa bir öğretmen 

okulu, Darülmuallimin adıyla 16 Mart 1848‘de Ġstanbul‘da  açılmıĢtır. 1877‘de 

sıbyan, rüĢdiye, idadi Ģubelerinden oluĢan Ġstanbul Darülmuallimini kurulmuĢtur 

(Öztürk, 1996). 

Kız rüĢdiyelerine öğretmen yetiĢtirmek için 28 Nisan 1870‘te Darülmuallimat 

isminde kız öğretmen okulu açılmıĢtır. 

Sıbyan, rüĢdiye ve idadi Ģubelerinden meydana gelen Darülmuallimini Kebir 

1877 yılında 2 yıl öğretim süreli olarak hizmete sokulmuĢtur. Bu okulda 

II.Abdülhamid‘in iradesi ile ıslahat yapılarak 1891 yılında Darülmuallimin-i Aliye 

ismiyle yeni bir okula dönüĢmüĢtür. 

1872 yılından itibaren vilayet merkezlerinde birer Meclis-i maarif  ve öğretmen 

okulu açılmasına karar verilmiĢ fakat ilk taĢra Darülmuallimin-i Sıbyanları ise 1874-

75 yıllarında, Bosna, Girit ve Konya vilayetlerinde açılabilmiĢtir.Tanzimat tan   

Cumhuriyet‘e  kadar süren  öğretmen yetiĢtirme faaliyetleri özellikle ilk öğretim 

kademesinde hiçbir zaman ihtiyaca cevap verememiĢtir. Ġhtiyacı karĢılamak üzere 

hizmet içi eğitim kurslarıyla medrese ve baĢka okul mezunu kiĢiler öğretmen olarak 

atanmıĢtır. 

Cumhuriyet dönemine geçilirken, öğretmen yetiĢtirme konusu baĢlıca eğitim 

sorunlarından   biri idi ve tez elden çözümler bekliyordu. Yani devletin ve 

gerçekleĢtirilen hızlı değiĢimin bütün toplum katmanlarına  yayılmasını sağlayacak 

çok sayıda nitelikli öğretmene ihtiyaç vardı. 

Köye uygun öğretmen yetiĢtirme fıkri , Türkiye‘de, MeĢrutitey yıllarına kadar 

giden ikinci MeĢrutiyet yıllarında ilköğretmen okullarının yoğun çabaları sonucu 

Üsküp‘te Edirne‘de  Manastır‘da  ve Ġstanbul‘da çıkan eğitim dergilerinde, hatta 
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Osmanlı Meclis-i Mebusan‘ında  köye uygun öğretmen yetiĢtirilmesi fikri çeĢitli 

Ģekillerde  ileri sürülmüĢtür (Ergün, 1997). 

Cumhuriyet döneminde de bu fikir canlı tutulmuĢ, üniversitenin Deneysel 

Psikoloji öğretim üyesi Ali Haydar (Taner), 1924 sonlarında verdiği bir konferansta , 

köylere öğretmen yetiĢtirmek üzere daha basit öğretmen okulları kurulmasını 

önermiĢti.Çünkü Türkiye de köy ve Ģehir hayatları birbirinden çok farklı idi.ġehirde 

yetiĢmiĢ kiĢiler köyde öğretmenlik yapamazdı.Ġlkokul çıkıĢlı köy çocuklarının 

alınacağı bu üç yıllık ―Köy Muallim Mektepleri‖nde, köy hayatına yakın bir biçimde 

yaĢanmalıydı.Ali Haydar Bey‘in programın taslağını bile verdiği bu okullar, 1-20 

Mayıs 1925‘te Konya‘da toplanan Maarif MüfettiĢler kongresinin gündeminde de yer 

aldı (Ergün, 1997). 

1926 yılında çıkan Maarif TeĢkilatı Kanununda ilköğretmen okullarının yanı 

sıra birde ―Köy Muallim Mektepleri‖ kabul edilmiĢti.1927-28 öğretim yılında da 

Kayseri-Zencidere de  bir Köy Muallim Mektebi kuruluyor, Denizli Erkek Öğretmen 

Okulu da bu amaç için düzenleniyordu.Diğer Öğretmen okulları beĢ yıl iken, bu 

okullar üç yıllıktı.Buradan mezun olanlara köyde, okulun yanında bir ev ve bahçelik 

verilecekti. Öğrenciyi köy hayatına hazırlamak için köy Enstitülerinde olduğu gibi , 

yan kuruluĢları da vardı.Bu okullar için köy öğretmeni yetiĢtirmeye yönelik bir 

program hazırlanmıĢtı (Ergün, 1997). 

1923 yılında mevcut okulların ıslahı ve geniĢletilmesine ağırlık verilmiĢ ve 

Milli Mücadele döneminde iĢgalcilerce kapatılan öğretmen okulları yeniden 

açılmıĢtır. O yıllarda öğretmenlik kursları sonucu ehliyetname alarak da öğretmen 

olunabilmiĢtir. 

Gerek Ģehir gerekse köy ilkokullarına öğretmen yetiĢtirme konularının 

aksine Atatürk devri‘nde genel orta öğretim ve orta mesleki ve teknik öğretim 

öğretmeni yetiĢtirme problemi; özellikle kamuoyunda fazla tartıĢılmamıĢtır. 

Kanaatimize göre, kamuoyundaki bu ilgisizliğin en önemli sebebi ülkede hakim olan, 

ilköğretim problemi halledilmeden orta öğretim alanında yapılacak yatırımların 

baĢarıya ulaĢamayacağı düĢüncesiydi. Siyasi, sosyal, kültürel alanlarda yapılan 
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inkılapların kökleĢip geliĢmesi, ülkenin sosyo ekonomik bakımdan kalkınması; 

%80‘i köylerde yaĢayan ve gerçekde yaklaĢık olarak %90‘ı okuma yazma bilmeyen 

halkın en azından temel eğitimden geçirilmesine bağlıydı. Bu ise ancak en küçük 

yerleĢim birimlerine kadar okul ve öğretmen götürülmesiyle mümkün olabilirdi. ĠĢte 

bu nokta, yukarıda da görüldüğü gibi ülke problemleri üzerine düĢünen hemen 

herkesin ilgi odağı haline gelmiĢ; buna karĢılık orta öğretim ikinci planda kalmıĢtır 

(Öztürk, 1996). 

