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CO⁄RAFYA Ö⁄RETMEN‹ ADAYLARININ 
Ö⁄RETMENL‹K MESLE⁄‹NE YÖNEL‹K TUTUMLARI

Mete ALIM*
Ünsal BEKDEM‹R**

ÖÖzzeett

YÖK/Dünya Bankas› Hizmet Öncesi Ö¤retmen Projesi kapsam›nda
E¤itim Fakülteleri yeniden yap›land›r›lm›fl ve bu fakülteler baz› branfllarda yük-
sek lisans (tezsiz) mezunlar› veremeye bafllam›flt›r. Ayn› düzenlemeye göre, E¤i-
tim Fakültelerinde aç›lan Tezsiz Yüksek Lisans Programlar›; 3.5+1.5 Birlefltiril-
mifl Lisans+Tezsiz Yüksek Lisans ve 4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans programlar›
fleklinde yürütülmektedir. Bu düzenleme ile ö¤retmen yetifltirme sistemi tekrar
de¤ifltirilmifltir. Bu araflt›rman›n amac›, Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n ö¤ret-
menlik mesle¤ine yönelik tutumlar›n› baz› de¤iflkenlere göre ortaya koymakt›r.
Araflt›rmada, Atatürk Üniversitesi Kaz›m Karabekir E¤itim Fakültesi Co¤rafya
E¤itimi Anabilim Dal›’ndan toplam 120 ö¤renci (Her programdan 60’ar ö¤ren-
ci) örneklem gurubuna al›nm›flt›r. Veri toplama arac› olarak H. Çermik (1997) ta-
raf›ndan gelifltirilen ve 43 maddeden oluflan anket formu kullan›lm›fl ve veriler
belli de¤iflkenlere göre SPSS’de analiz edilmifltir. Sonuç olarak, iki gurubun  ö¤-
retmenlik mesle¤ine yönelik tutumlar› aras›nda anlaml› farkl›l›klar›n olmad›¤›
ortaya ç›km›flt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Co¤rafya, ö¤retmenlik mesle¤i, tutum

GGiirriiflfl

Ö¤retmenlik ifli en eski faaliyetlerden biri oldu¤u gibi, ö¤retmenlik mesle¤i
de yüzy›llard›r mesleklerin en kutsal› olarak kabul görmektedir. Dünyadaki bilimsel
ve teknolojik ilerlemeler, e¤itilen kesime ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c› olanaklar sunmak-
la birlikte, ö¤retmen ö¤esi e¤itim-ö¤retim etkinliklerinde yeri doldurulamayan bi-
rinci ö¤e olma özelli¤ini her zaman sürdürmüfltür. Ça¤›n getirdi¤i tüm olanaklar an-
cak ö¤retmenlerin canl› kiflilikleri ile umulan katk›y› sa¤lamakta ve yararl› olmakta-
d›r. Bu noktada ö¤retmenin kiflili¤i, mesleki yeterlili¤i ve ö¤retmenlik mesle¤ine yö-
nelik tutumu büyük önem tafl›maktad›r (Sözer, 1996, 8). Ö¤retmenlik yaln›zca bilgi
aktarma rolünü gerektirseydi, teknoloji yönünden geliflmifl ya da teknoloji ötesine
geçmifl toplumlarda ö¤retmen problemi kolayl›kla çözümlenebilirdi. Bu durum ö¤-
rencilerin, ö¤retmenin sadece bilgilerinden de¤il kiflilik özelliklerinden de etkilendi-
¤ini göstermektedir (Gürbüztürk ve Genç, 2004, 49). Ö¤retmenin düflünsel tutumu,
duygusal tepkileri, çeflitli al›flkanl›klar› ö¤renciyi etkilemektedir. Ço¤u zaman ö¤-
renci, ö¤retmenin anlatt›¤› konudan çok, konuya yaklafl›m›na dikkat etmekte ve
olaylar› yorumlama biçiminden etkilenmektedir (Var›fl, 1973, 50). Bunun  için, ö¤ret-
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menlerin mesle¤e karfl› tutumlar›n›n bir çok alanda dikkate al›nmas› ve incelenmesi
faydal› olabilir. 

Ö¤retmen, mesle¤i bir bilim dal›n›, bir sanat› veya teknik bilgileri ö¤retmek
olan kimse, muallim, muallime demektir (Türkçe Sözlük, 1998, 1720). Ö¤retmenlik ve
ö¤retmen yetifltirme sistemi ülkemizde üzerinde çok durulan ve en çok de¤iflikli¤e
u¤rayan alanlardan biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ülkemiz son 150 y›ld›r de¤iflik
(bazen çeliflik) ö¤retmen e¤itim sistemlerinin uygulamaya konuldu¤u ülkelerden bi-
ri durumundad›r (Üstüner, 2004, 64). Bu konudaki son köklü de¤ifliklik, YÖK/Dün-
ya Bankas› Hizmet Öncesi Ö¤retmen Projesi kapsam›nda E¤itim Fakülteleri’nin yeni-
den yap›land›r›lmas› fleklinde gerçeklefltirilmifltir. Ö¤retmen yetifltirme uygulamala-
r›m›zda 1996 y›l›na kadar toplumun gereksinimi olan ve ö¤retmenden toplumun bek-
lentilerine uygun olarak –bu beklentiler toplumun geliflmifllik düzeyi ile ilgilidir- “her
fleyi bilen ö¤retmen”’i yetifltirme amaçlanmaktayd›. 1923’ten beri yetifltirmeye çal›flt›-
¤›m›z ö¤retmenlerden toplumsal kalk›nma do¤rultusunda toplumun itici gücü olma-
lar› beklenmifltir. K›sacas› ö¤retmenden beklenen “her fleyi bilen kifli olmas›yd›” (Üs-
tüner, 2004, 69). 

