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Ö⁄RENC‹ ALGILARINA GÖRE ‹DEAL B‹R Ö⁄RET‹M
ELEMANINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELL‹KLER

Salih Zeki GENÇ*

ÖÖzzeett

Araflt›rman›n temel amac›, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim ele-
man›nda bulunmas› gereken özellikleri belirlemektir. Araflt›rmada, Kaz›m Kara-
bekir E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal›n›n
4. s›n›f›nda ö¤renim gören (Normal ve ‹kinci ö¤retim) 400 ö¤renci örneklem
grubuna al›nm›flt›r.

Veri toplamak için araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan anket kullan›lm›fl-
t›r. Anket yoluyla elde edilen veriler, frekans, yüzde ve t testi kullan›larak ana-
liz edilmifl ve tablolaflt›r›larak yorumlanm›flt›r. Sonuçta, ö¤renci alg›lar›na göre,
ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikleri ö¤rencilerin farkl›
tercih (öncelik) s›ras›nda ve farkl› yüzdelik oranlar›nda belirttikleri, ilk üç s›ray›
ö¤retmenli¤in üç temel aya¤› olan alan bilgisi, mesleki formasyon ve genel kül-
tür ile ilgili özellikleri, yani e¤itim-ö¤retimle ilgili özellikleri tercih ettikleri orta-
ya ç›km›flt›r. Di¤er taraftan, ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özelliklerin ö¤rencilerin cinsiyetlerine ve ö¤renim flekillerine göre farkl›laflmad›-
¤› bulunmufltur.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Ö¤retim eleman›, ö¤renci, e¤itim

PPrroobblleemm

Günümüzde, her alanda görülen bilgi patlamas› bu bilgilerin özellikle genç
nesillere kazand›r›lmas›n› tesadüflere b›rak›lmayacak kadar önemli hale getirmifltir.
Genel olarak bireylerde davran›fl de¤iflikli¤ini amaçlayan ve hayat boyu devam eden
e¤itimin planl› ve programl› bir flekilde verilmesi için, e¤itim sistemlerinde farkl› ö¤-
retim kademeleri (ilkö¤retim, orta ö¤retim, yüksek ö¤retim) oluflturulmufl ve yüksek
ö¤retim kademesi de örgün e¤itim sürecinin son basama¤› olarak sistemde yerini al-
m›flt›r.

Yüksekö¤retim kurumlar›; üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve
bunlar›n bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar,
meslek yüksekokullar› ile uygulama ve araflt›rma merkezlerinden oluflmaktad›r.

