
“Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar iyidir.
Öğretmenler, evrensel ve herkes için kaliteli eğitim açısından vazgeçilmezdir.”1

Türkiye’de ve dünyada öğretmenlerin mevcut mesleki 
durumları ve statüleriyle ilgili çeşitli sorunlar ve kay-
gılar vardır. Tarihsel ve kültürel olarak yüceltilen öğ-
retmenlik mesleğinin nesnel koşullarının yeterli ve öğ-
retmenleri tatmin eden bir düzeye ulaştığını söylemek 
oldukça zordur. Öğretmenler, kendilerini ilgilendiren 
konularda profesyonel görüşlerinin alınmadığı durum-
larda motivasyon kaybı yaşayabilmektedirler. Daha 
önemlisi, öğretmenlerin bilgi, görüş ve tecrübelerini 
dikkate almayan eğitim reformları genellikle başarısız-
lıkla sonuçlanmaktadır. 

Çeşitli araştırmalar öğrenci başarısı üzerinde en fazla 
etkisi olan unsurun öğretmen olduğunu ortaya koymuş-
tur. Türkiye’de de eğitimin kalitesinin artırılması 
için öğretmenliğin daha nitelikli hale getirilmesi ve 
öğretmenlik mesleğinin statüsünün artırılması ol-
dukça kritik bir konudur. 1966 yılında ILO/UNES-
CO tarafından yayınlanan Öğretmenlerin Statüsü Tav-
siyesi’nde belirtildiği üzere, eğitimin amaç ve hedefle-
rine ulaşmak için “öğretmenler hakça bir statüden ya-
rarlanmalı ve öğretmenlik mesleği, hak ettiği kamusal 
saygınlığı görmelidir”.

Türkiye’de öğretmenlik mesleğine kimlerin girebi-
leceğine ilişkin karar alıcılar, Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademisyen-
ler, öğretmenler ve öğretmen adayları arasında bir uz-
laşı olduğunu söylemek mümkün değildir. Sözleşmeli 

öğretmenlik, aday öğretmenlik, tezsiz yüksek lisans 
öğretmenlik programları, pedagojik formasyon 
programları vb. konularda yıldan yıla birbirinden 
farklı ve hatta birbiriyle çelişen uygulamalar söz 
konusu olmuştur.

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede ekono-
mik krizler, öğretmenlerin iş koşullarını ve statülerini 
olumsuz etkilemektedir. Ekonomik krizler sonucunda 
eğitime ayrılan kaynakların yetersiz olması dolayısıyla 
kaliteli eğitim materyalleri ve destek hizmetlerine eri-
şim açısından ciddi sorunlar vardır. Birçok ülkede öğ-
retmen maaşları diğer profesyonel mesleklerle rekabet 
edebilecek kadar cazip değildir. Öğretmenliğin birçok 
ülkede statüsünün azalması ve bazı öğretmenlerin mes-
leği terk etmeleri dolayısıyla ILO Genel Direktörü Guy 
Ryder, öğretmenliğin “kuşatma altında” bir meslek ol-
duğunu vurgulamıştır. 

BULGULAR
Elinizdeki araştırmanın amacı, Türkiye geneli kamuda 
temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin kendi mesleklerini ve statülerini nasıl 
algıladığını ortaya koymaktır.  Araştırma kapsamında 
26 ilde 3.034 öğretmenle yüz yüze görüşülmüştür. Ka-
tılımcı öğretmenlerin %52,2’si kadın, %47,8’i erkek 
olup, %24’ü ilkokullarda, %28,8’i ortaokullarda, %20
,8’i Anadolu Liselerinde, %21,2’si meslek liselerinde, 
%5,1’i ise diğer okul türlerinde görev yapmaktadır.
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İş Doyumu
•	 Öğretmenlerin yaklaşık dörtte üçünün (%77) 

yaptığı iş karşılığı duyduğu başarı hissinden 
memnun olduğu görülmüştür. Yaptığı iş karşı-
lığı duyduğu başarı hissinden memnun olmama 
oranı oldukça düşüktür (%10,9). 

•	 İlkokul öğretmenleri diğer okul türlerinde çalı-
şan öğretmenlere oranla, 21 yıl ve üzeri mesleki 
kıdeme sahip öğretmenler ise diğer öğretmenle-
re oranla daha fazla oranda, yaptığı iş karşılığı 
duyduğu başarı hissinden memnun olduğu gö-
rülmektedir. Okul türüne bakıldığında, meslek 
lisesi öğretmenleri yaptığı iş karşılığı duyduğu 
başarı hissine ilişkin memnuniyet oranı  %66,2 
ile en düşük olan kesimdir.

•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin beşte dörtten 
biraz fazlası (%81,1), öğretmenliğin vicdani bir 
sorumluluk taşıma imkânını kendisine vermesi 
bakımından memnun olduğunu belirtmiştir. 