Daha önce de belirtildi¤i gibi, ö¤retmen yetifltirme sistemindeki son köklü
de¤ifliklik 1994 y›l›nda bafllayan ve 1998 y›l›nda tamamlanan düzenlemedir. Yüksek
Ö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, E¤itim Fakültelerinin yeniden yap›land›r›lmas› ve ö¤-
retmen yetifltirme politikas›ndaki de¤iflikliklerin gerekçelerini “e¤itim fakülteleri-
nin nitelikli ö¤retmenler yetifltirme temel misyonundan sapt›¤›” görüflü merkezin-
de ayr›nt›l› olarak aç›klamaktad›r (http://www.yok.gov.tr). Bu düzenleme ile çeflit-
li alanlarda program gelifltirme çal›flmalar› yap›lmas›, Millî E¤itim Bakanl›¤› ile ya-
p›lan protokol ile fakülte-uygulama okulu iflbirli¤inin sa¤lanmas›, E¤itim Fakülte-
lerindeki programlar ile Millî E¤itim  Bakanl›¤› okullar›ndaki programlar›n paralel
hâle getirilmesi ve ö¤retmenlik formasyon derslerinin say›lar›n›n artt›r›lmas› ve uy-
gulama saatleri konulmas›  gibi nitelikli ö¤retmen yetifltirme amac›na yönelik çok
faydal› çal›flmalar yap›lm›flt›r. Ancak, yeniden yap›land›rma kapsam›nda baz› ak-
sakl›klar›n da ortaya ç›kt›¤› aç›kt›r. Ayn› ö¤retim say›s› ve kapasite ile Fen-Edebiyat
Fakültelerindeki baz› branfllarda e¤itim-ö¤retim yükünün iki kat›na ç›kar›lmas›,
E¤itim Fakültelerinin baz› programlar›nda çal›flan ö¤retim üyelerinin lisans, yüksek
lisans veya doktora düzeyinde bir e¤itim almamalar›na ra¤men bir anda, Ö¤retim-
de Planlama ve De¤erlendirme, Ö¤retim Teknolojileri ve Materyal Gelifltirme ve
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi gibi özel alan e¤itimi gerektiren dersleri
okutmak zorunda kalmalar›, lisans dersleriyle yüksek lisans diplomas› verilmesi ve
birçok  branflta 4 y›l olan ö¤renim süresinin baz› branfllarda 5.5-6 y›la ç›kmas› bura-
da hat›rlanabilir.

Yeniden yap›land›rmaya göre, Ortaö¤retim Fen ve Matematik Alanlar Ö¤-
retmenli¤i ve Ortaö¤retim Sosyal Alanlar Ö¤retmenli¤i Bölümleri çeflitli branfllarda
ortaö¤retime branfl ö¤retmeni yetifltireceklerdir. Ortaö¤retim Fen ve Matematik
Alanlar Ö¤retmenli¤i Bölümü Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar ve
Ö¤retim Teknolojileri Anabilim Dallar›’ndan oluflurken; Ortaö¤retim Sosyal Alan-
lar Ö¤retmenli¤i Bölümü ise Tarih, Co¤rafya, Felsefe Grubu ile Türk Dili ve Edebi-
yat› anabilim dallar›ndan oluflacakt›r. Bu iki bölüm flimdilik ilgili enstitü bünyesin-
de yürütecekleri tezsiz master programlar›yla E¤itim Bilimleri Bölümünün de des-
te¤i ile ilgili alanlarda ö¤retmen yetifltireceklerdir. Ayn› düzenlemeye göre, E¤itim
Fakültelerinde aç›lacak tezsiz yüksek lisans programlar› iki flekilde yürütülebilir
(http://www.yok.gov.tr);
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1) 3.5 +1.5 Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans: Bu programlar›n lisans
kademesindeki ö¤renciler ilk yedi yar›y›ldaki derslerini alan fakültesinden (Fen-Ede-
biyat Fakülteleri) al›rlar. Lisans kademesini tamamlayan ö¤renciler E¤itim Fakülte-
since ilgili enstitüye ba¤l› bir enstitü anabilim dal› olarak yürütülen tezsiz yüksek li-
sans kademesine do¤rudan geçirilir. ‹ki yar›y›la eflde¤er bir süre içinde mezuniyet
için öngörülen tüm flartlar› tamamlayan ö¤rencilere ilgili alan ö¤retmenli¤inin ad›n›
tafl›yan yüksek lisans diplomas› verilir. 

2) 4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans: Yüksekö¤retim Kurulunca tespit edilen prog-
ramlardan lisans diplomas› alm›fl ö¤rencileri, lisans diplomas› alm›fl olduklar› prog-
ramla ilgili ortaö¤retim alan›nda ö¤retmen olarak yetifltirmek amac›yla üç yar›y›la efl-
de¤er bir süreyi kapsayan yüksek lisans programlar› düzenlenebilir. Bu tür yüksek li-
sans programlar›na, usul ve esaslar› Yüksekö¤retim Kurulunca tespit edilen s›navla
ö¤renci seçilir ve yerlefltirilir.

Sonuç olarak, Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n ihtiyac› olan ö¤retmenler yukar›da
belirtilen iki kaynaktan yetifltirilmektedir. Ö¤retmen adaylar› benzer yanlar› olmakla
birlikte asl›nda farkl› fakültelerde ve farkl› programlarda ö¤renimlerini tamamlamak-
tad›rlar. Dolay›s›yla da bu ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ine karfl› tutum-
lar›nda farkl›l›klar olabilece¤i tezinden hareketle böyle bir araflt›rma yap›lmaya karar
verilmifltir.

11.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc››

Tutum, farkl› flekillerde tan›mlanmaktad›r. Thurstone (1967) tutumu, psikolo-
jik bir objeye yönelen olumlu veya olumsuz bir yo¤unluk s›ralamas› ve derecelendir-
mesi olarak tan›mlarken; Allport (1967), yaflant› ve deneyimler sonucu oluflan, ilgili
oldu¤u bütün obje ve durumlara karfl› bireyin davran›fllar› üzerinde yönlendirici ya
da dinamik bir etkileme gücüne sahip duygusal ve zihinsel haz›rl›k durumu olarak
tan›mlamaktad›r. Bir baflka tan›mda ise, bireylerin belirli bir kifliyi, bir gurubu, kuru-
mu veya bir düflünceyi kabul ya da reddetme fleklinde gözlenen, duygusal bir haz›r
olufl hali veya e¤ilim olarak ifade edilmektedir (Özgüven,1994, 336).  

Bu araflt›rmada, Co¤rafya E¤itimi Anabilim  Dal› 3.5+1.5 Birlefltirilmifl Li-
sans+Tezsiz Yüksek Lisans ve 4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans programlar›nda ö¤renim
gören “co¤rafya ö¤retmeni” adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ine yönelik tutumlar›n›
baz› de¤iflkenlere göre ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu temel amaç çerçevesinde afla-
¤›daki sorulara cevap aranm›flt›r:

1. Ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ine iliflkin görüfllerinin da¤›l›m›
nas›ld›r?

2. Cinsiyetlerine göre, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ine iliflkin gö-
rüflleri aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

3. Ö¤renim görülen programa göre, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle-
¤ine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

22.. VVaarrssaayy››mmllaarr

1. Örnekleme kat›lan ö¤renciler anket formunu yan›tlarken ö¤retmenlik mes-
le¤ine yönelik tutumlar›n› yans›tacak derecede samimi davranm›fllard›r.