1982 Anayasas›, yüksek ö¤retim kurumlar›na, “Ça¤dafl e¤itim-ö¤retim esasla-
r›na dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insan gücü ye-
tifltirmek”, “bilimsel araflt›rma, yay›n ve dan›flmanl›k yapmak” “ülkeye ve insanl›¤a
hizmet etmek” gibi görevler yüklemifltir (Kaya, 1984, 248). Yüksekö¤retim denilince
akla öncelikle üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler; bilimsel özerkli¤e ve kamu tü-
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zel kiflili¤ine sahip yüksek düzeyde e¤itim-ö¤retim, bilimsel araflt›rma, yay›n ve da-
n›flmanl›k yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulufl ve birimlerden olu-
flan bir yüksekö¤retim kurumu olarak adland›r›lmaktad›r. Bu yönüyle, dünyada ol-
du¤u gibi, Türkiye’de de üniversitenin gerçekte iç içe geçmifl iki temel görevi oldu¤u
görülmektedir. Bunlar yukar›da da belirtildi¤i gibi,  ülkenin ihtiyac› olan dallarda ve
say›da insan gücü yetifltirmek; toplumun yerel ve ulusal ölçüde üretim ve yaflam
standartlar›n›n yükselmesine katk›da bulunmak ve belirlenen hedefler çerçevesinde
toplumsal gereksinimlerden hareketle bilimsel araflt›rmalar yapmakt›r (Korkut, 1999,
280). Bu durumda, “ça¤dafl e¤itim-ö¤retim esaslar›na dayanan bir düzen içinde mil-
letin ve ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insan gücü yetifltirmek” ilkesine dayal› olarak
üniversite ö¤retim elemanlar›n›n en önemli görevlerinden birisinin  “ö¤retme” oldu-
¤u karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Hangi düzeyde olursa olsun ö¤retme, ö¤renmeyi sa¤lamak üzere koflullar
oluflturma; ö¤renmeyi destekleme; ö¤renmeyi k›lavuzlama faaliyetidir. O hâlde, bu
günün ö¤retmeni (ö¤retim eleman›) sadece bilgi aktar›c› ya da taklit edilecek bir mo-
del de¤il, etkili ö¤renmenin çok çeflitli yollarla meydana geldi¤ini; farkl› ö¤rencilerin
farkl› ö¤renme yollar›n› tercih etti¤ini; birey olarak ö¤rencilerin ihtiyaçlar› dikkate
al›nd›¤›nda ö¤renmenin gerçekleflti¤ini bilen ve ö¤retme-ö¤renme ortamlar›n›, bu
özellikleri dikkate alarak düzenleyen ve ö¤renmeye rehberlik eden kiflidir. Di¤er ta-
raftan, yukarda da belirtildi¤i gibi hangi yaklafl›m kullan›l›rsa kullan›ls›n “ö¤ret-
me”nin sadece sanat de¤il bir de teknik yan› vard›r. Oysa ülkemizde üniversite ö¤re-
tim elemanlar›n›n büyük ço¤unlu¤u, teknik özellikleri de olan bu “ö¤retme” beceri-
lerini usta-ç›rak iliflkisi ile ö¤renmektedirler. Bu durumda üniversite ö¤retim eleman-
lar›n›n, nitelikli bir biçimde yetifltirilmeleri gerekmektedir. Çünkü, ö¤retim elemanla-
r›, ülkenin ihtiyaç duydu¤u nitelikli insan gücünü yetifltirme iflinde en etkili ö¤eler-
den biridir ve etkili ve verimli ö¤renmeyi sa¤layabildikleri ölçüde söz konusu ifllev-
lerini yerine getirebilirler (Senemo¤lu, 1994, 208-212). 

Belirlenen hedefler çerçevesinde toplumsal gereksinimlerden hareketle bilim-
sel araflt›rmalar yapmak da, üniversitelerin ikinci görevidir. Günümüz dünyas›nda
ülkelerin geliflmifllikleri bilim ve teknoloji alan›nda ulaflt›klar› düzeyler ile ölçülmek-
tedir. Bilgiyi araflt›ran, bulan ve aktaran olan  üniversiteler; ekonomik, sosyal, kültü-
rel ve  teknolojik geliflmeler aç›s›ndan istenilen seviyeye ulafl›lmas›nda en temel ku-
rumlard›r.

Sonuç olarak, geleneksel boyutuyla üniversiteler e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma
olmak üzere iki yönlü ifllevi olan kurumlard›r;  e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma da ö¤ren-
ci, akademik kadro ve fiziksel altyap› üçgeninde flekillenmektedir.

Üniversitelerin birinci görevi olan nitelikli insan gücü yetifltirme, e¤itim-ö¤re-
tim faaliyetiyle gerçeklefltirilmektedir. E¤itim-ö¤retim faaliyeti, özelliklede ö¤retim
belirli bir mekanda, belirli bir zamanda ve belirli bir ö¤retici gözetiminde gerçeklefl-
tirilen bir süreçtir. Dolay›s›yla bu süreçte ö¤retim eleman›-ö¤renci iliflkileri önemli bir
yer tutmaktad›r.