•	 Öğretmenlerin %61,9’u, öğretmenliğin top-
lumda saygın bir kişi olma imkânını kendisine 
vermesi bakımından memnun olduğunu ifade 
etmişlerdir. Öğretmenliğin toplumda saygın bir 
kişi olma imkânını kendisine vermesi bakımın-
dan; araştırmaya katılan öğretmenlerin %17,8’i 
memnun olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmen-
lerin %20,6’sı ise ne memnun olduğunu ne de 
memnun olmadığını dile getirmişlerdir.

Meslek Tercihi
•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin %31,3’ü, 

üniversite puanının öğretmenlik programlarına 
yettiği için öğretmenliği seçmek zorunda kal-
dığını, %61,1’i öğretmenliği puan yetmenin 
ötesinde daha bilinçli olarak tercih ettiğini ifa-
de etmiştir. Öğretmenliği bilinçli olarak tercih 
eden kadın öğretmenlerin oranı (%67,3) erkek 
öğretmenlerin oranından (%54,1) çok daha faz-
ladır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin 
mesleğe daha önce başlayan diğer öğretmen-
lere oranla daha fazla bir oranda öğretmen-
lik mesleğini bilinçli olarak tercih ettiği gö-
rülmektedir. 

Mesleki Bağlılık
•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin %37,7’si, 

bugün yeni bir meslek seçebilme olanağının ol-
ması durumunda tekrar öğretmenliği seçeceğini 
belirtmiştir. Yaklaşık üçte biri ise (%33,2) öğ-
retmenlik yerine başka mesleği seçeceğini ifade 
ederken %29,1’i ise bu konuda kararsız olduğu-
nu söylemiştir.

•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin %69,8’i, 
çalışma kariyerini bu meslekte tamamlamayı 
düşündüğünü ifade etmiştir. Kadın öğretmenler 
erkek öğretmenlere göre daha yüksek oranda, 
kariyerini öğretmenlikte tamamlamak istediğini 
ifade etmiştir. Özellikle çocuk sayısı arttıkça, 
kariyerini öğretmenlikte tamamlamayı isteme 
oranı da artmaktadır. Ayrıca, mesleki kıdem 
arttıkça, kariyerini öğretmenlikte tamamlama 
düşüncesi de artmaktadır. 

Yakınma
•	 Öğretmenlerin %23,3’ü, “öğretmenlik mesleği 

ile ilgili yapmak durumunda olduğum faaliyet-
ler bana zevk vermiyor” ifadesine katıldığını 
belirtirken, %21,4’ü kararsız olduğunu ifade 
etmiştir. 

•	 Öğretmenlerin yaklaşık yarısı (%48) öğret-
menlik yaptıkça, mesleğin saygınlığına yönelik 
inancının azaldığını ifade etmiştir.

•	 “Öğretmenlerin yaptığı işin değeri anlaşılmı-
yor” ifadesine verilen cevaplara bakıldığında, 
öğretmenlerin yaklaşık beşte dördü (%78,1) bu 
ifadeye katıldığını ifade etmiştir. 

Bireysel Değer Algısı
•	 Öğretmenlerin %77,5’i, öğretmenliğin; yapar-

ken gurur duyulacak bir meslek olduğunu be-
lirtmiştir. 

•	 Araştırmadaki öğretmenlerin %61,4’ü, öğret-
menliğin en saygın mesleklerden biri olarak ta-
nımlamaktadır. 

•	 Öğretmenlerin %83,4’ü, yaptıkları işin başkala-
rının hayatını olumlu yönde etkilediğini düşün-
mektedir.



Toplumsal Değer Algısı
•	 Öğretmenlerin %42,3’ü, çocuğunun öğretmen 

olmasını desteklemeyeceğini söylemiştir. 

Şekil 1. “Çocuğum olursa / çocuğumun / çocuklarımın öğretmen 
olmasını desteklerim” maddesine ilişkin öğretmenlerin görüşleri (%)

•	 Öğretmenlerin yine yarıdan daha fazlası 
(%56,4), toplumda öğretmenlerin sorunlarına 
karşı yüksek bir duyarlılığın olmadığını ifade 
etmiştir. 

•	 Öğretmenlerin üçte ikiden fazlası (%65,7), öğ-
retmenlerin toplumsal statüleri gün geçtikçe 
düştüğü kanaatindedir. 

•	 Öğretmenlerin %38,9’u, öğretmenlik mesleği-
nin itibarının ve imajının düzelmeyecek kadar 
yıprandığını ifade etmiştir.

•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından 
biraz fazlası (%54), devletin öğretmenlere ye-
terince değer vermediğini düşünmektedir. 