2. Çermik (1997) taraf›ndan gelifltirilen ve geçerlilik-güvenirlik çal›flmas› yap›-
lan tutum ölçe¤i uygulad›¤›m›z co¤rafya e¤itimi anabilim dal› ö¤rencileri için de ge-
çerli ve güvenilirdir.
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33.. SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

Bu araflt›rma,

1. 2004 2005 ö¤retim y›l›nda Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal›’nda ö¤renim gö-
ren ve örnekleme kat›lan ö¤renci görüflleri ile,

2. Veri toplama arac›nda yer alan sorular ve verilen cevaplar ile s›n›rl›d›r.

44.. YYöönntteemm

44..11..EEvvrreenn vvee ÖÖrrnneekklleemm

Bu araflt›rman›n evrenini, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda Atatürk Üniversitesi, Ka-
z›m Karabekir E¤itim Fakültesi Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal›’nda ö¤renim gören
ö¤renciler oluflturmaktad›r. Ancak, ad› geçen anabilim dal›nda ö¤renim gören  120
ö¤renci (4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans ve 3.5+1.5 Birlefltirilmifl Lisans+Tezsiz Yüksek
Lisans Programlar›ndan 60’ar ö¤renci) örneklem gurubuna al›nm›flt›r (Tablo 1).

44..22..VVeerriilleerriinn TTooppllaannmmaass››

Veri toplama arac› olarak Çermik (1997) taraf›ndan gelifltirilen ve 43 madde-
den oluflan anket formu kullan›lm›flt›r. Anketteki maddelerin karfl›lar›nda “Hiç Kat›l-
m›yorum”, “Az Kat›l›yorum”, “Kat›l›yorum”, “Çok Kat›l›yorum” ve “Pek Çok Kat›-
l›yorum” biçiminde seçenekler olan 5’li derecelendirme yer almaktad›r. Ankete ekle-
nen kiflisel bilgilere yönelik sorularla soru say›s› 47’ye yükselmifltir. Anketteki bir
madde bir baflka maddenin tersini ifade etti¤i için (E¤itim Fakültesine isteyerek gel-
dim-E¤itim Fakültesine isteyerek gelmedim) anketten ç›kar›lm›flt›r. Dolay›s›yla top-
lam 46 maddelik bir anket ö¤retmen adaylar›na uygulanm›flt›r. Ayr›ca, “Birlefltirilmifl
s›n›flarda uygulama yapmam›fl olmay› bir eksiklik olarak görüyorum” ve “‹lk atama-
da tek ö¤retmen olarak atanma endiflesi beni meslekten so¤utuyor” fleklindeki iki
madde ise anketin geçerlilik ve güvenirli¤i aç›s›ndan anketten ç›kar›lmamakla birlik-
te sadece s›n›f ö¤retmeni adaylar›n› ilgilendirdi¤i için analiz edilmemifl ve üzerinde
durulmam›flt›r. Olumlu maddelerin seçeneklerine kat›lma derecesine göre 1’den 5’e,
olumsuz maddelerin seçeneklerine ise yine kat›lma derecelerine göre 5’ten 1’e kadar
puanlar verilmifltir. Bu puanlar toplanarak ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle-
¤i ile ilgili görüfllerine ait puanlar elde edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

44..33..VVeerriilleerriinn AAnnaalliizzii

Veriler belli de¤iflkenlere göre SPSS’de analiz edilmifltir. Ö¤retmen adaylar›-
n›n ö¤retmenlik mesle¤ine iliflkin görüfllerinin da¤›l›m›n› ortaya koymak amac›yla
her madde ile ilgili frekans ve yüzdeler bulunmufltur. Cinsiyetlerine göre, ö¤retmen
adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark olup ol-
mad›¤› “t testi”; ö¤renim görülen programa göre, görüflleri aras›nda anlaml› bir fark
olup olmad›¤› ise “Anowa” ile yoklanm›flt›r. Ayr›ca, fark›n hangi anabilim dal› lehi-
ne oldu¤unu belirlemek için de, “Tukey Testi” yap›lm›flt›r. 

55.. BBuullgguullaarr vvee YYoorruummllaarr

Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n› ö¤retmenlik mesle¤ine yönelik tutumlar›n› or-
taya koymaya çal›flt›¤›m›z çal›flman›n örneklem gurubu 47 k›z (% 39.2)  ve 73 erkek
(% 60.8) ö¤renciden oluflmaktad›r (Tablo 1). Örnekleme al›nan k›z ö¤renci say›s›n›n
azl›¤›, genel olarak Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal›nda k›z ö¤renci say›s›n›n az olma-
s› ile ilgilidir.                
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TTaabblloo 11.. Örnekleme Kat›lan Ö¤retmen adaylar›n›n Kiflisel Bilgileri ile ilgili Bul-
gular.

Ö¤retmenlik mesle¤ine yönelik tutumlar›n› karfl›laflt›rmay› düflündü¤ümüz
ö¤retmen adaylar›n›n yar›s›  Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal› 3.5 + 1.5 Birlefltirilmifl
Lisans + Tezsiz yüksek Lisans ve yar›s› da 4 + 1.5 tezsiz Yüksek Lisans programlar›n-
da ö¤renim görmektedirler (Tablo 1). Daha önce yap›lan çal›flmalarda da ortaya kon-
du¤u gibi  (Al›m-Do¤anay, 2002, 69) ö¤renciler gittikçe daha öncelikli tercihleriyle
Co¤rafya e¤itimine gelmektedirler. Tablo 1 incelendi¤inde, örnekleme al›nan ö¤ret-
men adaylar›n›n % 62.5’nin ilk üç tercihleri ile anabilim dal›m›za geldikleri görülmek-
tedir. Bu durum de¤iflen ö¤renci profili aç›s›ndan oldukça sevindiricidir.   

TTaabblloo 22.. Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n Ö¤retmenlik Mesle¤ine iliflkin Gö-
rüfllerinin Genel Görünümü

11::HHiiçç KKaatt››llmm››yyoorruumm     22:: AAzz KKaatt››ll››yyoorruumm    33:: KKaatt››ll››yyoorruumm      44:: ÇÇookk KKaatt››ll››yyoorruumm      55:: PPeekk ÇÇookk kkaatt››ll››yyoorruumm
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CCiinnssiiyyeettee GGöörree DDaa¤¤››ll››mm KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm

F % f % f %

47 39.2 73 60.8 120 100

PPrrooggrraammaa GGöörree DDaa¤¤ll››mm 33..55++11..55 44++11..55 TTooppllaamm

F % f % f %

60 50 60 50 120 100

TTeerrcciihh SS››rraass›› 11--33 44--66 77--99 1100--++ TTooppllaamm

f % f % f % f % f %

KK››zz 36 30 8 6.6 2 1.6 1 0.8 47 100

EErrkkeekk 39 32.5 23 19.1 7 5.8 4 3.3 73 100

TTooppllaamm 75 62.5 31 25.7 9 7.4 5 4.1 120 100

1 2 3 4 5

f % f % f % f % f %

5. Ö¤retmenli¤in kutsal bir meslek 
oldu¤una inan›yorum. 2 1.7 2 1.7 29 24.2 15 12.5 72 60