Üniversite e¤itimi gençlere yap›lmaktad›r. Gençler art›k çocuk de¤ildir ve or-
taö¤retim gençli¤inden çok de¤iflik özelliklere sahiptir. Üniversitedeki bir çok elema-
n›n, gençlerin psikolojik ve sosyolojik özelliklerine dikkat etmedi¤i veya kendini bu-
na göre ayarlamad›¤› ve buradan bir çok problemlerin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.
Gençler ya çocuk gibi görülmekte ve eski e¤itimin yanl›fllar› olan alay ve hakaretlere
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maruz kalmakta, ya da gençler genç veya yetiflkin olarak görülmekte ve onlara “pe-
dagojik iliflki” den yak›n iliflkiler kurulmakta, bunlar sa¤l›kl› götürülemedi¤i için de
s›n›f ve kurum içinde problemlere neden olmaktad›r(Ergün; 2001: 190). Oysa bu süre-
cin nitelikli bir flekilde yürütülebilmesi ö¤retim eleman› ö¤renci iletifliminin sa¤l›kl›
bir flekilde gerçeklefltirilebilmesiyle mümkündür. Çünkü, ö¤renciler ö¤retmenlerin-
den (ö¤retim elemanlar›ndan) söz ederlerken onlar›n sadece ders vermeyle ilgili, alan
bilgisi, mesleki formasyon, genel kültür  özelliklerinden de¤il, demokratik olma, hofl
görülü ve kibar olma, elefltirilere aç›k olma, ideolojik davranmama gibi  kiflisel özel-
liklerinden de fazlas›yla bahsederler.

Mahiro¤lu da bu konuda, ö¤renciler, ö¤retmenlerini de¤erlendirirken ö¤retim
yöntemleri, baflar›y› ölçmede adalet, ö¤renci ile ilgilenme, konu ile ilgi ve ö¤retmeni
baflkalar› ile karfl›laflt›rmada en iyi yarg›çt›rlar. Di¤er taraftan, aç›kl›k, anlafl›l›rl›k, ko-
nuyu bilme, derse haz›rl›k ve dersin organizasyonu, ö¤retmede isteklilik ve ö¤ret-
men-ö¤renci uyumu ö¤renciler taraf›ndan “üstün” ö¤retim eleman›n›n özelli¤i olarak
kabul edilmektedir (Mahiro¤lu, 1998, 74-75) fleklinde görüfl ileri sürmektedir. 

Tüm bunlara dayal› olarak, “ö¤retme” iflinin önderi olan, ancak ö¤retme faali-
yeti d›fl›nda da görev ve sorumluluklar› bulunan ö¤retim elemanlar›n›n özelliklerinin
neler oldu¤unun ortaya konulmas› önem arz etmektedir. Bu noktada, ö¤renci alg›la-
r›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikleri belirlemek bu
araflt›rman›n temel amac›n› oluflturmaktad›r.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc››

Araflt›rman›n temel amac›, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›n-
da bulunmas› gereken özellikleri belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde afla¤›da-
ki sorulara cevap aranm›flt›r.

1. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özellikler ile ilgili  da¤›l›m nas›ld›r?

2. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özellikler ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre farkl›laflmakta m›d›r?

3. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özellikler ö¤rencilerin ö¤renim flekillerine göre (Normal ve ‹kinci ö¤retim)
farkl›laflmakta m›d›r?

SSaayy››lltt››llaarr

1. Örnekleme al›nan ö¤rencilerin ankete verdikleri cevaplar›n ideal bir ö¤re-
tim eleman›nda bulunmas› gereken özellikleri yans›tt›¤›,

2. Uzman görüflleri al›narak haz›rlanan ölçme arac›n›n araflt›rma kapsam›n-
daki alt problemleri ortaya koyabilece¤i, 

3. Görüfllerine baflvurulan ö¤rencilerin ideal bir ö¤retim eleman›nda bulun-
mas› gereken özellikler ile ilgili samimi cevaplar verdikleri varsay›lmakta-
d›r.