Orta dereceli okullara öğretmen yetiĢtirmek üzere bir yüksek öğretmen okulu 

kurulması 1868 de planlanmıĢ ve 1892‘den itibaren sürekli bir öğretmen okulu 

kurulmuĢtur. Ama Ġkinci MeĢrutiyet‘ten sonra Yüksek Öğretmen Okulu 

öğrencilerinin üniversitede okuyup okumamaları veya ne kadar okumaları sürekli 

tartıĢma konusu oldu (Ergün, 1997). 

Ġkinci Heyet-i Ġlmiye toplantısında Ġstanbul Erkek Öğretmen Okulu‘nun yüksek 

kısmı Darülfünun‘a bağlandı ve ―Yüksek Muallim Mektebi‖ adını aldı. Okul, ilk 

mezunlarını 1927 yılında verdi (Ergün, 1997). 

Orta okullara öğretmen yetiĢtirmek için de Orta Öğretmen Okulları kurulması 

1924‘ten itibaren tasarlanmaya baĢlanmıĢtı. Necati Bey‘in Konya‘daki 

teĢebbüslerinden sonra, kuruluĢ hazırlıkları hızlanan Orta Muallim Mektebi; Ocak 

1927‘de eğitim öğretime baĢlamıĢtır. Yalnız Türkçe Ģubesiyle ve iki yıl öğretim 

süreli açılan bu okul, sadece 16 öğrenciye sahipti. 1927-28 öğretim yılı baĢında, 

öğrenci sayısı 45‘e çıkarılan ve birde pedegoji Ģubesi açılan Orta Muallim Mektebi; 

Ankara‘ya nakledilmiĢtir. Aynı öğretim yılında Maarif Vekaleti Müdürler Encümeni 

kararıyla kendisine yüksek öğretim kurumu statüsü verilmiĢtir (Öztürk, 1996). Okul, 

Konya‘da açıldı. Geçici bir yönetmeliği çıkarıldı. Okul 1927 yılından itibaren 

Ankara‘ya getirildi ve 1929 yılında da ―Gazi Orta Muallim Mektebi‖ adıyla kendi 

binasına kavuĢtu. 

Gene bu dönemde, 1925 yılında lise, ortaokul ve öğretmen okullarına müzik 

öğretmeni yetiĢtirmek amacıyla bir ―Musiki Muallim Mektebi‖ kurulmuĢtur (Ayaz, 

1946) 
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1924–1925 öğretim yılından itibaren Darülmuallimin adlı Muallim Mektebi ve 

1935‘ler den itibaren de Öğretmen Okulu haline çevrilmiĢtir (Akyüz, 2001). 

1926 da Türk eğitim sisteminin yeniden teĢkilatlandırmak amacıyla çıkarılan 

Maarif TeĢkilatına Dair Kanun da ilk okul öğretmeni yetiĢtiren okullar: 

Ġlk muallim mektepleri 

Köy muallim mektepleri 

Olmak üzere iki kategoriye ayrılmıĢtır. 

Türkiye ilk öğretimin küçük köylere kadar yayılmasını sağlamak, öğretmeni 

köyde eğreti bir insan olmaktan kurtarmak ve onu köyün iktisadi hayatında etkin ve 

faal bir unsur haline getirmek için giriĢilen ikinci ciddi giriĢim eğitmen kurslarının 

açılması olmuĢtur (Öztürk, 1996). 

17 nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı kanunlu köy Enstitüleri kurulmuĢtur. Köy 

Enstitülerinin gerçek hayatı çok kısa olmuĢtur.1946 yılında yıkımı baĢlamıĢtır. Kısa 

bir zaman içinde adları yaĢamakla birlikte, özellikleri bir bir budanmıĢ ve enstitüler 

öğretmen okullarına dönüĢtürülmüĢtür (BaĢgöz, 1995). 

1970-1971 öğretim yılına kadar ilkokul öğretmenleri, Lise gibi 3 yıllık 

Ġlköğretmen Okullarından  yetiĢtirile gelmiĢtir.1970-71  öğretim yılında süreleri 4 

yıla çıkarılmıĢtır (Akyüz, 2001). 

14.6.1973 tarih ve 1739  sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında 

öğretmenlerin hangi kademede olursa olsun lisans düzeyinde yüksek öğrenim 

görmelerinin sağlanması öngörülmüĢtür (Gürsel, 2003). Temel Eğitim 1. kademe 

okullara sınıf öğretmeni yetiĢtirmek üzere, eğitim süresi uzatılarak 2 yıllık Eğitim 

Enstitülerinin açılması kararlaĢtırılmıĢtır. 1974 –75 öğretim yılından itibaren bazı 

ilköğretim okullarında 2 yıllık Eğitim Enstitüleri açılmıĢ ve bünyesinde Eğitim 

Enstitüsü açılmayanlar ise Öğretmen Liselerine dönüĢtürülmüĢtür (Akyüz, 2001). 
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Bu okullar 1982 den itibaren Eğitim Yüksek okulları haline dönüĢtürülerek 

üniversitelerin içine alınmıĢlardır.1989-96 öğretim yılında 4 yıla çıkarılmıĢ,Temmuz 

1992 de eğitim Fakülteleri haline getirilmiĢtir (Akyüz, 2001). 

Öğretmen sağlanmasında normal ve ciddi yetiĢtirme yolu dıĢında çeĢitli 

uygulamalara baĢvurulmuĢtur. Bunlardan, öğretmenlik formasyonu uygulaması  

kaçınılmaz ve ciddi yapıldığında yararlı görülebilirse de, ötekiler çabuk ve ucuz, 

bazen de  politik amaçla öğretmen sağlama yolları olarak düĢünüldüğü ve bulunduğu 

için, öğretmenlik mesleğine zarar vermiĢtir (BaĢgöz, 1995). 
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BÖLÜM III 

3. KONU ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

Bu bölümde araĢtırma konusu olan ― Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin 

Tutumlarla‖ ilgili benzer araĢtırmalara ve bulgularına yer verilmiĢtir. 

Sözer (1992) tarafından ―Eğitim Fakültesi Öğrencileri Ġle Öğretmenlik 

Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları‖ 

konulu bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma Anadolu Üniversitesinin çeĢitli 

bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlik sertifikası programını bitirme 

aĢamasına gelmiĢ öğrencilere bir anket formu ile AĢkar ve Erden tarafından 

hazırlanan ―Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği‖ uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda öğretmenlik sertifika programı öğrencilerinin mesleki 

tutumlarının Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre biraz daha yüksek düzeyde olduğu, 

öğretmenlik sertifika programındaki kız ve erken öğrenciler arasında öğretmenlik 

sertifikası programındaki öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler kümeleri 

arasındaki karĢılaĢtırmalarda, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüĢtür. Aktaran (Sürücü, 1997). 