6. Toplumun kalk›nmas›nda ö¤ret-
menin rolü çok  büyüktür. - - - - 22 18.3 24 20 74 71.7

7. Toplumumuzda ö¤retmenin sosyal 
statüsü olmas› gereken durumda 
de¤ildir. 3 2.5 2 1.7 18 15.0 27 22.5 70 58.3

8. “Hiç olmazsa bir ö¤retmen ol” gö-
rüflü toplumumuzda çok yayg›nd›r. 13 10.8 10 8.3 29 24.2 25 20.8 43 35.8

9. Ö¤retmenlik mesle¤ini sevgi, 
hoflgörü fedakarl›k mesle¤i  olarak 
görüyorum. 3 2.5 4 3.3 20 16.7 26 21.7 67 55.8

10. Ö¤retmenlik mesle¤ini isteyerek 
seçtim. 8 6.7 7 5.8 26 21.7 18 15.0 61 50.8

11. Ö¤retmenin ald›¤› maafl sosyal 
yaflant›s›n› tatmin edecek  düzeyde 
de¤ildir. 3 2.5 6 5.0 16 13.3 16 13.3 79 65.8
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12. Bir ö¤retmen aday› olarak kendimi 
genel kültür aç›s›ndan yetersiz 
hissediyorum. 29 24.2 45 37.5 34 28.3 9 7.5 3 2.5

13. Sabit bir gelir bu mesle¤i seçimimde
en büyük  etkendir. 37 30.8 30 25.0 31 25.8 13 10.8 9 7.5

14. Kendimi alan bilgisi dersleri 
aç›s›ndan yetersiz görüyorum. 48 40.0 48 40.0 13 10.8 6 5.0 5 4.2

15. ÖSS/ÖYS tercih s›ralamamda 
puan›m ancak bu bölüme yetti¤i 
için bu e¤itimi al›yorum. 80 66.7 20 16.7 12 10.0 5 4.2 3 2.5

16. Ö¤retmenli¤in yorucu bir meslek 
olmad›¤›n› düflündü¤üm  için bu 
mesle¤i seçtim. 72 60.0 23 19.2 17 14.2 3 2.5 5 4.2

17. Mesleki formasyon aç›s›ndan 
kendimi yeterli bulmuyorum. 53 44.2 35 29.2 21 17.5 4 3.3 7 5.8

18. Ailem ö¤retmen olmam› istedi¤i 
için bu bölümü  seçtim 71 59.2 32 26.7 8 6.7 2 1.7 7 5.8

19. ‹lk atamamda tayinim ücra bir 
yere ç›karsa görev yapmay› 
düflünmüyorum. 95 79.2 14 11.7 5 4.2 2 1.7 4 3.3

20. Sadece bir lisans diplomas› almak 
içim bu bölümü seçtim. 99 82.5 11 9.2 5 4.2 1 0.8 4 3.3

21. Ö¤retmen olacak kifli çocuklar› 
sevmelidir. 6 5.0 3 2.5 17 14.2 21 17.5 73 60.8

22. Çocuklar› sevmiyorum. 96 80.0 10 8.3 5 4.2 3 2.5 6 5.0

23. Mesle¤e bafllamama çok az zaman 
kalmas›na ra¤men kendimi haz›r 
hissetmiyorum. 52 43.3 43 35.8 14 11.7 4 3.3 7 5.8

24. Ö¤retmenli¤in herkesin yapabilece¤i 
bir meslek oldu¤una inanm›yorum. 13 10.8 6 5.0 17 14.2 12 10.0 72 60.0

25. E¤itim fakültesi mezunu olmayan-
lar›n ö¤retmenlik yapmas›n› do¤ru 
bulmuyorum. 35 29.2 14 12.5 13 10.8 8 6.7 49 40.8

26. Ö¤retmen adaylar›na verilen 
e¤itimin süresini az buluyorum. 95 79.2 14 11.7 7 5.8 2 1.7 2 1.7

27. Ö¤retmenlik mesle¤i için bölümümde 
uygulamaya ayr›lan  süre yetersizdir. 44 36.7 32 26.7 20 16.7 4 3.3 20 16.7

28. Birlefltirilmifl s›n›flarda uygulama 
yapmam›fl olmay› bir eksiklik 
olarak görüyorum. 43 35.8 25 20.8 27 22.5 12 10.0 1 0.8

29. Uygulama s›ras›nda dan›flman 
ö¤retim eleman›ndan yeterince 
yararlanamad›m. 30 25.0 40 33.3 26 21.7 6 5.0 18 15.0

30. Uygulama yapt›¤›m okuldaki 
ö¤retmenler  bana yeterince  
yard›mc› olmad›lar. 43 35.8 41 34.2 16 13.3 9 7.5 11 9.2

31. S›n›f ö¤retmenlerinin güvensiz 
tavr› verimsiz bir uygulama 
geçirmeme neden oldu. 53 44.2 32 26.7 20 16.7 7 5.8 8 6.7

32. Bir ö¤retmen ö¤retim yöntem ve 
tekniklerini etkili bir flekilde 
kullanmal›d›r. 3 2.5 1 0.8 8 6.7 14 11.7 94 78.3

33. Kendimi ö¤retim yöntem ve 
tekniklerini etkili kullanacak 
düzeyde hissetmiyorum. 41 34.2 38 31.7 18 15.0 9 7.5 14 11.7

                  