SS››nn››rrll››ll››kkllaarr  

Bu araflt›rma,

1. 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Atatürk Üniversitesi Kaz›m Karabekir E¤itim Fa-
kültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i ABD. da  ö¤renim gören
(Normal ve ‹kinci ö¤retim) 400 ö¤renci ile,

ÖÖ¤¤rreennccii  AAllgg››llaarr››nnaa  GGöörree  ‹‹ddeeaall BBiirr ÖÖ¤¤rreettiimm EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerreekkeenn ÖÖzzeelllliikklleerr u
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2. Kaz›m Karabekir E¤itim Fakültesinin ‹lkö¤retim Bölümüne ba¤l› S›n›f Ö¤-
retmenli¤i, Anabilim Dal› ile,

3. Ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikleri içeren,  ankette yer alan
23 madde (özellik) ile s›n›rl› tutulmufltur.

YYöönntteemm

EEvvrreenn::

Araflt›rman›n evrenini Atatürk Üniversitesi Kaz›m Karabekir E¤itim Fakültesi
‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Dal›nda ö¤renim gören (Örgün ve
‹kinci ö¤retim) ö¤renciler oluflturmaktad›r.

ÖÖrrnneekklleemm::

Kaz›m Karabekir E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Ana-
bilim Dal›nda ö¤renim gören 4 s›n›f (Örgün ve ‹kinci ö¤retim) ö¤rencilerinin tamam›-
na (425 ö¤renci) anket uygulanm›flt›r. Anketi yanl›fl ya da eksik cevaplayanlar›n ç›ka-
r›lmas›yla 400 ö¤renci örnekleme al›nm›flt›r. (Bkz. Tablo I)

TTaabblloo  11::  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  CCiinnssiiyyeett  vvee  ÖÖ¤¤rreenniimm  fifieekklliinnee  ((NNoorrmmaall--‹‹kkiinnccii))  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››  

VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››::

Bu araflt›rmada verileri toplamak için öncelikle 200 ö¤renciden ideal bir ö¤re-
tim eleman›nda bulunmas› gereken özelliklerin neler oldu¤uyla ilgili  bir kompozis-
yon (düz yaz›) yazmalar› istenmifltir. Daha sonra, araflt›rmac› taraf›ndan bu yaz›lar
okunmufl, ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikler maddeler ha-
linde ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹lk olarak 50 ifade belirlenmifltir. Bu süreçte, bir-
birine yak›n veya birbirini kapsayan ifadeler ayr›flt›r›lm›fl ve ortaya ç›kan veriler ide-
al bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikler olarak ifade edilmifltir. Elde
edilen ifadeler alan uzmanlar› ve Türk dili uzmanlar›yla da görüflülerek maddeleflti-
rilmifl ve ideal bir ö¤retim elaman›nda bulunmas› gereken özellikler ile ilgili 23 ifade-
den oluflan bir anket haz›rlanm›flt›r.  En son olarak da, haz›rlanan ankette yer alan 23
ifadeyi ö¤rencilerin önem s›ralar›na göre 1’den 23’e do¤ru s›ralamalar› istenmifltir. 

VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii::

Anket yoluyla toplanan veriler, bilgisayarda SPSS program› kullan›larak ana-
liz edilmifltir. Bu analizde;

1.  Örnekleme kat›lan ö¤rencilerin ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› ge-
reken özellikler ile ilgili  da¤›l›m›n› belirlemek üzere her bir seçenekle ilgili öncelik s›-
ras› ve yüzdeleri (%) bulunmufltur.
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ff %%

Erkek 216 54.0

CCiinnssiiyyeett K›z 184 46.0

TTooppllaamm 400 100.0

Örgün Ö¤retim 215 53.7

ÖÖ¤¤rreenniimm  fifieekkllii ‹kinci Ö¤retim 185 46.3

TTooppllaamm 400 100.0



2. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özellikler ile ö¤rencilerin cinsiyetleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›,
ortalamalar aras›ndaki fark›n test edilmesinde kullan›lan “t testi” ile yoklanm›flt›r.

3. Ö¤renci alg›lar›na göre ö¤retim elemanlar›nda bulunmas› gereken özellikler
ile ö¤rencilerin ö¤renim flekli (Örgün ve ‹kinci ö¤retim) aras›nda anlaml› bir farkl›l›-
¤›n olup olmad›¤›, ortalamalar aras›ndaki fark›n test edilmesinde kullan›lan “t testi”
ile yoklanm›flt›r.