Öğretmenlik sertifika programına değiĢik statüdeki (öğretmen, bir yüksek 

öğretim kurumundan mezun ve öğrenci) öğrencilerin öğretmenlik sertifikası 

derslerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Erden 

tarafından 1992 yılında bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada Hacettepe Üniversitesi 

tarafından açılan öğretmenlik sertifikası programlarına devam eden değiĢik statüdeki 

toplam 352 öğrenciye öğretmenlik sertifikasına ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum ölçekleri uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin öğretmenlik 

sertifikası derslerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değiĢmediği 

tespit edilmiĢtir (Erden, 1993). 

AĢkar ve Erden (1986), Hacettepe ile Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Fen 

Bilimleri eğitimi gören ―Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin 

Tutumları‖na iliĢkin olarak bir araĢtırma yapmıĢlardır. Bu araĢtırmada, adayların 
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farklı üniversitelerde öğrenim görmeleri ile farklı sınıflara devam etmelerinin tutum 

puanlarını etkilemediği; kız öğretmen adaylarının, erkek öğretmen adaylarından 

anlamlı bir fark gösterdiği sonuçlarına varılmıĢtır. Aktaran (Sözer, 1992). 

Tanrıöğen (1995) tarafından ―DeğiĢik Meslek Gruplarından Öğretmen 

Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Tutumları‖ konulu bir araĢtırmada 

D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi tarafından açılan Öğretmenlik sertifikası 

programındaki Öğrencilerin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma bulguları 

Tanrıöğen  (1995) tarafından geliĢtirilen Likert tipi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiĢtir. AraĢtırmada, öğretmenlik sertifikası 

programının, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında 

anlamlı geliĢmeler yaptığı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların cinsiyete göre 

farklılık göstermediği, öğrencilerin üniversiteden mezun oldukları branĢın, onların 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkilediği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Aktaran (Sürücü , 1997) 

Atalay (2005) tarafından Anadolu Öğretmen Liselerinde okuyan öğrencilerin 

kiĢilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki iliĢkileri 

belirlemek amacı ile bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucu olarak, Öğretmen 

Lisesinde okuyan öğrencilerin kiĢilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik 

genel eğilimlerin birbirini destekler mahiyette olduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre; 

Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları olumlu yönde çok yüksek düzeyde olduğu görülmüĢtür. 

KiĢilik ölçeğinin tüm boyutlarında yüksek anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. 

Duygusal kararlılık ve antisosyal eğilimler boyutunda düĢük eğilimler görülmüĢtür . 

Öğrenime devam ettikleri sınıf ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında 

manidar bir fark bulunmamıĢtır. 

Öğrenime devam ettikleri sınıf ile kiĢisel özellikleri arasında manidar bir fark 

bulunmamıĢtır. 
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Öğretmenlik mesĢeği açısından kız ve erkek öğrenciler arasında manidar bir 

farklılık bulunmuĢtur. Kız öğrecilerin erkek öğrencilere kıyasla öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

KiĢilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine karĢı tutumları arasında anlamlı 

bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 
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BÖLÜM IV 

4. YÖNTEM 

Bu bölümde ―araĢtırma modeli‖, ―evren ve örneklem‖, ―veri toplama aracı‖, 

―verilerin toplanması ve toplanan verilerin değerlendirilmesinde‖ kullanılan 

istatistiksel yöntemlere yer verilmiĢtir. 

4.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma ―Genel Tarama Modelleri‖ niteliğini taĢır. ― Tarama modelleri 

geçmiĢte ya da halen yer alan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araĢtırma yaklaĢımlarıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi 

Ģartları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları herhangi bir Ģekilde 

değiĢtirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen Ģey vardır ve oradadır. 

Önemli olan onu uygun bir biçimde gözetleyip belirleyebilmektir.‖ (Karasar, 1991) 

Genel tarama modelleri, ―Çok sayıda elamandan oluĢan bir evrende, evren hakkında 

genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir gurup 

örnek yada örnekler üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir‖ (Karasar, 2003). 

Taramalar, bu alanda yazılmıĢ olan kaynaklara göre yapılmıĢtır. Eğitim 

Fakültelerine kaynak olan potansiyel adaylara tutum ölçeği uygulanarak, iki tür okul 

arasında karĢılaĢtırma türü iliĢkisel tarama yapılan araĢtırma, belli bir zaman 

içerisinde durum tespiti yapmaya yönelik. 

4.2. Evren ve Örneklem 

Evren, araĢtırma sonuçlarının genellenmek istendiği elamanlar bütünüdür. 

AraĢtırmanın evreni Konya ilinde faaliyette bulunan Anadolu Öğretmen Liseleri ile 

Anadolu Liseleri öğrencilerinden oluĢmaktadır. 

Bu araĢtırma Konya ilinde bulunan Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu 

Liseleri ile sınırlı tutulduğundan, bu tür okullarda öğrenim gören öğrencilerin tamamı 

çalıĢma evreni olarak ele alınmıĢtır. 



52 

 

Evren geniĢliği, zaman, enerji ve para boyutu ile araĢtırmacı için ulaĢılabilir 

olmadığından oransız elaman örnekleme (basit tesadüfi örnekleme )yolu ile örneklem 

oluĢturulmuĢtur. 

Evreni teĢkil eden öğrenciler, öğrenim gördükleri okullara Lise GiriĢ 

Sınavlarında belli bir düzeyin üzerinde yer alan, kısmen bireysel iradelerini 

kullanarak tercihte bulunmuĢ, bir yönüyle seçilmiĢ olarak ve okula giren öğrenciler 

olduklarından bu durum evren benzeĢikliğini yükseltmektedir. 

ÇalıĢma evrenindeki Konya Selçuklu Atatürk, BeyĢehir, Ereğli Ġvriz Anadolu 

Öğretmen Lisesindeki öğrencilerinden tesadüfi yöntemle seçilen 162 öğrenci ile 

Konya Selçuklu, Meram, Dolapoğlu, Karatay Milli Piyango Anadolu Liselerinden 

aynı yöntemle seçilen 193 öğrenci (toplam 355) öğrenci örneklem grubunu 

oluĢturmuĢ olup, gönüllü olarak araĢtırmanın ölçme aracı uygulanmıĢtır. 