Ö¤retmenlik mesle¤i mesleklerin en kutsal› kabul edilmektedir. Co¤rafya ö¤-
retmen adaylar›n›n % 60 kadar› “pek çok kat›l›yorum” diye görüfl belirterek bu mes-
le¤in öneminin fark›nda olduklar›n› ortaya koymufllard›r. Ö¤retmen adaylar›n›n sa-
dece % 1.7’si (2 kifli) olumsuz fikir belirtmifltir. Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n tama-
m› ise toplumlar›n kalk›nmas›nda ö¤retmenlerin rolünün çok büyük oldu¤unu dü-
flündükleri görülmektedir. Ö¤retmen adaylar›n›n % 90’na yak›n› toplumumuzda “hiç
olmasa bir ö¤retmen ol “ fikrinin hâlâ yayg›n oldu¤unu belirtirken, yine tamam›na
yak›n› ülkemizde ö¤retmenlerin hak ettikleri sosyal statüye sahip olmad›klar›n› be-
lirttikleri görülmektedir (Tablo 2). Ö¤retmenlik mesle¤ine yönelik olumlu tutum ge-
lifltirmede, öncelikle mesle¤in ülke düzeyinde toplumsal ve ekonomik çekicili¤inin
artt›r›lmas› önemli bir etmen olarak ortaya ç›kmaktad›r. Buna ra¤men, anketlerden
elde edilen verilere göre ö¤retmenlik mesle¤ini büyük oranda kendi istekleri ile seç-
tikleri yönünde görüfl belirten co¤rafya ö¤retmen adaylar› (yar›s›ndan fazlas› “pek
çok kat›l›yorum” fleklinde cevap vermifltir), ö¤retmenlik mesle¤ini, sevgi, hoflgörü ve
fedakârl›k mesle¤i olarak görmektedirler. Ayr›ca, ö¤retmen adaylar›n›n tamam›na
yak›n› ö¤retmenlerin  ülkemizdeki kazançlar›n›n tatmin edici olmad›¤›n› belirttikleri
görülmektedir. Yine ö¤retmen adaylar› “sabit bir gelir bu mesle¤i seçimimde en bü-
yük etkendir” fleklindeki maddeye de % 30.8 oran›nda hiç kat›lmad›klar› yönünde
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34. Ö¤retmenlerin kendilerini gelifltirme 
çabas› içinde olmad›klar›n› 
görüyorum. 7 5.8 25 20.8 38 31.7 19 15.8 31 25.8

35. E¤itim fakültesine isteyerek geldim. 19 15.8 6 5.0 16 13.3 18 15.0 61 50.8

36. Uygulama s›ras›nda s›n›f›n bana ait 
olmamas› bilgilerimi tam 
kullanmama engeldi. 18 15.0 21 17.5 40 33.3 16 13.3 25 20.8

37. Gözlem ve uygulama s›ras›nda 
gözlemledi¤im ö¤retmenler  beni 
meslekten so¤uttu. 50 41.7 31 25.8 20 16.7 7 5.8 12 10.0

38. ‹lk atamada “tek ö¤retmen olarak” 
olarak atanma endiflesi beni 
meslekten so¤utuyor. 68 56.7 21 17.5 14 11.7 4 3.3 13 10.8

39. Uygulamalarda geleneksel  
yöntemlerin d›fl›ndaki yöntemleri 
kullanmad›m. 53 44.2 21 17.5 23 19.2 9 7.5 14 11.7

40. Ayn› gelire sahip olaca¤›m baflka 
bir ifl imkan›m olsa ö¤retmenlik 
yapmam. 79 65.8 17 14.2 9 7.5 4 3.3 11 9.2

41. Tüm zor koflullara ra¤men 
ö¤retmen olaca¤›m için mutluyum. 8 6.7 7 5.8 23 19.2 18 25.0 64 53.3

42. Bir an önce ö¤rencilerime 
kavuflmak istiyorum. 5 4.2 8 6.7 22 18.3 16 13.3 69 57.5

43. ‹yi bir ö¤retmen olabilmek için 
meslek yaflam›m boyunca kendimi 
gelifltirece¤im. 2 1.7 1 0.8 20 16.7 18 15.0 79 65.8

44. Ders araç-gereçlerini etkili bir bi-
çimde kullanacak düzeyde de¤ilim. 56 46.7 32 26.7 19 15.8 10 8.3 3 2.5

45. Derslerin özel ö¤retim bilgileri 
boyutunda kendimi yetersiz 
buluyorum. 44 36.7 43 35.8 24 20.0 5 4.2 4 3.3

46. Ö¤retmenlik mesle¤inin manevi 
doyumu di¤er mesleklere göre 
çok daha yüksektir. 3 2.5 2 1.7 20 16.7 12 10.0 83 69.2

                    



görüfl belirtmifllerdir (Tablo 2). Bu bulgu, Gürbüztürk ve Genç (2004)’in araflt›rmala-
r›nda ortaya ç›kan sonuçlarla da paralellik göstermektedir.

Elde edilen verilere göre, ö¤retmen adaylar›n›n kendilerini genel kültür aç›-
s›ndan yeterli bulmad›klar› görülmektedir (Tablo 2). Nitekim, örnekleme kat›lan ö¤-
retmen adaylar›n›n % 75’ten fazlas›n›n çeflitli derecelerde bu yönde cevap belirttikle-
ri görülmektedir. Ö¤retmen adaylar›n›n Millî E¤itim Bakanl›¤› kadrolar›na atanabil-
meleri için baflarmak zorunda olduklar› s›navda (KPSS) genel kültür alan›ndaki soru-
lar›n önemli yer tuttu¤u bilinmektedir. Bu do¤rultuda adaylar›n gerekli önlemleri al-
malar› gerekmektedir. Ö¤retmen adaylar›n›n alan bilgisi bak›m›ndan ise kendilerini
yeterli bulduklar› söylenebilir. Bu, ö¤retim üyeleri aç›s›ndan da sevindirici bir cevap
olarak anlam kazanmaktad›r. Ö¤retmen adaylar› mesleki formasyon aç›s›ndan ise
kendilerini yeterli bulduklar› yönünde görüfl belirtmifllerdir. 

Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal›’nda ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›
“ÖSS/ÖYS tercih s›ralamamda puan›m ancak bu bölüme yetti¤i için bu e¤itimi al›yo-
rum” fleklindeki maddeye ise, geldikleri tercih s›ralar›na da paralel olarak % 66.7  ora-
n›nda “Hiç Kat›lm›yorum” fleklinde görüfl bildirmifllerdir. Hat›rlanaca¤› gibi ö¤ret-
men adaylar›n›n % 60’dan fazlas› Co¤rafya e¤itimi anabilim dal›na ilk üç tercihleriyle
gelmifllerdi. Ö¤retmen adaylar› “ö¤retmenli¤in yorucu bir meslek olmad›¤›n› düflün-
dü¤üm  için bu mesle¤i seçtim” maddesine ise % 60 oran›nda “Hiç Kat›lm›yorum” ve
% 19.2 oran›nda da “Az Kat›l›yorum” fleklinde görüfl belirterek bu bölüme ilgi duy-
duklar› için geldiklerini ortaya koymufllard›r (Tablo 1). Ayr›ca, örneklem gurubuna
dahil edilen ö¤retmen adaylar› “ailem ö¤retmen olmam› istedi¤i için bu bölümü seç-
tim” ifadesine ise ise % 59.2 oran›nda “Hiç Kat›lm›yorum” ve % 26.7 oran›nda da “Az
Kat›l›yorum” fleklinde ifadeye kat›lmad›klar› yönünde önceki cevaplar›na paralel gö-
rüfl belirtmifllerdir. Ayr›ca, bu bulgu Çermik (1996) ve Gürbüztürk ile Genç (2004)’ in
araflt›rmalar›ndaki ayn› ifadeye iliflkin bulgular› da desteklemektedir.  

Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal› ö¤rencileri “‹lk atamamda tayinim ücra bir
yere ç›karsa görev yapmay› düflünmüyorum” fleklindeki ifadeye yaklafl›k  % 80 ora-
n›nda “Hiç kat›lm›yorum” fleklinde cevap vererek ülkenin her köflesinde çal›flabilece-
¤i mesaj›n› vermifltir. Ö¤retmen adaylar› “sadece bir lisans diplomas› almak için bu
bölümü seçtim” fleklindeki ifadeye ise, sadece % 8.3 oran›nda çeflitli derecelerde ka-
t›ld›klar› yönünde görüfl belirtmifllerdir. 

Çocuklar› sevmeyenlerin ö¤retmenlik mesle¤inde baflar›l› olabilmeleri zordur.
Co¤rafya ö¤retmen adaylar› büyük oranda (% 95) çocuklar› sevdikleri fleklinde görüfl
belirtmifllerdir. Ö¤retmen adaylar› “mesle¤e bafllamama çok az zaman kalmas›na
ra¤men kendimi haz›r hissetmiyorum” fleklindeki maddeye % 43.3 oran›nda “Hiç ka-
t›lmad›klar›” fleklinde görüfl belirtmelerine karfl›n, % 56.7 oran›nda ise çeflitli derece-
lerde kat›ld›klar› yönünde görüfl belirtmifllerdir. 

Ö¤retmen adaylar› ö¤retmenlik mesle¤inin herkesin yapabilece¤i bir melek
olmad›¤› yönünde görüfl belirttikleri görülmektedir. Adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle-
¤inin di¤er mesleklerden farkl› tutum ve beceriler gerektirdi¤i görüflünü paylaflt›kla-
r› söylenebilir. Adaylar›n “E¤itim fakültesi mezunu olmayanlar›n ö¤retmenlik yap-
mas›n› do¤ru bulmuyorum” ifadesine % 29.2 oran›nda “Hiç Kat›lm›yorum” ve % 40.8
oran›nda da “Pek Çok Kat›l›yorum” fleklinde görüfl belirttikleri görülmektedir. 

Bilindi¤i gibi ülkemizde ö¤retmen adaylar› 3.5+1.5 Birlefltirilmifl Lisans + Tez-
siz Yüksek Lisans  programlar›nda 5; 4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans  programlar›nda 5.5
y›l e¤itim görmektedirler. “Ö¤retmen adaylar›na verilen e¤itimin süresini az buluyo-
rum.” fleklindeki maddeye ise, ö¤retmen adaylar % 79.2 oran›nda hiç kat›lmad›klar›-
n› belirterek, bu süreleri yeterli bulduklar› yönünde görüfl belirttikleri söylenebilir.
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Buna karfl›l›k, ö¤retmelerin büyük bir k›sm› (% 63.3), çeflitli derecelerde olmak üzere
uygulamaya ayr›lan sürenin yeterli olmad›¤› fleklinde görüfl belirtmifllerdir. E¤itim
Fakültelerinin yeniden yap›land›r›lmas› sürecinde okul uygulamalar›n›n artt›r›lmas›-
na ra¤men, ö¤retmen adaylar›n›n daha fazla uygulama istedikleri görülmektedir. 

Okul uygulamalar›nda ö¤rencilere ö¤renim gördükleri fakülteden bir ö¤retim
üyesi ve uygulama okulundan bir ö¤retmen rehberlik etmektedir. Ö¤retmen adaylar›
“uygulama s›ras›nda dan›flman ö¤retim eleman›ndan  yeterince yararlanamad›m” ifa-
desine % 75 ve “uygulama yapt›¤›m okuldaki ö¤retmenler bana yeterince  yard›mc› ol-
mad›lar” fleklindeki ifadeye ise % 64.2 oran›nda çeflitli derecelerde kat›ld›klar› fleklin-
de görüfl belirtmeleri uygulamaya giden ö¤rencilerin okullardaki uygulama ö¤retme-
ni ve uygulama ö¤retim elemanlar›ndan yeterince yard›m görmedikleri görüflünü
paylaflt›klar› yönünde yorumlanabilir. Ayr›ca “gözlem ve uygulama s›ras›nda gözlem-
ledi¤im ö¤retmenler  beni meslekten so¤uttu” fleklindeki bir ifadeye de ö¤retmen
adaylar›n›n % 58.3 oran›nda farkl› derecelerde kat›ld›klar› fleklinde görüfl belirtmeleri
de yukar›da belirttikleri görüflleri ile paralellik göstermektedir. Co¤rafya ö¤retmen
adaylar› genel olarak uygulama s›ras›nda s›n›f›n tek hakimi olmamalar›n›n perfor-
manslar›n› olumsuz etkiledi¤i yönünde görüfl belirtmifllerdir. Co¤rafya ö¤retmeni
adaylar› “uygulamalarda geleneksel  yöntemlerin d›fl›ndaki yöntemleri kullanmad›m”
ifadesine % 44.2 oran›nda kat›lmad›klar› ve % 65.8 oran›nda da çeflitli derecelerden ka-
t›ld›klar› fleklinde görüfl belirtmifllerdir. Buradan hareketle ö¤retmen adaylar›n›n gele-
neksel ö¤retim yöntemleri d›fl›nda da ö¤retim yöntemleri kullanma e¤iliminde olduk-
lar› söylenebilir. “Ö¤retmenlerin kendilerini gelifltirme çabas› içinde olmad›klar›n› gö-
rüyorum” ifadesine ise adaylar›n sadece % 5.8 oran›nda “Hiç Kat›lm›yorum” fleklinde,
% 94.2 oran›nda ise farkl› derecelerden kat›ld›klar› yönünde görüfl belirtmeleri ise dik-
kate de¤erdir. Oysa, ö¤retmenlerin kendilerini ve bilgilerini sürekli güncellemeleri ve
gelifltirmeleri beklenmektedir. Ö¤retmen adaylar› “iyi bir ö¤retmen olabilmek için
meslek yaflam›m boyunca kendimi gelifltirece¤im” ifadesine ise büyük oranda olumlu
görüfl belirterek bu konuda yeterince bilinçli olduklar›n› göstermifllerdir.