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruummllaarr

Araflt›rmada elde edilen bulgular afla¤›da üç kategoride ortaya konulmufltur.

11..  ‹‹ddeeaall  BBiirr  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerreekkeenn  ÖÖzzeelllliikklleerrllee  ‹‹llggiillii  BBuull--
gguullaarr::

TTaabblloo  IIII..  ÖÖ¤¤rreennccii  AAllgg››llaarr››nnaa  GGöörree  ‹‹ddeeaall  BBiirr  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerree--
kkeenn  ÖÖzzeelllliikklleerrllee  ‹‹llggiillii  TTeerrcciihh  SS››rraallaarr››  vvee  KKaatt››ll››mm  YYüüzzddeelleerriinnee  YYöönneelliikk  DDaa¤¤››ll››mm::

ÖÖ¤¤rreennccii  AAllgg››llaarr››nnaa  GGöörree  ‹‹ddeeaall BBiirr ÖÖ¤¤rreettiimm EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerreekkeenn ÖÖzzeelllliikklleerr u
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‹‹ddeeaall  BBiirr  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerreekkeenn  ÖÖzzeelllliikklleerr TTeerrcciihh  KKaatt››ll››mm  
SS››rraass›› YYüüzzddeessii

Alan bilgisine sahip olmal› 1 29.0

Mesleki formasyonu tam olmal›, derse ve konuya uygun metot, 
teknik seçebilmeli ve derse, konuya ait araç-gereç kullanabilmeli 2 21.5

Genel kültür bilgisine sahip olmal› 3 15.8

Elefltirilere aç›k olmal› 4 9.3

Empati kurmal› 5 7.5

‹deolojik görüflleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun ö¤rencilere eflit 
davranmal› 6 7.8

S›n›f ortam›na kendi ideolojisini, dünya görüflünü tafl›mamal› 7 7.3

Türkçe’yi iyi kullanmal›, ses tonunu ayarlamal› ve jest ve mimikleri 
kullanmal› 8 7.0

S›n›f ortam›nda demokratik olmal› 9 9.5

Derste ö¤rencileri söz hakk› vermeli 10 7.0

Müfredata körü körüne ba¤l› kalmamal›  (bir kitab› aç›p onu 
aynen okuyarak ders ifllememeli ) 11 7.0

Ö¤rencileri derse motive etmeli 12 8.5

Ö¤rencileri ezberci bir anlay›fl yerine araflt›rmac›l›¤a yönlendirmeli 13 7.0

Ö¤renci çal›flmalar›n› (ödev, proje vb.) de¤erlendirmeli ve bu 
de¤erlendirmede objektif olmal› 14 13.0