Tablo 1  AraĢtırmanın Örneklem Grubunu OluĢturan Ve Hakkında 

Bilgi Toplanan Öğrencilerin Okul Türü Ve Sınıf DeğiĢkenine Göre 

Dağılımları 

 

Tablo1‘de araĢtırmanın örneklemini oluĢturan öğrencilerin okul türü ve 

sınıflara göre dağılımları görülmektedir. 

AraĢtırma kapsamına alınan ve hakkında bilgi toplanan öğrencilerin % 45.63‘ü 

Anadolu Öğretmen Lisesi, %54.37‘si Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluĢmuĢtur. Bu 

Okul türü 

Sınıflar 

Anadolu 

Öğretmen Lisesi 

Anadolu 

Liseleri 

TOPLAM 

9.sınıf 57 69 126 

10.sınıf 53 60 113 

11.sınıf 52 64 116 

TOLAM 162 193 355 
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öğrencilerden 126‘ sı ( % 35.49 ) 9. sınıf, 113‘ ü ( % 31.83 ) 10. sınıf, 116‘sı ( % 

32.67 ) 11. sınıf öğrencisidir. 

 

Tablo 2  AraĢtırmanın Örneklem Grubunu OluĢturan Ve Hakkında 

Bilgi Toplanan Öğrencilerin Cinsiyetleri Ve Anne veya Babalarının 

Öğretmen Olup Olmamalarına Göre Dağılımları 

Cinsiyet 

Anne-Baba 

Öğretmen 

Kız Erkek TOPLAM 

Öğretmen 11 16 27 

Diğer 157 171 328 

TOPLAM 168 187 355 

 

Tablo 2‘de araĢtırmanın örneklem grubunu oluĢturan cinsiyetleri ve anne veya 

babalarından öğretmen olup – olmama durumu dağılımı görülmektedir. 

AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan ve hakkında bilgi toplana öğrencilerin 

168‘i (% 47.32) kız, 187‘si (% 52.68)  erkek, 27‘si (%7.61) anne veya babası 

öğretmen olan, 328‘i ( %92.39)  anne veya babası öğretmen olmayan 

öğrencilerden oluĢmuĢtur. 

 

4.3. Veri Toplama Aracı 

Bu araĢtırmada  AĢkar ve  Erden (1987) tarafından geliĢtirilen ve güvenirliği  

0,82 olan, geçerliği konusunda uzman görüĢleri yeterli bulunun ―öğretmenlik mesleği 

ile ilgili tutum ölçeği‖ kullanılmıĢtır. 
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Kullanılan anket araĢtırmacı tarafından uzman görüĢlerine baĢvurulup, alt 

problemleri dikkate alarak uyarlama çalıĢması yapılmıĢtır. 

Ġki bölümden oluĢan anketin birinci bölümünde kiĢisel bilgiler ve alt 

problemlerle kiĢisel nitelikler arasında iliĢkisi sorgulanan özellikleri yer almaktadır. 

Ġkinci bölümde ise yazılan ifadeye ne oranda katıldığını belirten beĢ seçenek 

(dereceleme ölçeği) verilmiĢtir. Bu bölüm  on sorudan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada, kullanılan ölçme aracının uygulanması için gerekli müsaadeler 

alınarak örneklemde yer alan okul öğrencileriyle bizzat görüĢülerek amaç açıklanmıĢ 

ve ölçek formunun doldurulması istenmiĢtir. 

Kullandığımız ölçeğin bu çalıĢmandaki alfa güvenirliği aĢağıda gösterildiği 

Ģekliyle  355 öğrenci 10 soruluk test için alfa güvenirliği 0.83 olarak hesaplanmıĢtır. 

4.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanması, AĢkar ve Erden(1987) tarafından geliĢtirilen 

―Öğretmenlik Mesleği ile Ġlgili Tutum Ölçeği‖ uygulanarak toplanmıĢtır. Ayrıca 

kiĢisel bilgi formunu doldurmaları istenmiĢtir. Mesleki tutum ölçeğine verilecek 

yanıtlar ―Tamamen katılıyorum‖ dan ―Tamamen Katılmıyorum‖ a ve 5‘ten 1‘e doğru 

sayısal değerler verilerek puanlanmıĢtır. 

Verilerin önce her boyut için bağımsız değiĢkenlere göre aritmetik ortalama ve 

standart sapma değeri bulunmuĢtur. Anlamlılık düzeyi tüm testlerde .05 olarak 

alınmıĢtır. 

Her bir anket sorusu, birer değiĢken olarak yer almıĢtır. Veri  analiz kısmı her 

bir değiĢkene ait sıklık dağılımları çizelgeler halinde sunulmuĢtur. Burada açık 

olarak belirtilen seçenekler, birer kategori olarak tayin edilerek, her bir seçeneğe 

düĢen birim sayısı ve yüzdeleri gösterilmiĢtir. 

Bağımsızlık testlerindeki kategorilerin birer faktör olarak ele alınması suretiyle 

Öğretmen Lisesi öğrencilerinin tutum puanları ile Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
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tutum puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak amacı ile 

yapılmıĢtır. 

. 
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BÖLÜM  V 

5. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araĢtırmanın alt problemlerine yönelik bulgulara ve yorumlara yer 

verilmiĢtir. 

1. Alt problem: Öğrencilerin devam ettikleri okullara (Anadolu 

Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liseleri) göre öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

Birinci alt problemin iki boyutu vardır. Bunlar; 

a.   Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

puanları  ne düzeydedir? 

b. Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

puanları ne düzeydedir? 

Bu alt probleme ve boyutlarına yönelik bulgular Tablo 3 ve 4‘ te görülmektedir. 

Tablo 3. Anadolu Öğretmen Lisesi ile Anadolu Lisesi Öğrencilerinin 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Puanları ile Ġlgili Betimsel Analiz 

Sonuçları 

 Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Lisesi 

Tutum puan ortalamaları 39,80 32,85 

Puanların medyan değeri 41,00 33,00 

En çok yığılma- mod değeri 41,00 33,00 

Standart sapma (s) 5,74 6,99 
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Ranj değeri 25,00 40,00 

Alınan en düĢük puan 25,00 10,00 

Alınan en yüksek puan 50,00 50,00 

Tablo 3‘deki bulgulara göre öğretmenlik mesleğine yönelik olarak iki 

farklı lisede öğrenim gören öğrencilerin 10 soruluk öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum testinden almıĢ oldukları puanlarla ilgili betimsel bazı istatistiklere yer 

verilmiĢtir. BeĢ dereceli likert tipi testten öğrencilerin alabileceği maksimum puan 

50, minumum puan ise 10 dur. Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin tutum toplam 

puan ortalaması yaklaĢık 40, Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise 33 olarak 

hesaplanmıĢtır. Puanların daha çok hangi puanda yığıldığına bakıldığında (mod) ve 

medyan değerleri incelendiğinde; Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerin 41, Anadolu 

lisesi öğrencilerinin ise 33 puanda daha çok yığıldıkları görülmektedir. Standart 

sapma ve ranj değerleri Anadolu Öğretmen Liselerinde daha düĢük olduğu 

görülmekte bu nedenle bu lisede öğrenim gören öğrencilerin verdikleri tepkiler 

Anadolu Liselerine göre daha benzer (homojen) olduğuna iĢarettir. 