Verdikleri cevaplardan hareketle, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retim yöntem ve
tekniklerini etkili kullanabilmenin gereklili¤ini idrak etmifl ve kendilerini de çeflitli
derecelerde olmak üzere yeterli düzeyde hissettikleri fleklinde görüfl belirttikleri söy-
lenebilir. “Ders araç-gereçlerini etkili bir biçimde kullanacak düzeyde de¤ilim” flek-
lindeki ifadeye ö¤retmen adaylar›  % 46.7 oran›nda “Hiç Kat›lm›yorum” yönünde gö-
rüfl belirtirken, di¤er ö¤rencilerin farkl› derecelerde kendilerini yeterli görmedikleri-
ni belirttikleri görülmektedir (Tablo 2). Özellikle E¤itim Fakültelerinde ö¤rencilere
araç-gereç ve materyal kullanma becerilerine katk› sa¤layacak dersler oldu¤u bilin-
mektedir. Bu derslerde ö¤rencilerin de araç-gereçleri kullanmalar› sa¤lanarak bu so-
run çözülebilir.

Daha önce de belirtildi¤i gibi, co¤rafya ö¤retmen adaylar› ö¤retmenlik mesle-
¤ini genel olarak kendi istekleri ile tercih etmifllerdir. Nitekim baz› ifadelerde de bu
genel e¤ilimi destekleyici görüfllerin öne ç›kt›¤› görülmektedir. Ö¤retmen adaylar›
“tüm zor koflullara ra¤men ö¤retmen olaca¤›m için mutluyum” ve  “bir an önce ö¤-
rencilerime kavuflmak istiyorum” fleklindeki ifadelere çok az oranda olumsuz görüfl
belirttikleri görülmektedir (Tablo 2). Ö¤retmen adaylar› “ayn› gelire sahip olaca¤›m
baflka bir ifl imkân›m olsa ö¤retmenlik yapmam” ifadesine % 65.8 gibi yüksek bir
oranda “Hiç kat›lm›yorum” ve “ö¤retmenlik mesle¤inin manevi doyumu di¤er mes-
leklere göre çok daha yüksektir” ifadesine ise % 69.2 oran›nda “Pek Çok Kat›l›yorum”
fleklinde görüfl belirtmeleri (Tablo 2) co¤rafya ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik
mesle¤i hakk›ndaki olumlu tutumlar›n› göstermeleri aç›s›ndan dikkate de¤er bulun-
mufltur.
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TTaabblloo 33.. Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal› Ö¤retmen Adaylar›n›n Cinsiyetleri-
ne Göre Görüflleri Aras›nda Anlaml› Bir Fark Olup Olmad›¤›na Dair Bulgular

Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n cinsiyetlerine göre görüflleri aras›nda anlam-
l› bir fark›n olup olmad›¤› ile ilgili bulgular tablo 3’te incelenmifltir. Erkek adaylar›n
görüflleri ortalamas› biraz yüksek olmakla birlikte, her iki guruptaki adaylar›n görüfl-
lerinin yak›n oldu¤u söylenebilir. Görüldü¤ü gibi Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n
cinsiyetlerine göre görüflleri aras›nda 0.05 önem düzeyinde anlaml› bir fark buluna-
mam›flt›r (Tablo 3). Sözer (1996)’in de araflt›rmas›nda ö¤retmen adaylar›n›n ö¤ret-
menlik mesle¤ine iliflkin görüfllerinin cinsiyete göre farkl›laflmad›¤› bulgusu dikkat
çekmektedir. Buna karfl›l›k baflka bir araflt›rmada (Sefero¤lu, 2004), cinsiyete göre ö¤-
retmenlik mesle¤ine yönelik tutumlar aras›nda k›z adaylar›n lehine anlaml› bir fark
ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.

TTaabblloo 44.. Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal› 3.5 + 1.5 Birlefltirilmifl Lisans + Tez-
siz yüksek Lisans ve  4 +   1.5 Tezsiz Yüksek Lisans Programlar›nda Ö¤renim Gören
Ö¤retmen Adaylar›n›n Görüflleri Aras›nda Anlaml› Bir Fark Olup Olmad›¤›na Dair
Bulgular

Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n ö¤renim gördükleri programa göre belirttik-
leri görüflleri aras›nda anlaml› bir fark›n olup olmad›¤› ile ilgili bulgular Tablo 4’te in-
celenmifltir. Her iki gurubun görüflleri ortalamas› 2.8532’dir. 3.5 + 1.5 Birlefltirilmifl Li-
sans + Tezsiz Yüksek Lisans program›nda ö¤renim gören co¤rafya ö¤retmeni aday-
lar›n›n görüflleri ortalamas› 2.8913 iken 4 + 1.5 Tezsiz Yüksek Lisans Program›nda ö¤-
renim görenlerin görüflleri ortalamas› ise 2.8151’dir. 3.5 + 1.5 Birlefltirilmifl Lisans +
Tezsiz Yüksek Lisans program›nda ö¤renim gören adaylar›n görüflleri ortalamas› bi-
raz yüksek olmakla birlikte, her iki guruptaki adaylar›n görüfllerinin bir birine olduk-
ça yak›n oldu¤u söylenebilir. Görüldü¤ü gibi, örnekleme kat›lan guruplar›n görüflle-
ri aras›nda 0.05 önem düzeyinde anlaml› bir fark bulunamam›flt›r (Tablo 3). Fen Ede-
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Ö¤renim görülen program nn XX SSKK

K›z 47 2.7239 0.2532

Erkek 73 2.8198 0.3297

Toplam 120 2.7822 0.3045

Varyans Analizi Kareler Serbestli Kareler F De¤eri
Toplam› Derecesi Ortalamas›

Gruplar Aras› 0.263 1 0.263 2.884

Gruplar ‹çi 10.774 118 9.130

Toplam Kareler 11.037 119

Önem
Düzeyi

p=0.092 

AAnnllaammss››zz

Ö¤renim görülen program nn XX SSKK

3.5+1.5 60 2.8913 0.2861

4+1.5 60 2.8151 0.3660

Toplam 120 2.8532 0.3293

Varyans Analizi Kareler Serbestli Kareler F De¤eri
Toplam› Derecesi Ortalamas›

Gruplar Aras› 0.174 1 0.174 1.614

Gruplar ‹çi 12.732 118 0.108

Toplam Kareler 12.906 119

Önem
Düzeyi

p=0.206

AAnnllaammss››zz

                                               



biyat Fakültelerinden mezun olan ve 4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans Programlar›na kay›t
yapt›rarak, ö¤retmen olmak istediklerini belirten ö¤retmen adaylar›n›n görüfllerinin
di¤er guruptan farkl›laflmamas› yad›rganmamal›d›r. Hatta ö¤retmenlik mesle¤ine
gösterdikleri olumlu tutumlar› ö¤retmenlik mesle¤i ve millî e¤itimimizin gelece¤i
aç›s›ndan ise sevindiricidir.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Elde edilen bulgulara göre, Co¤rafya E¤itimi Anabilim Dal› 3.5+1.5 Birlefltiril-
mifl Lisans+Tezsiz Yüksek Lisans ve 4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans programlar›nda ö¤-
renim gören ö¤retmen adaylar›n›n mesle¤e yönelik tutumlar› aras›nda anlamal› bir
fark bulunamam›flt›r. Araflt›rmadan ç›kar›labilecek di¤er sonuçlar ve getirilebilecek
öneriler ise flöyle özetlenebilir:

1. Co¤rafya ö¤retmeni adaylar›, toplumlar›n kalk›nmas›nda ö¤retmenlerin ro-
lünün çok büyük olmas›na ra¤men, ülkemizde ö¤retmenlerin hak ettikleri sosyal sta-
tüye sahip olmad›klar›n› belirtmifllerdir. Ö¤retmenlik mesle¤inin ülkemizdeki popü-
laritesi ve mesle¤in sayg›nl›¤› aç›s›ndan gerekli önlemler al›nmal›d›r.

