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ÖZET  
 

Bu çalışmanın amacı; Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının 

belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın 

örneklemini SAÜ. Eğitim Fakültesinde 2008–2009 öğretim yılında öğrenim gören 

4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Çetin 

(2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için SPSS for Windows 

programı kullanılmış ve SPSS For Windows Programı ile ölçekteki her bir 

maddenin aritmetik ortalamaları hesaplanmış ve t-testi kullanılmıştır. Verilerin 

analizi sonucunda; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının 

olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Öğretmenlik mesleği, Öğretmenlik mesleğine karşı 

tutum. 

ABSTRACT 
 

 The aim of this study is to identify the attitudes of fourth year candidate 

teachers towards teaching profession of Teacher Department of Sakarya 

University Education Faculty and to examine their attitudes towards teaching 

profession with respect to certain variables. The subjects of this study were the 

fourth year students of Teacher Department of Sakarya University Education 

Faculty in 2008-2009 academic year. During the study, the data were collected 

through “Attitudes Towards Teaching  Profession Inventory”  developed by Çetin 

(2006) . For the analysis of the data SPSS for Windows program was used and the 

mean scores of each item in the scale was calculated and t-test was used by the 
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researchers. The analysis of the data indicated that the attitudes of candidate 

teachers towards teaching profession is positive. 

Keywords: Teaching profession,Attitudes towards teaching profession 

 
GİRİŞ 

 
Eğitim bir hizmettir. Hizmet, genelde bir üründen çok bir süreçtir, sonuçtan çok 

sonuca nasıl ulaşıldığı önemlidir. İnsanların sonuca ulaşıp ulaşmadıkları kadar 

çabaları da önemlidir. Önemli olan yalnızca sonuçları kontrol etmek değil, 

çalışma esnasında etkide bulunarak süreci amaca uygun hale getirmektir. (Karslı, 

2004: 25, ) Eğitimin niteliği ve kalitesi de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliği ile 

doğru orantılıdır. (Celep, 2007: 47). Gerçekten bir ülkede yeni nesillerin ve 

ülkenin ihtiyacı olan insan gücünün yetişmesinden, eğitim sisteminin en önemli 

öğesi olan öğretmen sorumludur. (Küçükahmet, 2003:  2) 

Eğitim sisteminin varlığı, işleyişi ve devam etmesi öğretmen öğesi ile 

mümkündür. Sistem öğretmen sayesinde bir varlık, canlılık ve uygulanabilirlik 

kazanabilir. Sistemdeki programı uygulayan öğretim ve öğrenimi gerçekleştiren 

unsur öğretmendir (Duymaz,2007:  35)  

Türkiye’de milli eğitimle ilgili yasalarda da öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi 

gerektiren bir meslek olarak tanımlanmıştır. (Celep, 2007:  47). Meslekleşme, 

belli bir alanda farklı bir bilgi beceriye, toplumsal statüye sahip olmayı, toplumca 

onaylanmayı gerektirir. Bu bağlamda öğretmenliğin meslekleşmesi bu doğrultuda 

belli koşulların sağlanması, belirli ölçütlerin oluşması ve koşulların ölçütlere 

uygun hale gelmesiyle olanaklı olmuştur. ( Erden, 1995).  

Öğretmenlik bir kişilik mesleğidir. Herhangi bir meslek için gerekli bilgi ve 

beceriyi uzmanlık düzeyinde kazanmak başarılı olmak için genellikle başka koşul 

gerektirmez. Onun özel yaşantısının; tutum, tavır ve davranışlarının mesleki 

başarısı ile bir bağıntısı olmayabilir. Ama öğretmenin her tavrı, her tutumu ve her 

davranışı onun öğretmenlik nitelikleri ile ilgilidir ve başarısını doğrudan etkiler. 

(Ataünal, 2003: 16)   



Öğretmen; öğretmenliğin kuramsal bilgi temelini işe koşarak bireyin 

davranışlarında hem bireyin hem de toplumun yaşamına kalite katacak 

değişmelerin oluşmasına kılavuzluk eden kişidir. (Şahin, 2007: 282)  

Öğretmenlik; soyut içerikli, genç ve kalabalık gruplarla çalışmayı gerektiren, 

profesyonel desteğin az, yalnızlığın fazla olduğu, yoğun tempolu, sanat boyutu da 

olan düşük gelirli bir meslektir. Öğretmenlik, güçlükleri yanında doğasından 

kaynaklanan bazı ödülleri de sunar. (Şahin, 2007: 285).    