Veriler aĢağıdaki formüle göre gruplandırılmıĢ ve analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

a= aralık katsayısı 

a= EB Puan – EK Puan / Grup Sayısı 

Tablo 4  Test’e Verilen Yanıtlara Göre GruplandırılmıĢ Puanlar 

Grup puanları Dereceleme ifadeleri Derece puanı 

10 - 17 Tamamen Katılmıyorum 1 

18 - 25 Katılmıyorum 2 

26 - 33 Kararsızım 3 

34 - 41 Katılıyorum 4 

42 - 50 Tamamen Katılıyorum 5 
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Tablo 3 ve 4‘teki bulgulara göre Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin 

puan ortalaması yaklaĢık 40‘tır. Bu puan 4. Grup içerisinde yer alan bir puandır. 

Ortalama olarak ―katılıyorum‖ ifadesini benimseyenlerin kategorisidir. Anadolu 

Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ―iyi‖ olarak 

değerlendirilebilir. 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin puan ortalaması ise yaklaĢık 33 çıkmıĢtır. Bu 

puan üçüncü grup içerisinde yer alan bir puandır. Öğretmenlik mesleğine bir tutum 

olarak ―kararsızım‖ diyenlerin kategorisidir. Anadolu Lisesi öğrencilerinin tutumları 

ise ―orta‖ olarak değerlendirilebilir. 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin tutum puanlarının ortalaması olan 32,85 puanı 

beklenen puan olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu okullarda öğrenime devam eden 

öğrenciler OKS gibi bir sınavdan sonra yaĢıtlarına oranla üst düzey bir baĢarı 

gösteren öğrencilerdir. Bunlar bütün yüksek öğretim programlarına yerleĢmede sorun 

yaĢamayan, kendi çalıĢma ve çabaları oranında yerleĢebilecek öğrencilerdir. 

Dolayısıyla öğretmenlik mesleğine yönelik üst düzeyde bir tutum sergilemeleri 

beklenmiyordu. Anadolu Öğretmen Liseleri ise öğretmenliğe yönlendirme amaçlı 

kurulan okullardır. Öğrenciler bu okullara giriĢte bu amaçtan haberdardırlar. Anadolu 

Liselerine göre her ne kadar anlamlı derecede tutum farkı görülse de bu öğrencilerin 

öğretmenlik mesleğine karĢı daha yüksek bir tutum sergilemeleri zaten beklenirdi. 
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2. Alt Problem:  Her iki tür okulun öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları devam ettikleri sınıfa (1. 2. 3.) göre farklılaĢmakta 

mıdır? 

Tablo 5: Anadolu Öğretmen Lisesi Sınıflarının Tutumları Arasında 

FaklılaĢmalarla Ġlgili Anova Sonuçları 

 Kareler toplamı sd Kareler ortalaması f p 

Gruplar 

arası 

19,66 2 9,831  

,297 

 

 

 

,743 

 

 

Grup içi 5093,21 154 33,07 

Toplam 5112,87 156  

Tablo 5‘teki bulgular Anadolu öğretmen lisesinin sınıflarının öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları arasında fark olmadığını göstermektedir. Bu bulguya 

göre sınıflar arasında tutum puanlarının benzerliği görülmektedir. Analiz sonuçlarına 

göre p>005 olarak hesaplanmıĢtır.Bu bulguya göre tutum puanlarının benzerliği 

görülmektedir. 

 

Tablo 6 Anadolu Lisesi Sınıflarının Tutumları Arasında 

FaklılaĢmalarla Ġlgili Anova Sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

sd Kareler ortalaması f p 

Gruplar 

arası 

211,24 2 105,62  

2,186 

 

,115 

Grup içi 9227,42 191 48,31 

Toplam 9438,66 193  
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Tablo 6‘daki bulgular Anadolu liseleri sınıflarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları arasında fark olmadığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre 

p>005 olarak hesaplanmıĢtır. Bu bulguya göre sınıflar arasında tutum puanlarının 

benzerliği görülmektedir. Sınıfların tutum ortalamaları Ģu Ģekildedir; birinci sınıf 

ortalaması 33.84. ikinci sınıf ortalaması 31.32,  üçüncü sınıf ortalaması 32.39 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu sonuç, Atalay‘ın 2005 yılında yaptığı araĢtırma bulgularını 

desteklemektedir. 

3.Alt  Problem Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta  

mıdır? 

Tablo 7: Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinin 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Puan Ortalama Standart Sapma ve t 

Değerleri 

Cinsiyet N Aritmetik ortalama Standart sapma t p 

Kız 68 37,37 7,17 3.382 0.001 

Erkek 87 34,77 7,24 

Tablodaki bulgulara göre kızların tutum ortalaması yaklaĢık 37, erkeklenin ise 

35 olarak hesaplanmıĢtır. Ortalamalar arası fark olup olmadığı t istatistiğine göre 

analiz edilmiĢ, analiz sonuçlarına göre t değeri 3.382 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

bulgular ile ortalamalar arasında kızlar lehine anlamlı farklılığın olduğunu söylenir. 

Bu sonuç, Atalay‘ın 2005 yılında yaptığı araĢtırma bulgularını desteklemektedir. 

 

 

4. Alt Problem Öğrencilerin, anne veya babalarının öğretmen olup olmama 

durumlarına göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları farklılaĢmakta 

mıdır? 
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Tablo 8: Öğrencilerin Anne-Babası Öğretmen Olanlarla, Olmayanların 

Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Değerleri 

Ana-baba 

öğretmen 

mi? 