Ö¤renciyi elefltirel düflünmeye sevk etmeli 15 8.0

Alan›yla ilgili geliflmeleri takip edebilmeli 16 6.5

S›navlarda ö¤renciden ne ifllediyse onu istemeli 17 10.3

Ö¤renciyi notla tehdit etmemeli 18 6.3

Lider ve yönetici olmal› 19 8.3

Hoflgörülü ve kibar olmal› 20 7.0

Derse zaman›nda girip ç›kmal› 21 8.5

Devam› tehdit olarak kullanmamal› 22 6.5

K›l›k k›yafetine dikkat etmeli 23 21.3



Tablo II’ de ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› ge-
reken özellikler ile ilgili ö¤rencilerin, tercih s›ralar› ve bu tercihlere kat›l›m yüzdeleri ve-
rilmifltir. Tablo incelendi¤inde, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bu-
lunmas› gereken özelliklerin neler oldu¤u, tercih s›ralar› ve bu tercihlere kat›l›m yüzde-
lerinin farkl› oranlarda gerçekleflti¤i görülmektedir. Örnekleme kat›lan ö¤rencilerin, ilk
üç s›rada ö¤retmenli¤in üç aya¤› olan alan bilgisi (birinci öncelik ve kat›l›m yüzdesi %
29.0) mesleki formasyon (ikinci öncelik ve kat›l›m yüzdesi , % 21.5) ve  genel kültür bil-
gisi (üçüncü öncelik ve kat›l›m yüzdesi %15.8) ile ilgili maddeleri (özellikleri) seçmifl ve
bunlara yüksek oranlarda kat›lm›fl olmalar› ideal bir ö¤retim eleman›n›n kiflilik özellik-
lerinden çok e¤itim-ö¤retimle ilgili yönlerine (özelliklerine) önem verdiklerini göster-
mektedir. Bu yönüyle, örnekleme kat›lan ö¤rencilerce ö¤retim eleman›n›n e¤itim-ö¤re-
timle ilgili özelliklerinin ön plana ç›kar›lmas›, ö¤retim sürecinin ve bu süreçte de ö¤re-
tim eleman›n›n ne derce önemli oldu¤unu gözler önüne sermektedir.

Bunun yan›nda, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulun-
mas› gereken özellikler ile ilgili di¤er öncelik s›ralar›na ve bunlara kat›l›m yüzdeleri-
ne dikkat edildi¤inde “elefltirilere aç›k olmal› (%9.3)”, “empati kurmal› (%7.5)”,  “ide-
olojik görüflleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun ö¤rencilere eflit davranmal› (%7.8)”, “s›-
n›f ortam›na kendi ideolojisini, dünya görüflünü tafl›mamal› (%7.3)”, “Türkçe’yi iyi
kullanmal›, ses tonunu ayarlamal› ve jest ve mimikleri kullanmal› (%7.0)”, “s›n›f or-
tam›nda demokratik olmal› (%9.5)”, “derste ö¤rencileri söz hakk› vermeli (%7.0)”
“müfredata körü körüne ba¤l› kalmamal›  (bir kitab› aç›p onu aynen okuyarak ders
ifllememeli ) (%7.0)”, “ö¤rencileri derse motive etmeli (%8.5), “ö¤rencileri ezberci bir
anlay›fl yerine araflt›rmac›l›¤a yönlendirmeli (%7.0)”, “ö¤renci çal›flmalar›n› (ödev,
proje vb.) de¤erlendirmeli ve bu de¤erlendirmede objektif olmal› (%13.0)”, “ö¤renci-
yi elefltirel düflünmeye sevk etmeli (%8.0)”, “alan›yla ilgili geliflmeleri takip edebilme-
li (%6.5)”, “s›navlarda ö¤renciden ne ifllediyse onu istemeli (%10.3)”, “ö¤renciyi not-
la tehdit etmemeli (%6.3)”, “lider ve yönetici olmal› (%8.3)”, “hoflgörülü ve kibar ol-
mal› (%7.0)”, “derse zaman›nda girip ç›kmal› (%8.5)”, “devam› tehdit olarak kullan-
mamal› (%6.5)”, “k›l›k k›yafetine dikkat etmeli (%21.3)” özelliklerini tercih ettikleri
görülmektedir.

Burada, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›n›n gerek e¤itim-ö¤-
retimle ilgili gerekse kiflisel özellikleri ile ilgili özelliklerin farkl› öncelik s›ralar›nda ve
farkl› kat›l›m oranlar›nda oldu¤u görülmektedir. Tablo dikkatle incelendi¤inde, ör-
nekleme kat›lan ö¤renciler ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken e¤itim-
ö¤retimle ilgili temel özelliklere (alan bilgisi, mesleki formasyon, genel kültür) ilk s›-
ralarda ve yüksek oranlarda kat›l›rlar iken, “alan›yla ilgili geliflmeleri takip etmeli”
özelli¤ine 16 s›rada ve % 6.5 oran›nda kat›l›yor olmalar› bir çeliflki olarak de¤erlendi-
rilebilir. Di¤er taraftan, örnekleme kat›lan ö¤rencilerin ideal bir ö¤retim eleman›n›n
k›l›k k›yafetiyle pek ilgilenmedikleri  di¤er bir ifadeyle “k›l›k k›yafetine dikkat etme-
li” özelli¤ini 23. önem s›ras›nda ve çok büyük bir katl›m yüzdesiyle  (%21.3) belirtmifl
olmalar› dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