•	 Yine öğretmenlerin %59,3’ü, medyanın öğret-
menlere yeterince değer vermediğini düşünme-
mektedir. 

Şekil 2. “Medya, öğretmenlere yeterince değer vermektedir” maddesine 
ilişkin öğretmenlerin görüşleri (%)

•	 Öğretmenlerin yarıdan fazlası (%52,7), toplu-
mun öğretmenlere yeterince değer vermediğini 
ifade etmektedir. 

Ücret Memnuniyeti
•	 Öğretmenlerin dörtte birinden çok az fazla-

sı (%26,5), aynı veya daha fazla ücret alacağı 
kamu sektöründe başka bir iş bulduğu takdirde 
öğretmenlikten vazgeçeceğini ifade etmektedir.

•	 Öğretmenlerin yarıdan az fazlası (%51,8), ma-
aşlarından sosyal ve kültürel ihtiyaçları için 
para ayıramadıklarını belirtmişlerdir.

•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin %56,9’u, 
yaptığı iş karşılığında adil bir ücret almadığını 
ifade etmektedir. 

Tükenmişlik
•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin %61,1’i, 

mesleğini yaparken oldukça yıprandığını ifade 
etmiştir. 

•	 Öğretmenlerin %34’ü, öğrencilerle ilgilenme-
nin çok fazla strese neden olduğunu ifade et-
miştir.

Mesleki Özerklik
•	 Öğretmenlerin %21’i, mesleği nasıl icra ede-

ceğine dair birçok konuda kendi kendine karar 
verme özgürlüğüne sahip olmadığını belirtmiş-
tir.

•	 Öğretmenlerin %53’ü, yöneticilerinin, eği-
tim-öğretim süreçleri ile ilgili kendi aldığı ka-
rarlara saygı duyduğunu belirtmiştir. 

•	 Araştırmaya katılan öğretmenlerin %30’u, okul 
içerisindeki birçok süreçte bireysel olarak ini-
siyatif almakta zorlandığını dile getirmektedir.

•	 Öğretmenlerin yarısından biraz fazlası (%54), 
öğretmenlerin merkezden verilen kararların pa-
sif uygulayıcısı olduğunu düşünmektedir. 

Karar Alma Mekanizmalarına Katılım
•	 Öğretmenlerin yarısından biraz fazlası (%53,1), 

eğitim politikalarının şekillenmesinde etkileri-
nin olmadığını düşünmektedir. 
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Çalışma Koşulları
•	 Öğretmenlerin %29,9’u, çalıştığı okulun fiziki 

olanaklarının işini gereği gibi yapması için ye-
terli olmadığını belirtmektedir.

•	 Öğretmenlerin %31’i, mesleğini yaparken kişi-
sel güvenliği ile ilgili endişe duyduğunu belirt-
mektedir. 

Mesleki Gelişim
•	 Öğretmenlerin yarısı (%50), mesleki gelişimle-

ri (hizmet içi eğitim) için yapılan çalışmaların 
yeterli olmadığını belirtmektedir. 

•	 Öğretmenlerin üçte ikisi (%66), imkân olması 
halinde yüksek lisans / doktora yapmak istedi-
ğini belirtmektedir. 

Şekil 3. “İmkân olması halinde yüksek lisans / doktora yapmak isterim” 
maddesine ilişkin öğretmenlerin görüşleri (%)

•	 Öğretmenlerin yaklaşık yarısı (%52), kendisini 
mesleki açıdan geliştirebilmek için yeterince 
imkân sağlanmadığını dile getirmektedir. 

SONUÇ
Eğitimin kalitesi açısından öğretmenin önemi dikkate 
alındığında, öğretmenlerin iş doyumunu, mesleki bağ-
lılığını ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemesi muh-
temel bütün unsurların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 
oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede, öğretmen-
lerin mesleki gelişimleri destekleyici ve mesleki özerk-
liğini artırıcı çalışmaların yapılması elzemdir. Öğret-
menliğin statüsünü artırmak ve başarılı öğrencilerin 
mesleğe çekilebilmesi için yeni politika ve strateji-
lerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin 
mesleki özerkliklerinin artırılması ve çalışma koşulla-
rında yapılacak iyileştirmeler, hem başarılı gençlerin 
öğretmenlik mesleğini seçmesini hem de mevcut öğret-
menlerin kendilerini, işlerine daha çok adayabilmeleri-
ne yardımcı olacaktır. Öğretmenler öğretim araçlarının 
seçimi, ders kitaplarının seçimi ve pedagojik yöntemle-
rin uygulanmasında esas rolü üstlenmelidirler. Aynı şe-
kilde, teftiş ve denetleme sistemi, öğretmenlerin özgür-
lüğünü, girişkenliğini ve sorumluluğunu sınırlamaktan 
kaçınmalıdır.
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