N Aritmetik 

ortalama 

Standart sapma t p 

Evet 2 8 36,0714 7,5568 0.052 0.959 

Hayır 327 35,9969 7,3110 

Anne babası öğretmen olanların ortalaması yaklaĢık 36, olmayanların ise 36 

olarak hesaplanmıĢtır. t değeri 0.052 olarak bulunmuĢtur. Bu bulgular ana-babası 

öğretmen olan öğrencilerin tutum puan ortalaması öğretmen olmayanlara göre çok az 

farklı olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. BaĢka bir ifade ile 

öğrencilerin ana veya babasının öğretmen olması öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumları arasında anlamlı fark oluĢturmamaktadır. 

Ġnsanlar, özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde öğrendiklerinin bir 

çoğunu model alarak öğrenirler. Çocuklar ve gençler için anne-babalar önemli birer 

modeldirler. Alt problem araĢtırma öncesinde bu açıdan ele alınıp düĢünüldüğünde, 

anne-babası öğretmen olan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 

yüksek olması beklenirdi. Ancak, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsü, 

ekonomik getirisi, özlük hakları ve bunlara benzer diğer yönleri itibari ile içinde 

bulunduğu durum çocukların ebeveyn mesleklerinden pekte olumlu etkilenmedikleri 

düĢüncesini doğurmaktadır. 

Burada akla gelen bir baĢka faktör; ―öğretmenlik mesleğinde yaĢanan 

tükenmiĢlik‖ konulu araĢtırmalarda öğretmenliğin önemli derecede mesleki 

tükenmiĢliğin görüldüğü mesleklerden olması ve bu durumun ebeveynlerce 

çocuklara yansıtılmıĢ olabileceği ihtimalidir. 

Eğitim Fakültelerine öğrenci kaynağı olan Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencileri Ġle Anadolu Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik 
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tutumları arasında bir fark var mıdır? Problem cümlemize yönelik analiz sonuçları 

aĢağıdaki tablo 9‘da görülmektedir. 

Tablo 9: DeğiĢik okul türünde öğrenim görme durumuna göre farklılıklar 

Lise türü N Aritmetik 

ortalama 

Standart sapma t p 

Anadolu 

Öğretmen 

161 39,80 5,74  

10.098 

 

0.000 
Anadolu 

Lisesi 

194 32,85 6,99 

Tablo 9 daki bulgulara göre Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin tutum 

ortalamaları  yaklaĢık 40 (50 puan üzerinden), Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise 

yaklaĢık 33 tür. t değeri 10.098, p<0.05 olarak hesaplanmıĢtır. Bu bulgular Anadolu 

Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının Anadolu 

Lisesi öğrencilerine göre anlamlı ölçüde farklılaĢtığını göstermektedir. 

Anadolu Öğretmen Liseleri üniversite giriĢ sınavlarında Eğitim Fakültesi tercih 

edenlere ek puan hakkı kazandıran okullardır. Bu durum bu okullara gelen 

öğrencilerce bilinmektedir. Eğitim Fakültelerine gitmek isteyen öğretmen olmaya 

eğilimli öğrencilerin bu okulları tercih etmeleri çok yüksek olasılıklıdır. Anadolu 

Liselerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların yüksek çıkmasında bir 

etken olabilir. 

Anadolu Öğretmen Liselerinde öğretmenlik mesleğinin temel konularını ihtiva eden 

derslerin okutuluyor olması, öğrencilerin mesleğin özüne iliĢkin teorik düzeyde bir 

alt yapılarının bulunması tutum puanlarının yüksek çıkmasında diğer bir neden 

olarak görülebilir. 

AraĢtırma bulgularında, Anadolu öğretmen liseleri öğrencilerinin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumları Anadolu liseleri öğrencilerine  göre daha yüksek 

çıkmasının nedenleri bu araĢtırmada incelenmemiĢtir. Ancak bazı litaretür ve yapılan 
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bazı çalıĢmalar öğrencilerin tutumlarının oluĢmasında bazı faktörlerin etkili 

olduğunu göstermektedir. Bunlardan bir kısmı aĢağıda özetlenmektedir. 

Öğrencilerin tutumlarına ne(ler)in etkili olduğuna yönelik olarak yapılan 

araĢtırmaların bazıları incelendiğinde öğretmen davranıĢlarının öğrencilerin tutumları 

üzerinde etkili olduğu Ho (2004), Greimel and Gever (2003) görülür. Bu araĢtırma 

sonuçları Anadolu Öğretmen lisesinde görevli öğretmenlerin okulun amacına uygun 

olarak öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tutumlarını diğer liseye gore daha çok 

yansıtmıĢ olmalarından kaynaklanabilir. Bu anlamda ‗öğretmenlik mesleğine yönelik 

bir kültürün‘ Anadolu Öğretmen Lisesinde oluĢmuĢ olabileceğinin etkisi olarak belki 

yorumlanabilir. ÇalıĢmalar öğretmen davranıĢlarının öğrencilerin tutumlarında etkili 

olduğunu göstermektedir. 

Bazı çalıĢmalar sınıf atmosferinin öğrenci tutumlarına etkisi olduğunu 

göstermektedir Urban (1999), Gerler ve Diğerleri (1990). Anadolu öğretmen lisesi 

ders  ve içerikleri incelendiğinde bu lise öğrencilerinin öğretmenlik mesleği ile ilgili 

daha fazla etkileĢime girdiklerini,  dolayısı ile öğretmenlik tutumlarının bu nedenle 

de yüksek olabileceği söylenebilir. 

ġeker ve Kömür (2004)‘ün çalıĢmasında öğrencilerin baĢarılı olabileceğine 

iliĢkin kendi baĢarı algılarının,  sınıf, öğretim atmosferini de baĢarısız olarak 

algılamalarına neden olmaktadır. Anadolu Öğretmen lisesi öğrencilerinin diğer liseye 

göre kendilerini öğretmenlik mesleğine yönelik daha baĢarılı olarak algılamaları 

onların öğretmenlik tutumlarının yüksek olmalarına neden olabileceği  söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının taĢımıĢ oldukları inançlar geçmiĢ deneyimlerinden 

oluĢmaktadır. Öğretmen adaylarının farklı öğrenme deneyimlerine sahip olmaları 

onların bilgi ve kiĢisel inançlarını farketmesine neden olabilmektedir 

(Mattheoudakis, 2007). Bu açıdan öğrenme ve öğretme sürecinde geçirilen olumlu 

yaĢantıların inançlara olumlu katkıları olabilecektir. 
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BÖLÜM VI 

6. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde, araĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan 

genel sonuçlar ile önerilere yer verilmiĢtir. 