22..  ÖÖ¤¤rreennccii  AAllgg››llaarr››nnaa  GGöörree  ‹‹ddeeaall  BBiirr  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerree--
kkeenn  ÖÖzzeelllliikklleerriinn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  CCiinnssiiyyeettlleerriinnee  GGöörree  FFaarrkkll››llaaflfl››pp  FFaarrkkll››llaaflflmmaadd››¤¤››yyllaa
‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr::    

Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özel-
likler ile ö¤rencilerin cinsiyetleri aras›nda bir  fark›n olup olmad›¤› Tablo III’te veril-
mifltir.
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Yukar›daki tabloda, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bu-
lunmas› gereken özelliklerin ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›-
¤›yla ilgili bulgulara yer verilmifltir. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim elema-
n›nda bulunmas› gereken özellikler ile ilgili erkek ö¤renciler ile k›z ö¤rencilerin bu
konu hakk›ndaki görüfllerinin ortalamalar›n›n birbirine çok yak›n oranlarda oldu¤u
görülmektedir. Buna göre, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bu-
lunmas› gereken özellikler ile ö¤rencilerin cinsiyetleri aras›nda 0.05 önem düzeyinde
anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Bu durumda, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir
ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikler cinsiyet de¤iflkeninden ba¤›ms›z-
d›r denilebilir. Yani, erkek ve k›z ö¤rencilerin ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunma-
s› gereken özellikler hakk›ndaki düflünceleri benzerlik göstermektedir. 

33..  ÖÖ¤¤rreennccii  AAllgg››llaarr››nnaa  GGöörree  ‹‹ddeeaall  BBiirr  ÖÖ¤¤rreettiimm  EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerree--
kkeenn  ÖÖzzeelllliikklleerriinn  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  ÖÖ¤¤rreenniimm  fifieekklliinnee  GGöörree  FFaarrkkll››llaaflfl››pp  FFaarrkkll››llaaflflmmaadd››--
¤¤››yyllaa  ‹‹llggiillii  BBuullgguullaarr::    

Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özel-
likler ile  ö¤rencilerin ö¤renim flekli aras›nda bir fark›n olup olmad›¤› Tablo IV’ de ve-
rilmifltir.

Tablo IV’te örnekleme kat›lan ö¤rencilerin alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim ele-
man›nda bulunmas› gereken özelliklerin ö¤rencilerin ö¤renim flekline (normal-ikinci
ö¤retim) göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›yla ilgili bulgular verilmifltir.  Normal ö¤re-
tim ö¤rencilerinin ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gererken özelliklerinin or-
talamalar› ile ikinci ö¤retim ö¤rencilerinin bu konudaki görüfllerinin birbirine yak›n
oldu¤u görülmektedir. Bu haliyle, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›n-
da bulunmas› gereken özellikler ile ö¤rencilerin  ö¤renim flekilleri (normal ve ikinci
ö¤retim) aras›nda 0.05 önem düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Bu du-
rumda, normal ö¤retim gören ö¤rencilerinin ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunma-
s› gereken özellikler ile ilgili görüflleri ile ikinci ö¤retim ö¤rencilerinin ideal bir ö¤re-
tim eleman›nda bulunmas› gererken özellikler ile ilgili görüfllerinde ayr›l›k gösterme-
di¤i karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu yönüyle, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim ele-
man›nda bulunmas› gereken özellikler ile ilgili ö¤renci görüflleri ö¤rencilerin ö¤renim
flekline (normal-ikinci ö¤retim) göre de¤iflkenlik göstermemektedir. Yani, hem nor-
mal ö¤retimde ö¤renim gören ö¤renciler hem de ikinci ö¤retimde ö¤renim gören ö¤-
rencilerin ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gerekli özellikler ile ilgili görüflle-
ri ayn›d›r denilebilir.  