Gerçekten öğretmenin kişiliği ( tutumları, davranışları, ihtiyaçları, değerleri v.s. ) 

konusunda iki bini aşkın araştırma değişik kişilik özelliklerine sahip 

öğretmenlerin öğrencilerini de değişik biçimlerde etkilediklerini ortaya 

çıkarmıştır. (Küçükahmet, 2003: 2). 

 

ÇALIŞMANIN AMACI 

 

Bu araştırmanın amacı Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının belirlenmesi olup 

çalışmanın problem cümlesini “Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları nedir? 

Oluşturmaktadır. Çalışma sırasında bu problem cümlesine bağlı olarak öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları cinsiyet, program ve birinci ya da 

ikinci öğretim programında öğrenim görme değişkenlerine ilişkin anlamlı farklılık 

göstermekte olup olmadığı da incelenecektir. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2005)’a göre, geçmişte ya da 

hala var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarına tarama modeli denir.  Bu araştırmada Sakarya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi 4. Sınıf Öğrencilerinden; fen bilgisi öğretmenliğinden 103 öğrenci, sınıf 

öğretmenliğinden 107 öğrenci, sosyal bilgiler öğretmenliğinden 95 öğrenci, Türkçe 

öğretmenliğinden 90 öğrenci, bilgisayar öğretmenliği bölümünden 105 öğrenci ve 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlik bölümünde 95 öğrenci olmak üzere 



toplam 595 öğrenci çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışma sırasında araştırmacılar 

tarafından öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını belirlemek 

amacıyla Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır.  

Çalışma ile ilgili verilerin analizi sırasında SPSS 15.0 for Windows programı ile 

öğretmen adaylarının ölçekteki her bir maddeye verdikleri cevabın aritmetik ortalama 

değerleri hesaplanmıştır. Bununla birlikte cinsiyet ve öğretim türünün öğretmenlik 

mesleğine karşı tutuma etkisinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi için t-testi, program türü değişkenine öğretmenlik mesleğine karşı tutuma 

etkisinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için ise Anova analizi 

yapılmıştır.  

 

BULGULAR VE SONUÇLAR 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumlarının olumlu yönde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca dördüncü sınıf 

öğrencilerinde program türü değişkenine göre öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarında 

anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir. Öğretim bazında bakıldığında birinci öğretim ve 

ikinci öğretimde öğrenim görme değişkeni açısından öğretmen adaylarının tutum 

puanları arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçları elde edilmiştir. 

Cinsiyet değişkeni açısından ise tutum puanları arasında kız öğretmen adaylarının 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir.  

 
KAYNAKÇA 

 
Ataünal, A. (2003). Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen?. Milli Eğitim Vakfı Yayınları, 
Ankara. 
 
Celep, C. (2007). Meslek Olarak Öğretmenlik. C.Celep (Ed) Eğitim Bilimine 
Giriş (ss. 45-73), Anı Yayıncılık, Ankara.  
 
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlilik 
ve Güvenirlilik Çalışması). Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim 
Fakültesi Dergisi, sayı:18, ss:28-37. 
 
Duymaz, R. (2007). İdealist Öğretmen. 3F Yayınları, İstanbul. 
 



Erden, M. (1995). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik 

Tutumları." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 11. 

 
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.  
 
Karslı, M.D. (2004).Öğretmenliğin Temel Kavramları. M.D. Karslı (Ed) 
Öğretmenlik Mesleğine Giriş Alternatif Bir Yaklaşım (ss.1-27 ), Ütopya 
Yayınevi, Ankara.  
 
Küçükahmet, L. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara. 
 
Şahin, A. E. (2007). Meslek Olarak Öğretmenlik. V.Sönmez (ed) Eğitim Bilimine 
Giriş (ss261-304), Anı Yayıncılık, Ankara. 
 