6.1. Sonuçlar 

Bu araĢtırmada, Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrencilerle, 

Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karĢı 

tutumlarında bir fark olup olmadığının belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar ile aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

-       Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin toplam tutum puan ortalamaları 

39,80; Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise 32,85 olarak hesaplanmıĢtır. Anadolu 

Öğretmen Lisesi öğrencilerinin puanlarının ranj değeri 25, Anadolu Liselerinin 

öğrencilerinin puanlarının ranjı ise 40 olarak bulunmuĢtur. Bu durum Anadolu 

Öğretmen Liseleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yüksek düzeyde 

olumlu tutum gösterdiklerini ve tutumlarında benzerlik (homojenlik) olduğunu 

göstermektedir. 

-  Her iki tür okulun öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

puanlarının öğrenime devam ettikleri sınıflara göre değiĢip değiĢmediği yoklanmıĢ,  

sınıflar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüĢtür. Bu sonuç baĢlangıç 

tutumlarının yıllar ilerledikçe değiĢmediğini göstermektedir. 

-    Her iki  okul tüürnün öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarında kız ve erkek öğrenciler arasında fark olup olmadığına bakılmıĢ (Kız X 

:37,36 ; Erkek X :34,77), kızların tutumlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Bu durum kızların öğretmenlik mesleğine daha eğilimli olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 
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-  Anne veya babası öğretmen olanlarla olmayanların öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları incelenmiĢ; istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

BaĢka bir deyiĢle öğrencilerin ana veya babasının öğretmen olması tutumlarında 

anlamlı bir fark oluĢturmamaktadır. 

6.2. Öneriler 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular ve ulaĢılan sonuçlar kapsamında aĢağıda sıralanan 

öneriler getirilmiĢtir: 

6.2.1 Uygulamaya Yönelik: 

1. AraĢtırmadan elde edilen önemli bir sonuç; Anadolu Öğretmen Lisesi 

öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları anlamlı düzeyde yüksek 

çıkmıĢtır. Anadolu Öğretmen Liselerine öğrenciler istekli olanlardan seçilerek 

gelmiĢlerdir. Ġstekli ve seçilerek gelen, düzenli çalıĢma alıĢkanlıkları olan belli bir alt 

yapısı bulunan baĢarılı öğrencilerin bu tür okullarda yetiĢtirilerek Eğitim 

Fakültelerine gitmeleri, sonrasında ise mesleğe adım atmalarının, öğretmenlik 

mesleğinin kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir katkı sunması beklenmektedir. Bu 

nedenle bu okulların sayısı artırılmalıdır. 

2. Orta Öğrenim Dönemi öğrencilerin gençlik sorunlarının ortaya çıktığı ve bu 

sorunlarla baĢ etme mücadelesinin yapıldığı kritik bir dönemdir. Öğretmenlik 

mesleğine karĢı tutumların sınıf düzeylerinde farklılık göstermiyor olması öğretim 

süresince Öğretmen Liselerinde okutulan ―meslek bilgisi derslerinin‖ olumlu 

tutumların devam etmesinde bir etken olduğu söylenebilir. Bu nedenle bu derslerin 

etkili bir Ģekilde öğretilmesine devam edilmelidir. 

3. Öğretmen Liselerinin öğrencilerinin giriĢteki kalitesini korumak mezunlarının 

öğretmenlik mesleğini tercih etmeleri için iyi bir planlama yapılması, Fakülte sonrası 

mezunların, mesleğe atanma da yaĢanılan sorunlarının giderilmesi gereklidir. 

4. Anadolu Öğretmen Liselerinin tercih edilmelerini daha da artırmak için 

üniversite giriĢ sınavlarında verilen ek puanın Eğitim Fakültelerinin bütün bölümleri 

için geçerli olması sağlanmalıdır. 

 



66 

 

6.2.2. AraĢtırmacılara Yönelik : 

 

1. Bu araĢtırma Konya ili örneği ile sınırlıdır. Benzer araĢtırmanın baĢka il ya da 

bölgelerde de yapılması araĢtırmanın amacının sınanması açısından ve hangi tür 

sonuçlar vereceğinin bilinmesi açısından önemlidir. 

2. AraĢtırmada alt problemlerinden biri: Anne veya babası öğretmen olanlarla -

olmayanların tutumlarının karĢılaĢtırılması idi. Anne veya babası öğretmen olanların 

tutumlarında anlamlı bir fark görülmemiĢtir. Öğretmen anne-babaların mesleklerinin 

çocuklarının tutumlarına etkisi araĢtırılmalıdır. 

3. AraĢtırmadan Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin tutumları ―iyi‖; 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin tutumları ―orta‖ düzeyde belirlenmiĢtir. Her ne kadar 

bu durum anlamlı bir fark ortaya çıkarıyor ise de Anadolu Öğretmen Liseleri 

öğrencilerinin tutumlarının ― iyi‖ çıkmasının nedenlerine iliĢkin araĢtırmalar önerilir. 
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http://web4.epnet.com/citation.asp?tb=1&_ug=sid+44103563%2DB50B%2D40BA%2D8E1B%2D8C831BC6279E%40sessionmgr5+dbs+aph+cp+1+695D&_us=frn+1+hd+False+hs+True+cst+0%3B1+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+mh+1+ri+KAAACBYA00020980+B3BE&_uso=tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2D+db%5B0+%2Daph+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DFT+st%5B2+%2D+st%5B1+%2Dstudent++attitude+st%5B0+%2Dclassroom++climate+ex%5B0+%2Dproximity+mdb%5B0+%2Dimh+C610&fn=1&rn=10
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EKLER: 

EK 1 

ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ VE ANADOLU LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINI BELĠRLEME 

ANKETĠ 

 

Sevgili genç öğrenci arkadaĢım; 

 

Bu anket, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liseleri öğrencilerinin 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Sizlerin anket sorularını önemseyerek ve titizlikle cevaplandırması; araĢtırmanın 

amacına ulaĢmasında büyük önem taĢımakla birlikte, sizlerinde ülkemiz eğitim 

bilimi adına sunacağı anlamlı bir katkı olacaktır. 

Anket iki bölümden oluĢmaktadır. Her bölümün baĢında sorularla ilgili 

açıklamalar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, düĢüncelerinize ve durumunuza uygun 

bulduğunuz seçeneğe çarpı (X) iĢareti koyarak veriniz. Ankete verilecek cevaplar 

araĢtırmacı tarafından sadece  bilimsel amaçla kullanılacak; bunun dıĢında hiçbir 

Ģekilde kullanılmayacaktır. 