ÖÖ¤¤rreennccii  AAllgg››llaarr››nnaa  GGöörree  ‹‹ddeeaall BBiirr ÖÖ¤¤rreettiimm EElleemmaann››nnddaa  BBuulluunnmmaass››  GGeerreekkeenn ÖÖzzeelllliikklleerr u
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CCiinnssiiyyeett nn XX SSKK tt ÖÖnneemm  DDüüzzeeyyii

EErrkkeekk 216 12.0507 1.0485 0.606 0.70

KK››zz 184 12.0009 0.4072 AAnnllaammss››zz

ÖÖ¤¤rreenniimm fifieekkllii nn XX SSKK tt ÖÖnneemm  DDüüzzeeyyii

NNoorrmmaall EE¤¤iittiimm 215 12.0746 1.0985 1.234 0.28

‹‹kkiinnccii  ÖÖ¤¤rreettiimm 185 11.9734 0.2042 AAnnllaammss››zz



SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

SSoonnuuççllaarr

Bu araflt›rmayla, ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulun-
mas› gereken özellikler belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Sonuçta;

1. ‹deal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikleri ö¤rencilerin
farkl› tercih (öncelik) s›ras›nda ve farkl› yüzdelik oranlar›nda belirttikleri, ilk üç s›ra-
y› ö¤retmenli¤in üç temel aya¤› olan alan bilgisi, mesleki formasyon ve genel kültür
ile ilgili özellikleri yani e¤itim-ö¤retimle ilgili özellikleri tercih ettikleri ortaya ç›km›fl-
t›r. Di¤er taraftan, ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken gerek kiflisel ge-
rekse e¤itim-ö¤retimle ilgili di¤er özellikleri de ö¤rencilerin farkl› öncelik ve oranlar-
da kat›ld›klar› ortaya ç›km›flt›r.

2. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özellikler ile ö¤rencilerin cinsiyetleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r.

3. Ö¤renci alg›lar›na göre ideal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken
özellikler ile ö¤rencilerin  ö¤renim flekilleri (normal ve ikinci ö¤retim) aras›nda an-
laml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r.

ÖÖnneerriilleerr

1. Bu araflt›rma sonucunda ortaya ç›kan veriler ›fl›¤›nda ö¤rencilerin ideal bir
ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikleri ile ilgili  görüflleri, bir flekilde (ya-
z›l›, görsel bas›n veya bu alanda yap›lacak kongre, sempozyum vb. ) ö¤retim eleman-
lar›na ulaflt›r›labilir.

2. ‹deal bir ö¤retim eleman›nda bulunmas› gereken özellikler ile ilgili ö¤renci
görüfllerinin ortaya konulabilmesi aç›s›ndan de¤iflik üniversitelerin de¤iflik fakülte ve
bölümlerinde benzer araflt›rmalar yap›labilir.

3. Ö¤retim elemanlar›n›n gerek e¤itim-ö¤retim gerekse kiflisel özellikleri ayr›
ayr› detayl› bir flekilde ele al›narak incelenebilir.
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THE PECULIARITIES WHICH AN IDEAL 
ACADEMICIAN SHOULD POSSESS THROUGHOUT 

THE VIEWS OF THE STUDENTS

Salih Zeki GENÇ*

AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to point out the peculiarities which an ideal aca-
demician should have in terms of the views of the students. 400 fourth-year stu-
dents in the department of primary teacher training of the Kaz›m Karabekir
Faculty of Education have been classified into example groups.

The questionnaire has been used to gather the data conducted by the
researcher. The data obtained through the questionnaire have been analyzed by
using frequency, percentage and “t” test and then have been interpreted with
figures. Consequently, based on the students’ perceptions it has been found out
that students have indicated the peculiarities that an academician should have
within their different order of preferences and frequencies, and that they have
preferred, being the first three on the list, the knowledge of the field that is the
first fundamental step of teacher training, the characteristics as regards the pro-
fessional specialists and general culture, that is, the peculiarities concerning
education and learning. On the other hand, it has been discovered that the pecu-
liarities that an ideal academician should possess do not differ in the types of
education and sex of the students.

KKeeyy  WWoorrddss::  Academician, student, education
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