2. Co¤rafya ö¤retmen adaylar›n›n büyük bir k›sm›, bu mesle¤i isteyerek seçti-
¤ini belirtmifltir. Sözer (1996)’in de belirtti¤i gibi, ö¤retmenlik mesle¤ine yönelik
olumlu tutum gelifltirmede mesle¤in ülke düzeyinde toplumsal ve ekonomik çekici-
li¤inin artt›r›lmas›n›n önemli bir etmen  olaca¤› unutulmamal›d›r.

3. Ö¤retmen adaylar›n›n tamam›na yak›n›n›n, ö¤retmenlerin  ülkemizdeki ka-
zançlar›n›n tatmin edici olmad›¤›n› belirtikleri görülmektedir. Bu herkes taraf›ndan
bilinen ve ülkenin ekonomik durumu ile de alakal› bir durumdur. Yine ö¤retmen
adaylar› “sabit bir gelir bu mesle¤i seçimimde en büyük etkendir” fleklindeki madde-
ye de kat›lmad›klar›n› belirtmifllerdir. 

4. Co¤rafya ö¤retmen adaylar›n›n kendilerini genel kültür aç›s›ndan yeterli
bulmad›klar› görülmektedir. Ö¤retmen adaylar›n›n KPSS ‘de baflar›l› olmalar›nda bu
eksikli¤in giderilmesi önemli olacakt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n alan bilgisi bak›m›n-
dan ise kendilerini yeterli bulduklar› söylenebilir. Ö¤retmen adaylar›n›n genel kültür
bilgilerini gelifltirmelerinde bireysel çabalar›n›n daha önemli oldu¤u gerçe¤i unutul-
mamal›d›r. Ö¤retmen adaylar› bu yönde bilinçlendirilmelidir.

5. Co¤rafya ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤inin di¤er mesleklerden
farkl› tutum ve beceriler gerektirdi¤i görüflünü paylaflt›klar› söylenebilir. 

6. Co¤rafya ö¤retmeni adaylar› ülkemizde ö¤retmen e¤itimi için flu anda uy-
gulanan 5 ve 5.5 y›ll›k sürelerin yeterli oldu¤u yönünde görüfl belirtmifllerdir.

7. Ö¤retmen adaylar›n›n  büyük bir k›sm› okul uygulamalar›na  ayr›lan süre-
nin yeterli olmad›¤› ve uygulama okullar›ndaki rehber ö¤retmenlerin kendileri ile ye-
terince ilgilenmedikleri görüflünü paylaflmaktad›rlar. E¤itim fakültelerinin yeniden
yap›land›r›lmas› çerçevesinde kredileri artt›r›lan uygulamalar›n, niteli¤inin de her
geçen gün artt›¤› bilinmektedir. Uygulama okullar›nda karfl›lafl›lan sorunlar ise Millî
E¤itim Bakanl›¤› ve üniversitelerin alaca¤› ortak tedbirlerle çözülebilir.

8. Co¤rafya ö¤retmen adaylar›n›n görüfllerinden hareketle, genel olarak gele-
neksel ö¤retim yöntemleri d›fl›nda da ö¤retim yöntemleri kullanma e¤iliminde ol-
duklar› söylenebilir. Bunun için derslerde ö¤rencilerin bu yönde teflvik edilmeleri
faydal› olabilir. Ayr›ca, ö¤retmen adaylar›n›n derslerini yürüten ö¤retim üyelerinin
adaylar için birer model oldu¤u unutulmamal› ve bu yönde tedbirler al›nmal›d›r.

9. Ö¤retmen adaylar›n›n iyi bir ö¤retmen olabilmek için meslek yaflamlar› bo-
yunca kendilerini gelifltirecekleri yönünde görüfl belirtmeleri anlaml› bulunmufltur.

10. Verdikleri cevaplardan hareketle, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retim yöntem
ve tekniklerini etkili kullanabilmenin gereklili¤ini idrak ettikleri ve kendilerini de çe-
flitli derecelerde olmak üzere yeterli bulduklar› söylenebilir. 
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11. Ö¤retmen adaylar›n›n araç-gereç ve materyal kullanma bak›m›ndan ken-
dilerini biraz yetersiz gördükleri ortaya ç›km›flt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n bu yöndeki
eksikleri, özellikle uygulamas› olan derslerde ö¤retim üyelerinin çabalar› ile telafi
edilebilir. Ö¤retim üyelerinin bu konuda da birer model olmalar› beklenmektedir.

12. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, co¤rafya ö¤retmeni adaylar›n›n ö¤renim gör-
dükleri programa göre, belirttikleri görüflleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar görülme-
mifltir. Kaynaklar› farkl› olsa da, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ine yöne-
lik tutumlar›n›n farkl›laflmamas›, benzer ve olumlu görüfller belirtmeleri son derece
sevindiricidir. 
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ATTITUDES OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES
TOWARDS TEACHING PROFESSION

Mete ALIM*
Ünsal BEKDEM‹R**

AAbbssttrraacctt

Education Faculties have been reconstructead within the extension of
Council of Higher Education/World Bank pre-service Teacher Project and now
these are  faculties  with MA graduates (without thesis) in certain branches. Wit-
hin this order, MA programmes without Thesis in Education Faculties are 3+1.5
Joined Bachelor’s degree +MA without Thesis and 4+1.5 MA without Thesis.
The system of teacher training has been changed with this organization. The aim
of study is to determine the attitudes of Geography Teacher candidates towards
teacher’s profession of teaching regarding some variables. A total of 120 stu-
dents from Geography Departmant of Kaz›m Karabekir Faculty of Education in
Atatürk Üniversity have been included in the research (60 students from both
groups). The questionnaire from developed by H. ÇERM‹K and including 43
items has been used to collect date and the date have been analyzed in SPSS ac-
cording to certain variables. As a result, it has been determined that there was
not a significant difference between the attitudes of both groups towards teac-
hing profession.

KKeeyy WWoorrddss: Geography, teaching profession, attitude
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