AraĢtırmaya yaptığınız katkılarınızdan dolayı teĢekkür ederim. 

 

Kazım GÜR 
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KiĢisel Bilgiler Anketi 

 

Açıklama: Lütfen aĢağıda yer alan soruları dikkatlice okuduktan sonra 

durumunuza uygun cevabın baĢında  bulunan  (  ) Ģeklindeki boĢluğa (x)  iĢareti 

koyarak cevaplayınız. 

1- Cinsiyetiniz 

(    ) Kız 

(    ) Erkek 

2- Okuduğunuz sınıf 

(    ) 9.sınıf 

(    ) 10.sınıf 

(    ) 11.sınıf 

3- Okuduğunuz Okul 

(   ) Anadolu Öğretmen Lisesi 

(   ) Anadolu Lisesi 

4- Anne – Baba dan öğretmen olan 

(   ) Var 

(    ) Yok 
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TUTUM ÖLÇEĞĠ 

 

 

 

1.BoĢ zamanlar dıĢında öğretmenlik mesleği 

Ġle ilgili kitaplar okumaktan zevk alırım.              (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

2.  Öğretmenlik, yapmak istediğim en son iĢtir.        (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

3.  Bence öğretmenlik kutsal bir meslektir.               (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

4.   Öğretmenlik saygın mesleklerden biridir.           (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

5.   Bence öğretmenlik zevkli bir meslek değildir.    (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

6.  Öğretmen olmak istemem.                                    (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

7.   Bence öğretmenlik onurlu bir meslektir.             (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

8.   Öğretmenlik mesleğini seviyorum                       (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

9.   Öğretmenlik benim için ideal bir meslektir.        (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 

10. Bence öğretmenlik değerli bir meslek değildir.  (    )     (    )     (    )     (    )     (    ) 
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EK: 2 

TÜRKĠYE‘DE ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği daha önce Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelere bağlı olarak faaliyet gösteren öğretmen yetiĢtiren 

yüksekokul, enstitü, akademi ve fakülteler, 20 Temmuz 1982‘de Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) çatısı altında üniversiteler bünyesinde toplanmıĢtır. 1989-1990 

öğretim yılından itibaren öğretmen yetiĢtiren bütün yükseköğretim kurumlarının 

öğretim süresi en az dört yıllık lisans düzeyine çıkarılmıĢtır. 

Ülke gereksinimi doğrultusunda Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK)  iĢ birliğinde, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmen yetiĢtiren 

yüksek öğretim kurumlarında yeniden bir yapılanmaya gidilmiĢtir. 

1. Bu yapılanma ile; 

 Ġlköğretim alanlarına sınıf ve branĢ öğretmeni yetiĢtiren programlar 4 

yıllık lisans, 

 Ġlköğretim ve orta öğretime ortak branĢ öğretmeni yetiĢtiren 

programlar (Resim-iĢ, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil) ile meslekî ve teknik 

eğitim kurumları meslek dersleri öğretmenliği programları dört yıllık lisans, 

 Eğitim fakülteleri bünyesindeki orta öğretim alan öğretmenliği ile ilgili 

programlar 3,5+1,5=5 yıllık tezsiz yüksek lisans, 

 Orta öğretim kurumlarına alan öğretmeni yetiĢtiren Edebiyat, Fen, Fen-

Edebiyat Fakülteleri, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ġlahiyat Fakülteleri ile 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu programları ise 4+1,5=5,5 yıllık tezsiz 

yüksek lisans düzeyine getirilmiĢtir. 

2. Yeniden yapılanma ile ilköğretim kurumları öğretmenliklerine yan alan 

zorunluluğu getirilmiĢtir. 

3. Türk Eğitim Sistemine öğretmen yetiĢtiren kurumların tamamı üniversiter 

yapı içinde olup; eğitim, meslekî eğitim, teknik eğitim, fen, edebiyat fakülteleri 

ile beden eğitimi ve spor yüksek okulları adı altında gruplanmıĢtır. 
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4. Bu kurumlara merkezi sınavla genel ve meslekî teknik orta öğretim 

kurumları mezunlarından öğrenci alınmaktadır. 

5. Yeni öğretmen yetiĢtirme sisteminin uygulamaya girdiği 1998-1999 

eğitim-öğretim yılından itibaren orta öğretim branĢ öğretmenliğine yönelik 

Pedagojik Formasyon Programı durdurulmuĢtur. 

6. Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunları gereksinimi karĢılanması nedeniyle 

2001-2002 eğitim-öğretim yılı baĢından itibaren Sınıf Öğretmenliği Sertifika 

Programı uygulamasına son verilmiĢtir. 

7. Üniversitelerin ilgili Enstitülerinde sadece Ġngilizce Öğretmenliği 

Sertifika Programı sürdürülmektedir. Bu programa Ġngilizce öğretim yapan tüm 

lisans mezunları baĢvurabilmektedir. 

8. MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 340 sayılı Kararına göre atamada 

öncelik sırası eğitim fakültesi mezunlarına verilmiĢtir. 
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EK: 3 
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EK: 4 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖzgeçmiĢ 

Adı Soyadı: Kazım GÜR 

Doğum Yeri: Karapınar 

Doğum Tarihi: 16/04/1964 

Medeni 

Durumu: 

Evli 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı Program Yer Yıl 

Ġlköğretim Atatürk Ġlkokulu Ġlkokul Karapınar 1976 

Ortaöğretim Karapınar Ġ.H.L. 

Ortakısım 

Ortaokul Karapınar 1979 

Lise Gazi Lisesi Lise Konya 1983 

Lisans Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim Prog.ve 

Öğretim 

 

Ankara 

 

1988 

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enst. 

Eğitim 

Yönetimi 

TeftiĢi, 

Planlaması. 

Ekonomisi 

 

 

Konya 

 

 

2010 

Becerileri: Ev ĠĢleri 

Ġlgi Alanları: Yüzme, Futbol 

ĠĢ Deneyimi: 21 Yıllık Öğretmen 

Aldığı Ödüller: Takdir 

Hakkımda bilgi 

almak için 

önerebileceğim 

Ģahıslar: 

 

Tel: 05056786016 

E-Posta: kazimgur@mynet.com           gurkam.gr@gmail.com 

Adres Dumlupınar Mahallesi Mirza Sokak No: 5/3 

Selçuklu/KONYA 
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